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Burgerproletarer i· alle 
land, c,rganiser eder. 
Burgerkjeden MacDonalds er verdenskjent som en av de verste 
arbeidsgiverne man kan ha For ei luselønn blir ungdom satt til 
å arbeide til alle døgnets tider, folk har få eller ingen faglige 
retter og bedriften prøver å kontrollere alt fra hårfrisyre til 
hvem man snakker med på jobben. På MacDonalds og 
tilsvarende arbeidsplasser innen handel, hotell og resta:urant og 
alle typer løsarbeid finner vi burgerproletarene. Denne gruppa 
er voksende i Norge og i verden forøvrig, og er først og fremst 
karakterisert av en løs, og såkalt a-typisk tilknytning til 
arbeidslivet. 

Burgerproletarene er uorganiserte. Det er ikke vanskelig å 
forstå, fet-de-som har prøvd har stort sett fått sparken. Det 
finnes ingen klubb for de ansatte på gatekjøkkenet pl Ntirnet, 
og sjelden ei sterk forening for REMA ansatte skolelever. 
Ungdom blir satt i et individuelt forhold til arbddsgiveren, 
hvor den siste sitter med alle korta og begge jokerne på hånd. 
Dette er tnulig fordi ungdoms tilknytning til arbeidsmarkedet ei 
løs. Kanskje er det bare noe en gjør ved sida av skole eller 
utdanning, kanskje er det bare en kortidsjobb i påvente av noe 
"bedte". 
Nattarbeid og uforutsigbar arbeidstid karakteriserer ofte denne 
delen av arbeiderklassens hverdag. Ikke bare i privat sektor, 
men også i offentlige barnehager, sjukehjem og andre 
omsorgsinstitusjoner har man begynt å ha folk ansatt på 
telefonvakt. Det betyr ikke at folk sitter åringer, men at 
arbeidsplassen din ringer deg opp når de har bruk for deg. Er du 
heldig får du 24 timers varsel om når du skal jobbe, andre 
ganger bare en time. Selvsagt kan ungdommen si nei, men det 
er ingen garanti for at det kommer en ny telefon den neste uka. 

Lønnsnivået er lavt i denne typen arbeid. Ekstratillegg er 
forbeholdt offentlig sektor, og lønnsforhandlinger er for 
verkstedindustrien Så lenge 100.000 mennesker er helt uten 
arbeid, er det lett å få ungdom til å akseptere ei lønn under 
tariffen. 
Burgerproletariatet er ikke lenger bare ungdom. Mere og mere 
av vanlige folk sitt arbeid blir a-typisk. Næringslivet bruker 
ungdom som ikke har etablert seg med familie og 
forsorgsansvar til å brekke opp de rettigheten som folk har 
sloss fram i Norge. Normalarbeidsdagen er under hardt press, 
bl.a. i varehandelen, og gjett hvem det er som jobber natta på 
bensinstasjonene uten nattillegg? Lønnsnivået blir pressa i en 
del sektorer, og arbeidsgiverne ønsker å lage individuelle 
arbeidsavtaler i størst mulig grad. Brekkstanga er 
arbeidsledighet og ungdom i arbeidslivet. 

Fagbevegelsen har en stor oppgave i å organisere ungdom og å 
sikre dem skikkelig lønns og arbeidsvilkår. Dette skjer ikke 
gjennom å organisere seg i samarbeid med det størst~ svinet av 
alle arbeidsgivere, MacDonalds, slik som LO og 
arbeidsmarkedsdirektoratet har gjort. Fagbevegelsen må 
samarbeide med ungdom der de jobber, må skolere folk og 
sloss for folk sine krav. Burgerproletariatet kan bare 
organiseres nedenfra, og organiseringa av disse er avgjørende 
for hvilken styrke fagbevegelsen skal ha i framtida. 
Hvis ikke denne utfordringa blir tatt seriøst kan vi fort risikere 
amerikanske tilstander i Norge. Der har det vokst fram en del 
av arbeiderklassen som går i fullt arbeid, med full lønn som 
ikke hat:' kjangs til å forsørge seg selv på den lønna en mottar. 
Når ungdommen ikke er ungdom lenger, men fortsatt er like a
typisk, kan vi fort se det samme her til lands. 

T rand Myklebust 
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Terje Kollbotn er leiar i Odda og Omland 
faglege Samorganisasjon. I Raud Valallianse er 
han fagleg leiar og nyvald leiar i Hordaland RV. 
Han har halde mange 1.mai-talar rundt om i 
landet. I år skal han halde hovudtalen i 
Porsgrunn, etter invitasjon frå Porsgrunn og · 
Omegn faglege Samorganisasjon. I fjor heldt 
statsråd Jens Stoltenberg same stad. 

parolane for dagen. Eg ser det som ei sto_r utfordring å halde 
ein I .mai-tale som inspirerer tilhøyrarane til felles handling. 
- Du er jo både fagforeiningsmann og partipolitikar. Held du 
partipolitiske 1.mai-talar? 
- Nei, eg har aldri nytta talarstolen I.mai til å halde valappell 
for RV, Det vfvere partipolitisk rnis\)ruk av] .mai-dagen å 
halde ein v~lkamptale, slik Arbeidarpartipolitikarar ( og 
etterkvart politikarar frå både SV og FrP) har gjort i årevis . 
Reine partipolitiske l .mai-talar og parolar har etter mitt syn 
vore med å undergrave I.mai-dagen som ein samlande 
solidaritetsdag'. Eg legg vekt på å vise respekt for dei parolane 
som er vedtatt lokalt og tale om dei viktigaste felles 
kampsakene på staden. Samstundes er det naturleg å korne 
med noen visjonar om eit nytt, betre og meir rettvist samfunn, 
der arbeidsfolket styrer samfunnsutviklinga. Internasjonal 
arbeidarsolidaritet høyrer og naturleg heime i ein I .mai-tale. 
Samstundes lyt fagrørsla ikkje vere seg sjølv nok, men alliere 

