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Behandlinga av forslaget til Anti-rastisk manifest 
blir et av de viktigste punktene på RV-landsmøtet 
12.-14. februar. Endringsforslag til 1. u tkastet som 
her foreligger i redigert form, må sendes til RV 
sentralt innen 15. desember. På bakgrunn av dette 
vil det bli lagt fram et nytt forslag som delegatene 
vil få tilsendt før landsmøtet. 

- Forslaget er utarbeida av ei anti-rasistisk strate
gigruppe (ARSG), som i alfabetisk rekkefølge, har 
bestått av Jørn Magdahl (leder), Aksel Nærstad, 
Juan Carlos Orietas, Nils Amund Raknerud, An
tonia Samaniego, Jo Ryste og Rolf Aakervik. Un
derveis har Jørn Magdahl hatt hovedansvaret for 
del 1 (Om rasismens grunnlag og former) og del 4 
(Kampformer), Jo Ryste og Aksel Nærstad for del 
2 (Innvandrings-og flyktningepolitikken) - og Ju
an Carlos Orietas, Antonio Samaniego og Rolf Aa
kervik, alle fra RVs innvandrerutvalg, for del 3 
(Minoritetspolitikken). 

- Gruppa har hatt kollektive diskusjoner på alle 
deler og på helheten, men ikke på alle deler av 1. 

Til deltakerne på Rød Ungdoms anti-rasistiske konferanse! 
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utkastet slik det forelå den 8. september. Gruppa 
har heller ikke diskutert den redigerte utgaven, 
som trykkes her. 

- Utkastet blei d iskutert på konferansen for RV
medlemmer med innvandrerbakgrunn, som syn
tes det var et viktig skritt i riktig retning, men som 
ikke gjennomførte avstemninger. Derfor kan det 
ha vært sterke standpunker her som ikke er hen
synstatt så langt - og som må reises på nytt i den 
videre prosessen. 

- Landsstyret har behandla utkastet. Det vises her 
til et eget vedtak, som er trykt her i avisa, 

hvor landsstyret tar stilling til en del av hoved
punktene i forslaget. En del vedtatte endringsfors
lag er innarbeida. En del forslag fra landsstyre
medlemmene som ikke er 

realitetsbehandla, er innredigert etter skjønn fra 
undertegnede. Alle forslaga går videre til 

ARSG. 

- Ett viktig vedtak i landsstyret er arbeidsmessig 
så omfattende at det (bortsett fra i kort 

historisk gjennomgang av den norske statens poli
tikk overfor nasjonale og etniske minoriteter i 
1.1.1., at det må tas i forbindelse med skrivinga av 
2. utgaven. Det gjelder et vedtak om at manifestet 
skal behandle rasismen overfor samefolket - og 
overfor tradisjonelle minoritetsgrupper (som kve
ner og som tatere) i Norge. 

- I en diskusjon i RV i Oslo blei det særlig etterlyst 
et kvinneperspektiv i manifestforslaget. Dette blir 
en u tfordring i den videre prosessen. 

- Forslaget er redigert av undertegn ede. Foru ten å 
redigere p å grunnlag av behandlinga på landssty
remøtet - har jeg gitt del 3 gitt en form som mer i 
overensstemmelse med resten av manifestet. Den 
slags redigeringsarbeid innbefatter noen politiske 
vurderinger. Er det uenighet om vurderingene 
mine, er det fortsatt god tid til årette feil fram mot 
landsmøtet. 

08.11.96. 

Jørn Magdahl 

Bli med å utvikle det revolusjonære alternativet for Norge inn i neste århundre 
- meld deg inn i Rød Valgallianse 

Rød Valgallianse - også for deg som er ung 

Lokallagene i Rød Valgallianse skal i vinter 

diskutere forslag til anti-rasistisk manifest. 

Manifestet tar sikte på å gi et grundig mar.:. 

xistisk fundament for Rød Valgallianses 

flyktninge- og innvandringspolitikk. Med 

dette manifestet skal vi møte både Hagen-

. 
ras ismen og statens rasistiske 

. 
1nnvan-

dringspolitikk offensivt valgkampen. Ma-

nifestet blir helt sikkert bedre dersom fle

re deltar i diskusjonen - dersom mange 

undommer engasjerer seg i debatten. Tar 

du utfordringen? 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 9•96 

I. Rasismen 
1.1. Rasismens ulike typer 
og former 

Rasismen fins i mange- og ulike for
mer. Etter Holocaust og etter den for
melle frigjøringa av koloniene har 
den åpne rasismen i hovedsak skifta 
fra en rasebiologisk og sosialdarwi
nistisk begrunnelse - til en kulturba
sert begrunnelse. Rasebiologene 
hevda at «den hvite rasen» var andre 
«raser» overlegne. Sosialdarwinis
men så denne overlegenheten be
krefta gjennom «hvit» ekspansjon 
(imperialisme), rikdom og makt. 

Den kulturbegrunna rasismen treng
er ikke en gang en offisiell rangord
ning. For den er det nok å slå fast at 
folk ikke kan leve sammen med 
«fremmedkulturelle». For dem som 
blir diskriminert kan denne «nyrasis
men» fortone seg like ille som en tra
disjonell rasebiologisk begrunnelse. 

Det er hensiktsmessig å skille mel
lom strukturell rasisme og rasisme 
på holdningsplan. Riktignok kan 
disse løpe sammen, men den vestlige 
innvandringspolitikken er ofte ut
øvd av maktpersoner som på det 
personlige planet kan være relativt 
«liberale» og «tolerante», men som 
har større skyld i undertrykkelsen 
enn mange av dem som uttrykker sin 
rasisme i klare ordelag. 

I Norge i dag kan det være illustre
rende å sammenlikne rasismen med 
et «troll med fire hoder», som skiller 
seg fra hverandre, men som vanske
lig kan leve uten hverandre: (l)Den 
statlige rasismen, (2)den folkelige ra
sismen bygd på fordommer, (3)na
zismen og voldsrasismen - og (4)Ha
gen/Fr.P-rasismen. 

Hver av formene krever særegen ar
gumentasjon, og ulike kampmetoder 
- samtidig som det i bunn og grunn 
dreier seg om den samme anti-rasis
tiske kampen (Se del 4). 

1.1.1. Statlig rasisme 
Historisk sett er den norske statens 
bevisste rasisme overfor nasjonale og 
etniske minoriteter blant de mest 
brutale i Europa. Den norske staten 
annekterte den samiske urbefolk
ningens land og vann. I mer enn 100 
år blei det før t en bevisst norsk assi
milasjonspolitikk med sikte på å ut
viske samene som eget folk. Tatere 
blei langt opp mot vår tid tvangsste
rilisert - og barn blei tvangstatt fra 
foreldrene sine. Den kvenske befolk
ningen har ettet 400 år i Norge, fort
satt ikke minoritetsrettigheter. I mo
derne norsk historie er det en fram
tredende trekk at kamp for suvereni
tet og demokrati har gått sammen, 
men det er et historisk paradoks at 
undertrykkinga av de nasjonale mi
noritetene i den samme perioden er 
blitt langt hardere. Den stalige rasis
men overfor «indre» minoriteter har 
gått sammen med en streng innvan
dringspolitikk. Jødiske flyktninger 
fra det nazistiske Tyskland blei f.eks. 
avvist av Norge hvis de «bare» var 
forfulgte fordi de var jøder. 

(Avsnittet over er skrevet og redigert inn 
etter et forslag i landsstyret, men er ikke 
realitetsbehandla). 

Den norske innvandringsstoppen, 
fra 1975, fungerer rasistisk ved at 
den slipper gjennom hvite eksperter 

• • 

og fagfolk fra de industrialiserte lan
da, mens den holder folk fra 3. ver
denland ute. Den restriktive asyl-og 
flyktningepolitikken fungerer som 
en «usynlig festning» rundt den rike 
verden - mot de fattige og forfulgte. 

Farga blir diskriminert gjennom en 
hardhendt kontrollpolitikk på For
nebu, stadige krav om legitimasjon 
på gata og på offentlige steder. Inn
vandrere som ikke kommer fra vest
lige land blir også systematisk diskri
minert på arbeids- og boligmarke
det. 

Overfor flertallet av innvandrerne 
fra den 3. verden smelter den etniske 
og den klassemessige undertryk
kinga sammen. 

(De to siste avsnitta under er henholds
vis skrevet på oppdrag fra landsstyret -
og endra på grunnlag av vedtak i lands
styret): 

Norsk tilslutning til Schengensamar
beidet innebærer på viktig punkter å 
gi fra seg retten til å snu til en mindre 
statsrasistisk politikk. Norge får for
pliktelser til å «verne» yttergrensene · 
«Festung Europa». Den indre kon
trollen overfor farga vil bli sterkere 
både på et «rasemessig» og et poltisk 
grunnlag, og det internasjonale poli
tisamarbeidet vil gjøre utestengings
politikken enda mer effektiv. Denne 
avgivelsen av suverenitet er et brudd 
på den folkeviljen som kom til ut
trykk i folkets NEI til EU den 28. no
vember 1994. 

Den statlige rasismen er den viktig
ste formen for rasisme i Norge i dag, 
og den rasismen som RV må legge 
mest vekt på å slåss mot. 

