
Besinn 
dere! 
Besinn dere! Heng dere ikke opp i 
uenighetene, gjør dem ikke 
viktigere enn det som forener oss! 
Til alle fløyer vil jeg si: Trusler om å 
gå om dere ikke får det som dere 
vil, , er idioti og dust. La heller 
uenighetene utvikle seg gjennom 
diskusjoner, er avgående RV-leders 
råd foran landsmøtet. 

Side 3 

For landsmøtet er det viktig å skape den klarheten som 
gjør at RV-RV-erne føler at de er herrer i eget hus, sier 
Iederkandidat Jørn Magdahl. Han er overhodet ikke 
tilhenger av en «fei dem ut»-kampanje overfor 
AKPerne, og vil heller ha dem mer med-i RV-arbeidet. 
Han advarer for øvrig sterkt alle grupper mot splittelse 
eller utbrudd av RV. 

Side9 

Varsko fra kvinnene 
En erklæring fra RVs kvinneutvalg inneholder en skarp 
kritikk av RVs kvinneprofil. Det viktigste målet med 
erklæringa er at hefe partiet må ta ansvar for 
videreutvikling av kvinnepolitikken. Landsmøtet må ta 
stilling til hvordan dette skal jobbes videre med, sier 
Nina Aakernes, kvinnepolitisk ansvarlig i RV. 

Baksida på bilaget 

Sosial kvinnegruppe. 

Aktive RU-jenter. 

Streikeerfaringer. 

RVs framtid. 

Påstandmed 
kommunesaker? 

Mer opprørsk RV. 

Tre av 
jentene i 
Trondheim 
RU, 
Ingvild 
Aursøy 

Side4 

Side4 

Side 4 

Side 5 

Sides 

Måseide, Marte 
Næverdal og Dagrun 
Haugen Breirem. 

Side4 

~,Komm_unevalget 

Om felleslister og 
kommuneøkonomi. 

Side 10 

-

Landsmøtet holdes i Stovner i Oslo: Conventum Kongressenter, Stovner Senter. 
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Landsmøtet starter fredag 10. februar kl. 11, og avsluttes på søndag 12. februar. 

Landsmøtet i Rød Valgallianse er åpent for alle medlemmene. 
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Mestsom 
forener? 
Revolusjon er ikke noe teselskap, har det 
vært påstått. Men det er også noe mer: I en 
revolusjon vil vi stå overfor vanskelige poli.:. 
tiske spørsmål som: Hvordan få med alle, og 
hvordan skille mellom venn og fiende? 

Dette gir bakgrunn til den aktuelle striden 
foran landsmøtet i Rød Valgallianse. Det fin
nes opplagt vanskelige politiske motset
ningsforhold. At avstandsmarkering til AKP 
vil løse RVs problemer, er opplagt feil. Men 
det er likevel et spørsmål om disse uenighe
tene er så store at de er viktigere enn det vi 
tross alt er enige om. 

Det er ikke mange revolusjonære i vårt land. 
Vi burde kanskje kunne klare å arbeide godt 
sammen også etter landsmøtet, og gjennom 
RV? 

Et brudd kan være enklere enn å fortsette 
diskusjoner og forhandlinger. Brudd kan 
klare opp lufta og gi ekstra arbeidskraft til 
dem som føler seg frigjort fra hindre om full 
arbeidsinnsats. Men er de politiske uenighe
tene kommet til et nivå hvor RV vil tjene på 
brudd, at brudd er nødvendig? 

I diktet «Fra arbeider til arbeider», skriver 
Rudolf Nilsen: 

Nuvel - hvad så, om jeg er kommunist, 
du tranmælit og han er sosialist? 
For frender, frender er vi dog til sist». 

Gjelder det i RVs situasjon nå? 

Godt landsmøte! 

SV på Aps fang 
Hva gjør RV med det? 
I sin spalte i Ny Tids utgave 23/12-94 
skriver Erik Solheim at han «selv ikke del
tok direkte i de samtalene som endte med 
at SV for første gang inngikk en budsjet
tavtale med Arbeiderpartiet.» Det kan 
likevel ikke være tvil om at dette hittil er 
kronen på verket i den langsiktige høyre
omlegginga av SV som Erik Solheim har 
stått bak. Hans redsel for å kritisere 
Arbeiderpartiet og hans vakliI}g i EU
spørsmålet går inn i et mønster: A bli juni
orpartner for Arbeiderpartiet og få en 
plass ved kongens bord. Steinar Hansson 
har åpenbart rett på ett punkt: ved neste 
EU-kamp vil Erik Solheim og SV stå på 
kapitalens side. 

møtet i SV som mente at Ap-regjeringas 
EU-tilpasning måtte stoppes, og at SVs 
hovedrolle framover derfor ble å bygge 
allianser mellom fag- og miljøbevegelsen 
for en ny politikk. «Budsjettforliket var et 
signal i en annen retning, hvor allianser 
med partier på Stortinget anses som vikti
gere». Pedersen mener også at det var feil 
å inngå . budsjettforlik som ga en flat 
momsøkning. «Av hensyn til de arbeids
ledige og de lavtlønte burde SV avvist en 
unødvendig rask reduksjon av budsjet
tunderskuddet, som i tillegg bare skulle 
understreke at regjeringa er de flinkeste i 
klassen til å etterleve Maastrichtkravene.» 

og underdirektører? 
Det er god grunn til å gjenta: 

Sånn må utviklinga av en sosialdemokra
tisk politikk med nødvendighet være: 
Uansett variasjon av tempo og grad: 
Tilpasning til kapitalismen og imperialis
men. Denne tilpasninga er sjølve kjernen i 
sosialdemokratisk politikk. 

I spalten ved siden av går SVs 
faglige leder Roy Pedersen til angrep på 
politikken som ligger bak SVs budsjettfor
lik. Pedersen viser til det siste landsstyre-

Erik Solheim har tidligere lagt 
seg ut med partiets faglige ledere. Passer 
faglige tillitsvalgte egentlig inn i det nye 
SVet han vil skape? Er SV interessert i den 
faglige politikken til andre enn rektorer 

Med SVs og Aps galopperende 
høyreutvikling står Rød Valgallianse 
overfor et valg: Flytte seg til høyre for å 
samle opp dem som faller fra i Aps og 
SVs høyresving, eller bruke disse partie
nes utvikling til å bekrefte riktigheten av 
RVs antisosialdemokratiske politikk -
for å få oppslutning om den politikken vi 
har stått for i tjue år. 

Ove Bengt Berg 

Landsstyret i Rød Ungdom 

Trenger både RV 
ogAKP 
Sentralstyret i RU har ikke 
tatt stilling for noen av parte
ne i konfliktene foran RV
landsmøtet. 
-Fungerende leder Harald 
A. Selvær, er ikke standpunk
tet deres unnvikende? 
Ungdomsorganisasjoner er jo 
kjent for å komme med klare 
meldinger, og nå hevder flere 
av partene i RV at det er «nå 
eller aldri»? 
- Sjøl om det sikkert ikke er 
lett: Både AKP og RV er 
avhengig av hverandre, og 
Ru er avhengig av begge. 
Debatten som foregår nå 
foran landsmøtet er lite kon
struktiv, og den fungerer eks
kluderende overfor RU. Det 
er en debatt med røtter i forti
da, i gamle stridigheter. Noen 
hevda på nominasjonsmøtet i 
Oslo RV at den aktuelle 
debatten var en gammel 

debatt med vikarierende 
argumenter. 
- Men en debatt kan vel 
være like viktig og aktuell 
sjøl om den har røtter i forti
da? 
- Jo. Vi bygger også vårt 
tankegods på gamle røtter. Vi 
ønsker oss et kommunistisk 
samfunn, noe vi har program
festa sammen med en demo
kratisk sentralistisk organisa
sjon. Problemet for sentralsty
ret er at disse diskusjonene 
har vi ikke hatt i RU, og da 
hjelper det ikke om mange av 
debattene kan være interes
sante og spennende. Det ville 
derfor være udemokratisk om 
sentralstyret gikk ut og derfor 
har ikke RU noe syn på de 
aktulle konfliktene i RV foran 
landsmøtet. Rød Ungdom har 
andre typer diskusjoner. Vi 
diskuterer mye jentepolitikk 

og sfortsatt kamp mot den 
europeiske unionen. Slike 
diskusjoner peker framover, 
og det er slike framtidsretta 
diskusjoner vi i RU er interes
sert i. 
- For oss er det mer interes
sant å se på hva RV mener 
om ungdommen, slik det 
kommer til uttrykk i doku
mentet «Utfordringer for 
RV». Det som står foreløpig 
er ikke godt nok. Det trengs 
mer innhold, nå mangler 
både visjoner og praktiske til
tak. - For å si det sånn, vi vil 
være mer enn listefyll. 
Sjølsagt jobber vi med valg
kamp, og vi tar vår del av 
æren for Erlings stortings
mandat. Men vi vil være med 
på de samme diskusjonene 
som RV har, det er nødven
dig for et sterkt RU. 

Pengertil RVs valgkamp Vi lager valgkamplotteri med 
reiser som ovedgevinst. Kr 20 
pr lodd og 20 000 lodd. 
Inntektene av lotteriet går i 
sin helhet til komune- eller 
fylkeslaget som seslger. Vi tar 
kr 6 pr lodd til dekking av 
gevinster og trykkeutgifter. 
Rsten kr 14 beholdes lokalt til 
å dekke egne valgkamputgif
ter. Planlegg tidlig. 

månedlige trekk blir fort 
penger til valgkampen. Og de 
kan budsjetteres med. Vi opp
fordreer alle lag til å verve 
deltakere til fondet. Bedre 
rutiner for meldinger om inn
tekter vil vi lage fra 1/1-95. Pengene må vi jobbe for 

Valgkampen i 1995 er RVs 
vippepunkt. Et viktig bidrag 
til å bygge opp og fornye den 
revolusjonære bevegelsen. 

Men også da må vi tyne de 
gamle sliterne for å få lister 
og valgkamp til å gå rundt. 
Også økonomisk er godt gam-

Medlemsavis for Rød .. , Valgallions• 

meldags valgkamparbeid 
nødvendig. Fylkee og kom
munene må selv skaffe penger 
til å dekke valgkamputgifte-

"--'---· ,~. 
~rggQla 8 Å 
05660slo. 

ne. Vi gjør imidlertid sentralt 
en god del arbeid for å være 
behjelpelig. 
Lotteri som sist 

RV-fondet for de trauste 
RV-fondet er innsamling som 
går til fylket du bor i. Faste 

Vi satser på at lotteri og RV
fondet skal skaffe til veie kr 
500 000 til valgkampen. Det er 
ikke mye. Men inntekter vi 
ikke klarer oss uten. 

Geir Christensen 

Ansyarlig' redaktør: Ove Bengt Berg 
Privatadr,sse: Briggen 7, 303 8 Drammen. 
Telefon/lales: 3280 07r5. 

I redaksjonen av delte nummeret; 
Harold A. Selvær, Rune Soma. 
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Besinn dere! 
Besinn dere! Heng 
dere ikke opp i uenig
hetene, gjør dem ikke 
viktigere enn det som 
forener oss! Til alle 
fløyer vil jeg si: Trusler 
om å gå om dere ikke 
får det som dere vil, er 
idioti og dust. La hel
ler uenighetene utvik
le seg gjennom disku
sjoner, er avgående 
RV-leders råd foran 
landsmøtet. 

Intervju og foto: 
Ove Bengt Berg 

Strid ikke noe nytt 
- Aksel Nærstad, du anger ikke 
på at du vil gå av når du ser alle 
stridighetene som skjer i forbin
delse med ledervalget? 
- Nei. Stridigheter har det 
vært i RV ]enge, så det er ikke 
noe nytt. Atte år som leder, er 
lenge. Riktignok er det ikke 
nødvendig at jeg går av. Men 
personlige grunner gjorde det 
naturlig for meg å gå av nå, 
og som kjent tok jeg avgjørel
sen allerede for et år sida. 
A t jeg ikke gikk av for to år 
sida, var først og fremst fordi 
jeg mente at min lederrolle 
var viktig for RVs muligheter 
til å komme inn p å Stortinget 
og for å forberede RV til EU
kampen. 
Jeg mener jeg har spilt en vik
tig rolle for å holde p artie t 
samla p å de eksterne kamp 
oppgavene. Det er viktig, og 
uttrykker min linje for RVs 
oppgave som er å forandre 
verden; kjempe mot kapitalis
men og makta og støtte opp 
om de folkelige bevegelsene. 
- Ser vi de interne stridighe
tene og uenighetene mellom 
oss i forhold til de viktigste 
motsigelsen i samfunnet, så 
er uenighetene mellom oss 
små. Sjølsagt skal vi ta alvor
lig på uenighetene, for det 
dreier seg om viktige strids
spørsmål, men vi må ikke gjø
re disse til viktigere enn kam
pen mot klassefienden. 

Spennende og givende 
- Hvis vi ser på jobben din i 
historisk perspektiv: Assen har 
det vært å være leder i RV, et 
lite og utskjelt parti? 
- Spennende og givende! 
Det er jo et privilegium å få 
jobbe med politikk på heltid, 
med det som jeg er opptatt av 
og det som jeg synes er viktig. 
Særlig er det hyggelig å ha 
fått muligheten til å bli kjent 
med utrolig mange flotte og 
spennende folk. Ikke ett 
sekund har jeg angret på at 
jeg har tatt på meg denne job
ben. 
- Jeg tillater meg også å 
være fornøyd med det jeg har 
gjort som RV-leder i disse åra. 