- Terje Kollbotn, kvifor likar du å halde I.mai-tale ? 
- Eg ser det som ei æresak å bli invitert til å tale på 
arbeidsfolkets dag. 1 .mai har jo stolte tradisjonar sidan 1890 
både her til lands og elles i verda som ein felles kamp- og 
solidaritetsdag. I ein 1.mai-tale får eg høve til å uttrykkje med 
klåre og reine ord kva som opprører meg og mange andre ved 
det kapitalistiske systemet - og korleis ein kan vinne fram med 

Fagleg leiari RV, Terje Kollbotn 

Hva skjer 
1.mai 

Odda faglige Samorganisasjon 1. mai 1997 

Parolar: 

I . For internasjonal solidaritet - Nei til rasisme 

2. 6-timarsdagen med full lønnskompensasjon 

3. Rimelige kraftvilkår utan tidsbegrensning 

4. For sysselsetting og miljø i distriks-Noreg 

5. Nei til privatisering av Odda kommune 

6. ikkje lønn etter kjønn- vi krever likelønn 

7. Forsvar velferdsstaten 

8. Nei til utskilling og privatisering 

Hovedtalar: Gunnhild Johansen, nestleiar i Norsk 

Kommuneforbund 

Bergen og omland faglige Samorganisasjon I. mai 

1997 

Arrangementet starter kl. 11 .00 på Torgalmenningen 

Taler: 

Leif Lund, leder Bergen faglige Samorganisasjon 

Hovedparole: 

Arbeidermakt mot kapitalmakt, kamp mot 

arbeidsledighet og sosial nød! 

I. Nei til privatiserin av statlige og kommunale ,, 
verksemder! 

2. Stopp den kapitalistiske markedsliberalismen -

Nei til utskiling! 

3. Vanunu må slippes fri! 

4. 200.000 arbeidssøkende en skam- Ja til deling av 

arbeid! 

5. Nei til offentlig fattigdom - bruk oljepengene! 

6. Nei til Shengensamarbeidet - det får vera grenser! 

7. Nei til overvåk.ing på politisk grunnlag! 

8. Slå ring om flykningene, la dem komme, la dem 

bli - Ja til et flerkulturelt Norge! 

9. Støtt kurdernes kamp- turistboykott av Tyrkia! 

JO.Gi oss et miljø og leve i - Nei til gasskraftverk, Ja 

til lokalbane! 

11. En lønn og leve av - En dag og leve med, 6-timers 

nonnalarbeidsdag ! 

12. Nei til undergraving av streikeretten og faglige 

FOTO: TORGNY HASÅS 

rettigheter! 

13. Nei til kvelds- og nattåpne butikker-søndag er 

fridag! 

Det blir internasjonale arrangementer på 

Torgalmenningen kl. 13.00 og kl. 15.00 

Hordaland RV arrangerer stor I .mai-fest på Verftet i 

Bergen kl. 19.00 med allsidig program, musikk og 

dans. 

Stavanger og omegns faglige Samorganisasjon 

Paroler 

I. En rettferdig verden - Nei til våpenmakt 

2. Stopp rasismen - Ja til et fargerikt fellesskap 

3. Arbeid til langtidsledige - Nei til aksjebingo 

4. Nei til kvinnelønn - lokelønn nå§! 

5. Velferdsgoder er ikke til salgs - stopp 

privatiseringen 

6. Nei til kontantstøtte - Ja til barnehager 

12.30 oppmøte ved Folkets Hus 

13.40 Festmøte på Stavanger Torg 

Hovedtaler Bjørg Hennansen 

Internasjonal appell ved Dala Salameh 

Moss I. mai 
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seg med miljørørsla, SOS-rasisme og andre på eit felles 
aksjonsgrunnlag. Partia bør nøye seg med stands, frukostar og 
festar - og elles ta del i fellesarrangement dei kan stø på 
dagen. 

I fjor talte Terje på Askim, etter at fleirtalet i Askim og 
Omegn faglege Samorganisasjon hadde vraka dåverande 
justisminister Grete Faremo til fordel for han. Han er vant til 
kampvotering om han som talar. I 1990 var det likt røystetal 
mellom han og nestleiaren i LO, Ole Knapp, i 
representantskapet i Notodden faglege Samorganisasjon. Då 
vart det fastsett eit nytt møte etter påske, med full 
mobilisering frå både sider. Terje vart vald som talar på 
Notodden med overvekt på ei røyst. Mange møtte då fram for 
å høyre l .mai-bodskapen til denne radikale og omstridde 
SAMORG-Ieiaren frå industrisamfunnet inst i Hardanger. 

- Kva vert deifaglege hovudsakene i din I.mai-tale i år? 
- Kampen mot all fonn for privatisering innan offentleg sektor 
og forsvar av velferdsstaten står sentralt. 
Marknadsliberalismen er på frammarsj både her til lands og 
elles i verda. Fagrørsla står ved eit vegskilje. Utan ein offensiv 
kamp mot NHO og marknadsliberalistane i Regjeringa og 
Stortinget, vil fagrørsla bli splitta og svekka. Den forrige 
ordinære LO-kongressen i 1993 hadde som motto "Slå ring 
om velferdsstaten". Den ekstraordinære kongressen i 1994 sa 
nei til norsk EU-medlemsskap. Sidan då har mange sider ved 
velferdsstaten blitt utsett for åtak og EU-tilpasninga har halde 
fram i stor stil. På I.mai- dagen finn eg det naturleg å utfordre 
l..n-\ mngressen-9'1, som stmtar den \0. mai, ti selje foten 
ned mot all form for marknadsliberalisme og utvikle ein 
alternativ fagleg strategi på eit klassegrunnlag. 
Felles kamp mot privatisering i offentleg sektor og utskilling 
("outsourcing") innan industrien bør vere del av ein slik 
strategi. Forsvar av det kollektive avtaleverket og 
normalarbeidsdagen mellom kl. 7 og 17, kraftig heving av 
kvinneløna og 6-timers normalarbeidsdag for både kvinner 
og menn er det og naturleg for meg å agitere for på I .mai
dagen. Det lyt få store konsekvensar for LO at fleirtalet av dei 
fagorganiserte no er kvinner, mange lågtløna og i 
deltidsarbeid. Den stigande utnyttinga av ungdom som billeg 
arbeidskraft - utan tariffavtale og fast arbeidskontrakt - lyt og 
bli ei utfordring for heile fagrørsla. 