(Dette siste avsnittet skal ses i sammen
heng med et avsnitt i 1.1.4. - se der). 

1.1.2. Folkelige fordommer og 
fremmedfiendtlighet 
Undesøkelser tyder på klare frem
medfiendtlige holdninger i betydeli
ge deler av befolkningen. I den anti
rasistiske kampen er det viktig å 
kunne forklare , men ikke å bortfor
klare disse holdningene: 

- Kapitalismen og den markedslibe
ralistiske politikken skaper frem
medfiendtlighet og rasisme i befolk
ningen - bl.a. gjennom å holde ar
beidsløsheten oppe. Istedenfor at ar
beidsløsheten fører til systemkritikk, 
kan det framstå som om «utlending
ene» tar jobbene våre. 

- Gjennom media møter nordmenn 
et bilde av folk fra den 3. verden som 
enten ressurssvake eller som proble
matiske. Mange trur derfor at flykt
ninger og innvandrere kommer til 
Norge for å snylte på nordmenn og 
det norske samfunnet ( «sugerør i 
statskassa» etc.). 

- Mange mangler kunnskap om de 
faktiske forhold - og går derfor «let
tere på» 

vandrehistorier og mytedannelser. 
Når folk først har fått bastante hold
ninger i forhold innvandrere og 
flyktninger, er de ofte lite mottakeli
ge for annen kunnskap og for motar
gumenter. 

- Det er også viktig å være klar over 
a t «integrering av ulike kulturer og 
folkegrupper ikke er noe teselskap» -
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dvs. det koster krefter å forstå hver
andre. Det tar tid å finne ut av ulike 

motsetninger innafor ei folkegruppe 
- og å skjelne mellom kulturavhengi
ge og individbestemte egenskaper. 
Mye fremedfiendtlighet får næring 
gjennom at en tolker erfaringer galt, 
eller driver uholdbar generalisering. 

1.1.3. Nazisme og voldsrasisme 
Under Erik Bluchers førerskap for
søkte nazistene på 1970- og på be
gynnelsen av 1980-tallet å bygge opp 
«Norsk Front» og seinere «Nasjonalt 
Folkeparti» som ordinære partier. 

Men grov voldsbruk er en integrert 
del av den nazistiske ideologien - og 
gang på gang gikk nazistene så langt 
i grov voldsbruk mot venstresida og 

· mot innvandrerne, at det bidro til å 
ødelegge dem sjøl. Det samme gjaldt 
seinere Arne Myrdal og «Folkebeve
gelsen mot innvandring». 

I dag er det ekstreme høyre delt i to. 
For det ene er det reint nazistiske 
grupper som «Anti-antifa» og «Vi
king» m.fl. som har svenske «Vitt 
Ariskt Motstand» og andre terroror
ganisasjoner som forbilde. De bruker 
ikke tradisjonelle politiske metoder, 
men konserter, voldsterror osv. For 
det andre er det mer tradisjonelle og 
«moderate» partier med grov rasis
me og halv-fascisme som politisk 
grunnlag. (Fedrelandspartiet, Hvit 
Valgallianse og Patriotisk Enhetspar
ti, som forsøker å gi det ideologiske 
krammet sitt et «anstendig ansikt», 
og forsøker å presse Fremskrittspar
tiet enda lenger over i rasistisk ret
ning. Det er reelle motsetninger mel
lom disse to delene av det ekstreme 
høyre, men langt på vei er det likevel 
slik at de utfyller hverandre. Eldre 
medlemmer av «Norsk Forening», 
«Fedrelandspartiet» og Hvit Valgal
lianse har gitt økonomisk støtte til de 
nazistiske ungdomsgrupperingene. 
Noen personer deltar i begge delene 
av bevegelsen - og Michael Knutsen 
og «Norsk Blad/Fritt Forum» forsø
ker å holde de to delene sammen. 

1. 1.4. Hagen/Fr.P.-rasismen 
Fremskrittspartiet framstiller seg 
som et liberalistisk parti med «fri 
flyt» av kapital, varer osv. Men når 
det kommer til arbeidskraft ønsker 
Hagen og co. stengte grenser mot 
innvandrere fra den 3. verden. Fra 
Hagens side er dette først og fremst 
en taktikk for å få oppslutning blant 
folk med rasistiske holdniger. Ha
gens taktikk er å ta fordommer som 
fins blant folk, og forsøke å ansten
diggjøre og forstørre dem. På den 
måten spiller Hagen den samme rol
len som fascister som Le Pen og Hai
der. En av metodene til Hagen er at 
han tar avstand fra all «særbehand
ling» (eks. morsmålsopplæring, kvo
tering til bestemte yrker og spesielle 

. tiltak på arbeids- og boligmarkedet). 
På den måten framstår han som tals
mann for rettferdighet, men bidrar til 
å forsterke forskjeller og undertryk
king. 

(Det følgende avsnittet er redigert inn 
etter vedtak i LS - og skal ses i sammen
heng med et lite avsnitt på slutten av 
1.1.1): 

Den statlige rasismen produserer ra
sistisk ideologi som danner basis for 
de fordommene som Hagen/FRP ut
nytter. Det er et nøkkelspørsmål i 
den anti-rasistiske kampen å avsløre 
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- Den systematiske rasisme er et barn av imperialismen. 
Her imperialisme slik den filippinske kunstneren Antipas Delotavo ser det. 

dette gjensidige avhengighetsforhol- 1.2.2. Imperialismen og rasismen 
det. reproduserer hverandre 

(Avsnittet erstatter følgende avsnitt i 
fors laget fra ARSG/Magdahl: «Hagens 
rolle som formidler mellom statlig og fol
kelig rasisme, gjør det til et nøkkelspørs
mål i den anti-rasistiske kampen å avslø
re han og partiet hans.»). 

1. 1.S. De livnærer seg av 
hverandre 
Det er motsetninger mellom ulike ty
per av rasister - som det er mulig for 
anti-rasistene å spille på. 

For Arbeiderpartiet kan likheten 
med Hagen f.eks. gjøres pinlig, på 
samme måte som påvisning av sam
kvem mellom Fr.P. og fascister og 
nazister i det lange løp kan gjøres til 
en belastning for Hagen og co. Sam
tidig er det viktig å vise hvordan de 
ulike typene av rasisme livnærer seg 
av hverandre. Ved å spille på grum
sete holdninger i deler av befolk
ningen bidrar ikke Hagen/ Fr.P. bare 
til at disse spres og forsterkes, men 
også til å drive norsk innvandrings
politikk i enda mer restriktiv retning. 
Det gode kommunevalg-resultatet til 
Fremskrittspartiet i 1995, bidro til at 
«Hvit Valgallianse» turde gå ut med 
kravet om at adopterte barn av 
«fjernkulturelle» måtte velge mellom 
sterilisering eller tvangsutsending. 

1.2. Rasismens røtter 

1.2.1. Den systematiske rasisme 
er et barn av imperialismen 
Allerede i veidesamfunnet kunne 
menneskeflokker komme i konflikt 
om knappe ressurser. 

Ættesamfunnet har sin blodhevn, 
stammesamfunn sine stammekriger. 
Det kinesiske middelaldersamfunnet 
lå i første rekke i teknologisk utvik
ling, og så på seg sjøl som «Midtens 
rike.» Jødeforfølgelsene har dype 
røtter i det kristne Europa. Kultur
hovmod og fremmedfiendtlighet er 
på ingen måte nye historiske feno
mener. Men den systematiske rasis
men, slik vi kjenner den, er et resul
tat av «moderniseringa» av de vestli
ge landa - med handelsimperialisme, 
trekanthandel, industrialisering og 
kolonialisering, kort sagt av gjen
nombruddet for kapitalismen som 
internasjonalt system. På 1800- og 
1900-tallet har de vestlige statene 
stått for en gjennomført strukturell 
rasisme utad - og samtidig vært mer 
eller mindre gjennomsyra av rasistis
ke holdninger innad. 

Den internasjonale makt- og arbeids
delinga mellom det rike og imperia
listiske «Nord» - og det utbytta og 
fattige «Sør» opprettholder forestil
lingen om at «vi» er mer siviliserte, 
mer avanserte og mer verdt enn 
«dem ». Imperialismen gjenskaper 
altså det kulturhovmodet og de ra
sistiske ideene som på sin side er 
nødvendige for å få folk til å godta 
fortsatt utbytting av den 3. verden. 

1.2.3. Rotløshet og sosial 
utrygghet danner grobunn for 
rasisme og fascisme 
Rasismen og fascisme er idestrø
minger som gjerne styrker seg i peri
oder med stor arbeidsløshet og stor 
sosial frustrasjon. «Tapere» og grup
per av mennesker som utsettes for 
sosial degradering «kan trenge» no
en å sparke nedover på. Rotløse og 
sosialt utrygge med svak egenidenti
tet tyr til fascifiserte gjenger med kla
re fiendebilder, for å søke anerkjen
nelse og fellesskap. 