[ntern strid sliter 

også psykisk belastende å ha 
en sånn jobb, det tror jeg det 
er vanskelig å skjønne uten at 
du har sittet med det ansvaret 
sjøl. Og da tenker jeg overho
det ikke på vanskelighetene 
med konfrontasjonene med 
politiske motstandere, men 
på de interne motsetningene. 
I oppgaven med å synliggjøre 
RV for eksempel. Det er mye 
mer psykisk slitsomt å slåss 
med Klassekampen enn med 
Dagbladet. Det er verre å få 
kjeft av de du regner som 
politiske støttespillere, enn av 
dine motstandere. 
- Skal jeg komme med en 
moralsk pekefinger, så må det 
være at noen bør gå i seg sjøl 
å og se på hvordan vi 
behandler hverandre. Det er 
for mye mistenkeliggjøring 
og utskjelling innad i RV. 

RV i vekst 
- Har du✓merka noen endring 
fra andre partier og mediers 
holdning til RV i alle disse åra? 
- Jeg husker det første 
spørsmålet jeg fikk som par
tileder på tv, av Tom 
Berntzen i 1987: «Hvordan er 
det å bære havre til den 
døende hesten?» Nå har vi 
vist at vi ikke var en døende 
hest, vi har styrka oss fra 
valg til valg, bygd ut RV som 
orgaRisasjon og ved det siste 
valget kom vi altså inn p å 
Stortinget. Resp ekten har økt 
i alle disse åra, men det defi
nitive gjennornbrµddet '!.ir 

etter at vi kom inn p å 
Stortinget. 
RV h ar i denne perioden skif
ta karakter, fra en rein valgal
lian se, med få p erman ente 
grupper til e t normalt p arti. 

Demokratisk parti 
- Hva er dine visjoner for RV 
som parti? Er RV et parti? Og 
som AKPer har vel du stått i en 
mellomstilling og forsvart RV 
innad i AKP? Hvordan skal for
holdet mellom AKP og RV 
utvikle seg? 
- For det første er det ikke 
noe tvil om at RV er et parti, 
et normalt og vanlig norsk 
parti. Vi har et større utvikla 
medlemsdemokrati enn de 
fleste norske partier. Men det 
er langt igjen til vi er ferdig, 
til det er slik jeg ønsker det 
skal være. 
Svekkelsen av AKP betyr 
også at mye av kampkrafta til 
den revolusjonære bevegel
sen er mindre i dag. Det orga
niserte revolusjonære arbei
det, og dermed handlingska
pasiteten, er mindre. 

Samling for revolusjonære 
- Men jeg står og har stått 
for at RV skal være et samlen
de parti for revolusjonære. 
Uenighetene blant dem som 
regner seg som revolusjonære 
i Norge er såpass små at RV 
må kunne favne alle dem. På 
landsbasis har vi kanskje mel
lom 3 og 5 tusen som er 
bevisst revolusjonære. I denne 
sammenhengen ser jeg RV 
som et allsidig samlende parti 
som utvikler politikk og dri
ver alle former for aktivitet. 
Det er bare en begrensning vi 
bør legge på oss sjøl, og det er 
at vi ikke må la detaljspørs
mål skape splittelse mellom 
oss. 
- Min linje som leder for RV 
har nettopp vært en todelt lin
je: Å utvikle RV som et sam
lende alternativ, og være 
leder for en organisasjon der 
alle drar i lag. I en sånn posi
sjon får du kjeft fra alle hold. 

Tillat egne grupper/partier 
- I RV er det både noen som 
kaller seg kommunister og 
noen som kaller seg sosialis
ter, og vi må favne begge 
deler. Derfor bør ikke RV kalle 
seg kommunistisk, sjøl om jeg 
er kommunist. Innafor en 
sånn modell vil noen se behov 
for å organisere seg i egne 
grupper eller partier som har 
særstandpunkter eller større 
mål: Og la dem gjøre det! For 
eksempel miljøgrupper. Dette 
er ikke noe spesielt for Norge. 
Både i Danmark, Portugal og 
Brasil har de sånne partier. 
Det er dumt å bruke krefter på 
å hindre dem som føler et sånt 
behov å opprettholde eller 
danne sine egne partier eller 
grupper. Tenk på Enhetslisten 
i Danmark, der har AKPs søs
terparti lagt seg ned, mens 
AMGs søsterorganisasjon byg
ger sitt eget parti. 
- Ta heller de politiske 
uenighetene som en utfor
dring til diskusjon og gjensi
dig u tvikling. 

Medlemmene styrer RV 
- Men er det ikke et problem for 
RV at AKP styrer RV? 
- Fra 1983 har ikke AKP hatt 
faste plasser eller vetorett. I 
løpet av disse 12 åra har ikke 
AKP gripi inn i noe spørsmål. 
Fra 1983 har det i alle organi
sasjonsledd i RV vært regelen 
«Ett medlem - en stemme» 
som har avgjort vedtaka i RV. 
Derfor kan vi trygt si at RVs 
medlemmer bestemmer over 
sitt eget parti, og det har vi 
gjort hvertfall i lang tid. Det er 
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Landets lengst fungerende partileder, Aksel Nærstad, går av på landsmøtet. 

helt på trynet å si at RV-med
lemmene skal bli «Herrer i 
eget hus» - det er vi alt!" 
Ellers vil jeg understreke at 
AKP er en styrke for RV. Ikke 
bare er det AKP som har bygd 
RV, AKP er også ei viktig 
kraft i RV. 

Dekker vårt behov 
- Men det er da ikke normalt fo r 
et norsk parti at det finnes orga
nisasjoner. in-4 i par.ti.et som i 
RV? 
- Javel, men så er det heller 
ikke normalt at det finnes et 
revolusjonært parti i Norge. Å 
være revolusjonær i et vestlig 
kapitalistisk land som Norge 
er også helt spesielt. Det er 
spesielt i et utvikla kapitalis
tisk land å ha et revolusjonært 
parti som RV som samler de 
revolusjonære kreftene og er 
representert i kommunestyrer, 
fylkesting og Storting, og det 
er spesielt at den revolusjonæ
re bevegelsen har ei dagsavis 
som klassekampen . Vi bør 
ikke henge oss opp i en sam
menlikning med andre, men 
heller spørre: Hva er virkelig
heten vår, og hva er våre 
behov? 

Besinn dere 
- Jeg synes mye av den kam
pen de fører som vil ha ut 
AKP u ten å vurdere hva AKP 
har gjort og faktisk gjør, blir 
drevet i en form som er et 
revolusjonært parti lite verdig. 
Vi må se uenighetene i per
spektiv. Veldig mye dreier seg 

om maktkamp og personlige 
følelser. Det er viktige politis
ke uenigheter, men det er 
uenigheter som er innafor den 
ramma vi må tåle. 
Uenighetene går i svært liten 
grad på programmatiske 
standp unkter. 

Intern magnetisme 
- Den interne kampen i RV 
er for øvrig noe som ikke bare 
er typisk.- oee. ~ · 

alle organisasjoner. Det er 
akkurat som om en magnetis
me som drar de indre motset
ningene til seg. Men dette 
suger krefter. I stedet for vi 
kunne ha brukt kreftene på å 
forandre verden. 

Borgerlig offensiv 
- Det ble ikke noe radikalt opp
sving etter EU-avstemninga? Ap 
går fram og neipartiene krangler 
generelt og særlig om fortsatt 
EU-kamp? 
- Det er viktig å slå fast at 
EU-kampen endte med en stor 
og viktig seier for folket. Men 
det rokka sjølsagt ikke på bor
gerskapets makt i Norge. 
Borgerskapet har vært politisk 
på offensiven i flere år for å 
angripe arbeiderklassens leve
kår. Situasjonen nå bekrefter 
igjen hvor viktig det er å ha et 
revolusjonært parti som kan 
gå inn på mer fundamental 
kritikk av politikken. 

Ta vare på ungdommen 

vi ikke det, ser det mørkt ut 
for RV. Ellers er det en viktig 
kamp for oss å få Nei til EU til 
å fortsette. 
- Hva kan vi gjøre bedre for å 
svekke sosialdemokratiets innfly
telse blant arbeidsfolk? Klarere 
peke på sammenhengen med den 
politikken de ikke liker og at de jo 
gjennom å stemme på 
Arbeiderpartiet får den politikken 
de ikke liker? 

Ap - kapitalens parti 
- Det er ingen tvil om at 
Arbeiderpartiet er borgerska
pets viktigste parti i Norge i 
dag. Sosialdemokratene spiller 
en helt avgjørende rolle for å 
bevare kapitalismen og 
begrense arbeidsfolks kamper 
mot kapitalismen og for sine 
levevilkår. Innad sitter høyre
fløyen med bukta og begge 
endene i partiet og i ledelsen 
av LO. Alle ideer om at Ap 
skal kunne utvikle seg til et 
parti som skal stå opp mot 
kapitalismen er livsfarlige og 
må bare glemmes. Linjer om 
at vi bare skal jobbe i fronter 
og fagbevegelsen vil føre til at 
RV svekkes, og vil uten tvil 
styrke sosialdemokratiet. Når 
SV nå går til høyre, blir ikke 
bare rommet, men også beho
vet for RV større. 
- Vi må stå på to bein. Vi må 
være med på å utvikle masse
bevegelsen for å gi folk egne 
erfaringer. Som RV i Odda 
gjorde når de sammen med 
fagbevegelsen fikk kommune
styret til å kreve tariffavtale 
for firmaer som jobber for 
kommunen. Når regjeringa så 
underkjente dette, så kommer 
det andre beinet inn: Vi må 
følge opp med politisk og ide
ologisk kritikk. 

Søker jobber 
- Hva skal du gjøre etter at du 
har gått av? 
- Jeg søker jobber, mer;,. jobb
tilbud har jeg ikke fått. A være 
snekker var spennende og 
moro. Før jeg ble RV-leder 
fikk jeg dessverre på grunn av 
skade i skuldrene beskjed om 
å slutte som snekker. Derfor 
håper jeg nå å få brukt mine 
politiske og organisatoriske 
erfaringer i en aller annen 
sammenheng. Jeg skal sjølsagt 
fortsatt være politisk aktiv i 
RV. 

- Sjølsagt har det også ei 
:1nna side. Det å være partile
::ler er som å drive husarbeid, 
::lu blir aldri ferdig med job
ben, den er grenseløs. Det er I Aksels ledertid har RV fått et stortingsmandat og vært med på å vinne EU-kampen. 

- Sjølsagt hadde jeg håpa på 
en sterkere enhet innad på å 
fortsette kampen og på å opp
rettholde Nei til EU, og særlig 
at Ap skulle gått drastisk til
bake. Men det er et radikalt 
oppsving sjøl om det ikke nå 
slår mye ut på partigallupene. 
Opposisjonen i fag bevegelsen 
er større enn på lenge, Nei til 
EU har 140 000 medlemmer 
som aktivt jobber mot maktas 
politikk, og ikke minst er det 
sterke radikale strømninger 
blant ungdom. Hvordan dette 
skal utvikle seg, avhenger del
vis av oss, at vi kan være med 
å gå spissen for et opprør mot 
makta. Blant ungdommen har 
det alt starta et oppsving. 
Derfor må vi hjelpe RU å byg
ge sin organisasjon for at de 
skal kunne bli i stand til å ta 
vare på det radikale oppsving
et blant ungdommen. Klarer 
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Kvinne,..._ 
I Trondheim er det 
laga ei kvinnegruppa 
i RV-regi. Det er ing
en aktivitetskrav for 
å melde seg inn. 
Likevel blir alle dratt 
med i aktivitet, av 
egen fri vilje, og alle 
sto på Nei til EU
stand - samtidig. 

0 pprør har møtt to av 
de ni medlemmene, 
Kari Hansen og 

Tuva Tagseth. Kvinnene er i 
alderen 28-42 år. 
De har nå holdt på et år, og 
i løpet av denne tida har de 
utviklet seg til en kombina
sjon av partilag, diskusjons
forum og en tett sammen
sveisa sosial gjeng. Og så 
serverer de hverandre dei
lig og inspirerende mat. Tre 
av damene var tidligere 
ikke medlem av RV. 

Gruppa er sammensatt av 
alle varianter av damer, for
teller Kari og Tuva. 
Medlemmene har til dels 
omfattende kunnskaper på 
enkelte områder, som de 
deler med andre. For 
eksempel om genteknologi. 
Gruppa driver ellers et all
sidig arbeid. De var på to 
nordiske kvinnekqnferan
ser, de har leda bølleder
kurs, s tudiesirkel for RU
jenter og oppskolert bølle
kursledere. Sånn har de 
bidratt til å skape grunnlag 

for den nye aktiviseringa av 
unge jenter i Trondheim. De 
fungerer som sjøltillitsgrup
pe ved at de holder prø
veinnledninger for hveran
dre før de presentert i en 
annen forsamling. 

De mener at de også er base 
for unge jenter, som de 
mener er litt for flinke til å 
vaske for flinke g utter . Men 
vi lar oss ikke impon ere, 
sier «gamledamene»! 

-Jeg følte et veldig behov 

Tekst og foto i Trondheim: Ove Bengt Berg. 

pe 

for å ha et jentelag rundt 
meg, sier Kari. De har ikke 
hatt leder, og det har hittil 
ikke budt på problemer. 
Ofte går de sammen på 
andre møter, enten det er 
forslag til RVs prinsippro
gram som skal diskuteres, 
eller andre mer offentlige 
møter. 
- Dette er en måte å utnyt
te folks ressurser på, sier 
de. De h ar lært av to n ordis
ke kvinneforum. Særlig 
synes de den islandske 
kvinnelista er interessant. 