- Er det andre aktuelle saker du vil prioritere i I .mai-talen ? 
- Eg gjer aldri heilt ferdig I.mai-talen min før om morgonen 
I .mai, i fall det skjer viktige ting her til lands eller ute i verda 
som det er verdt å seie noe om. Men eg fylgjer med stigande 
uro avsløringane dei siste vekene om dei nynazistiske 
bandane og det brune, rasistiske miljøet som veks fram. 
Fagrørsla lyt no mobilisere til aktiv kamp på brei front mot 
rasismen og nynazismen. Eg fylgjer og nøye med i slaget om 

1.Mai 

Lodalen i Oslo. Om Kværner-leiinga skulle lukkast med å 
leggje ned industriproduksjonen i Lodalen og flagge ut, vil det 
ikkje berre vere eit tap for arbeidarane i Kværner i Oslo, men 
for heile fagrørsla. Om dei fagorganiserte i Kværner, både i 
Lodalen og i andre deler av Kværner-konsernet, heiser 
opprørsfana mot rå industrislakting og utflagging, fortener 
dei brei støtte både på I .mai-dagen og utover i mai. 

- Er det noen I .mai-tale du har halde du hugsar spesielt godt ? 
- Ja, I .mai i 1991 i Sulitjelma var heilt spesiell. Eg hadde 
skreve ferdig talen før eg reiste nordover. Då eg kom til Sulis 
dagen før dagen, møtte eg ei bygd i sjokk og forbannelse. 
DNA-regjeringa med næringsminister Ole Knapp (tidlegare 
nestleiar i LO) i spissen hadde i statsråd dagen før vedtatt å 
leggje ned gruvedrifta. Dei fleste tilsette hadde fått 
oppseiingsbrevet utlevert dagen før I .mai ! Litt av ei I .mai
helsing frå DNA-regjeringa til den stolte fagrørsla i Sulis ! Eg 
fekk eit møte med leiinga i Samorganisasjonen og 
Gruvearbeidarforeininga om kvelden før I .mai om den nye 
situasjonen. Eg fekk mange innspel til ein heilt ny tale som eg 
skreiv morgontimane I.mai . Folk gjekk kvinne og mann av 
huse i toget og høyrde på talen. Eg trur det vart den beste 
I .mai-talen eg har halde, etter responsen å døme. Etterpå var 
det arbeidarrevy i Folkets Hus og ein heil t spesiell fest om 
kvelden. 

- Så I .mai-dagen har ikkje utspela si rolle etter ditt syn ? 
- Partiet Hø har ved fleire høve foreslått å avvikle I .mai-
dagen so ti offentleg fri- og bø s ag. o fiii' 
-lløgnlln!lftene........,._. no■lal I øøhaidiut lil calo for at 
dagen har utspela si rolle. Freistnadene på å gjere om dagen til 
ein parti- og valkampdag er og ei undergraving av dagen. Å 
gjenreise I .mai-dagen som ein felles kampdag for arbeidsfolk 
og våre allierte er strategisk viktig for heile fagrørsla i kampen 
mot høgrekreftene i Noreg og internasjonalt. Samstundes 
viser det seg stadig at det dukkar opp lokale kampsaker som 
fylkar mange til I.mai-demonstrasjon. I fjor gjekk t.d. over 
1000 Norzink-arbeidarar og deira farniliar og vener i eit eige 
I.mai-tog frå Norzink til Odda sentrum (4 kilometer) bak 
parolar mot utskilling og usaklege oppseiingar ved bedrifta. 
På Notodden møtte i fjor 2000 fram I .mai for m.a. å forsvare 
lokalsjukehuset. I EU-kampen var I .mai-dagen mange stader 
ein samlingsdag for den stigande EU-motstanden i 1992,1993 
og 1994. Fagrørsla og heile venstresida treng no ein større 
debatt om korleis vi kan fornye og gjenreise denne dagen 
basert på brei folkeleg mobilisering. I .mai-dagen er ingen 
vanleg fridag . 
Slutt opp om I .mai-dagen ! 

Frank Sande 

Arrangører: Moss og omegns Faglige 

Samorganisasjon, Norsk Lærerlag Moss/Østfold, 

Moss AP, Moss RV og Moss Sv. 

forutsetning for videre vekst og fremgang for land og 

folk! 

Transportarbeiderforbund 

Appell mot utflytting av arbeidsplasser fra Oslo ved 

Bente Ørnevik, Kværner Energy 

Hovedparole : Fred, Frihet og Internasjonal 

Solidaritet 

parolefrihet 

13.00 Hovedtale ved Domustorvet. Hovedtaler Hilde 

Torgersen (MKF) 

Demonstrasjonstog fra Domustorget opp til Moss 

kirke. 