1.2.4. Overklassen trenger 
syndebukker 
Når sosial misnøye og frustrasjon le
des mot «de fremmede» eller andre 
grupper som skiller seg ut, er det no
en som tjener på det. Overklassen 
trenger lynavledere slik at aggresjo
nen ikke retter seg mot systemet. I en 
situasjon med høy arbeidsløshet 
kunne noen finne på å stille spørsmål 
ved kapitalismens fortreffelighet. Da 
er ideen at «utlendingene» har skyl
da» bekvem for makthaverne - enten 
de nå bevisst har dyrka fram synde
bukksideene sjøl, eller bare høster av 
andres propaganda. 

2. Flyktninge- og 
innvandrings-politikk 
2.1. Hovedlinjer for 
flykn i nge-pol iti kken 

2.1.1. Kamp mot årsakene til at 
folk må flykte 
En verden der.. . 

> flertallet blir holdt nede i fattigdom 
mens en liten overklasse blir rikere 
og rikere, 

> 1/ 5 av menneskeheten sulter mens 
det er nok mat til å fø alle, og mat råt
ner lager og blir ødelagt, 

> de store imperialistiske maktene 
undertrykker andre nasjoner, og 
iverl<setter militære terroraksjoner, 
spiller bevisst på nasjonale motset-
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ninger og bygger opp militærregi
mer, 

fi . k f il k Jf~r~rr~·,r . J jl > pro ttJa t ører t ø en iøø- < 
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deleggelser og økologiske katastro-
fer, 

.... vil kontinuerlig skape flere flykt
ninger. 

Bare en verdensomfattende omvelt
ning der imperialismen og kapitalis
men knuses, kan legge grunnlaget 
for at folk kan leve et menneskever
dig liv på de stedene de ønsker å bo. 
RV ser derfor arbeidet sitt for revolu
sjon og sosialisme også som en lang
siktig strategi for å fjerne årsakene til 
at folk må flykte fra hjemlanda sine. 

2.1 .2. Alle har rett t il beskyttelse 
RV mener at alle som flykter på 
grunn av krig, politisk, religiøs eller 
etnisk undertrykkelse, økologiske 
katastrofer, eller sult har krav på 
hjelp og beskyttelse. Det er i dag de 
fattige land i den 3. verden som tar i 
mot overlegent flest flyktninger. 
Norge må åpne grensene for de 
flyktningene som kommer til Norge, 
og slåss i internasjonale organ for at 
andre rike land også skal ta i mot de 
flyktningene som kommer til Norge. 
FN-konvensjonen må endres slik at 
den garanterer hjelp og sikkerhet til 
dem som er flyktninger. Alle flykt
ninger må få rett til å få sine familer 
til Norge. 

2.1.3. Norge fører en rå og brutal 
flyktningepolitikk 
Norsk flyktningepolitikk har som 
hovedprinsipp at færrest mulig 
flyktninger skal slippe inn i Norge, 
og at det~ som k ommer inn, sk al for
test mulig ut igjen. Dagens flyktning
epolitikk er et av de mørkeste kapit
lene i Norges historie. Folk som flyk
ter fra krig, forfølgelse og nød steng
es brutalt ute fra Norge, og tvinges 
tilbake til umenneskelige forhold el
ler til et liv på flukt fra land til land. 
De politikerne og partiene som ikke 
fører en skånselsløs kamp mot denne 
poitikken, er medansvarlig for store 
lidelser og drap. 

Norge er et rikt og tynt befolket land 
som har plass og økonomiske mulig
heter til å ta i mot et stort antall flykt
ninger. 

2.2. Hovedlinjer for innvandringspo
litikken 

2.2.1. Ja til til et flerkulturelt samfunn 

Innvandrere og flyktninger har gjort 
Norge til et bedre, rikere og mer 
mangfoldig land å leve i. En styrking 
av det flerkulturelle samfunnet gjen
nom at flere fra andre land velger å 
bosette seg og arbeide i Norge, vil 
være et stort gode. 

2.2.2. Plass, muligheter og behov 
for mange innvandrere 
Norge er et tynt befolket og rikt land 
med rike ressurser. Flere mennesker 
vil ikke være en byrde for samfun
net, men tvert i mot en mulighet til å 
utvikle samfunnet videre i positiv 
retning. Av ren egeninteresse bør 
«Norge» også gå inn for økt innvan
dring, fordi befolkningstallet ellers 
vil gå ned, og det vil bli 'lærfil yrk .) 
saktive til å bære fellesu~ iiteHelfb 
samfunnet. RV mener at norsk inn
vandring bør øke sterkt, og mener et 
tall på 25 000 nye innbyggere i Norge 
netto hvert år pga. innvandring og 
mottak av flyktninger, bør være et 
mål. 

RV har utviklet et alternativt økono-

misk program og sysselsettingspoli
tikk som både kan gi arbeid til alle i 
dagens Norge og gi hundretusener 
av nye arbeidsplasser, for de som i 
dag er ledige, for ungdom og for inn
vandrere. Dette krever samfunnssty
ring erstatter markedsliberalisme og 
profittjag . 

2.2.3. Lik rett til innvandring 
Innvandringsstoppen overfor ar
beidsfolk fra land utafor EØS funge
rer rasistisk og undertrykkende. 
Hvite eksperter slipper inn, men folk 
fra Afrika, Asia og Latin-Amerika -
og alle arbeidsfolk utafor EØS steng
es ute. Mot dette slåss RV for lik (for
mell) rett til å komme til Norge for å 
søke arbeid, og til å bo i landet om de 
har arbeid eller kan bli forsørget på 
annen måte. 

2.3. Krav til nork 
flyktninge- og 
innvandringspolitikk 
2.3. 1. Krav t il flyktningepolitikken 
I dag er flyktningepolitikken i Norge 
først og fremst et redskap for å hin
dre folk som er forfulgt fra å søke be
skyttelse i Norge. RV mener flykt
ningepolitikken må endres slik at 
den kan bli et redskap for å sikre for
fulgte folk et sikkert sted. 

RV ønsker derfor å utvide folks rett 
til å få asyl i Norge: 

- RV mener at forfølgelse på kollek
tivt grunnlag (dvs. av dem som er 
med i en forfulgt gruppe), også skal 
gi grunnlag for asyl. RV vil oppheve 
ordningen med midlertidig kollektiv 
beskyttelse fordi funksjonen av den
n e ordningen er å nekte flyktninger 
fulle rettigheter. 

- RV mener at alle som søker asyl i 
Norge skal ha rett til en individuell 
behandling. 

- Alle flyktninger som har vært i 
Norge i over 6 måneder skal ha rett 
på fast oppholdstillatelse. Hvis treigt 
norsk byråkrati medfører at en søk
nad ikke er blitt behandlet innen 
denne fristen bør det ikke gå ut over 
flyktninger som allerede er i ferd 
med knytte sosiale band i Norge. 

- RV vil også oppheve ordningen 
med å stenge flyktninger inne på 
mottak hvor de ikke blir gitt anled
ning til å delta i det norske samfun
net, men blir tvunget til passivitet. 

- RV går inn for å øke mottaket av 
FN-flyktninger i Norge. Antallet 
flyktninger bør økes til et nivå som 
sikrer en nettoinnvandring til Norge 
på gjennomsnittlig 25 000 mennesker 
i året. 

- Alle med fast oppholdstillatelse i 
Norge skal ha rett til forening med 
den nærmeste familien sin. Nære fa
miliemedlemmer bør ha rett til fast 
oppholdstillatelse, slik at de ikke blir 
utvist hvis den opprinnelige flykt
ningen bestemmer seg for å forlate 
landet. 

- RV krever like rettigheter for kvin
ner og menn. Kvinners rett til opp
hold i Norge må knyttes til dem selv, 
og ikke til en evt. ektefelle. Det er 
helt uakseptabelt at en kvinne utvi
ses etter skilsmisse. 

2.3.2. Krav til 
innvandringspolitikken 
- RV vil åpne grensene for arbeids
innvandring. Det vil si at vi ønsker å 
gjøre EØS-reglene allmengyldige. 
Alle skal ha rett til å komme til Nor-

ge for å søke seg jobb, og få tre måne
der på seg til å skaffe arbeid. Staten 
må også tilrettelegge for at folk skal 
kunne søke seg til jobber i Norge, fra 
det landet de lever i. RV går samtidig 
inn for at innvandrere som jobber i 
Norge skal ha lønns- og arbeidsvil
kår i tråd med landsomfattende nor
ske tariffavtaler. 

- RV vil arbeide for å gjøre det lettere 
for studenter fra andre land å kom
me til Norge for å studere. Kvoten 
for utenlandsstudenter må heves. 
RV mener også at studenter som ut
danner seg i Norge selv må få velge 
om de vil bosette seg i Norge etter 
endt utdanning, eller om de ønsker å 
flytte tilbake til hjemlandet sitt. 

- Innvandrere som bor i Norge bør 
ha fri rett til familiegjenforening -
forutsatt at familien kan fors':'rge 
seg. 

3. En 
minoritetspolitikk 
3.1 . For integrasjon og 
flerkulurelt mangfold 

RV vil bekjempe all undertrykking 
og diskriminering av nasjonale og et
niske minoriteter i Norge. 

RV vil kjempe for et flerkulturelt, 
pluralistisk og demokratisk samfunn 
- hvor de nasjonale og etniske mino
ritetene er likeverdige og likestilte 
med majoritetsbefolkninga. Gjen
nom kamp er det mulig å nå et styk
ke i retning disse måla innafor vårt 
samfunnssystem, men grunnleggen
de sett forutsetter de sosialisme. 