Her blir alle slags ulike 
kvinner stimulert til aktivi
tet, uten at en trenger å kre
ve det. Arbeidet i kvinne
gruppa ser de som tilbud til 
det pedagogiske tenkearbei
det som det for tsatt er stort 
behov for når det gjelder å 
legge til rette for kvinners 
aktivitet . De mener at en 
viktig erfaring er å ta hen
syn til alt det daglige pres
set kvinner blir utsatt for til 
daglig. Å stille aktivitets
krav hindrer utvikling. 
Deres erfaringer at kvinner 

må møtes med romslighet. 
- Og i alle fall får de mer 
igjen av det som diskuteres 
på våre møter enn av å sette 
foran fjernsynet å se «Mot i 
brøstet» . Vi er ikke en 
syklubb som er mye opptatt 
av intime personlige proble
mer, sjøl om vi gir hveran
dre litt s tø tte n år de t trengs. 
For vi diskuterer virkelig 
m ye politikk med en gasje
m ent, det er faktisk van ske
lig å komme til orde, avslut
ter de fornøyde RV-kvinne
ne. 

Global lokalradio 
RV-radioen i Trond
heim holder stand. 
Med en sendetid på en 
time daglig og tre til
satte, opprettholder 
Radio RV i Trondheim 
en lytterandel på 15 
prosent. 

Nå innrømmer de to ivrige og 
unge radiojournalistene Espen 
Løkeland og Magnus Engen 
Marsdal på litt over 20 år, at 
bare halvparten av den dagli
ge sendetida er politisk stoff. 
Resten går med til musikk og 
litt annet, blant annet litt av 
Radio 1 sine nyheter og rekla
me. Radio RV sender nemlig 
på samme bølgelengde som 
Radio 1 den ene timen mellom 
2 og 3 som de sender. På den 
måten får Radio RV både 
mange lyttere og noen inntek
ter. 

Spiselig profil 
Vi er kommunister som synes 
det er spennende med journa
listikk, sier Magnus. De har et 
klart politisk mål med det de 
driver, men er samtidig redd 
for at Radio RV skal bli opp-

fatta som en misjonsradio. De 
minner om at de herskendes 
tanker er de herskende tanker, 
og at det da er lett å komme 
på kant med den alminnelige 
lytter. De vil ikke skyve henne 
helt fra seg. Derfor legger de 
også vekt på å være seriøse og 
etterrettelige. Blir de først tatt i 
feil en gang, kan de lett miste 
truverdighet for all framtid. 

Global radio 
Et kjennetegn for en lokalra
dio er at den ofte erstatter tele
fonen, og blir brukt til å sende 
hilsener mellom naboer i sam
me oppgang. Dette er ikke 
RV-radioens linje. Her tas opp 
både nasjonale og internasjo
nale politiske problemer. 

Frisk og respektløs 
Radioen skal være frisk og 
respektløs. En skal ikke veie 
opp RV-navnet ved å opptre i 
NRK-stil. 

Spør makta 
Som andre journalister er også 
disse journalistene interessert i 
å spørre makta. Men i stedet 
for å være overlykkelige for å 
få audiens og trykke maktper
sonene i handa, er deres hen
sikt å sette makta i et annet 
lys. Når for eksempel 

Schnitler i NHO hevder at 
heismontørene utgjør en 
lønnsadel, tar Radio RV et 
intervju med Schnitler. De 
donker ikke bare på med 
utskjelling eller gufne spørs
mål, men pakker hovedspørs
målet inn i mange vakre 
spørsmål. Hovedspørsmålet 
er sjølsagt hvor mye Schnitler 
tjener, og om ikke det også må 
være en lønnsadel? Og så står 
det opp til journalistisk vurde
ring av hvor mye av den hyg
gelige praten de vil ha med 
utenom det spørsmålet og 

svaret de var ute etter. 

Aldri regjeringa i tale 
Folk i NHO både lokalt og 
sentralt er mulig å få i tale. det 
er derimot ikke regjeringa 
eller dets statssekretærer. De 
er like vanskelig å få til inter
vju som deres egen bys ordfø
rer. 

Egne inntekter 
Radio RV baserer seg på den 
gamle dugnadsånden. Over 
hundre trøndere betaler inn 
en lisensavgift til radioen. I til-

legg får radioen en andel i 
Radio 1 sine reklameinntekter. 

Skolerer journalister 
Radio RV har fungert som en 
utdanningsradio i mediear
beid i 12 år. Både i Klasse
kampen og i NRK Trondheim 
jobber det journalister som 
fikk sin opplæring i Radio RV. 
Men både Espen og Magnus 
understreker at opplæring av 
vanlige karrierejournalister 
ikke er radioens formål. 

De to journalistene i Radio RV, Espen Lokeland og Magnus Engen Marsdal. 

Tapte 
hovedsaka 
-Vi tapte hovedsaka, men 
likevel vant vi noen småseire. 
og vi lærte mye, sier tidligere 
streikeleder Ole Roger Berg. 

Nå er Sporveien organisert i 
NHO, og sporveisbetjeneinga 
vurderer å melde seg inn i 
Transpotrtarbeiderfprbundet. 
Det forbundet de i dag er 
medlem av, Kommune
forbundet, har jo ikke for
handlingsrett for dem overfor 
arbeidsgiveren. 

Erfaringene fra streiken var 
ellers gode. Særlig det at det 
hver dag var skriftlig avstem
ning om de skulle fortsette, 
var viktig. Medlemmene følte 
på den måten at de hele tida 
hadde full kontroll. 
Interessant nok var opplsut
ninga om sxtreiken størst den 
dagen oppsigelsene kom. 

Det vi har lært er at vi aldri 
skal stole på muntlige løfter. 
Vi så også nytten av være 
godtforberedt, av å ha disku
tert saka nøye på forhånd . Vi 
utvikla veldig mange dyktige 
og skolerte folk. 

RV-huset i Prinsens gate i 
Trondheim. Huset eies formelt 
av AKP. 

RV-radioen 
9. januar 1995 

Programinnslag: 

• Landsmøtet i Natur og 
Ungdom og EØS-saka 
Intervju med den ny~ 
lederen Lars 
Haltbrekken. 
• M~ms og miljøvern. 
Inte!'\'}u med Stein 
Malkenes, da 
Naturvernforbundet like
vel ikke støtta ikke 
momsforslaget 
• Om dødsstraff, intervju 
med E: P. Egemes i 
Amnesti International i 
forbindelse med henret
telse av uskyldig person. 
• Om miner. Intervju 
med Mads Gilbert og en 
representant for UD om 
!'Jorg_e kan tenke seg å gå 
I . spISsen for å forby 
mmevåpen. 
• Ny EU-kamp? Intervju 
med Frank Rossavik og 
K. E. Kalseth inf SJ.ef 1· NtEU. I 
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Tak ... -----· omgjort til 
strategi blir refo 
Sosialdemokrati nå er 
umulig, mener Ame 
Byrkjeflot, framtreden
de RVer og leder av 
Sør-Trøndelag AKP. 
Det er ikke lenger 
mulig med reformka
pitalisme, valget står 
mellom barbari eller 
sosialisme. Han adva
rer også mot å være 
for taktisk lure, da kan 
vi ende opp med en 
strategisk linje som 
gjør oss til reformister. 

A rne Byrkjeflot er nestle
der i Lilleby kjemiske 
forening og styremed

lem i Trondheim samorg. Han 
har også synspunkter på RV
konfliktene før landsmøtet. 

Illusjoner 
- Det er en illusjon at det vil 
løsne for RV bare AKPerne 
går ut av ledelsen, da vil folk 
strømme til. Her i Sør
Trøndelag hr RV fått utvikle 
seg uten at AKP har lagt dem
per på noe som helst. Likevel 
er det nå tilbakegang og RV er 
smuldret opp utenfor 
Trondheim. Forsøket på å bli 
et «allsidig parti» med hoved
vekt på det utenomparlamen
tariske har ikke lyktes. Det er 
ikke politisk grunnlag for et 
stort revolusjonært parti i 
Norge nå. 

Leder i Sør-Trøndelag AKP, Arne Byrkjeflot. 

Allianse på leirgrunn 
- Det er en allianse bygd på 
leirgrunn som nå har forent 
seg om det eneste de har fel
les: Å få AKP ut av maktposi
sjoner. De tre gruppene er for 

RV ikke et 
alternativ 

Ole Roger Berg. 

- RV i dag er ikke noe alter
nativ, mener tidligere streike
leder i sporveisstreiken i 
Trondheim, og RVer, Ole 
Roger Berg. - Vi er for små, 
for sekteriske og har for 
mange lik i skapet. Jeg blir 
respektert som faglig tillti
svalgt, men kan ikke rekrutte
re til det RVet som finnes i 
dag. 
På slutten av 80-tallet og noen 
år var han noen år medlem av 
AKP. - Men AKP funka ikke 
og hadde ikke noe jeg kunne 
ta med meg ut til folk og bru
ke i klassekampen. Vi trenger 

noe som ikke er så lukka og 
eliteprega. Det må være noe 
åpnet der jeg kan gå ut til 
kamerater å si sånn og sånn er 
dette, vil du være med? 
RV er et mer normalt parti 
som står fram med mye god 
politikk og har oppnådd mye 
tillit. Men som forholda er i 
dag er jeg i tvil om jeg tør gå 
ut å verve: Jeg er redd mange 
vil lure på om RV bare et skal
keskjul for AKP. Derfor treng
er vi en ledelse i RV som legi
timerer de måla som RV går 
inn for. 

det første prinsipielt revolu
sjonære folk som Peder Martin 
Lysestøl og Jørn Magdahl, 
gruppa som vil fylle det sosi
aldemokratiske tomrommet 
etter AP som SV ikke kan fylle 

og AMG. En slik allianse kan 
ikke RV overleve med. 

RV - et normalt norsk 
parti 
- Etter at AKP ga opp sine 

Har ikke et parti 

Kari Hansen. 

Problemet er at vi ikke har 
et parti med en ledelse som 
vil bygge et parti, sier 
Trondheim RVs tidligere 
bystyremedlem Kari 
Hansen om situasjonen 
foran landsmøtet. 

Hun mener det er en anta
gonisme i motsetningen 
mellom et parti og en front, 
og at det ikke går an å trek
ke i samme retning. Den 
uavklarte situasjonen i RV 
har ført til at hun og kvin
ner med henne har meldt 
seg ut av diskusjonen, sier 

hun. Mitt hjerte banker 
fortsatt for et rettferdig 
samfunn, sier hun, men vi 
må dra i samme retning. Så 
enkelt, og så komplisert er 
det hele, hevder hun. 

Hun har sittet i RVs lands
styre siden 1981. Men på 
årets landsmøtet orker hun 
ikke dra. Det kommer til å 
bli reine pyton, frykter 
hun. Hun håper likevel at 
uenighetene ikke tar knek
ken på alle. 

• e 
særretter, har RV vært et nor
malt norsk parti. Og ikke noe 
underbruk av AKP. Likevel 
har det blitt tilbakeslag på fle
re områder. 

Parlamentarisme 
- I dag er parlamentarisk 
arbeid blitt det helt domine
rende, og grunnorganisasjone
ne i RV her i Trondheim er 
bygd rundt bystyregruppa og 
fylkestingsgruppa. Dette står i 
motstrid til RVs revolusjonære 
hovedformål. 

Taktikk blir strategi, altså 
reformisme 
- I dag er det upassende og 
lite populært å si at LO-ledel
sen er en del av borgerskapet. 
Vi står nå i fare for å lage et 
prinsipprogram som er taktisk 
begrunna, altså et taktisk pro
gram. Til slutt vil denne tak
tikken bli opphøya til prin
sipp. Vi ender opp med refor
misme: Vi tilpasser teorien til 
det som er mulig. 
- Revolusjonære har en van
skelig oppgave: Ikke å si det 
som er lurest, men det som er 
sant, mener Byrkjeflot. 

Sosialdemokrati nå umulig 
- Reformkapitalismens tid er 
over. Den står i strid med sjøl
ve kapitålismen på det nåvæ
rende stadiet. Gerhardsen
perioden, en form for «snill 
kapitalisme», er det umulig å 
få tilbake. Det står ikke mel
lom to former for kapitalisme 
eller sosialisme. Det står fak
tisk mellom barbari eller sosia
lisme. 
Vi må i dag føre en forsvars-
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kamp mot forverring. Men det 
kan ikke være RVs hovedopp
gave som parti. Vår oppgave 
må være å forklare at et sys
tembrudd med kapitalismen 
er nødvendig. 

AMGmåut 
- AMG må ut av posisjoner. 
Vi er i ei tid da borgerskapet 
skal ha oss inn i EU. Vår tak
tiske og strategiske oppgave 
er å prøve å beholde Norge 
som et sjølstendig land så 
lenge som mulig. Da kan vi 
ikke ha folk i ledelsen som har 
et feilaktig syn på det nasjona
le spørsmålet. Det er egentlig 
helt vilt å ha med AMG foran 
slike kamper. Egentlig verre 
ennå ha med personer i ledel
sen som er mot lønnskamp 
eller miljøkamp. 

Trenger AKP 
- RV kan ikke erstatte AKP. 
RV har valgt å ikke kalle seg 
kommunistisk, jeg er kommu
nist. RV har som prinsipp at 
det er bra med organiserte 
fløyer. Jeg har levd med dette 
i AKP rundt 1'990, vi fikk pak
keløsninger der medlemsde
mokratiet ble satt helt ut av 
spill. Jeg tror det er svært van
skelig, kanskje umulig å 
omdanne et parlamentarisk 
parti til et parti der det uten
omparlamentariske domine
rer. RV er avhengig av mange 
medlemmer som ikke vil delta 
jevnlig. 

Motsosial
demokratene, 
motAKP 
Magnus Engen Marsdal , RU
medlem og ansatt i RV-radi
oen, kommer og ber intenst 
om å få følgende på trykk i 
Opprør: 

- Nå er det om å gjøre å hin
dre sosialdemokratene å få 
makta i RV, samtidig som 
AKP heller ikke må ta makta, 
sier han. 