Hilsningstale: Representanter fra Guatemalansk 

fogforening 

Apell: Tor Fjeld fra Norsk Lærerlag 

14.00 Eldrearrangement i Samfunnshuset 

19.00 Kulturkveld i Gimle Kultursenter, konsert med 

Åge Alekandersen 

Porgrunn og omegns Faglige samorganisasjon I .mai 

komiteen 1997 

13.oo Demonstrasjonstog fra Vestsida skole til 

Folkets Hus 

Ungdomsapeiler: RU og Grønli Framlag 

Hovedtaler: Terje Kolbotn, Samorg.leder i Odda 

Hovedparole: Enhet i arbeiderbevegelsen - en 

Paroler: 

I. Arbeidsledigheten er regjeringens ansvar - la 

oljepengene bli arbeidsplasser 

2. Full kamp for Økt kvinnelønn 

3. Privatisering raserer_ styrk offentlig velferd 

4. Likeverdig skoletilbud over hele landet 

5. Ja til individuell rett til etter- og videreutdanning 

6. Nei til barnearbeid 

7. Stopp nazismen og rasismen 

8. Moderasjon for høytlønte, ikke for 

industriarbeidere 

9. Til kamp for kollektive avtaler og 

norrnaliseringsdagen 

Grønli Framlag stiller egne paroler 

Oslo I.mai Youngstorget 

Arrangementet starter kl . I 0.30 med bekransning av 

Pionerstatuen 

11.00 Åpning ved Marit Nybakk, leder i I .mai 

komiteen 

Tale ved Per Østvold, Norsk 

Tale ved statsminister Thorbjørn Jagland 

12.15 togavgang 

Paroler: 

I. Regjeringen har ansvar for arbeid til alle - bruk 

oljemiliardene 

2. Privatisering raserer - styrk offentlig sektor 

3. Til kamp for kollektive avtaler og 

normalarbeidsdagen 

4. Lik rett til kunnskap - etterutdanning til alle 

5. Vi krever rettferdig fordeling - nei til NHO's 

utbyttefest 

6. Aldri mer politisk overvåkning 

7. Styrk kommuner og velferdsstat - nei til 

privatisering 

8. Forsvar organisasjonsretten - arbeidsrettsrådet 

uthuker streikeretten 

9. Norsk fagbevegelse til kamp mot all rasisme 

JO. Nei til lønnsmoderasjon på lavtlønna og kvinners 

bekostning 

I Je.1. utfordre, 
, ·~· øtet· or. 
Lo~~ongresse,n. 
Når dette skrives er det få dager igjen till. mai. · 
På 1. mai vil det også i år bli båret hovedparoler med krav om 6 
timers noonalarbeids dag på mange plasser i Norge. Mitt 
forbund NNN vedtok enstemmig på sitt landsmøte i midten av 
april, at de skal arbeide aktivt for en reduksjon av arbeidstiden, 
med målsetting om en 6 timers normalarbeidsdag. Jeg mener at 
dette nå 20 år gamle kravet er mere riktig og offensivt enn noen 
gang. I EU er slaget om arbeidstidsforkortelser på arbeidsfolks 
premisser tapt. Der oppmuntre:r; kommisjonen til at man skal 
forhandle om arbeidstidsordninger som utregnes på årsbasis. De 
nye jobbene som ble skapt i 1995 var nesten bare 
deltidsstiJJinger. Kun det er fleksibelt nok i dag. Det "atypiske" 
arbeidet er nå ikke kun for kvinner, men i økende grad det 
normale for alle. 
Det er ~or veldig bra at ~ i LO- sekretariatets~ til 

er et for 
l fjerne dette. Som ledd i en strategi for EU t11pas$ing, og mot 
kollektive landsomfattende avtaler. 
Men W sekretariatets innstilling sier noe mer om arbeidstid, 
som i dagens situasjon ikke bare er defensivt men også en dårlig 
mot.strategi i forhold til NHO og det som skjer i EU. Det står at: 
"Arbeidstiden må på sikt reduseres. Reduksjonen må gi full 
lønnskompensasjon. De ulike yrkesgruppene kan ha ulike 
interesser på dette området. Behovene kan også variere i forhold 
til alder og den enkeltes livssituasjon. Aktuelle 
arbeidstidsforkortelser bør gjennomdrøftes og prøves ut 
gjennom forsøksordninger. Målet er 6 timers dag/ 30, timers 
ukentlig arbeidstid." 

SV s programkomite forslag foran landsmøte som starter 2.mai 
sier også at 30 timers uke er et mål og at dette skal kunne tas ut 
som 6-timers dag, kortere arbeidsuke eller lengre ferie. 
Dette er i beste fall et kompromissforslag i diskusjonen om 
deling av arbeid. 
Men konsekvensen av dette blir at individuelle og lokale avtaler 
blir det dominerende. 
Vi må ik:ke undervurdere hvordan fagbevegelsen da blir splitta 
opp etter livsfase, livssituasjon, forbund og kjønn. Vi mister 
fellesskap og enhet som arbeiderklassen i dag treoge:r; fo:r: å møte 
NHO/ EU strategien med fleksibilitet og valgfri.het på deres 
premisser. Et eksempel fra min egen arbejdsplass i industrien. Vi 
begynte å bli flere småbarnsmødre på min avdeling, med 40 
ansatte. Arbeidstiden passet oss dårlig med oppstart kl.06.40. Vi 
ønsket arbeidstid fra kl. 08.00. Dette ble tatt opp til avstemming 
i avdelingen. Vi tapte med en stemme. 
6-timersdagen står ikke j veien for ulike lokale 
tilpasningsordninger, men den må ligge til grunn for alle andre 
avtaler. Det er menn som har lagt malen for alle 

1 arbeidstidsordninger som til nå har blitt gjenn,orn,ført. De har 
også vært,i flertall blant de fagorganiserte. Sijker det ikke 

f lengre. Nå er flertallet av de fagorganiserte kvinner. 
Ønslc,er vi en fagbevegelse som bruker dette som en styrke ved å 
sloss for krav som direkte henvender seg til kvinner? Det ville 
være det største løftet fagbevegelsen noen gang bar gjort for å 
heve kvinnelønna og for deling av arbeid både i arbeidslivet og 
hjemme. Er det bare i paritet RV at kvinner og menn sloss for 
dette? LO-kongressen må vedta 6-timersdagen - det mest 
offensive og strategisk viktige kvinne- og klas$ekravet nå! 