RV er for en integrering - og avviser 
både segregering (dvs. u tstøting og 
isolering) og assimilering («oppslu
king») - av de nasjonale og etniske 
minoritetene. Tradisjonelt har staten 
ført en streng assimileringspolitikk 
overfor de nasjonale og etniske mi
noritetene i Norge. Mye av det som i 
debatten i dag går under betegnelsen 
«integrering» - tqr sikte på en «mil
dere» form for assimilering. Men vir
kelig integrering forutsetter at mino
ritetene i Norge skal ha samme mu
lighet til selvforsørgelse og aktiv del
takelse i samfunnet 

som majoritetsbefolkninga - og full 
anledning til å delta i utforming av 
samfunnet 

på alle områder. Integrering forut
setter også at de ulike nasjonale og 
etniske gruppene er villige til gjensi
dig å lære av - og til å la seg påvirke 
av - hverandres kultur og erfaringer. 
Derfor trengs det en dynamisk hold
ning til hva som er «norsk», hvor en 
erkjenner som postivt at også mino
ritetsgruppene vil påvirke hva som 
oppfattes som «norsk». 

Det er i dag et hardt assirni-lering
spress overfor minoritets-gruppene -
og enkelt-individene i disse gruppe
ne. De blir utsatt for krav om å utvis
ke nasjonale og etniske særtrekk, for 
å få innpass eller for å unngå rasis
tisk diskriminering. Særlig er dette 
assimileringspresset blitt stort over
for minoritetsgrupper med mus
limsk bakgrunn. Assimilasjonspres
set har ført til at minoritetsgrupper 
har reagert med segresjon for å kun
ne opprettholde og videreføre religi
on, språk og tradisjoner. Folk fra mi
noritetsgruppene må ofte bevise at 
de er dyktigere enn gjennomsnittet 
av nordmenn for å kunne få innpass i 
det norske samfunnet. Assimilering
spress og segresjon har skapt mye 
rotløshet og dype sår, særlig blant 
barn og ungdom. 

Toleranse og dialog er ikke nok for å 
få til en vellykka integrasjon. Til det 
trengs kamp mot borgerskapet og 
kapitalismen som ser seg tjent med å 
holde minoritetene «aller nederst», 
og mot alle strukturer og ideer som 
bidrar til at det er slik. 

3.2. Klasseundertrykking 
og rasisme - virker 
sammen 

For å forstå undertrykkinga av mino
ritetene må vi kombinere et klasse
perspektiv - og et anti-rasistisk per
spektiv. 

Store deler av den nasjonale og etnis
ke minoritetsbefolkninga med bak
grunn i den 3. verden, hører til ne
derst i arbeiderklassen. Mange er 
uten arbeid og lever av understøttel
se - mens de fleste arbeider som 
ufaglært arbeidskraft med dårlige 
lønns-og arbeidsvilkår, og er satt 
utenfor det som regnes som normale 
rettigheter for arbeidsfolk i Norge. 
Norske kapitalister har bevisst im
portert arbeidskraft som billig ar
beidskraft, og ønsker å opprettholde 
egne «innvandrernisjer» på arbeids
markedet, hvor minoritetsgrupper 
får jobber uavhengig av utdannings
eller yrkesbakgrunn. 

Opprettholdelsen av denne klas
seundertrykkinga er mulig fordi den 
utnytter det behovet innvandrerne 
har for å komme hit - og dessuten ba
serer seg på rasistiske holdninger og 
strukturer i det norske samfunnet. 
Motsatt virker det faktum at mye av 
minoritets-befolkningen befinner seg 
«nederst» på «rangstigen» til å opp
rettholde rasismen. 

Kampen må ta utgangspunkt i at 
flertallet med bakgrunn i flukt- og 
innvandring fra den 3. verden er un
dertrykt både som klasse og som et
nisk- og nasjonal minoritet, i at disse 
undertrykkingsformene smelter 
sammen - og i at organisasjons- og 
kampformer derfor må integrere et 
klasse- og et minoritetsperspektiv. 
Det er viktig at minoritetsgrupper 
både organiserer seg i egne grupper 
for å hevde særinteresser, i innvan
drerorganisering på tvers av nasjo
nale og religiøse skillelinjer - og i so
siale, humanitære, faglige og politis
ke organisasjoner sammen med 
nordmenn - for å ta del i kampen for 
økonomisk og sosial rettferdighet i 
Norge. «Innvandrer»kvinner har be
hov for særegen organisering, orga
nisering sammen med egne menn -
og organisering sammen med norske 
kvinner. Flertallet i minoritetsgrup
pene har objektive grunner til å orga
nisere seg sammen i arbeiderklassen 
- og med andre særegent undertryk
te grupper. 

Under legger vi vekt på de særegne 
krava til de nasjonale minoritetene, 
men mange krav som kommer till ut
trykk i RVs arbeidsprogram, vil væ
re felles for hele arbeiderklassen. 

3.3. Rettigheter og krav 

3.3.1. Rett til arbeid 
En hovedforutsetning for integrering 
er rett til arbeid. 

Undersøkelser har vist at innvandre
re fra den 3. verden har langt større 
problemer enn nordmenn med å 
komme inn på det ordinære arbeids
markedet. Den offisielle arbeidsløs
heten i minoriteter med bakgrunn 
fra 3.verdenland er på mer enn 20% 
(1996), og arbeidsløsheten er også 
stor blant arbeidssøkende med høye
re utdanning og gode norskkunnska
per. RV vil bekjempe diskriminering 
på arbeidsmarkedet gjennom at: 
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- Kvinnene er kultu rbærer ne i familien. I 

Bare en verden? Også for arbeiderklassE 

- Alle med lovlig opphold i Norge 
skal ha rett til arbeid. 

- Alle nyankomne flyktninger får ad
gang til enten utdanning og opplæ
ring - eller arbeid, slik at de skal bli i 
stand til å forsørge seg sjøl. 

- Flyktninger tas i mot av et sære
gent forvaltningsapparat, slik at de 
ikke blir klientifisert innafor det sosi
ale omsorgssystemet. 

- Alle flyktninger skal motta sam
funnslønn eller dagpenger mens de 
er under norskopplæring og i på
vente av å få seg arbeid. 

- Alle offentlige instanser; kommu
ner, fylkeskommuner, statlige etater 
og foretak, skal utarbeide handlings
plan for bruk av kompetansen til 
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innvandrere og folk med innvan
drerbakgrunn, slik a t flere av dem 
får mulighet til å bli ansatt i det of
fentlige. Målsettinga må være at an
delen ansatte fra minoritetene av
speiler andelen deres i befolkninga. 
RV-representantene forplikter seg til 
å reise forslag om dette. 

- RV støtter forslag til endringer i ar
beidsmiljøloven, slik at loven kan an
vendes mot arbeidsgivere som dis
kriminerer søkere fra nasjonale eller 
etniske minoriteter. 

- Rett til norskopplæring og annen 
tilpasset undervisning i arbeidstida 
for minoritetsspråklige arbeidstake
re. Mange minoritetsspråklige ar
beid~takere har arbeidet i ufaglærte 
jobber i mange år uten å ha fått an
ledning til å lære seg norsk gjennom 

Kirkeasyl - den norske regjeringas grove tortur av mennesker og spesielt 
barn. 

500-750 timers ordningen - og kan 
derfor ha problemer med å holde på 
jobbene sine, eller å få nye jobber ved 
modernisering og rasjonalisering. 

3.3.2. Lik rett til utdanning 
Mål om resultatlikhet 

En stor andel elever fra etniske, na
sjonale og språklige minoriteter en
der opp som skoletapere fordi det 
norske skolesystemet ikke tar til
strekkelig hensyn til det særegne i si
tuasjonen deres. Erfaringer fra arbei
det med andre grupper i samfunnet, 
viser at det er viktig å tilrettelegge 
undervisninga slik at de enkelte ele
vene som stiller med ulike forutset
ninger vil kunne oppnå resultatlik
het. Dette vil være forutsetningen for 
reell likestilling for underpriviligerte 
minoritetsgrupper i et majoritets-

samfunn. På denne bakgrunn går RV 
inn for: 

- Lovfesting av retten til undervis
ning i og på morsmålet. 

Dette er en forutsetning at elevene 
skal beherske både morsmål og 
norsk godt (reell tospråklighet) - og 
ikke begge dårlig ( «halvspråklig
het» ). 

Morsmålsopplæring er pedagogisk 
viktig, men det er også en ressurs 
som har betydning for identitet og 
selvfølelse, og for at Norge som na
sjon kan utnytte den språkkompe
tansen som fins i befolkninga. 

- Gjennomføring av tospråklige klas
ser for minoritetsspråklige elever i 
grunnskolen. 

Forsøket med tospråklige og tokul
turelle klasser for minoritetsspråkli
ge elever i grunnskolen har gitt me
get gode resultater. Denne ordning
en må derfor gjenninnføres og utvi
des til å gjelde langt flere elever. Det 
bør i tillegg åpnes for ulike forsøks
modeller 

som kan bedre integreringa og sikre 
en bedret utdanning for minoritets
språklige elever på alle klassetrinn. 