- Her gjelder det å samle de 
mange mot de få. 
Grenseoppgange_n mot sosi
aldemokratiet er svært viktig, 
at de får makt er det verste 
som kan skje, mener han. 
Han navngir sosialdemokra
tene ved Torbjørn 
Kristoffersen. Like ille er det 
om AKP fortsetter med fler
tall i ledelsen, fortsetter han. 
Og referer ikke bare det ene, 
men begge mine syn, under
streker han med sine myndi
ge øyne. 
Han vil for øvrig ikke føle 
lojalitet til RV hvis det blir et 
reint anti-AKP-prosjekt. 

Magnus Engen Marsdal, med
lem av Trondheim RU. 
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Reformer? 
... [det] fantes mange til og med geniale 
drømmere, som var av den mening at det 
var tilstrekkelig å overbevise makthaverne 
og de herskende klassene om urettferdig
heten i det moderne samfunnssystemet; 
siden ville det være en enkel sak å skape 
fred og alminnelig trivsel på jorda. De 
drømte om en sosialisme som kunne opp
nås uten kamp. 

Menneskeforakten og men 

V. I. Lenin 

Det er mulig! 
• Å gi og produsere og fordele mat til flere titalls 

milliarder er mulig med all vår kunnskap og 
teknologi. 

• Vi har også rikdom nok til at alle kan leve et øko
nomisk rikt liv med bolig, arbeid og sosial 
omsorg, fri for de fleste dødelige sjukdommer 

Om alt ble fordelt rettferdig. 

Men det er uforenlig med det 
ka pitalistiske systemet! 

Bekje111p barbarene 
Aldri har et økonomisk system blitt skapt med så mye blod og 
slakting av mennesker som kapitalismen. I dag under kapitalis
menhar aldri så mange mennesker opplevd så dårlige levekår, og 
aldri har elendigheten økt i så stort tempo. Kapitalismens og impe
rialismens barbariske menneskeforakt blir tydligere for hver dag 
som går. 

Men systemet tilsløres av et enormt korps med godt be~alte ideolo
ger. De snakker om kommunismens fall, om sosialismens fall. 
Statsminister Gro Harlem Brundtland og hele hennes politiske og 
økonomiske hoff hyller markedsliberalismens diktatoriske barbari 
som demokratiets endelige seier. Mens altså sultedøden, fattigdom
men , kvinnetornedringa, kriminaliteten, arbeidsledigheten, tvangs
flyttinga og miljøødeleggelsene øker i takt med markedsliberalis
mens utbredelse. - At de tør! 

Mer enn noen gang trengs det folk som kan gå til roten av ondet, 
være radikale, og peke på at den økende elendigheta er en nødven
dig følge av det kapitalistiske systemet, det jævligste som noen 
gang har vært på jorda vår. I stedet for åla oss kue til taushet av 
feila til sosialistiske samfunnsbyggere, må vi ta til motmæle. Som 
det heter på fotballspråket: «Legg press på ballfører!» 

At ikke alle forsøk på å bryte med imperialismen har vært like vel
lykka, må vi innrømme. Også disse regimene har gjennomført 
avskyelige handlinger og innført rettssystemer som ikke ligger til
bake for imperialismens systematikk. Disse menneskeskapte feila 
må likevel ikke få oss til å bukke under for talspersonene for det 
systematisk menneskeforaktelige systemet. Sjøl har de i flere hun
dre år brukt alle mulige ideologiske, politiske, økonomiske og mili
tære midler på å knekke folks mulighet til å skape rettferdige sam
funn. 

Problemet med kapitalismen er dens systematiske tvang som ikke 
lar seg styre politisk: Systemets aktører er tvunget til å prioritere 
profitt for kapitalen framfor menneskeverd. Den kapitalisten som 
gir arbeiderne høy lønn og gode sosiale goder, vil tape i konkurran
sen med dem som ikke gjør det. Den kapitalisten som vil produsere 
mat til de pengeløse sultende vil på samme måte gå til grunne, men 
ikke den som vil produsere golfbaner til de rike. For det er som 
Brecht skriver 

for uten like er systemet som de har skapt: 
fortjeneste og forvirring, dyrisk og altså 
uforståelig ... 

Da er vi der vi kan, og må begynne: 
Vi vil skape et samfunn som ikke er slik som kapitalismen, som 
ikke med nødvendighet må skape ulike og uverdige levevilkår. 
Valget står mellom sosialisme eller barbari. 
Kapitalismen må bort, sosialismen må innføres, - for men
neskeverdets skyld! 

Overfører verdier 
Dekker bare behov 

Giennomfør4 
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40 millioner under fattig
domsgrensa (under halvpar
ten av gjennomsnittlig års
lønn) i USA 
Raseundertrykking med 
økende fattigdom, anafabetis
me i USA 

1Kvinnene utfører 67 % av alt 11 
leier 1 % av all eiendom i verd~ 

• 

• 
• 

Reduserte velferdsgoder over 
alt 
Økende arbeidsledighet 
Aktiv kamp mot arbeiderklas
sens fagforeninger. 

65 millioner katter og hunder i de amerikanske hus
holdningene har større kjøpekraft enn fattige jord
bruksarbeidere i den tredje verden. 

Markedsmakt 
- ikke folkestyre 
Markedsliberalisme og folkestyre er uforen
lige motsetninger. 
Overalt svekkes folkevalgte forsamlingers 
innflytelse og økonomiske midler. Folk mis
ter interessen. 
• Kommunevalget i Norge i 1991 hadde 

66 % oppslutning. 
• Deltakelse i valget til det innflytelseslø

se Europaparlamentet i 1994 var 56,7 %. 
• Kongressvalget i USA i 1994 hadde bare 

39 % deltakelse, i 1990 36 %. I president
valgene deltar bare rundt halvparten. 

<<Spre marke1 

Skipsulykka utafor Belgia i mars 1987, med det sk 
markedsliberalismen!), illustrerer på en typisk måte 
livet vike. - Dette er nå Arbeiderpartiets politiske re 

Revolusion! 

Medlemsavisa til Rød Valgallianse 
Redaktør og ansvarlig for form og innhold på denne midtsida: 
Ove Bengt Berg. 
Særtrykk av denne midtsida kan bestilles hos Opprør, 
Rød Valgallianse, Gøteborggt 8 A, 0566 Oslo. 

«Om ikke jordbruksområ
dene helt skal utpines, må 
220 millioner bondefamilier 
få jord innen 
år 2 000.» 

Worldwatrch Institute 1989. 
Sosialisme 

De to boksene som går over 
midtbretten, kan ses bedre 
bakerst i denne fila.
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eskeplaginga salt i system Miliømord: 

a fattipe til rike 
et er k1øpekraft til 
miliømord 

Historias største 
menneskeslakting: 
Kriger og massedrap: 

Miljøvern vil for kapitalen aldri kunne kon
kurrere med annen lønnsom investering .. 
• Olje som det har tatt millioner av år å pro
dusere tappes ut på 200 år. 

, • Minst 140 plante- og dyrearter dør ut hver 
dag. 

ne øker 
Fra 1492: 
Kapitalismens fødsel i England på 1500-tallet: 
• Bøndene fordrives og 72 000 henrettes for løsgjengeri. 
I Mexico på 1500-tallet: 
• 8,5 millioner utrydda. 

• Drivhusgassen karbondioksid ligger 26 % 
over før-industriell tid. 
• To ganger Danmarks areal blir hvert år 
ørken. 

ne i verden får 82,7 prosent av av verdens inntekter, mens de 
e sitter igjen med 3,3 prosent. 

USA i Paraguay på 1800-tallet: 
• Drepte 750 000 mennesker 
Erobringa av Afrika, Asia og Amerika: 

• Skogen reduseres med et område på stør
relse med Finland hvert år. 

FNs menneskerettsrapport, UNDP HUMAN DEVOLPMENT 1992. • Hundretalls millioner mennesker drept 
Slavehandel: 

L--- ----~----......... ------

Økonomisk aktivitet i verden 1991 

6dukt 84, % 
anchd. 8412% 

• Uklare tall, anslag mellom 10 og 40 millioner fra Afrika 
til Amerika. 

Første verdenskrig: Imperialistisk erobringskrig: 
• 8,5 millioner drept, 21 millioner krigsskadde 
Andre verdenskrig: Imperialistisk erobringskrig: 
• 60 millioner drept 
Imperialistiske kriger mot frigjøringene av Kina, 
Vietnam, Korea, India, Algerie: 
• Flere titalls millioner 
Undertrykkinga i Latin-Amerika, Indonesia osv i siste 
halvdel av 1900-tallet: 
• Flere titalls millioner 

Jordas forchN11le 
(Etter en boktittel av Franz Fanon algirsk opprører) 

• 800 millioner opplever sult hver dag 
• 2 milliarder menensker har ikke tilgang til reint drik

kevann 
• 1 milliard kan ikke lese eller skrive 
• Afrika vil ha flere analfabeter i år 2 000 enn i 1960. 

FN-organisasjon i kritikk av Verdensbanken. 

Sult 
«Sulten oppstår ikke, den organiseres av kornhan
delen ». 

Bertolt Brecht. 

Fem flernasjonale selskape 
kontrollerer omtrent all matproduksjon i ver
den 

Sultedød: 
1990: 30 barn i minuttet, 16 millioner i året. 

Antall kronisk sultne: 
1970: 90 millioner. 
1990: 550 millioner. 

Den amerikanske staten betalte i 1983 ameri
kanske bønder 12 milliarder dollar for å redu
sere kornmengden med 9 millioner tonn korn 
(US News and World Report). Disse 9 tonn 
korn ville vært nok til å gi en halv kg korn 
hver dag til 50 millioner mennesker. 

Brutto nasjonalprodukt - 1,4' 
Verdenshandel - 0,9% 

• ~t utvikla d UL- har økt fri 2S til 46 
fana 

• Mennesker i den fattige del av verden betalte 1000 dol
lar til hver av de 600 millioner mennesker i Vest
Europa og USA fra 1982 til 1990 

Kriminalitet 
• Kapitaleierne og deres stø ttespillere gjør 

sine røverier lovlig, og fyller dermed fengs
lene 

eid i verden, 
• Fattige jenter sendes som prostituerte på turistvisum 
til den rike verden. 

• I USA sitter over 1 million i fengsel, hoved
sakelig ikke-hvite. 

og moHar 10 % av all lønn. , 
• Må ta imot søppel og forurensa bedrifter ingen vil ha i 
det rike nord. 
• Store arealer ødelegges til goftbaner for rike turister . 

• I USA sitter flere ikke-hvite mellom 18 og 
25 år i fengsel enn det er studenter ved uni
versitetene. 

liberalismen!>> 

de navnet «HERALD OF FREE ENTERPRISE» (Spre 
stemet: Bare profitten teller. For systemet må menneske
snor. 

FN-rapport 

Tomhet 

• Fengselsvirksomhet og overvåking er en av, 
USAs mest ekspensive private næringer. 

• I Norge går de fleste rike skattesnytere fri. 
Stadig fler i den rike verden finner ikke bare livet tyngre å leve reint økono
misk, men føler også en økende tomhet og meningsløshet, en generell 
fremmedgjøring. Ensomheten øker, stadig flere har ingen nære venner. 

Enten finner de smutthull i loven, eller de 
frikjennes. 

• Dømmes hvitsnipp folk, er det bare sym
bolske dommer. Kun enslige kvinner får 
lange fengselsstraffer for trygdemisbruk. 

I New York gravlegges hvert år tusener ukjente i massegraver. Selvmord 
øker. Alle former for rusmisbruk øker 

«Alt er tillaH»: 
Fordi det er penger å tje
ne, og fordi de frie mar
kedskreftene ikke må 
begrenses er menenske
verdet uten beskyttelse: 

• Mishandling av leven
de mennesker i tredje 
verden for å gi 
kroppsdeler som 
øyne, indreorganer o.l. 
til mennesker i den 
rike verden 

• «Kill for fun», Drep for 
moro skyld- ideologi 
spres 

• pornografispredninga 
øker 

• prostitusjon og seksu
ell mishandling øker 
og tillates stadig mer 

• «human-etiske» vestli
ge organisasjoner går i 
spissen for aktiv døds
hjelp 

Utryclcl 
hver enes• 
te lævel. 
Uttalt i engelskbok 
på 1800-tallet om 
koloniseringa av 
Afrika. 
Det er en sammen
heng mellom den 
systematiske ned
slaktinga av folke
slag utafor Europa 
til nazistenes 
industrielle masse
mord av de euro
peiske jødene. 

• 19 nu1lioner 
flyktninger i 
andreland i 
1993. 

N6r markedsliberalismen erobrer nye 
omr6cler: 
Den tredle verden: 
Zaire: 
• Et av verdens rikeste land på 
mineraler, er plyndret til å bli et av 
verdens fattigste. 
• Folketallet er fra 1900 til 1960 
redusert fra 45 millioner til 10 
millioner. 
Senegal: 
• I 1960 var landet sjølforsynt med 
korn, og kunne eksportere 
kom. Etter å ha blitt overtalt til å 
satse på peanøtter for den 
rike verden, må Senegal i dag 
importere korn. 
• Tredje-verden-land må produsere 
to-tre ganger så mye for at 
de i 1990-åra skal kunne kjøpe de 
samme varene som i 1960. 

Nord 
Øst-Europa: 
• Arbeidsledighet på rundt 40 pro
sent, i stedet utføres det 
halvkriminelt arbeid til dårlig beta
ling. 
• Eksplosjon i antall kvinnelige pro
stituerte. 
• Sammenbrudd i sosial infrastruk
tur og sosiale normer. 
• Sammmenbrudd i offentlig tjenes
teyting som skoler og 
sjukehus. 
• Økning i sosial uro med økning i 
antall drap 

Vest-Europa: 
Angrep på faglige rettigheter og 
sosiale ytelser importeres eytter 
modell fra USA. 

lier rbari 
<<Vi er .fattige fordi 
dere er rike. - Vi 
vil dø synlig i de 
europeiske gatene. 
Hva vil dere gjøre 
med det?» 
Uttalt i fjernsynsfil
men «Marsjen>> fra 
1990. 