Jh Marit Danielsen 
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F li politikk for 
un dom i Ber en 
Randi Holmelid er en 23 år og 
kokkelærling på hotell Norge i 
Bergen. Hun har vært aktiv i Norsk 
Elevorganisasjon (NEO), og er nå 
tillitsvalgt for lærlingene på hotell 
Norge, og sitter i styret for Bergen 
Kokkeforening. 

Reform -94 og lærlingesituasjonen 
En av de sakene Randi har jobbet mye med, er 
Reform -94, og de konsekvensene reformen har 
fått for yrkesfagene og lærlingene. Randi mener 
at regjeringens lovnad om at reformen skal 
sikre alle mellom 16 og 19 rett til utdanning er 
tomme ord. For å få en fullstendig utdanning 
kan elevene enten ta et videregående kurs på 
skolen, VK-2, eller gå ut i lære. Randi mener at 
VK-2-elevene får en dårligere utdanning, både 
fordi det er stor mangel på kvalifiserte lærere, 
og fordi man får mindre og dårligere praksis. 
Problemet er imidlertid at antallet 
lærlingeplasser er svært begrenset. Det er staten 
som har lovet reformelevene læreplass, men de 
private bedriftene er ikke forpliktet til åta dem 
inn. Disse bedriftene velger ofte eldre elever, 
slik at reformelevene henvises til VK2. 
Resultatet blir imidlertid at de får A- og B
fagbrev, nemlig dem som har gått i lære, og 
dem som har fullført utdanningen sin på VK2. 
De første er klart den mest attraktive ' 
arbeidskraften. 
Når vi spør Randi hva hun tror om 
lærlingesituasjonen til høsten, mener hun at den 
kan dekkes av et ord: KAOS. Fordi mange 
reformelever ble fortrengt av eldre folk i fjor, 
vil de søke igjen i år, da de fremdeles kommer 
innunder reformen. Problemet er imidlertid at 
de vil måtte konkurrere med enda et kull, slik at 
det blir enda flere om beinet. Det legges heller 
ikke opp til noen utviding av VK-2 tilbudet. 
"Reform -94 er en uthuling av fagutdanningen," 
sier Randi. Dette gjelder både den drastiske 
reduksjonen av antall grunnkurs og de dårlige 
mulighetene til å få læreplass. 
Randi har altså vært aktiv i NEO. Hva gjør 
elevenes egen interesseorganisasjon i denne 
situasjonen? "NEO er dominert av NGSere, 
altså folk med bakgrunn fra allmennfag," sier 
Randi. "Organisasjonen driver lite konkret 
arbeid i forhold til yrkesfagene." 
Randi er også betenkt over NEOs nære 
samarbeid med NHO ved opprettingen av en 
"krisetelefon" for dem som ikke hadde fått 
læreplass i fjor høst. "NEO burde være mer 
bevisst i sitt forhold til NHO. Det er viktig å 
huske på at næringslivet i økende grad legger 
premisser for hvordan den videregående 
utdanningen skal være, og da er det tross alt 
NEOs oppgave å forsvare elevenes interesser i 
forhold til denne utviklingen. Samarbeid med 
NHO kan lett komme i konflikt med denne 
oppgaven." 

Ungdom på arbeidsmarkedet 
"Ungdom er en utsatt gruppe på 
arbeidsmarkedet," sier Randi. Mange har en løs 
tilknytning til arbeidsmarkedet, de jobber som 
ekstra- og lørdagshjelper og vet lite om sine 
rettigheter. Ungdom godtar ofte dårlige 
arbeidsforhold, både på grunn av manglende 
kunnskap, og fordi arbeidsmarkedet for 
ungdom er så presset at folk tar det de får, sjøl 
om det innebærer dårlig lønn og ubekvem 
arbeidstid. Randi mener at Reform -94 har 
bidratt sterkt til denne utviklingen: "Reformen 
førte til et sterkt kutt i antall grunnkurs, og dette 
er et ledd i den økende fleksibiliseringen. 
Elevenes fagidentitet svekkes, folk får en løsere 
tilknytning til faget, og dette kan på sikt føre til 
en svekking av faget." 

Fordi ungdom er en såpass utsatt gruppe på 
arbeidsmarkedet er det ekstra viktig for dem å 
kjenne sine rettigheter. Dessverre er det likevel 
ofte sånn at hverken fagbevegelsen eller 
ungdommen sjøl tar ansvar for at ungdommen 
organiserer seg. Randis erfaring er at 
fagbevegelsen ofte er dårlig til å følge opp unge 
arbeidere, både når det gjelder å få folk til å 

fagbevegelsen. 
Da Randi meldte seg inn i RV fantes det et 
faglig lag i Bergen. Laget var imidlertid ganske 
sovende, folk var opptatt med andre verv, både i 
fagbevegelsen og partiet. Laget fungerte også 
relativt isolert fra resten av partiet, og Randi 
synes de var lite offensive i forhold til 
ungdommer som kom inn og ville jobbe faglig. 

hodet inn i fagforeningen, som ofte kan være 
uoversiktlig og uvant for de som er helt nye. 
Slik gir kurset et bredt tilbud til ulike 
ungdomsgrupper, og burde være interessant for 
mange. 
For Randi er dette kurset et viktig skritt på 
veien til å gjøre RV ti l et parti også for unge 
arbeidsfolk, og hun mener det har bedret 

samarbeidet med "de 
gamle faglige" . Hun 
mener likevel det er et 
stykke igjen å gå: Det 
faglige miljøet er 
mannsdominert, det 
består av folk med 
svært lang erfaring fra 
fagbevegelsen, og 
dette er et miljø som 
kan være vanskelig for 
ungdom å komme inn 
i. "En løsning på dette 
kan være å opprette et 
eget nettverk for 
ungdom som jobber i 
fagbevegelsen," sier 
Randi. Hun håper at 
deltakerne på de 
forskjellige Faglige 
Grunnkursene rundt 
om i landet kan møtes 
o g diskute re , og p å 
sikt opprette et 
nettverk der man kan 
utveksle erfaringer. 
Sånn kan man få 
diskutert med andre 
ungdommer som har 
de samme erfaringene 
som en sjøl, samtidig 
som man får 
opprettholdt kontakten 
med de mer erfarne 
folkene i Faglig RV. 