- Utdanning av minoritetsspråklige 
lærere og morsmålslærere. 

Lærerinstitusjonene må legge forhol
da til rette for å ta inn minoritets
språklige studenter. Det må utvides 
og utvikles tilbud for tilpasset utdan
ning av morsmålslærere, både for å 
sikre kvaliteten på morsmålsunder
visninga og for å ha tilstrekkelig med 
lærekrefter til et økende antall mino
ritetsspråklige elever. 

- Tilbud om tilrettelagt undervisning 
for minoritetsspråklige elever. 

Tilbud om pedagogisk forsvarlig 
leksehjelpstilbud for minoritetsele
ver i grunnskolen, 

som ikke vil kunne få hjelp av sine 
foreldre, slekt eller venner til skole
gangen. Dette bør legges som et fast, 
frivillig og gratis tilbud i skolefritids
ordninga. 

- Tilbuda om norskopplæring for 
voksne må rettes mot reell kvalifise
ring og kompetanse. Det må utvikles 
norskopplæringstilbud rettet mot et 
nivå slik at alle som trenger norsk
opplæring får tilgang til grunnut
danning - bl.a. alfabetisering der det 
er behov- og andre undervisningstil
bud som kan medvirke til kvalifise
ring til .å ta lønnet arbeid. 

Samtidig som RV understeker betyd
ninga av god norskopplæring, så må 
det konstateres at svært mange inn
vandrere fra den 3. verden med gode 
norskkunnskaper og et høyt utdan
ningsnivå ikke får jobb, mens andre, 
f.eks. hvite amerikanere, kan få godt 
betalte jobber - uten å kunne et ord 
norsk. RV vil derfor ta sterk avstand 
fra politkere som later som om «vilje 
til å tilegne seg gode norskkunnska
per er selve prøvesteinen på om en 
fortjener å bli tatt i «det gode norske 
selskap», og ser dette som et forsøk 
på å spille på fordommer. 

- Tilrettelegge undervisning som tar 
hensyn til kvinnenes særegne situa
sjon. 

Mange kvinner vil være prisgitt 
mannens inntekt, og være uten til
gang til arbeidsmarkedet - om de ik
ke får opplæring i norsk og kvalifise
ring til arbeidslivet. Undervisninga 
må tilrettelegges både ut fra kvinne
nes situasjon som mødre med det 
faktiske ansvaret for for barnas ut
vikling i det norske samfunnet - og 
behova deres for å komme ut i lønna 
arbeid. 

3.2.3. Boligpolitikk 
Mange flyktninger og innvandrere 
som er kommet til landet i de siste 
åra har store 

problemer med å få et fast sted å bo. 
Dette gjelder spesielt for dem som 
har flyttet til Oslo. Undersøkelser vi
ser at det foregår rasistisk diskrimi
nering på det private boligmarkedet. 
I en del kommuner blir flyktninger 
på den annen side plassert i boliger 
med utgifter som de ikke kan betjene 
med de inntektene de har. 

RV vil bekjempe assirnilisering-

5 

spress i bomiljø som er dominert av 
den norske majoritetsbefolkningen. 
RV vil også motarbeide tendenser til 
økt segregering av minoritetsgrup
per i egne bomiljø, slik vi særlig har 
sett det i Oslo. Denne utviklinga av 
ghett~li!$r}r.nde tilstander i boområ
der fiar 1ilmJ\:strekk med andre stor
byer i den vestlige verden, hvor det 
betraktes som rimelig at noen folke
grupper har dårligere livsvilkår en.n 
andre, og vitner om en manglende 
integreringspolitikk fra majoritets
samfunnets side. Foruten kamp mot 
rasisme, trengs det en annen bolig
politikk som gjør det overkommelig 
for alle å skaffe seg rimelige bolig 
med en akseptabel standard, og som 
innebærer en reell mulighet til å vel
ge mellom ulike bomiljø. En slik po
litikk basert på et offentlig ansvar for 
boigpolitikken, er skissert i RVs ar
beidsprogram (pkt. 16). 

3.2.4. Sosial, politisk og kulturell 
integrering. 
I sin kamp for et flerkulturfelt og an
ti-rasistisk samfunn er det nødven
dig at folk inngår vennskap og for
mer uformelle sosiale miljø og nær
samfunn på tvers av nasjonale, etnis
ke og religiøse skillelinjer - der folk 
jobber, der de bor - og der de går på 
skole. RV vil også kreve økte bevilg
ninger til sosiale integreringstiltak. I 
alle organisasjoner hvor det deltar 
RV' ere må de arbeide for at disse or
ganisasjonene skal utvikle en strategi 
for integrering. RV vil fortsette å 
kjempe for at fylker og kommuner 
utarbeider handlingsplaner for inte
~rering og anti-rasisme. 

RV går inn for: 

- Utvidet rett til familiegjenforening. 

Mange innvandrere og flyktninger 
har i dag fått familien· sin spredd 
over mange land. Mange barn og 
pleietrengende foreldre må forlates i 
hjemlandet. Retten til familegjenfor
ening må utvides slik at det blir langt 
enklere å få samla familien i ett land. 
Det er viktig at Norge også arbeider 
for å utvikle internasjonale avtaler 
som letter mulighetene for å samle 
familier på flukt. 

- Full religionsfrihet 

Dette krever et skille mellom stat og 
kirke - og like rettigheter for alle for
mer for religiøse og filosofiske verdi
forankringer. Derfor må er det også 
nødvendig å være mot det nye kris
tendomsfaget som går i helt motsatt 
retning. Det krever også at en motar
beider religiøs (og annen) funda
mentalisme som står i veien for den 
individuelle rettighetene til å velge 
sitt eget livssyn - eller som kan true 
andre gruppers rett til å etterleve 
sin tro og utøve sin religion. 

- Tilbud om norsk statsborgerskap 
etter 5 år i Norge. 

- Alle barn som er født i Norge av 
foreldre med minoritetsbakgrunn 
skal gis tilbud om norsk statsborge
skap. 

- Å beholde retten til å stemme ved 
lokalvalg etter tre års opphold i lan
det. 

- Rett til å stemme ved stortingsvalg 
e~ r,fa, ålj P'rf manent oppholdstilla
tel~e · .laq.cl.~t. 

- Økte bevilgninger til kulturelle og 
sosiale tiltak, som kan bedre etniske 
og nasjonale minoriteters muligheter 
til å bevare og utvikle kulturen sin -
og til kulturutveksling mellom de 
ulike etniske og nasjonale gruppene i 
landet. 
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- Økt kulturutveksling med de landa 
hvor minoritetene har bakgrunnen 
sin (når dette ikke er å støtte regimer 
det er nødvendig å bekje pe)! Det 
bør satses på kultursentra og andre 
kulturfremmende tiltak- og arrange
ment som kan øke minoritetskultu
renes mulighet til å utvikles i det 
norske samfunnet! 

- Det er viktig at minoritetskulturer 
får utvikle seg på sine egne premis
ser - og i gjensidig påvirkning med 
norsk og internasjonal kultur - og ik
ke reduseres til folkloristisk «kryd
der». 

4. Kampen mot 
rasismen 
4.1. Sammenhengen med 
andre kamper 

4.1.1. Anti-rasisme og sosialisme 
RVs langsiktige mål er en verden av 
klasseløse samfunn uten undertryk
king og utbytting. Kampen for et 
samfunn uten rasisme er en del av 
kampen mot all undertrykking og 
utbytting. Kampen for samfunn som 
kan tilfredsstille folks grunnleggen
de behov - er samtidig en kamp mot 
grunnlaget for rasismen. Derfor 
trengs RV som et parti som har et re
volusjonært, sosialistisk og kommu
nistisk perspektiv på den anti-rasis
tiske kampen. 

4.1.2. Anti-rasisme og anti
imperialisme er to sider av 
samme sak. 
Rasismen kan aldri overvinnes så 
lenge de vestlige multinasjonale sel
skapene dominerer verden . Støtte til 
nasjonale og sosiale frigjøringskam
per i den 3. verden - og anti-rasistisk 
arbeid i de rike landa tjener og utfyl
ler hverandre. 

4.1.3. Kamp mot det sosiale 
grunnlaget for rasismen. 
All verdens holdningskampanjer 
mot rasisme er nyttesløse hvis det ik
ke reises kamp mot de samfunns
messige forholda som skaper skole
tapere, arbeidsløshet, sjukehuskøer 
osv. 

En sterk og kampvillig fagbevegelse 
som kan forsvare arbeidsfolks inter
esser på et vidt felt av saker, er en av 
de viktigste forutsetningene for å slå 
tilbake rasismen. For et parti som RV 
er en en konkret politikk på flest mu
lig av de områdene som angår folk 
flest, ikke bare 

en nødvendighet i seg sjøl, men også 
en forutsetning for å bidra i kampen 
mot rasismen. 

4.1.4. Arbeiderkamp og anti
rasisme. 
Den revolusjonære arbeiderklassen 
har alltid hatt skrevet på fanene sine: 
«Arbeidere og undertrykte i alle 
land, foren dere! Like viktig er det at 
arbeiderklassen i de enkelte statene 

greier å forene seg på tvers av nasjo
nale, kulturelle og andre skillelinjer. 
I Norge er kampene på SAS-hotellet 
og hotell-og restaurantarbeiderstrei
ken (1996) eksempler på at evnen til 
å stå sammen på tvers av slike skille
linjer, kan være forskjellen på seier 
og nederlag. Disse kampene viser 
også at dette samholdet bare er mu
lig hvis en utvikler arbeidsmåter og 
organisasjonsformer som er andre 
enn de som preger mye av fagbeve
gelsen i dag. 