Hvordan går det på Cuba med hel
sestellet, skolevesenet og prostitu
sjonen når USA-imperialismen 
lykkes å bryte ned Castro-regimet 
fullstendig? 

• I USA har arbeidstakerne et 
årlig fravær inkludert ferie, fri
dager og sjukdom på 29 dager, 
mens det tilsvarende tallet i 
Tyskland er 60. 
McKinsey / Aftenposten). 

• USA er praktisk talt uten offent
lige helse- og sosialytelser. 

, 
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Stand hver måned? 
RV i Trondheim vurde
rer å ha stand en gang i 
måneden for å informe
re om arbeidet i kom
munestyret og RVs syn, 
sier Trondheim RVs 
kommunestyremedlem 
Astri Holm til Opprør. 

Problemet er å komme ut til 
folk med politikken. Poenget 
er at vi har lett for å forsvinne 
ut av folks bevissthet om vi 
ikke klarer å sette dagsorden. 
Og det krever mye arbeid, 
men da blir det både mer gøy 
og mer nyttig. Det er imidler
tid i ikke hverdagen, sier Astri 
Holm. Ut av denne erkjennel
sen kommer forslaget om 
stand en gang i måneden om 
kommunesaker på Nordre 
(gågata i Trondheim), der de 
kan dele ut materiale om hva 
som skjer i kommunestyret. 
Informasjoner om fylkestinget 
er sjølsagt like naturlig i ei 
sånn sammenheng. Denne tan
kegangen styrkes også av at 
media ikke dekker kommune
politikken. 

Utenomparlamentarisme? 
Av og til kan det virke bort-

Astri Holm er en av RVs kommunestyrerepresentanter i 
Trondheim. 

kasta å jobbe i parlamentariske 
organer, mener Holm. 

Samtidig er det jo slik at om vi 
ikke stiller opp til valg, så er vi 

Jentene åktive i 
Trondheim RU 
Jentene utgjør 70 pro
sent av medlemmene i 
Trondheim RU, sier 
avtroppende leder 
Håkon Kolmannskog. 
Som svar på spørsmå
let om hvorfor det da 
ikke er ei jente som er 
leder, svarer han at 
Dagrun Haugen 
Breirem skal ta over i 
midten av januar. Hun 
på sin side mener at 

jentene nok ikke er 
mer enn halvparten. 

Jentene har drevet med por
nokamp, blant annet såkalt 
guiding i Narvesens hyller. 
Det har vært inspiorende, og 
blant annet dratt til seg opp
merksomhet fra statens 
voldsapparat. - Men gutta 
dominerer debattene, sier 
Ingvild Aursøy Måseide, og 
enda vi har tatt det opp, har 
vi jentene hittil ikke klart å 
markere oss godt nok i 
debattene. 

To aktive jenter i Trondheim RU,Ingvild Aursøy Måseide og til høyre Marte Næverdal, 

ferdig politisk. Vi strever fort
satt med å finne en politisk 
arbeidsmåte. Hvordan skal f. 
eks RV jobbe for å trekke fol
kelige og faglige organisasjo
ner inn i arbeidet? 
I dag er RV bare en parlamen
tarisk organisasjon, beklager 
de. Partilaga er bygd rundt 
fylkestingsgruppa. De mener 
at utviklingspotensialet ligger 
i at flere gjør det politiske 
arbeidet i kommunestyre og 
fylkesting til et personlig 
ansvarsområde., 

RV-konferanser 
Hun savner følelsen av å være 
med i en landsomfattende 
organisasjon, de blir for 
ensomme lokalt. Derfor ser 
hun fram til landsomfattende 
RV-konferanser om kommu
nepolitikk, og hun håper slike 
blir prioritert. Det vil bety mye 
både for den politiske linja og 
for entusiasmen. 

Makta sentraliseres 
_Det er mye avmakt i de lokale 
kommunale organene. Makta 
samler seg på toppen i partie
ne og i kommeuneadministra
sjonen, og toppenes makt øker 
jo mer vanlige politikere passi
viseres. Derfor er det viktig å 
legge makt ned i systemet. 

Hun ser ingen motsetning 
mellom det å se helheten og 
det å kunne detaljer. Særlig 
må en finne måter å styrke 
kontakten med folk på i den 
politiske prosessen. 

Avgjørelsene lengre ned 
I Trondheim tenker seg en 
ordning der utvalgene har mer 
makt, men også at det ligger 
stor makt i å sitte i et kommu
nestyre. Det må ligge innflytel
se i å bli valgt som kommune
styremedlem, mener de to 
trøndelagsparlamentarikerne 
Holm og Lysestøl. Som eksem
pel viser de til det nye maktor
ganet formannskapet i 
Trondheim. Det 9 personers 
store organet behandlet rundt 
800 saker i fjor, mens 6 hoved
utvalg til sammen behandlet 
100 saker! Dette nye heltidstil
satte formannskapet utvikler 
felles lojalitetsbånd på tvers av 
partigrensene. 

Avpolitisert 
batt 

budsjettde-

Budsjettprosessen i kommu
nen er blitt for profesjonell og 
«effektiv», det er ikke lenger 
rom for politikk og sunn for
nuft. Den er blitt avpolitisert, 
mener de. 

Mer opp!ørsk 
- Tenk nytt om orga
nisajonsstruktur, sær
lig om forholdet sen
trum-periferi. Det er 
viktig for å komme 
videre i hverdagen, 
sier leder i Sør
Trøndelag RV, Magne 
Vågsland. 

- Både RV og AKP har vært 
konservative i sin organisa
sjonsbygging. Tenk på at EU
avstemninga viste at den poli
tiske krafta utafor Oslo var så 
stor! Oslofolk måtte ha hjelp 
til EU-demonstrasjonen i 
november. Dette gjør dette 
landet så spennende. Men vi 
har ikke tatt konsekvensen av 
det i vår organisasjonspraksis, 
hevder han. Særlig den 
moderne teknologien gir os.s 
muligheter vi burde ha benyt
tet, viser han til. 
Han peker på det at hvis en 
tar makta over apparatet i sen
trum, i Oslo, så har en auto
matisk makta over hele parti-
organisasjonen. Med en 
desentralisert organisasjon 
måtte en ha kjempet ,om poli
tisk oppslutning lag for lag, 
tenker han. 

Landsmøtedebatten 
Han er ikke like begeistra for 
alt som sies i debatten foran 
landsmøtet. Han mener at 
AKP ikke har diskutert sine 
politiske prinsipper med folk i 
de siste åra, og ellers er stiv
beint i mange saker. 
Diskusjonen om i hvilken 
klasse Hågensen hører hjem
me, ser Vågsland som et for-

søk på å melde seg inn i den 
politiske debatten. Han adva
rer mot stempling av politiske 
motstandere, og mener for 
øvrig at det gamle politiske 
rammeverket vårt ikke holder 
som grunnlag for diskusjoner 
med folk flest. 
- Sosiale framskritt er ikke 
noe kapitalen har gitt arbeids
folk for å lure oss, sier han. 
Arbeiderklassen har kjempa 
en hard kamp, bit for bit, for å 
oppnå de velferdsgodene som 
er i ferd med å bli tatt fra oss 
nå. 
Han etterlyser organisatorisk 
oppbygging, det er vi avheng-

ig av hvis vi skal få til internt 
demokrati, hevder han. Dette 
bør vi nå bruke tid på. - Det 
er dette som er viktig, det er 
ikke nok å ha moralsk rett. 

RVeren - aktivisten 
Sjøl om han gjerne hadde sett 
det ordinære organisasjonsli
vet i RV atskillig bedre, viste 
det seg likevel at RV-medlem
mene utgjorde· ryggraden i 
EU-arbeidet. Det må ha noe 
med den politiske holdninga å 
gjøre. For SV har lag i alle 
kommuner, men ingen aktivi
tet. 

Leder i Sør-Trøndelag RV, Magne Vågsland. 
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Herrer i eget hus 

Lederkandidat Jørn Magdahl har sittet to perioder i kommunestyret i Nøtterøy. 

For landsmøtet er det viktig å skape den klarheten som gjør at RV-RV
erne føler at de er herrer i eget hus, sier lederkandidat Jørn Magdahl. Han 
er overhodet ikke tilhenger av en «fei dem ut»-kampanje overfor 
AKPerne, og vil heller ha dem mer med i RV-arbeidet. Han advarer for 
øvrig sterkt alle grupper mot splittelse eller utbrudd av RV. 

Lokal og ideologisk for
ankring 
- Jørn Magdahl, hvilke forutset
ninger har du for å bli leder i 
RV? 
- Jeg har lokal tilknytning, 
har ledelseserfaring og står for 
en klar ideologi. 
Som kommunestyre-represen
tant i Nøtterøy har jeg erfaring 
med å slåss mot makta lokalt, 
og representerer dermed mye 
av det som er RVs sterke side. 
Som tidligere talsmann for 
NKS og medlem av sentralsty
ret i AKP som studieleder, og 
nå som nestleder i RV, har jeg 
opparbeidet meg ledelseserfa
ring. 
For det tredje er jeg. opptatt av 
ideologiske spørsmål, og har 
klare standpunkter. 
Kombinert med kontakt med 
vanlige folk og en evne til å 
oppjustere meg ideologisk, er 
jeg heller ikke «en gubbe som 
har tenkt de tankene jeg har 
tenkt å tenke». Her vil jeg vise 
til at jeg spilte en viktig rolle 
for å ta et oppgjør med teorien 
om ettpartistaten i AKP i peri
oden 1980-84. En kamp som 
for øvrig var både viktigere og 
skarpere enn den RV står 
oppe i nå. 
Jeg mener også at jeg er rela
tivt omgjengelig som person 
som ikke lager unødige kon
flikter. Uenigheter holder jeg 
på det politiske planet. 

Utvelgende marxist 
- Hva står du for ideologisk? 
- Jeg har et marxisme-syn 
som er helhetlig og bygger på 
mange kilder. Jeg står ikke for 
en bestemt tradisjon, men hen
ter ideer som er fornuftige, 
både fra Lenin, Rosa 
Luxembourg og Gramsci for 
eksempel, fordi de har noe å 
bidra med. Utvelgende, uten å 
være utvannende, vil jeg kalle 
min holdning. 

Intervju og foto: Ove Bengt Berg. 

Still lister! 
- Hva er etter din mening 
hovedproblemet for RV nå ved 
inngangen til 1995? 
- Det er å motivere folk til en 
ny valgkamp. Skal det lykkes 
må mye klaffe samtidig. Vi må 
gi visjoner om å sy sammen 
«kommune-RV». Laga må få 
hjelp fra RV, det vil si innspill 
fra ledelsen og stortingsgrup
pa. Det vil kreve en skikkelgi 
organisatorisk dugnad. 
Fortsettelsen av den organi
serte EU-kampen og gjenrei
sing av kampen mot EØS er 
også både komplisert og vik
tig. Ungdomsarbeidet også. 
- Hvorfor var det nødvendig å 
ta et oppgjør med fortida? 
- Jeg er uenig både med dem 
som vil bagatellisere fortidas 
feil og dem som vil brøyt med 
ml-bevgelsen uten å innrøm
me hva de var med på. Det 
som er viktig er å bearbeide 
det vi sto for teoretisk slik at 
det fortsatt går an å ha trua på 
sosialismen, på en demokra
tisk sosialisme. Dette er nød
vendig for å ha troverdighet 
både overfor seg sjøl og omgi
velsene, og for å kunne fort
sette det revolusjonære arbei
det. Vi må ikke bruke tidligere 
feil som påskudd for å gi opp. 

Oppgjør med Stalin 
- Hvorfor har det så stor sym
bolverdi å ta et oppgjør med stali
nismen? 
- Det er veldig viktig for oss 
å si krasst at ettpartistaten 
fører til undertrykking av all 
opposisjon vil føre til at en ny 
overklasse får makt. Dette er 
som ild og vann i forhold til 
den sosialismen vi faktisk 
slåss for. 
Det er historisk forklarlige 
årsaker til at det ble slik i 
Sovjet på 20-tallet. Men at det 
ble gjort til en linje, og at vi i 
tillegg akspterte den, var en 
skam. 
Å si dette er å gjøre RV åpne-

re, i stedet for å innsnevre 
med finurlig ideologisk 
debatt. Dette standpunktet 
kom jo for øvrig omsider også 
AKP fram til. 