Anje Muller Gjesdal 

Randi Holmelig har hele tiden mens hun har vært med i RV, jobbet for at ungdom skal være med å 
forne den fagl ige politikken 

organisere seg, såvel som videre oppfølging. 
"Fagbevegelsen bør legge mer vekt på å få inn 
lærlinger, vi kommer tross alt til å være i dette 
faget når vi er ferdig utdannet, og da er det 
viktig at vi kommer inn tidlig og lærer hvordan 
organisasjonen fungerer." 
Men som tillitsvalgt har Randi erfart at også 
ungdommen sjøl ofte er lite bevisst på hvor 
viktig det er å organisere seg. Mange tar de 
rettighetene fagbevegelsen har kjempet fram for 
gitt, og er lite bevisste på viktigheten av å 
opptre kollektivt. Randi mener likevel at dette 
mye skyldes dårlig oppfølging og manglende 
informasjon fra fagbevegelsens side. Og sjøl 
om unge som vil bli aktiv i fagbevegelsen blir 
generelt godt mottatt, kan det ofte være en treg 
materie å jobbe i for dem som er helt ferske. 

RV - et parti for unge arbeidsfolk? 
Randi Holmelid meldte seg inn i RV da 
Revolusjonært Forbund gikk inn i partiet i fjor. 
For Randi var det viktig å komme inn i et miljø 
av aktivister med lang fartstid i fagbevegelsen, 
og håpet var at det kunne være mulig å få koblet 
de ungdommene som er helt ferske i 
fagbevegelsen opp til det faglige nettverket som 
allerede eksisterer. Randi mener den erfaringen 
som finnes i Faglig RV er viktig for unge 
revolusjonære som skal begynne åjobbe i 

"Det var altså ikke noe reelt fungerende miljø 
for unge som ville jobbe faglig", sier Randi, "så 
vi måtte gjøre noe sjøl". De tok kontakt med 
Terje Kollbotn, faglig leder i RV, og i 
samarbeid med Faglig Nettverk og Hordaland 
RV forsøkte man å utvikle ettilbud for ungdom 
i fagbevegelsen. Resultatet ble Faglig 
Grunnkurs . Kurset går over flere trinn, der det 
første gir en generell innføring i avtaleverket. 
På dette trinnet er det også en egen del om 
kvinner i arbeidslivet, og dessuten en innføring 
i "sosialistisk bedriftsøkonomi" som er utviklet 
i samarbeid med Torstein Dahle. Denne delen 
skal gjøre folk bedre rustet i diskusjoner om 
lønn, overtid o.l. på sin egen arbeidsplass. De 
neste trinnene går dypere inn i 
problemstillingen, og går mer inn på den 
enkeltes situasjon på sin arbeidsplass: Hvordan 
jobber jeg i klubben min, hvordan er det å være 
revolusjonær på jobben og i klubben? 
Kurset er ment for ungdommer i RV og omegn, 
men er åpent for all ungdom. Randi tror dette 
kan være en bra mulighet til å rekruttere nye 
folk til RV. Oppdelingen i trinn gjør at kurset 
tilbyr skolering i forhold til det å være 
revolusjonær aktivist i fagbevegelsen, samtidig 
som det gir en enkel innføring i rettigheter og 
avtaleverk, i en uformell sammenheng som kan 
være tryggere for ungdom enn å bli kastet på 
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Distriktene er bremsa på 
turbokapitalismen. Når alt all skal 
gjøres om til en vare og måles i 
fortjeneste, blir distriktenes 
husholdningsøkonomi et problem. 
Enda der er denne livsmåten som er 
mest miljøvennlig, mest rasjonell, og 
mest hensiktsmessig for folk, fe og 
fisk. 

Det er denne levemåten hele Norge, spesielt 
distriktsnorge er bygd opp på gjennom 
århundre. Folks høsting av naturen er tilpassa 
og balansert med hva naturen makter å yte. I vår 
tid står denne levemåten for fall fordi den ikke 
gir nok avkastning for kapitalen, den hindrer 
sentraliseringsstrategien og den fungerer som 
en ideologisk motvekt mot EU-kopieringa. 
For 15 år siden planla Buvik-utvalget en 
gigantisk strukturrasjonalisering av norsk 
industri i løpet av åtti og nitti- åra. Alt som ikke 
var lønnsomt skulle vekk. Det skulle omstilles 
eller nedlegges. NOU-meldinga nr. 10/83 lista 
opp 104 ensidige industristeder, med 
fi skeforedling i Nord-Norge som en av de 
dominerende bransjer. 
Arbeiderpartiregjeringa har langt på veg klart å 
redusere fiskemottak langs kysten, spesielt i 
Finnmark. Men de ønsker ikke å fremstå som 

e,: ot d"\stnktene. Den stat\ige 
sentraliseringa må få frem andre aktører. Det 
gjøres på minst to måter. 