4.2. Brei folkelig 

mobilisering 

4.2.1. Vinne de mange 
I det lange løp er det umulig å vinne 
fram i den anti-rasistiske kampen 
uten å vinne «hodene og hjertene» til 
folk flest. Det går ingen snarvei uten
om argumentasjon og aksjonsformer 
som er egna til å overbevise «folk 
flest» der vi jobber, der vi bor og der 
vi går på skole. Leserbrev kan være 
like viktig som demonstrasjoner. 
1000 som snur ryggen til rasistene 
kan tjene formålet bedre enn 100 i en 
militant aksjon. Fagforeningstøtte 
kan være viktigere enn at parolene er 
100% «korrekte». Egg mot Hagen 
under valgkampen i 1995 bidro til at 
rasistene fikk framgang - og skada 
innvandrernes sak, sjøl om den mo
ralsk vreden var fullt ut forståelig. 
En anti-rasisme som bare bryr seg 
om forholdet mellom anti-rasister og 
nazister - og ikke om hvordan folk 
flest skal bli mer positive til flykt
ninger og innvandrere, er på feil 
spor. På den annen side: Ingen må 
tolke dette som undervurdering av 
den av helt nødvendige aktivis
men.Tverrpolitisk enighet på papiret 
må aldri bli viktigere enn å engasjere 
mange i aktivt arbeid mot rasismen. 

4.2.2. Organisering 
I Norge fins det en rekke ulike orga
nisasjoner, aksjoner o.a. som spiller 
ulik rolle i den anti-rasistiske fron
ten. Sjøl om disse organisasjonene er 
svært ulike, og til dels kan stå i mot
strid til hverandre - fortjener de støt
te i den grad de bidrar til kampen 
mot rasismen. Organisering og 
kampformer må alltid ta utgangs
punkt i lokale forhold, men på lands
basis mener RV at «SOS Rasisme» er 
den anti-rasistiske organisasjonen 
det er viktigst å jobbe i nå (1997). 

4.3. Ulike former for rasisme 
krever ulike kampmetoder 
I den anti-rasistiske kampen er det 
nødvendig med en rekke ulike ar
beidsmåter og aksjonsformer. Mye er 
felles med andre områder av det pol-

tiske arbeidet, og trenger ingen 

særlig omtale, men noe er spesielt for 
den anti-rasistiske kampen eller for 
enkelte deler av 

den. 

4.3. 1. Mot den statlige rasismen 
- RV mener det i mange tilfelle er 
nødvendig med sivil ulydighet i 
kampen mot den statlige rasismen. 
Det kan bl.a. bety kirkeasyl eller å 
gjemme en flyktning. 

- RV mener det er mulig å uthule 
den statlige rasismen gjennom å rei
se kamp for opphold for asylsøkere i 
lokalsamfunnet. 

- RV mener det er nødvendig å kom
binere motstand mot hele den statli
ge rasismen, og forsøk på oppnå del
seire (som opphold til barneasylante
ne, omgjøring fra kollektiv beskyttel
se til asyl, gjøre det litt lettere å få 
asyl, ta i mot noen flere kvoreflykt
ninger osv.) 

- Mange steder står RV relativt sterkt 
i kommunepolitikken og må bruke 
dette til å kjempe for at kommunene 
vil ta i mot flere asylsøkere - og flykt
ninger - og for offentlige, organiserte 
og personlige tiltak, som kan føre til 
integrering av innvandrere. 

4.3.2. Knus nazismen 
Framgang for nazisme og voldsrasis
me fører umiddelbart til grov vold 
mot innvandrere, anti-rasister og 
mange andre. Derfor er det helt nød
vendig å ta vare på den anti-fascis
men som av historiske grunner er så 
brei og står så sterkt i det norske fol
ket. RV er for: 

- brei anti-nazistisk aksjonsenhet 

- statlig forbud mot reine nazistiske 
partier og grupper 

- å møte forsøk fra reine nazistiske 
partier og grupper på å markere seg 
på gata, på arrangere konserter osv. -
gjennom aktive aksjoner. 

- at sjøl om den anti-fascistiske kam-

Et streikemøte på SAS-hotellet. Det var en flerkulturell streik! 

pen i hovedsak må være ikke-volde
lig, så må anti-fascister ha rett til å 
forsvare seg fysisk mot nazi-vold, 
når myndighetene ikke stopper den
ne. 

- en holdning til den enkelte ung
dom som står under innflytelse fra 
nazsistiske og rasistiske rnljøer, som 
gjør det mulig for dem å bryte ut - og 
skifte side. 

4.3.3. Hagen/Fr.P. 
Når mange arbeidsfolk stemmer Ha
gen er det helt nødvendig å vise hvil
ke konsekvenser den ekstreme mar
kedsliberalismen i den økonomiske 
politikken til Fr.P. vil ha i form av av 
sosiale nedskjæring og økt urettfer
dighet. Det er også viktig å avsløre 
Hagens generaliseringer, spill på for
dommer, bruk av løsrevne opplys
ninger, falske likebehandlingsargu
menter - og øvrige propagandameto
der. 

4. 4. For et flerkulturelt RV 
Skal RV utvikle sin betydning som et 
anti-rasistisk parti med målsetting 
om et flerkulturelt samfunn, er det 
nødvendig at partiet sjøl blir mindre 
«hvitt». Det er viktig å oppsummere 
de erfaringene medlemmer med inn
vandrerbakgrunn har i partiet, ut
vikle partiets minoritetspolitikk, ver
ve flere medlemmer med innvan
drerbakgrunn, velge flere innvan
drere i tillitsverv, få flere innvandre
re til å stille på valglistene, øke den 
sosiale kontaktflaten med innvan
drermiljøer - og styrke arbeidet i de 
anti-rasistiske organisasjonene - og i 
organisasjoner og nærmiljøer med 
mange innvandrere. Det er også vik
tig å styrke de anti-rasistiske sidene 
ved annet arbeid - f.eks. i fagbevegel
sen og kvinnebevegelsen. 
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Lands?tyret i Rød Valgallianse, 22.9.96: 

Vedtak om antirasistisk,"manifest 
Alle pkt det refereres til, gjelder 
"Forslag til Anti-rasistisk manifest''. 
Alle punkter er enstemmig vedtatt 
unntatt der det refereres stemmetall 
og motforslag. 
I. 

- LS godkjenner at utkastet sendes ut 
til diskusjon i organisasjonen - og an
befaler at denne diskusjonen blir en 
viktig del av landsmøtebevegelsen. 

- Det anbefales at "Anti-rasisitisk stra
tegigruppe" redigerer utkastet - og at 
det trykkes i OPPRØR. 

- Undertrykkinga og rasismen retta 
mot den samiske befolkninga må tas 
inn i og bli en integrert del av mani
festet og RVs minoritetspolitikk. 

- For å målrette diskusjonen og skape 
større interesse for denne, har lands
styret gjennomført voteringer i noen 
sentrale spørsmål hvor det har vært 
uenighet - eller hvor problemstillinge
ne er nye. Dette betyr ikke at ikke an
dre deler av utkastet kan være viktig å 
diskutere - særlig gjelder dette kon
kretiseringen av minoritetspolitikk. 

- Forslag fra medlemmer i landsstyret 
som ikke omfattes av punktene un
derveis, oversendes. 

2. 

LS sier seg fornøyd med at forslaget 
til anti-rasis tisk manifest viderefører 
det som lenge har vært RVs hovedlin
je: 

-Åse sammenhengen mellom anti-ra
sismen og kampen mot kapitalismen 
og imperialismen, og for sosialismen. 

- Kamp mot den statlige rasismen. 

- Opphevelse av innvandrings-stop-
pen. 

- For en åpen flyktningepolitikk - og 

for er flerkulturelt Norge. 

- For en virkelig integrering av inn
vandrere. 

- For en brei folkelig motstand mot ra
sismen. 

- For en resolutt motstand mot nazis
men. 

- Kamp mot Schengen-avtalen. 

3. 

A) LS er enig i formuleringen 1.1.1.: 
"Overfor flertallet av innvandrerne 
fra den 3.verden smelter den etniske 
og den klassemessige undertrykkinga 
sammen" . 

B) LS er uenig formuleringen i 1.1.4. 
LS mener at den statlige rasismen er 
den viktigste i Norge i dag, og det 
som RV må legge mest vekt på å slåss 
mot. 

Vedtatt mot 4 stemmer for det opprin
nelige forslaget: "Hagens rolle som 
formidler mellom statlig og folkelig 
rasisme, gjør det til et nøkkelspørsmål 
i den anti-rasistiske kampen å avsløre 
han og partiet hans." 

Den statlige rasismen produserer ra
sistisk ideologi som danner basis for 
de fordommene som Hagen / Frp ut
nytter . Det er et nøkkelspørsmål i den 
anti-rasistiske kampen å avsløre dette 
gjensidige avhengighets-forholdet. 