Ikke rom for sosialdemo
krati 
- Representerer ditt kandidatur 
og forslag til styre et forsøk på å 
skyve RV til høyre, særlig på å 
korrigere RVs politikk til en mer 
forsonlig linje overfor sosialdemo
kratisk politikk? 
- Nei! Jeg er jo blitt kritisert 
for å legge RV for langt til 
venstre, ved å ville program
feste det klasseløse samfunnet, 
gi programmet en klar marxis
tisk forankring osv. 
Programforslaget er hele veien 
en klar avgrensing fra sosial
demokratiet i de avgjørende 
spørsmåla om sosialisme, 
revolusjon - og klassekamp 
opp mot det korporative klas
sesamarbeidet. Sånn sett må 
det være taktikk i partikam
pen hvis noen nå endrer kri
tikken mot meg fra «AKP 
light» til «knefall for sosialde
mokratiet». 
Når det gjelder klasseanalysen 
av lederskapet i sosialdemo
kratiet har jeg stått på det tra
disjonelle AKP-synet at 
DnA/LO-toppen hører til bor
gerskapet. Men etter at vi dis
kuterte dette i landsstyret ser 
jeg behovet for en mer nyan
sert debatt: 
1. Det er ikke tvil om det i til
legg til det økonomiske bor
gerskapet fins en sosialdemo
kratisk nomenklatura med
klippekort på ledende stilling
er i statsforvaltninga og stats
bedriftene. Jeg er reelt usikker 
på om for eksempel Yngve 
Hågensen hører til her. Den 
politiske hovedfunksjonen 
hans er å hindre at de fagorga
niserte bryter med 
Arbeiderpartiet og klassesam
arbeidet, men han var ikke 
Ap-toppens kandidat og han 

må i en viss grad ta hensyn til 
medlemmenmme i saker som 
arb,eidsløsheten og momsen. 
Enda mer problematisk blir 
dette når det gjelder folk i LO
ledelsen som for eksempel 
spilte en viktig rolle på NEI
sida. 
2. To andre argumenter som 
kan brukes for at LO-toppen 
hører til borgerskapet er at de 
er så tett inne i det korporative 
«toppenes partnerskap» med 
statsledelsen og NHO - og at 
de forvalter en god del kapi
tal. En konsekvens av dette 
synet, som i så fall bør beleg
ges med mer fakta, vil være at 
en RVer eller en annen fagop
posisjonell blir borger om hun 
blir valgt til LO-leedelsen. jeg 
vil ikke kategoris kbenekte at 
det ka nvære slik, men de som 
mener dette bør være klar 
over konsekvensen: Dette 
betyr at det er helt umulig å 
erobre LO for medlemmene så 
lenge det er kapitalisme, og at 
en ikke bør ta på seg toppverv 
selv om en har sterk oppak
king nedafra. Spørsmålet blir 
da: Hvem tjener på det? 

Mye oppnådd i LO 
Viktigere enn dette: 

Generelt er rommet for en 
sosialdemokratisk politikk 
blitt mindre, og det betyr stør
re motsetninger mellom ledel
sen og det vanlige medlem. Vi 
må få en mer aktiv holdning 
som spiller mer på motset
ninger og som kan innebære 
flere taktiske allianser med 
grupper til venstre i sosialde
mokratiet. Husk at de faglige 
tilltisvalgte som ofte misten
kes for å drive høyrepolitikk i 
Oslo, har oppnådd mye, blant 
annet å jage Jagland vekk fra 
Youngstorget 1. mai. 
- Det blir aldri revolusjon 
uten at den nå sosialdemokra
tiske arbeideren ser behov for 
det. Vi er nå i en situasjon der 
vi kan reise ideologisk debatt 
om sosialdemokrati egentlig 
er et sjølstendig politisk alter
nativ. 

Hele RV med i Stortinget 
- Hva synes du om arbeidet til 
stortingsgruppa? 
- Den gjør et veldig bra 
arbeid, og markerer seg i 
mange viktige saker. Særlig er 
den flink til å bruke kunnska
pene som finnes i de ulike 
miljøene i RV i de folkelige 
organisasjonene og blant folk. 
Følger en nøye med, vil en se 
at RV gjennom stortingsman
datet er mer på banen enn før. 
Samtidig kan jeg forstå at 
medlemmer rundt omkring i 
landet ikke ser det. Det er der
for en veldig viktig oppgave 
for ledelsen i RV å synliggjøre 
stortingsgruppas arbeid. 
- Kanskje det er et problem 
at gruppa er nødt for å spre 
seg på mange områder, og 
ikke kunne konsentrere seg 
om å få gjennombrudd for en 
bestemt type saker. Men jeg 
mener at vi får mye mer ut av 
vårt ene mandat enn Venstre, 
og samtidig blir vi mint om at 
et stortingsmandat ikke auto
matisk gjør at vi kommer på 
banen. Folk har kanskje hatt 
overdrevne forventninger om 
betydninga av mandatet. 
Fortsatt vil media gjemme 
vekk RV. 

Ønsker AKPere som 
RVere 
- Er det noe problem at 
Folkvord også er nestleder i 

AKP? 
- Jeg vil ha Erling uansett. 
Jeg er ikke mot å ha AKPere 
øverst på lister. Jeg er ute etter 
den jobben folk gjør. Jeg har 
veldig stor tillit den jobben 
Erling gjør. Eventuelle rolle
konflikter må han takle sjøl. 
- Hvor viktig er det å markere 
avstand til AKP? Er det noe som 
tyder på at AKPs eksistens og 
innflytelse i RV er et problem for 
oppslutninga om RV? 
- Jeg ønsker mer innsats av 
AKP i RV, ikke mindre. De 
AKPerne som bruker abeid
sinnsatsen sin i RV er selvføl
gelig like verdifulle medlem
mer som alle andre. Det er 
derfor helt feil å hevde at jeg 
står for en «fei dem ut»-linje 
overfor AKP. Spør AKPerne 
hvorfor de så langt ikke har 
kunnet akseptere meg som 
leder, er det fordi AKP må ha 
lederen? Jeg er helt uenig med 
dem på begge sider som 
uttrykker seg som om de 
ønsker en splittelse i RV. 
- Men for meg er det lite til
fredsstillende å gå så tungt inn 
i ledelsen og likevel ha følel
sen av å ha så lite å si i AU. 
Gang på gang har vi opplevd 
å bli stemt ned . Det har vært 
en merkelig dobbeltrolle av å 
være både i posisjon og oppo
sisjon . Om ikke alle vedtak er 
reint politiske, kanskje mer 
praktiske, blir summen ofte 
likevel politisk. Som for 
eksempel det at sekretariatet i 
stortingsgruppa bare har blitt 
bestående av AKPere. De har 
gjort en kjempejobb, men som 
signal var ikke dette bra. 
- For øvrig er det et demo
kratiproblem at AKP-lag kan 
gjenoppstå som RV-lag rett før 
landsmøtet og være med på å 
stemme ned folk som legger 
all arbeidskrafta si i RV. 
Jeg vil bare minne om at min 
linje, helt fra tida mi i AKP, 
var å slå sammen RV og AKP 
til en ny organisasjon under 
RVs navn. 
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Bevar RV 
- Vil de som er mot AKP ha 
politiske og organisatoriske kvali
teter til å bygge RV videre alei
ne? 
- I dag ville RV tape veldig 
mye hvis en av fløyene la ned 
arbeidet, hvertfall ville arbei
det på landsplan bli satt tilba
ke. Jeg håper likevel at vi nå 
kan bli i stand til å snakke på 
tvers av fløyene, og at vi ikke 
lager grøfter mellom oss. 
- Ellers vil jeg minne om at 
det er arbeiderne i RV som 
står bak mitt alternativ. Det 
står om RV skal bli et reelt 
arbeiderparti. Derfor er net
topp spørsmålet om at frigjø
ringa må være arbeiderklas
sens eget verk, og spørsmålet 
om omgruppering, så viktig å 
ha med. Dette står det strid 
om. Jeg ber om at medlemme
ne leser utkastet til program 
om disse to spørsmåla. 
For å gi mer perspektiv på vår 
egen programdebatt vil jeg 
også orientere meg mer i ret
ning av Senterpartiets og SVs 
programdebatt. Det er viktig 
for å hindre at vår egen debatt 
blir for nærsynt. 

Herrer i eget hus 
- Hva er landsmøtets viktigste 
oppgaver? 
- Det er å bidra til et internt 
klima som gjør at folk får lyst 
til å stå på for RV. Da er det 
viktig for det jeg vil kalle RV
RVerne å føle at de blir herrer 
i eget hus. 
- Hvis du ikke blir valgt til 
leder, hva da? 
- Da tror jeg a t jeg vil bruke 
kreftene i partiet lokalt. 
Kanskje vil mange av oss ved 
et nederlag på landsmøtet føle 
at RV blir hindra i å være et 
fritt og uavhengig parti. 
Kanskje må vi begynne å se på 
RV som en allianse der vi også 
må organisere oss som AKP, 
som et parti i partiet. Men jeg 
vil jeg se det som negativt for 
RV om det blir utviklinga. 

Jørn Magdahl, et solid ankerfeste for RV, mener mange. 
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Mer massearbeid Felles
liste? 

Problemet i dag er at vi er for mye bundet opp i 
parlamentarisk arbeid. Vi ønsker å nedprioritere 
den delen. Kanskje er et listesamarbeid en måte 
å få til dette på, sier RVs formannskapsmedlem 
i Notodden, Morten Halvorsen. Kanskje dette 
også kan være en måte å vise at RV er revolusjo
nært arbeiderparti, spør han. 

Mer utenomparlamentaris
me 
- Hva skjer i Notodden 
Halvorsen, skal dere trekke RV
lista? 
- Initiativet for en fellesliste 
av RV, SV og utbrytere fra 
Arbeiderpartiet er tatt av SV 
lokalt. På et medlemsmøte i 
januar vedtok et enstemmig 
medlemsmøte i Notodden RV 
å arbeide videre med denne 
muligheten. Men noen ende
lig avgjørelse er sjølsagt ikke 
tatt. 
- Jeg har utreda en modell 
for et samarbeid som ivaretar 

at RV kan bestå og styrkes. 
Min forutsetning er at partie
ne skal bestå. De RVere som 
vil bli valgt inn på den even
tuelle felleslista vil selvfølge
lig straks danne en egen RV
gruppe i bystyret. 
- Er ikke dette å gi opp mulig
hetene for at RV skal få enda 
større oppslutning? Erfaringen 
fra andre steder er at steget etter 
felleslister er nedlegging av RV? 
- Vår foreløpige tilslutning 
tar utgangspunkt i den lokale 
entusiasmen som er skapt. 
Aktivitet rundt dette initiati
vet kan styrke det politiske 

miljøet, og utvikle det på en 
måte som vI kan tjene på 
framover. Vi synes det da vil
le være feil å sette foten ned 
på det nåværende tidspunktet 
og stille oss utafor samarbei
det. 
- Vi ser dette også i sammen
heng med viktigheten av å 
styrke massebevegelsen i 
Norge. RVs hovedoppgave er 
jo å være utenomparlamenta
risk. Vi har behov for å å få 
frigjort krefter. Et viktig motiv 
er at tiltaket også vil kunne 
understreke at RV er et revo
lusjonært arbeiderparti. Sånn 
sett har vi også et landsomfat
tende partimotiv for å jobbe 
videre med ideen. 
- Men vi innser jo sjølsagt at 
dette er ikke uproblematisk. 
Hvis en slik liste blir vellykka 
er det mange av oss som ser 
muligheten til å ta større 
ansvar og kunne kjøre gjen
nom våre saker hardere ved 
at vi kommer i maktposisjo
ner. 

OBB 

Det nye opplegget for kommunene 

Formannskapsmedlem Morten Halvorsen i en av RVs beste 
kommuner, Notodden. 

- Bare hvis det er en stor 
felles oppgave en står over
for, mener Peder Martin 
Lysestøl. Han er generelt 
skeptisk til slike felleslister, 
som han mener erfar.ing 

"viser fører til nedlegging av 
RV som alternativ etter kort 
tid. Han viser bl. a. til 
Røros. 
I Trondheim har RV hatt en 
felles minimumsplattform 
med SV og bylista og de 
grønne. Men denne plattfor
ma var avtalt etter valget, 
ikke før. 
- Samarbeidet med SV i 
kommunestyret har vært 
positivt og bra, sier Astri 
Holm. I rundt 90 prosent av 
forslaga har de stemt sam
men med SV og de andre og 
fått rundt 19 stemmer i 
bystyret. 
Det at RV finnes både i 
kommunestyret og fylkes
tinget, virker inn på de 
andre partiene, særlig SV. 
RV holder den alternative 
politikken framme i debat
ten. 

En del av statsstrukturen Husk 
innsamlinga 

til RVs 
kommune
valgkamp. 

Fylkestingsrepresentant i 
Sør-Trøndelag, Peder Martin 
Lysestøl 

Den nye organise
ringa av kom.m.une
ne skyldes statens 
behov for kontroll 
m.ed at de sosiale 
ne d skjær ingene 
gjennom.føres, sier 
RVs fylkestingsre
presentant i Sør
Trøndelag, Peder 
Martin Lysestøl. 

Derfor blir kommunesektoren 
i stadig større grad en del av 
statsstrukturen, sier han. For 
denne oppgaven trenger sta-

Stat og kommune: 

ten et lojalt sj.ikt. Derfor orga
niseres kommunene slik at 
noen få byråder, formanns
kapsmedlemmer e.l. lever 
atskilt fra vanlige politikere, 
folk flest og med en høy lønn. 
Lokalpolitikerne blir i stadig 
større grad nikkedokker for 
partiene eller for den faglige 
ledelsen i kommunene. 

For svært mange politikere er 
det en rein næringsinntekt å 
sitte i fylkestinget, for eksem
pel. De fremste politikerne har 
diettgodtgjørelse, reisegodt
gjøring og møtegodtgjøring 
for betydelige beløp. Bare 
Lysestøl mottar for RV (han 
betaler sjølsagt beinpengene 
til RV) rundt 100 000 kroner 
for 6 fylkestingsmøter i året. 
Demokratiske politiske for
samlinger som kommunestyre 

og fylkestin g ktmne h a bli tt 
organisert som politiske verk
steder som forsvarte folks 
interesser, men all slik tenking 
har sjølsagt Arbeiderpartiet og 
Høyre satt en stopper for. 

Astri Holm peker for øvrig på 
at jo mer makt som partitop
pene får, dess mer makt blir 
det til byråkratiet. 

Se side 11. 

Penger nok, det dreier seg om fordeling 
I 1993 var fastlandets 
eksportinntekter like 
store som olje/ gass
importen 

Det er en ofte gjentatt bløff at 
vi må skru ned utgiftene i 
offentlig sektor. Ikke bare 
NHO, men også statsministe
ren sier at det er verdiskap
ninga i den private sektoren 
de tilsatte i det offentlige 
lever av. Bedriftene setter 

opp sine resultatregnskaper i 
så og så mange nye sjuke
senger. 