Avpolitisering 
Det tidligere DUF er gjort om til SND, Statens 
Nærings- og Distriktsutviklingsfond. Dette 
fondet skal avpolitiseres. SND skal mest mulig 
drives som en bank uten politisk kontroll. 
Næringsministeren gjøres ansvarsfri, mens 
Tønne får opptre som en annen bankdirektør. 
Det siste tiltaket er at de fylkesvise midlene 
som ble disponert av fylkespolitikerne i 
Næringsutvalgene, nå disponeres av fylkesvise 
SNO-kontor, hvor fylkespolitikerne bare har 
rådgivende funksjon. 
SND skal ikke støtte eller låne ut til virksomhet 
som ikke vi l gi overskudd. Den type virksomhet 
har ikke livets rett, som det heter. Og de 
bedriftene som har vekstpotensiale har ikke 
problemer med å få lån i ordinære banker. Da 
skal heller ikke SND støtte, for de skal ikke 

:Johan Petter Andresen og Røde Fane ga i fjor ut 
et hefte som tok for seg Arbeidsrettsrådets 
innstilling til prinsipper for ny streikelov. 
Opprør har tatt en prat med han for å få en 
vurdering av situasjonen, nå etter at 
høringsfristen har gått ut og vi er i forkant av 
LO-kongressen. 

Hvordan tror du det går med innstilJjngen, tror du 
en blir vedtatt? 
Det nåværende forslaget har fått så mye juling, at 
et vil forundre meg stort om rådet vjl kjøre videre 
ed det samme. Hvis vi skal oppsummere den 
otstanden det har fått så er det: AF, halve YS, 
ere forbund i LO grunnplanet i LO og ulike 
amorganisasjoner rundt i landet. 
gså av andre har det møtt motstand, blant annet 
ar Norges Rederiforbund, den Norske 
dvokatforeningen. Forslaget får så og si ingen 

tøtte i det arbeidsrettslige miljø. 
å Stortinget er det ingen som vil støtte det, selv AP 
r splittet, noe det enstemmige vedtaket i LO-Oslo 
iser. Flere har sagt at dette må vekk. 
å hvis vi summerer opp er det faktisk bare 
akteliten, LO-toppene, NHO, YS-ledelsen og AP

edelsen som støtter dette. De har nok fått mer 
akoversveis enn de hadde regnet med. 
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konkurrere med bankenes lønnsomme kunder. 
Hva står så igjen? Midlene frigjøres til å brukes 
slik at de påvirker strukturen mest mulig. SND 
har en politisk oppgave som ikke er underlagt 
politisk kontroll . 
Markedskreftene fremstilles som et 
naturfenomen. Da trengs det aktører som 
Røkke. Det er et politisk valg når Norway 
Seafood får kjøpe Melbu Fiskeindustri med 
høstingsrettighetene. Det fremstilles som at det 
verken var alternativer til RGI, eller muligheter 
til å bruke konsesjonsreglene. Noen uvesentlige 
betingelser ble satt opp for å skjule dette 
politiske valget. 

båtene, så er allmennretten svekka fordi den nå 
er lagt under politisk kontroll. 
Ved utgange n av 1994 var det registrert 3000 
fiskebåter i Troms fylke. Hele 85% av disse var 
under 10 meter (Norges Bank). Kanskje ligger 
årsaken i distriktenes overlevingsevne i denne 
desentraliserte, billige og mangfoldige flåte. En 
del av statlige forskrifter som sikkerhets- og 
ferskfiskforskrifter, er også skulte pålegg for å 
desimere flåten . Det gjøres reguleringer og 
endringer som vanskeliggjør 
kombinasjonsdrift. Flåten er gammel. Det er 
dens styrke fordi det ikke er vesentlige 
kapitalutgifter, men det er også dens akilleshæl. 

Arbeidsplassene til EU De store blir større 
Strukturendringa i fiskerinæringa dreier seg Det er ønskelig med fornying av sjarkflåten, 
først og fremst om høstingsretten. De Kapital er en mangelvare, mye fordi det ikke 
fiskebrukene som har trålere med konsesjon, er har vært hensikten med virksomhet å 
de fiskebrukene som er interessante å kjøpe. De akkumulere kapital. Hensikten har vært å skaffe 
fiskebrukene som har en stor sjarkflåte er seg et levebrød. Denne ryggraden i nordnorsk 
uinteressante, og det sjøl om de nå skulle ha næringsliv kan sikres med en rimelig offentlig 
godt med råstoff eller et godt foredlingsutstyr. subsidiering for nyanskaffelser. I stedet skjer 
Derfor den meningsløs situasjonen at det er det at kapitalbehovet brukes til å fremskaffe 
mye fisk i havet, men ingen aktiv itet på land. større enheter på kysten, krav til større 
Det er stor mottakskapasitet og stor avkastning for betjening av større lån basert på 
utskipingskapasitet som er interessant. Å bygge større og færre kvoter. Tilskuddene skal 
store fryselager som er kan ta imot trålere, stimulere til større enheter og større 
tømme dem så trålerne kan gå raskt ut og fiske kapitalbehov. De mindre enhetene raderes bort. 
igjen. Og fra et slikt lager lta:oe!l-deMtft'l!'e"'----s-li·k leg flfltestrukmren om og kapitalen 
arbeidsplass fot en truck-kjører. Den sendes fester et grep om fangstleddet. DeJtakerJoven 
gjerne "rund", (dvs. heil) nedover til om at bare aktive fiskere skal eie fartøy, 
kontinentet på hjul eller på kjøl. Dette er den undergraves. Det er og en måte å få kontroll 
såkalte Sortlandsmodellen. Og den er tilpasset over distriktene. 
EU sine ønsker. Det pågår en oppbygging av 
fremtidige transitthavner i landsdelen vår. Det 
neste slaget vil stå om hvordan kystbefolkninga 
skal fratas sin hevd på fiskeressursene. 

Turbo AP 
Borgerskapet med AP-regjeringa i spiss, synes 
utviklinga går for sakte. På disse 15 årene har 
folk klart å klamre seg til utkantstrøkene. 
Befolkningstallet har gått litt tilbake. M ye 
skyldes at det ikke har stått noen ledigjobb 
lengre sør, og at som arbeidsledig er det 
billigere å livnære seg som arbeidsledig i 
distriktene. Allmenningsretten er en viktig rett 
for å kunne bruke kysten ti l matauke. 
Allmenningsretten er nå blitt en fullmaktslov 
for regjeringa som kan regulere den etter sine 
formål. Selv med fritt fiske for de minste 

Dette skulle vært prinsipper for en ny lov, og skulle 
vært vedtatt i løpet av våren 1998. Hva 
Arbeidsrettrådet vil finne på nå er det litt for tidlig å 
si . 