Vedtatt med 9 stemmer mot 6 stem
mer for opprinnelig forslag (som 
over) . 

C) LS støtter formuleringen i 2.2.2.: 
"RV mener at norsk innvandring bør 
øke sterkt, og mener at et tall på 
25.000 nye innbyggere i Norge netto 
pr år pga innvandring og flyktninger 
som kommer til Norge, bør være et 

Fra konferansen som RVs innvandrerutvalg tok in itiativ til. 

mål." 

Vedtatt med 8 stemmer, 7 mot og 1 
av holden. 

2 stemte for et forslag om at setningen 
strykes. 

D) Under punktet om innvandring 
under pkt 3 støtter LS formuleringen: 
"RV ønsker å åpne grensene for ar
beidsinnvandring. Det vil si at vi øn
sker å gjøre EØS-reglene allmengyldi
ge. Alle skal ha rett til å komme til 
Norge å søke jobb, og få tre måneder 
på seg til å gjøre det. Norge må også 
tilrettelegge for at folk skal kunne sø
ke seg til jobber i Norge, fra det landet 
de lever i. RV går samtidig inn for at 
innvandrere som jobber i Norge skal 
ha lønns- og arbeidsvilkår i tråd med 
landsomfattende norske tariffavtaler. 

E) LS støtter formuleringen i pkt 3.2. 
("Deltakelse: politisk og sosialt.") om 
at: " .... Det er derfor viktig at minori
tetsgrupper både organiserer seg i eg
ne grupper for å hevde særinteresser, 
og i sosiale, humanitære, faglige og 
politiske organisasjoner sammen med 
nordmenn - for å ta del i kampen for 
økonomisk og sosial rettferdighet i 
Norge ... ... . ... Minoritetsgruppene har 
objektive grunner for å organisere seg 
sammen med (både) arbeiderklassen 
og andre særegent undertrykte .... " . 

F) LS støtter de krava manifestet stil
ler til fagbevegelsen i forhold til per
soner med minorietsbakgrunn. 

G) LS støtter de krava manifestet stil
ler til språkopplæring og u tdanning. 
(3.2 og 3.3.1.). 

H) LS støtter formuleringen: "RV vil 
kreve at alle med lovlig opphold i 
Norge skal ha adgang og rett til ar
beid. RV vil at alle offentlige instan
ser: Kommuner, statlige foretak/ eta-

ter skal utabride handlingsplan for 
bedre bruk av innvandrernes kompe
tanse, slik at flere innvandrere får mu
lighet til å bli ansatt i det offentlige. 
Målsettingen må være at andelen an
satte fra minoritetene avspeiler deres 
andel i befolkningen. 

Videre mener LS at: I vårt arbeid i 
klubber, fagforeninger og andre fagli
ge organ vil vi legge stor vekt på å ut
vikle arbeidet mot alle former for ra
sisme og nazisme. Fagbevegelsen har 
et stort ansvar for å mobilisere egne 
medlemmer til aktiv innsats på dette 
området. Dette arbeidet må gå hånd i 
hånd med et ennå sterkere internasjo
nalt solidaritetsarbeid, spesielt med 
fagbevegelse og frigjøringsbevegelse i 
3.verden. 

I) LS er enig i hovedinnholdet i pkt 
4.2.1. "Vinne de mange!' - bla . formu
leringen: "I det lange løp er det umu
lig å vinne fram i den anti-rasisistiske 
kampen uten å vinne "hodene og hjer
tene" til folk flest. Det går ingen snar
vei utenom argumentasjon og ak
sjonsformer som er egna til å overbe
vise "folk flest" der vi jobber, der vi 
bor og der vi går på skole." Samtidig 
støtter LS formuleringene under pkt 
4.3.2. om at RV er for (1) "å møte for
søk fra reine nazistiske partier og 
grupper på å markere seg på gata, ar
rangere konserter osv ., med (ikke 
"gjennom") aktive aksjoner". og 

(2) "sjøl om den anti-fascisitiske kam
pen i hovedsak må være ikke-volde
lig, så må anti-fascister ha rett til å for
svare seg mot nazi-vold, når myndig-

hetene ikke stopper denne." 

Vedtatt med 9 stemmer. Følgende 
motforslag fikk 3 stemmer: 

"RV mener at kampen mot fascismen 
må føres med ikke-voldelige midler. 
Samtidig mener RV at anti-fascister 
må forberede seg mot voldelige an
grep fra fascistiske grupper." 

J) LS er enig i kravet (4.3.2.) om "stat
lig forbud mot reine nazistiske partier 
og grupper." 

K) LS er enig i formuleringen i pkt 
4.2.2.: "Organisering og kampformer 
må alltid ta utgangspunkt i lokale for
hold, men på landsbasis mener RV at 
"SOSRasisme" er den organisasjonen 
som det er viktigst å jobbe i nå 
(1997) ." 

4. 
LS pålegger Anti-rasistisk strategi
gruppe å arbeide inn en analyse av 
den betydningen Schengenavtalen 
kan få for flyktningepolitikken - og 
for overvåkinga av innvandrere i 
Norge. 

Alle innkomne forslag til anti-rasis
tisk manifest oversendes gruppa som 
arbeider med utarbeidelsen av det, for 
videre vurdering. 

Landsstyret fattet også dette 
vedtaket om arbeidet med 
Anti-rasisistisk manifest: . 
- LS vil takke d ej: nyoppretted e 
innvandrerutvalget for initiativet 
til å utvikle en minoritetspolitikk 
for RV - og for den flotte og vikti
ge konferansen om innvandrere 
og arbeidsløshet. 

- LS mener at det er av største stra
tegiske betydning for den anti-ra
sisitiske kampen og for klasse
kampen i Norge, at innvandrerne 
spiller en viktig rolle i disse kam
pene. LS mener at d en åpne konfe
ransen om arbeidsløshet blant 
personer med innvandrerbak
grunn - og RV-konferansen for 
medlemmer med innvandrerbak
grunn, viser det kjempepotensia
let som ligger i at innvandrerne 
engasjerer seg i kampen. 

- Det er spesielt viktig å slåss for at 
fagbevegelsen ut fra egne interes
ser tar innvandrerne på alvor - og 
greier å innarbeide et minoritets
perspektiv i sitt arbeid, som vil 
stykre hele arbeiderklassens 
kamp. Det er også nødevndig at 
innvandrere får spille en viktigere 
rolle i den organiserte anti-rasisi
tiske bevegelsen. 

- I d et videre arbeidet m ed d en an
ti-rasisitiske strategien til RV, er 
det spesielt viktig å analysere for
holdet mellom den særegne un
dertrykkinga av innvandrere fra 
den 3.verden m .fl ., og et mulig 
"innvandrere på tvers perspek
tiv" som springer ut av denne, på 
d en ene side - og klasseundertryk
kinga og klasseperpektivet på d en 
andre. 

- RVs representanter i kommune
styrer og fylkesting oppfordres til 
å fremme forslag om at kommu
ner og fylkeskommuner skal ha 
som målsetning at andelen av inn
vandrere avspeiler seg i andelen 
innvandrere blant ansatte. 

- LS har merka seg en rekke for
slag fra deltakere på partiets inn
vandrerkonferanse som tar sikte 
på å gjøre RV til "et mindre hvitt" . 
Disse forslaga vil bli behandla 
grundig og seriøst. 

' ~ 
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Jørn Magdahl foran landsmøtet: 

Opptrapping t il valgkamp 
I året som kommer er hovedoppgaven for RV å 
beholde plassen på Stor-tinget - og gjøre det bes
te stortingsvalget noen gang på landsbasis. Plas
sen på Stortinget er livsviktig for å kunne fram
stå som et rikspolitisk alternativ. Valgresultatet 
for hele landet vil være en gradmåler på i hvil
ken grad vi når fram til folk i åpen strid mot de 
borgerlige og reformistiske partiene, og om alt 
arbeidet vi gjør lokalt også styrker oss som et 
helhetlig alternativ. Valg-målsetningene må 
nødvendigvis også sette sitt preg på landsmøtet, 
som på mange måter blir den viktigste mellom
stasjonen fram til valget. Men selvfølgelig kan 
ikke partiets høyeste organ reduseres til "mel
lom-stasjon" aleine. 

Uenighet om landsmøtets "dagsorden" 
Det fins et annet syn på hvordan landsmøtet 
burde ha vært innretta. Kort og godt går dette 
synet ut på at opplegget for landsmøtet "ikke tar 
opp de viktigste utfordringene for RVs videre 
utvikling" (Anders Ekeland i Opprør nr. 7). De 
viktigste ut-fordringene vil da såvidt jeg forstår -
være å fortsette den gamle fløykampen (hva 
slags parti, forholdet til AKP, vurderinga av ma
oismen etc.). Det er også varsla organisering av 
en ny politisk tendens i RV hvor det står sentralt 
å slåss gjennom en avklaring i disse spørsmåla. 