- Dette er helt feil, under
streker sosialøkonomen Roar 
Eilertsen i De Facto 
Kunnskapssenter for fagor
ganiserte. Han gjentar det 
som han har skrevet i 
Klassekampen i flere artikler: 
Det dreier seg ikke om at det 
ikke er mulig å la stat og 
kommune bruke flere peng
er, men om en planlagt poli-

tikk for å sikre mer penger i 
de rikes lommer. 

- Vi får ingen verdiskap
ning i industrien uten den 
viktige jobben som gjøres 
innafor offentlige utdan
nings- og omsorgsinstitusjo
ner, sier Eilertsen. Her skjer 
det også verdiskapning. 
Hans hovedpoeng er likevel 
dette: Det er ingen automa
tikk i at høy verdiskapning i 
industrien gir gode, offentli
ge velferdsordninger. 

- I 1993 var det i utenriks
regnskapet et overskudd på 
32,7 milliarder kroner. Og 
dette skyldes ikke bare olje
inntektene, som en kan få 
inntrykk av i den offentlige 
debatten. Olje / gass og fast
landsindustrien bidrar med 
like store eksportinntekter 
hver med 104 milliarder kro
ner. Eksportindustriens opp
gave er å skaffe landet valu
ta, mens hjemmemarkedsin
dustrien holder importen 
nede. Når det var overskudd 

i utenriksregnskapet, er ikke 
problemet at verdiskapninga 
i Norge er for liten. 
Velferdsstatens problem i 
Norge er politisk, ikke øko
nomisk. Fordelinga av velfer
den er problemet. EU har 
traktatfesta seg til en politikk 
som betyr mer omfordeling, 
fra offentlig til privat, fra de 
mange til de få, fra fattig til 
rik. 

- Dersom vi ønsker full sys
selsetting, må vi satse på 

offentlig sektor. Erfaringene 
fra Europa viser at det bare 
er mer tjenesteproduksjon 
enn det markedet skaper, 
som kan sikre arbeid til alle. 
Når offentlig tjenesteyting 
skaper flere arbeidsplasser 
enn privat, er det først og 
fremst fordi omfanget kan 
styres ut over grensene for 
markedsøkonomisk lønn
somhet, og ikke fordi effekti
viteten er lavere i offentlig 
sektor. 
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Leiarens 
program
forslag 
Nylig har vi registrert at leia
ren i RV har lagt fram sitt eige 
forslag til prinsipprogram 
etter at programkomiteen 
snart har vore i arbeid i eit år. 

Slutt
replikk til 
Soma 
Rune Soma er indignert over 
at trotskismen blir angrepet 
uten at en rekker å gå i dyb
den med argumentasjonen i 
relativt korte debattinnlegg. 
Jan Hårstad rykker også ut i 
forsvar for personen Trotsky, 
uten at han bringer noen kon
krete argumenter til torgs. 
(Begge to i Opprør nr 10). 
Kan noe av hissigheten skyl
des at de retningene de sogner 

Denne framgangsmåten finn 
vi særleg merkeleg, og den 
kan vanskelig tolkast som 
noko anna enn mistilit til pro
gramkomiteen. På bakgrunn 
av den uro det har vore i 
leiinga burde det vore ei opp
gave for leiaren å bidra til å 
dempe desse motsetningane. 
!staden vil dette utspillet 
skjerpe konflikteane. Vi kan 
vanskelig se for oss at leiaren i 
eit anna parti på denne måten 
skulle kunne underkjenne ein 
lovlig nedsett programkomite. 
Sjøl Dronning Gro ville møtt 

til ideologisk har vært godt 
vant til å gå "skuddfri" de sis
te åra, hvor deres sesam sesam 
"stalinisme" jo har hatt økt 
oppslutning som generell for
klaringsmåte for alle skavan
kene ved de sosialistiske erfa
ringene? 

Jeg skjønner ikke helt hvorfor 
de forstørrer den kritikken jeg 
kom med ( den burde være 
sterk nok) og også skumler 
om at det å gå i polemikk 
innebærer at en ønsker å kaste 
folk ut av RV. 
Jeg konsentrerte meg om det 
nasjonale spørsmålet og hev
det at trotskismens praksis på 
dette området var anti-revolu
sjonær. Ellers ga jeg jo trot-

Send med disketten 

storm dersom ho valgte ein 
slik oppførsel i Ap. Skal vi 
styrkje og utvikle partiet RV er 
det viktig at leiaren har same 
forhold til programdiskusjo
nen som alle andre medlem
mer. Han kan ikkje komme til 
programkomiteen og forlange 
at komiteen sitt forslag skal 
forkastast og at hans forslag 
skal bli lagt til grunn for vida
re behandling. Vi reknar der
for med at landsstyret ikke 
underkjenner programkomite
en sitt arbeid, men stiller seg 
bak at det utsendte forslaget 

skister også kreditt for arbeid 
på andre områder og framhe
vet nyttig samarbeide. 
Jeg kommer grundigere tilba
ke til dette spørsmålet i for
hold til den tredje verden i en 
artikkel i neste nr. av Røde 
Fane. Når det gjelder AMGere 
i RV- og EU-kampen trodde 
jeg eksemplene var kjente 
gjennom tidligere oppslag her 
i Opprør. Skal jeg trekke fram 
ett til, kan jeg nevne tullet 
rundt RV-plakaten i Oslo 
("Ikke la dem gjøre det"). 
Siden trotskister jo ikke er 
noen ensarta gruppering, 
skulle jeg kanskje presisert at 
det også fantes de som lot 
være å ri disse kjepphestene 
og i stedet gjorde et godt anti-

Redaksjonen registrerer at vi får flere innlegg som er skrevet på en 
datamaskin uten at diskett er sendt ved. Vi tolker det sånn at disse inn
senderne både trur redaksjonen har godt om tid, og ellers mener at vi 
helst bør sitte foran skrivemaskinen med avskriftsoppgaver. 
V ær vennlig å send med disketten, og oppgi hvilket program den er 
skrivi i. Mac eller MS/DOS, det er det samme. 
Husk: Opprør returnerer disketten og betaler sjøl portoen! 

legges til grunn for diskusjo
nen fram mot landsmøtet. 
Vi har ikkje gått nøye inn på 
de politiske forskjellane på 
Aksel sitt forslag i høve til for
slaget frå komiteen, men vi 
registrerer likevel følgande: 
Der p-komiteen skriv sitat: 
«Partiet har også tendensfrihet 
- dvs at grupper av medlem
mer som synes at de trenger å 
samordne seg for å ivareta 
bestemte interesser eller syn 
kan organisere seg innad i 
partiet. Denne organiseringa 
skal skje i åpenhet- og ta sik-

EU-arbeid utifra andre inn
fallsvinkler. Men, i innlegget 
mitt presiserte jeg faktisk kri
tikken min til "i den grad de 
følger opp ..... på det nasjonale 
spørsmålet". 
Jeg skjønner at Trotsky him
self er nærmest hellig. Men, 
jeg gjorde jo faktisk et unntak 
for han, som den eneste trot
skistleder som i praksis har 
spilt en positiv rolle i en revo
lusjonær situasjon! Soma må 
tåle at jeg påpeker at dette var 
i en periode hvor han la til 
side sine egne partiprosjekt og 
fraksjonsvirksomhet. 

Til slutt: Når Soma mener at 
jeg må mene at RV-prosjektet 
er umulig eller at i alle fall 

te på større enhet i - og slag
kraft for partiet. 
Organiserte tendenser kan 
være nødvendig for å utvikle 
partiets strategi og taktikk, og 
forhindre maktkonsentra
sjon.» 
Aksel foreslår følgende om 
dette: 
«Det er mulig å organisere 
egne tendenser og grupper i 
partiet så lenge det ikke bryter 
med et demokratisk partiliv. 
Det er også mulig å være med
lem av andre grupper og par
tier så lenge de ikke stiller 

Soma m.fl. må ut, må jeg igjen 
få stille spørsmål ved hans 
oppfatning av hva som ligger i 
politisk kamp og hva slags RV 
han ønsker seg. Jeg markerer 
tydelig hvilke politiske stand
punkter jeg vil slåss hardt mot 
skal bli en del av RVs platt
form; at RV faktisk vil få anti
revolusjonære trekk dersom 
de vinner fram. Men det er 
ikke det samme som at jeg vil 
ha en generell antitrotskistisk 
retorikk inn i RV-programmet, 
a la det som er foreslått mot 
"stalinisme" (enda RVs nåvæ
rende syn på det nasjonale 
spørsmålet jo er en del av det 
som det er rimelig å kalle stali
nisme!). Når det gjelder 
enkeltpersoner, som Rune 
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konkurrerende lister til valg». 
Vi håper ikkje dette er uttrykk 
for at leiaren i RV ser listestil
ling som RV sin viktigaste 
funksjon. 

For styret i Sør-Trøndelag 
RV, Magne Vågsland, leiar 

Dette innlegget ble sendt ut som 
innstikk til nr 9/94, og trykkes 
her for fullstendighetens skyld.· 
Aksels svar, og kommentar på 
lederplass, sto i forrige nummer. 

Red. 

Soma, er det fjernt for meg å 
kreve at de skal ut av RV fordi 
de er med i en trotskistinspi
rert organisasjon, i NKP eller 
andre organisasjoner som har 
særstandpunkter utover RV
plattformen. Så lenge de opp
trer som RVere i RV-sammen
heng og ikke motarbeider RV 
ellers. Det er snarere andre 
kretser (og for ikke å bli mis
forstått på tampen: jeg sikter 
ikke til Rune Soma) som har 
stått for en slik holdning til å 
løse motsetningene i RV, men 
da med andre skyteskiver. 

Arnljot Ask 

Debatten foran landsmøtet 
På et redaksjonsmøte tidlig i januar ble det bestemt at innlegg om dette 
emnet som har blitt trykt i Klassekampen, ikke skulle trykkes i Opprør. 
Vi forutsatte at alle Opprørs lesere også leser Klassekampen. Det er 
viktig at Opprør får en egenverdi. 

Red. 

~-er velferdsstaten 
Lørdag 7. januar 
avholdt AKPs faglige 
utvalg et åpent møte 
om utfordringer for 
fagbevegelsen etter 
Nei- seieren. Hanne 
Luten, Aud 
Kristiansen, Dag 
Seierstad og Arne 
Byrkjeflot snakka alle 
om hvilke oppgaver 
fagbevegelsen står 
framfor, særlig etter 
fjorårets Nei- seier. 

Av Harald A. Selvær 

Velferdsstaten og offent
lig sektor i fare 
Hanne Luten fra Felles 
Organisasjonen pekte på flere 
angrep på velferdsstaten. 
Regjeringa har i det siste 
halvåret gjennomført fem 
utredninger om trygdeord,
ninger og velferdstiltak i den 
offentlige sektoren. Den kon
klusjonen arbeidet har ført til 
er at det finnes alt for mange 
og «upresise» trygdeordning-

er. Sosialminister Hill Marta 
Solberg Ønsker seg målretta 
og treffsikre trygdeordninger, 
trygdeordninger som ikke 
universialiserer trygdemotta
keren, men heller deler opp 
og behovsprøver mottakerens 
situasjon. Signalene om å inn
tektsdifferensiere barnetryg
da er et av resultatene fra 
regjeringas gjennomgang av 
trygdeordningene. 

Stønadsmottakeren 
gjøres til et problem 
Regjeringa har flyttet fokus 
fra og ha velferdsordninger 
som dekker alle, til å proble
matisere trygdemottakeren. 
Målet for sosialpolitikken er 
ikke lenger å kunne gi univer
sale tiltak, men derimot å 
avdekke uverdige trygdemot
takere. Margareth Thatcher 
hadde den samme strategien i 
England, nemlig «targeting» 
av helse og trygdeordninger. 
Alt dette er et nye ord for 
behovsprøving. I stedet for 
trygdeordninger som gir alle 
lik mulighet og tilgang på 
godene, splitter man nå opp 
mottakergruppene og ord
ningene. Regjeringa og depar
tementet har ennå ikke kom
met til en konkret handlings
plan, men signalene er tydeli-

ge. Det er ikke første gang 
disse signalene har dukket 
opp blant sosialdemokratenes 
rekker. Rune Gerhardsen har 
flere ganger gjort seg bemer
ket med sine angrep på snil
lismen. Han direkte gått ut 
mot alenemødre, illegale inn
vandrere og trygdemisbruke
re. Vi kan altså snakke om en 
politisk strømning blant sosi
aldemokratene , som vi før 
bare fant et godt stykke leng
er til høyre. 

Behovsprøving 
Det er og viktig å merke seg 
at alle trygdeordninger settes 
opp mot Økonomiske krav. 
Sosialbudsjettet har tydeligvis 
skiftet status fra en budsjett
post som støtter opp om sva
kere grupper, til å være en 
rein utgiftspost som man må 
redusere. 
Samtidig som man hører 
ropene om mindre offentlig 
budsjett, veit man også at 
Norge som Økonomisk enhet 
aldri har gått bedre. 
Overskuddet fra bare fast
lands Norge har aldri vært 
prosentvis bedre. Det gir han
ne Luten enda mer slagside 
og brodd i sin kritikk av 
regjeringas nye sosialpolitikk. 