Kampen står om framtida 
Jeg hører med til dem som synes det er bra at 
Anders Ekeland, Jan Hårstad osv. reiser mange 
grunnleggende spørsmål med utgangspunkt i 
historiske erfaringer. Jeg har f.eks. sjøl brukt no
en år av livet mitt til å gjøre opp med - og slåss 
mot - "grums" i synet på sosialismen, som gjør 
at den med nødvendighet vil pervertere til byrå
kratisk klassediktatur. Men kampen om framti
da kan aldri vinnes gjennom omkamp om forti
da aleine. I debatten om anti-rasistisk manifest 
er det f.eks. viktige politiske uenigheter. I disse 
spørsmåla fins det ikke noen fasit, men likefullt 
kan de få svært mye å si for om Norge fortsatt 
skal være "den hardeste blokka" i muren rundt 
"det hvite" Europa. Norsk imperialisme er i ri
vende utvikling - om ikke landsmøtet bringer 
RV på høyden i forhold til dette spørsmålet, så 
gjør vi ikke jobben vår. Vi skal gjøre vedtak om 
vår videre linje i EU / EØS-kampen. Sjøl om det 
foreløpig ikke er kommet klart på bordet, kan 
det se ut til å være usikkerhet eller uenighet om 
forholdet mellom EØS-kampen spesielt - og den 
generelle kampen mot markeds-liberalismen 
(EØS som hoved-brekkstang for borgerskapets 
strategi i den nåværende fasen - eller ett av flere 
sentrale "virkemiddel".) Vi har altså lagt opp til 
landsmøtediskusjoner som er sentrale i forhold 
til borgerskapets strategi og taktikk framover. 

Alt har sin tid 
Kampen om RV som parti starta i AKP for 7 år 
siden - og har gjennomgått ulike faser. Innad i 
RV har kampen bl.a. stått om å: 

- Løse opp den organisatoriske alliansen med 
AKP og la medlemmene bestemme RVs utvik
ling. 

- Oppheve begrensninga som lå i at RV skulle 
konsentrere seg om parlamentarisk arbeid - og 
utvikle en allsidig politikk og et allsidig politisk 
arbeid i RV-regi. 

- Utvikle et helhetlig prinsipprogram med en 
strategi for sosialisme og kommunisme. 

- Etablere en ledelse med et apparat for å lede 
arbeid på mange områder. 

I alle disse spørsmåla har vi i den tidligere oppo
sisjonen vunnet fram - og i inneværende lands
møteperiode er det i tillegg gjort en del for å sy 
sammen "kommune-RV" - og tydeliggjøre RV 
som et rikspolitisk alternativ. 

Det står igjen enkelte symbolsaker - som f.eks 
skifte til et navn som er mer dekkende for hva er 
RV er i dag, men når Hårstad stiller navnskifte 
NÅ som betingelse for å fortsette som medlem 
så synes jeg det blir for dumt. I dag er hovedpro
blemet i spørsmålet om RV som parti - faktisk å 
få til noe partibygging. Mer om det seinere. 

Parti og allianse 
I den perioden hvor RV har blitt utvikla til parti -
har det også i mye større grad blitt en reell alli
anse mellom folk med ulike marxismeoppfat
ninger, folk som i utgangspunktet har ulike syn 
på revolusjonær strategi, folk med ulikt aktivi
tetsnivå osv. Samtidig er programmet blitt 
strammere på "revolusjon", "kommunismen 
som mål", "demokrati under sosialismen" osv. 
Dette er bra: På den ene sida åpenhet - på den 
annen side prinsippfasthet i forhold til noen 
overr,rdna spørsmål. Men det er ett veldig viktig 
element til i dette: Det er nødvendig å ha større 
avklaring og enhet som mål (på noen områder 
ser jeg positive tendenser til dette), og til sjuende 
og sist også et mål om ett revolusjonært parti. 

I forhold til dette vil jeg reise fem forslag for 
landsmøtet om planene for neste landsmøteperi
ode 

<l> 1) Opprette et sentralt utvalg for teori, studi
er og utredning. 

2) Etter valget starte en diskusjon om "hva slags 
marxisme" - og herunder ta opp synet på og er
faringene med "marxismen-leninismen", "rna-

vor-
0 

ar 

oismen", "trotskismen" - og muligheten for nye 
revolusjonære legeringer. 

3) Den nye ledelsen må sondere muligheten for 
ei utvikling i retning av ett revolusjonært parti -
og reise debatten om dette. 

4) Organisatorisk prioritere utviding og utvik
ling av politiske "kjerner". 

5) Prioritere samarbeidet- og debatten med Rød 
Ungdom. <I> 

Bygge kjerner 
Det er viktig å sette sammen en ny ledelse slik at 
den kan ta kollektivt ansvar for å bygge organi
sasjonen på en mer effektfull måte enn vi har 
greid til nå. I det organisatoriske arbeidet mener 
jeg det viktigste blir å bygge flest mulig levedyk
tige lag - og å utvide de kjernene som fins i laga 
med nye krefter. Det siste vil kreve mer arbeid 
med et utvalg av noen, særlig unge, folk - og 
større vekt på politisk og organisatorisk skole
ring. 

"Omkamper" 
Om prinsipprogrammet ser det ut til å bli to 
"omkamper" på dette landsmøtet. Den ene om 
sosialismens erfaringer. Her må det være et mi
nimum at LM ikke utvanner den kritikken av 
byråkratisk piggtråd- og ettparti"sosialisme" 
som fins i det eksisterende programmet. 

Så vil det bli en debatt om "sosialdemokratiet". 
Her mener jeg det nåværende programmet leg
ger alt for lite vekt på arbeiderklassens egen 
styrke som grunnlag for oppbygninga av vel
ferdsstaten etter krigen. Programmet spiller hel
ler ikke klart på den åpenbare motsetningen 
mellom folks ønske om å forsvare velferdsstaten 
- og en DNA-ledelse som har bytta ut sosialde
mokratismen med åpen markedsliberalisme. Jeg 
er mot å fjerne analysen av deler av LO-ledelsen 
som et sjikt innafor borgerskapet, så lenge det 
ikke fins noen analyse som like skarpt viser hvil
ke interesser dette sjiktet ivaretar i klassekam
pen. Men sammenhengen mellom denne klasse
funksjonen og det korporative systemet, Jagland 
og Haagensen nå vil videreutvikle kan forklares 
bedre. 

Arbeiderparti 
Når det gjelder RV som kvinneparti - har lands
styret stilt halvparten kvinner i den daglige le
delsen - som den viktigste forutsetningen for å 
bli bedre. Da kan det også bli mulig å gjenopp
bygge kvinneutvalget. 

I dag gjør de fleste av RVs faglige tillitsvalgte en 
stor og viktig jobb - og det er u tvikla et omfatten
de faglig nettverk. Men dette er ikke nok til å ut-

nytte de økte mulighetene til å utvikle RV som et 
arbeiderparti. Jeg trur det sentrale faglige arbei
det i dag er for mye prega av "personlig en
mannsledelse" på den ene sida - og "tillitsvalgt 
representantskap" på den andre. Det trengs flere 
som arbeider for å knytte sammen partiarbeid -
og faglig arbeid både sentralt og lokalt. 

Viktig å arbeide og debattere sammen med 
Rød Ungdom 
I de siste åra har Rød Ungdom hatt en gledelig 
utvikling. Den politiske og organisatoriske ut
viklinga av RV blir avgjørende for hele den re
volusjonære bevegelsen framover. For R V er det 
viktig å støtte Rød Ungdom, anbefale revolusjo
nær ungdom å legge hovedaktiviteten sin der -
og samarbeide om felles saker. Samtidig er det 
viktig at mange Rød Ungdom' ere er medlem
mer i RV, følger med der - og deltar i debattene 
om utviklinga av det samlende revolusjonære 
partiet. I tillegg har det vist seg å være flere an
dre kilder til ungdoms-rekruttering til RV (Bl.a.: 
Direkte, Revolusjonært Forbund i Bergen, av
skallinga fra IS i Trondheim osv.) 

I den tida som har gått har det vært viktig at ikke 
RV og AKP har rivi i unge Rød Ungdom' erne fra 
hver sin side. Men i dag utvikler partidebatten i 
Rød Ungdom sjøl seg så raskt at det vil være po
litisk hararki ikke å gå inn og engasjere seg i for
hold til denne. Grovt sett er det to tendenser i 
Rød Ungdom-ledelsen, om jeg vurderer riktig: 
En som er leda av dobbeltmedlemmer i AKP 
som ønsker et breit Rød Ungdom som rekrutte
ringsbase for det allerede eksisterende revolu
sjonære partiet. En annen tendens som vil bygge 
et nytt kommunistparti (med hvilket program?) 
- og ut fra det legger stor vekt på teoretisk skole
ring og utvikling av medlemmene i Rød Ung
dom til "kader" i dag. Mot begge disse tendense
ne vil jeg argumentere for utviklinga av ett sam
la revolusjonært parti - som kombinerer det å 
være masseparti - med en bevisst utvikling av 
politiske kjerner av skolerte aktivister. For Rød 
Ungdom må det være et mål å gjøre mange med
lemmer til skolerte og ikke minst sjølstendige 
marxister - samtidig som en tar vare på mulighe
tene til å rekruttere i bredden - og herunder blir 
bedre til å trekke til seg arbeiderungdom. 

Landsmøtebevegelse 
Det er viktig at alle lag plukker ut ett til to av te
maene som er viktigst for den videre utviklinga 
for RV - og tar stilling til linjevalg. 
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