Kommunene 
og privatisering 
Samtidig som man ser kontu
rene av en dramatisk reorga
nisering av velferdsstaten, er 
også andre områder utsatt for 
«nytenkning». Kommune
sektoren opplever en kraftig 
Økning av det kommunale 
avgiftsnivået. Samtidig som 
de kommunale utgiftene sti
ger, kan man se en nedbyg
ging og privatisering av tidli
gere kommunale ansvarsom
råder. 
Aud Kristiansen fra styret i 
Sporveisforeninga ser på for
søkene om å privatisere kol
lektivtrafikken som en prøve
stein. I Bergen blei det gjort 
forsøk på å slå sammen det 
kommunale busselskapet og 
det privateide Pan busser. 
Her skulle man ta en vurde
ring av de to selskapenes ver
dier, og utfra det gjøre en for
deling av aksjene. Denne vur
deringa viste at det kommu
nale selskapet faktisk kom til 
å sitte med en aksjemajoritet.. , 
Det kommunen da forslo var 
å skrive ned verdien av det 
offentlige selskapet for å sikre 
Pan aksjemajoriteten. 
Kommunen ville med andre 
ord gi bort kommunale verdi
er for at et privateid selskap 

skulle få kontrollen. Forslaget 
fra kommunen blei stoppa av 
kamp fra de bussansatte og 
vedtak i kommunestyret. 
Også i Oslo finnes det planer 
for privatisering. Bystyret har 
gått inn for å legge noen av 
Oslo Sporveiers ruter ut på 
anbud. Dette til tross for at 
DNA stilte til valg på at de 
nettopp ikke skulle gjøre 
det... 

EU og EØS 
En annen del av AKPs møte 
var hvordan kampen mot EU 
og EØS kommer til å se _ut. 
Ame Byrkjeflot, Nestleder 
Sør- Trøndelag NTEU, og 
Dag Seierstad, Faglig utvalg 
NTEU og SV, snakka begge 
om rammevilkårene for en 
fortsatt EU og EØS kamp. 
Dag Seierstad så på folkebe
vegelsesstrukturen velegna til 
å vinne folkeavstemninger, 
men heller upassende for å 
forandre samfunnsutviklinga. 
Han så to muligheter for å 
stoppe EØS, enten å angripe 
DNA, slik at de avslørte sin 
politikk i all sin gru, eller at 
DNA igjen kom under 30 %. 
Samtidig så han lyst på 
muligheten 1or å føre kampen 
mot EØS. EØS kampen vil 
framover bli en kamp om 

hvordan EU direktiv foran
drer vår hverdag. Det vil i 
mindre grad bli nødvendig å 
vise til hvordan tingenes til
stand er på kontinentet. 
Norge vil sjøl kjenne smaken 
av EUs politikk innafor våre 
egne grenser. 
Seierstad så også et motset
ningsforhold mellom å føre 
en kamp mot EØS og et even
tuelt nytt EU medlemskap. 
Han mente det ville bli en 
umulig situasjon for organisa
sjonen NTEU og drive disse 
kampene parallelt. Dette 
synet møtte motstand på 
møtet. 

Arne Byrkjeflot hadde en litt 
annen tilnærming til materi
en. Han mente at om vi fikk 
en veldig saksorientert EØS 
debatt kunne det svekke kam
pen. Allianser måtte bygges 
opp fra sak til sak og det blei 
ingen sytematisert og helhet
lig kritikk av EU tilpasninga. 
Utviklinga innenfor disse to 
alternativene kommer til å 
være avgjørende for hvordan 
den neste EU kampen kom
mer til å se ut. 
Klassekampen 10 / 1-95 lagde 
en breiere dekning av delen 
om NTEUs framtid og situa
sjonen fram til 1. mai. 
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Hva heter hovedstaden 
i Israel? 

Hovedstaden i Israel 
heter Tel Aviv. Men i 
alle norske lærebøker 
oppgis Jerusalem 
som ligger på 
okkupert palestinsk 
område å være 
Israels hovedstad. - De 
fleste norske lære-
bøker er tendensiøse, i 
den forstand at de er 
Israel- og sionis-
tvennlige, hevder 
Erling Folkvord (RV). 
Svein Ludvigsen (H) 
mener også at 
lærebøker for norske 9. 
klassinger og gym
nasiaster er vridde. 
Men han hevder at "10 
av 11 historiebøker" er 
arabisk
vennlige. 

og PLO-

Av Espen Mathisen 
Det var 12. januar at Svein 
Ludvigsen reiste en 
interpellasjon i Stortinget der 

han hevdet at "undersøkelser 
viser at den arabisk-israelske 
konflikten ofte er fremstilt 
slik at fakta, utvelgelse av 
fakta, bilder og språkbruk 
underbygger feil, påstander 
og myter om Israel og jødene 
på en måte som ikke 
tilfredsstiller den objektivitet 
vi må kreve av lærebøker i 
skolen". Ludvigsen ville 
derfor vite om utdannings
mininster Gudmund Hernes 
ville gripe inn for å sikre "en 
objektiv behandling og 
tolkning av stoffet". 

- 10 av 11 "vridd" 
Svein Ludvigsen refererte 
sitt innlegg til en 
undersøkelse lektor Vidar 
Landsverk har gjort av 11 
ulike historiebøker. 
Landsverk har tatt for ·seg 
bøkenes behandling av 
Midtøsten-konflikten for å se 
om behandlingen er balansert 
og "objektiv". Lektor 
Landsverk konkluderer med 
at 10 av bøkene holder mål. I 
Stortinget refererte Ludvigsen 
bl.a. følgende "funn": 

- Bevegelser som ville 
utslette Israel betegnes 
som "motstands
organisasjoner" 

· - PLO omtales som en 
"frigjøringsorganisasjon" 
- jødiske organisasjoner 

benevnes som 
-'' terroristorganisasjoner" 
og ytterliggående gerilja. 

- Palestinske flyktninger 
og deres problemer er 
inngående og til 
stadighet beskrevet, 
mens det forties at 850 
000 jøder er fordrevet fra 
arabiske land. 

Pol Pot 
Ludvigsen mente disse 
"funnene" beviste at norske 
lærebøker er arabisk-vennlige 
og tilsvarende jødefiendtlige. 
Høyrerepresentanten ropte 
varsko fordi dette fører til 
"voksende fremmedfrykt og 
rasisme". Han mente at slike 
lærebøker burde lukes ut "før 
de legges på elevenes pulter". 
Og han fortsatte: 

- Det er særlig grunn til 
aktsomhet hvis lærebok
forfatterne har en aktiv 
bakgrunn i grupperinger og 
selv tidligere har stått på 
barrikadene som forsvarere 
av feilslåtte system som bar 
frem f.eks. kultur
revolusjonen i Kina, Pol Pot
regimet i . Kambodsja, 

kommunismens fyrtårn 
Albania såvel som 
Sovjetstaten. Hvis folk med 
slike forbilei.er gir seg til å 
skrive lærebøker i historie er 
det all mulig grunn til å rope 
et vorsko til dem som leser 
faglig korrektur. Når de tok 
så grundig feil den gangen, er 
jeg redd deres objektivitet 
også i dag lett blir farget av 
tidligere sympatier med 
regimer og ideologier som 
viste seg å bli forkastet av 
folket selv fordi de både var 
umenneskelige 
udemokratiske. 

Sionistvennlig 

og 

Erling Folkvord mente på sin 
side at problemet med norske 
lærebøker fram til det siste 
har vært at de har vært israel
og sionistvennlige. Bl.a. viste 
han til at ingen lærebøker har 
funnet grunn til å nevnte den 
sterke jødiske motstanden 
mot sionismen. F.eks. vedtok 
ei forsamling av rabbinere i 
1942 en resolusjon der de 
protesterte skarpt mot den 
sionistiske planen om å 
opprette en jødisk stat. Istedet 
uttalte de at "vi ser fram til 
den endelige opprettelse av et 
demokratisk uavhengig 
Palestina, hvor jøder, 

. d rine boka 
p O ]<artet t e 

a184 over land ?g 
s · :Midt-
hovedsteder t b11en 

t·r bare :I 
østen, s a merket i 
J erusalern av 
Israel. . B1·ørnsen, 
(BJØrrt 
"Norges- og · tter 

nshistone e 
verde h hoU<l 2. 

50" Ase e o 18 I 

opplag 1986. 

muslimer og kristne vil være 
likt representert, hvor enhver 
nyter samme rettigheter og 
har de samme plikter". 
Innholdsmessig er dette 
rabbinervedtaket fra 1942 
omtrent det samme som 20-30 
år etter ble PLO sitt program. 

Folkvord kritiserte også 
Ludvigsen for ikke å skille 
mellom "sionist" og "jøde". -
Ludvigsen snakka om den 
massakren som den 
sionistiske organisasjonen 
Irgun gjennomførte i 
landsbyen Deir Yassin i april 
1948. Det var Menachem 
Bein, som senere ble 
statsmininster, som ledet det 
som skjedde den natta. 243 
sivile ble slakta ned i en 
landsby som lå inne på det 
som var palestinsk område 
etter FN sin delingsplan. 
Ludvigsen gir jødene som 
folk et felles ansvar for Irgun
aksjonen. Å gi jødene skylda 
for den aksjonen er en 
påstand som gir grunnlag for 
jødehat og rasisme, uttalte 
Folkvord. 

Hva er hovedstaden? 
Folkvord ba også Ludvigsen 
svare på hva som er 
hovedstaden i Israel. Norsk 

UD og alle land i verden -
unntatt El Salvador og Costa 
Rica - anerkjenner Tel Aviv 
som Israels hovedstad. Sjøl 
gjør Israel krav på Jerusalem 
som hovedstad. Hverken FN, 
USA eller Norge anerkjenner 
Jerusalem fordi byen ligger 
på okkupert palestinsk 
område. Likevel står det i alle 
norske lærebøker at 
Jersulalem er hovedstad. -
Svein Ludvigsen gjør krav på 
absolutt objektivitet, Hva 
synes Ludvigsen av 
lærebøkenes omtale av dette 
spørsmålet? 

Høyrerepresentanten slo i sitt 
svar til Folkvord fast at 
dersom Israel sier at 
hovedstaden er Jerusalem, så 
er det Jerusalem som er 
hovedstad. - Jeg godtar at 
Israel selv bestemmer hva 
som er deres hovedstad, 
uttalte Svein Ludvigsen. 

Interpellasjonsdebatten av
slørte forøvrig at utdannings
mininster Gudmund Hernes 
ikke ville forandre på de 
ordningene om godkjenning 
av lærebøker som fins i dag 
ut fra de eksemplene på 
"vridde" bøker som 
Ludvigsen la fram. 
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1en 1111 
forakten og menneskeplaginga satt • I 

Overfører verdier fra fattipe til rike 
Dekker bare behov det er k1øpekraft til 

Giennomfører miliømord 

Historias 
mennesle 
Kriger 01 
Fra 1492: 

Forskiellene øker 
Utviklinga av forskjellen 

mellom de 20% fattigste og rikeste. 

De rikeste 20 prosentene i verden får 82,7 prosent av av verdens inntekter, mens de 
fattigste 40 prosentene sitter igjen med 3,3 prosent. 

FNs menneskerettsrapport, UNDP HUMAN DEVOLPMENT 1992. 

Kapitalismens 
• Bøndene ford 
I Mexico på lSC 
• 8,5 millioner t 
USA i Paragua) 
• Drepte 750 00 
Erobringa av A 
• Hundretalls n 
Slavehandel: 
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20% 20% 
fattigste rikeste 

1991 

Økonomisk aktivitet i verden 1991 

Rikeste 
femdel 

Hver del · · · ·Å · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
utgjør en 
femdel av 
jordas 
befolkning .. . Y. ...... . ... . .. __ __ . . . .. . . 

Brutto nasjonalprodukt-1,4' 
Verdenshandel - 0,9% 

• Uklare tall, an 
til Amerika. 

Første verdens1 
• 8,5 millioner c 
Andre verdens} 
• 60 millioner d 
Imperialistiske 
Vietnam, Korea 
• Flere titalls mi 
Undertrykking, 
halvdel av 1900 
• Flere titalls mi 

Jordas' 
(Etter en bokti 

• 800 milliom 
• 2 milliarder 

kevann 
• 1 milliard k, 
• Afrika vil h, 

FN-01 
• Minst utvik 

land 

Kvinnene utforer 67 % av alt arbeid i verden, 

• Mennesker 
lar til hve 
Europa Of 

• Fattige jente 
til den rike ve 
• Måta imot: 
det rike nord. 
• Store areale 

eier I % av all eiendom i verden og moHar I O % av all lønn. 
FN-rapport 

nskehus
ttigejord-

er uforen-

111lingers 
.Folk mis-

Il hadde 

ytelseslø
rar 56,7 %. 
1adde bare 
president
parten. 

<<Spre markedlsliberalismen!>> 

Skipsulykka utafor Belgia i mars 1987, med det skrytende navnet «HERALD OF FREE ENTERPRISE» (Spre 
markedsliberalismen!), illustrerer på en typisk måte systemet: Bare profitten teller. For systemet må menneske
livet vike. - Dette er nå Arbeiderpartiets politiske rettesnor. 

Tomhet 
Stadig fler i den rike verden finr 
misk, men føler også en økende 
fremmedgjøring. Ensomheten ø 
I New York gravlegges hvert år 
øker. Alle former for rusmisbrul 

«Alt er tillaH»: 
Fordi det er penger å tje
ne, og fordi de frie mar
kedskreftene ikke må 
begrenses er menenske
verdet uten beskyttelse: 

• Mishandling av leven
de mennesker i tredje 
verden for å gi 
kroppsdeler som 
øyne, indreorganer o.l. 
til mennesker i den 
rike verden 

• «Kill for fun», Drep for 
moro skyld- ideologi 
spres . 

• pornografispredninga 
øker 

• prostitusjon og seksu
ell mishandling øker 
og tillates stadig mer 

• «human-etiske» vestli
ge organisasjoner går i 
spissen for aktiv døds
hjelp 

• 

»sialisme eller barbari 
<f\ 
dE 
vi 
eu 
H 
m, 
U1 

Dette er deler av side 6 og 7, som går over midtbretten.
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