- Vil det si at vi har vunnet denne kampen? 
- Kapitalismen har store problemer med å fungere. 
Borgerskapet har et behov for å innskrenke de 
demokratiske rettighetene til arbeiderklassen. Disse 
problemene vil ikke opphøre, så det vil komme nye 
forslag, men gjeme med en annen taktikk. 
Hovedsaken er at de vil redusere de faglige 
rettighetene. Det betyr at vi ikke kan slappe av nå, 
det vil komme nye angrep. (Kapitalismen i dag er 
avhengig av å øke utbyttinga. Borgerskapet har både 
makt og mulighet til å gjøre det nå. Siden 1980-
tallet har den generelle trenden vært angrep på 
arbeidsfolks rettigheter. Det begynte med Maggi 
Thatcher og Ronald Reagen. De vil helt sikkert 
prøve seg med nye løsningsforslag for å oppnå det 
samme. 
Det er derfor ingen grunn til å prioritere ned dette 
arbeidet. De demokratiske rettigheter - kampen for å 
forsvare og utvide dem - er og vil fortsette å være en 
svært viktig oppgave. RV må prioritere arbeidet 
med dette, hvis ikke gjør vi en strategisk bommert. I 
dette står streikeretten helt sentralt. NHO og LO-

Hvem eier ressursene? 
Ei voksende næring i nord, er oppdrettsnæringa. 
Det var meninga at denne skulle være et viktig 
bidrag for bosettinga rundt om i fjordene. Det 
skulle være styrt lokalt og oljeselskapene skulle 
støtte denne næringa som et distriksbidrag for å 
få konsesjon. Det var den gangen man mente at 
ressursene tilhørte egentlig folket som bodde 
der. Som kompensasjon skulle kapital styres til 
en alternativ næring. M ange lokale 
initiativtakere knekte ryggen, flere og flere 
konkurser kom, ikke minst på grunn av statlig 
regulering og oppbygging av "lakseberg". Og 
nå er vi kommet dit at GO-fish samarbeider 
med det Røkke-eide Skaarfisk . GO-fish er den 
gruppen som bygger seg raskest opp innen 
oppdrettsnæringen. Denne type anlegg kommer 

ledelsen vil fortsatt jobbe for å begrense denne. Nå 
har Arbeidsrettsrådet fått en ny leder og sekretær, 
slik at de kan la "det gamle" rådet "ta skylda" for det 
nåværende fors laget. 

-Hva tror du LO-kongressen kommer til å gå inn 
for? 
Det kommer opp et avsnitt som berører dette. Det 
lyder: "Lønns- og arbeidsvilkår er en basisfunksjon 
for fagbevegelsen. I stor grad fastsettes dette 
gjennom sentrale og lokale kollektive avtaler og i 
lovgivning. LO vil forsvare og forsterke 
fundamentale faglige rettigheter som bygger på et 
kollektivt avtalesystem og retten til å streike når det 
ikke er enighet om overenskomster. Det er ikke 
akseptabelt at mindre interessegrupper bidrar til å 
bryte ned disse rettighetene. Det er derfor viktig at 
samfunnet har kjøreregler som sikrer de brede 
grupper og samfunnets interesser." 
Det er allerede varslet kamp og det har kommet inn 
endringsforslag på dette forslaget. Det er vanskelig å 
si om det blir stående. Men med den motstanden 
innstillingen har møtt er det mulig at det blir strøket. 

- Har dette angrepet på de demokratiske rettighetene 
ført til en radikalisering av fagbevegelsen? 
- Fagbevegelsen møter stadige angrep, jeg tror 

mer og mer i konflikt med det tradisjonelle 
fjordfiske. Kapitalens inntreden i denne 
næringa aktualiserer nye 
reguleringsbestemmelser som innebærer at 
fjorder og soner blir avstengt tross 
kystbefolkningas hevd på slike gamle 
fiskeplasser. 

Ratsøutvalget = fraflytting 
Folketallet begynner nå å gå dramatisk ned i 
mange distriktskommuner. De vender til byene 
for å få seg arbeid, spesielt er det ungdommen 
som flytter. Det er tøv å tro at de flytter til 
byene fordi de ønsker det, det er fordi det er der 
utdanning og arbeidsplasser er. Veksten i 
arbeidsplasser har i stor grad kommet sørpå og i 
byene. Gjennom Ratsøutvalgets ideer vil 
regjeringa kunne øke denne flyttestrømmen 
fordi en legger større vekt på befolkning som 
grunnlag for tildeling av penger til kommunene. 
Slik blir det enda vanskeligere å ikke bare skape 
ting i kommunene, men også å opprettholde den 
offentlige service. Når de unge flytter, 
forsvinner også skatteinntekter, og når de eldre 
blir, øker utgiftene til eldreomsorg. Den 
pågående folkeforflyttinga kan innevarsler en 
ny urbanisering i landet vårt. 

Privatisering 
1 dette b\\det bØTeY det med at staten'- bon 
posthusene, redu.senu- sJcoJeae i utkaatene, 
sentraliserer og bygger ned småsykehusene, 
fjerner transportstøtte og skjerper kravene til 
trygd. Det er i tråd med denne politisk styrte 
utviklinga at politihøgskolen ikke kunne bli lagt 
til andre steder i Nord-Norge enn Bodø eller 
Tromsø, sjøl om Harstad var et faglig bedre 
valg. For ei tid siden hadde forsvaret et anbud 
om bygging av landgangsfartøyer. Det stod 
mellom Tromsø Skipsverft e ller Kaarbø i 
Harstad . Tromsø fikk ombygginga. På 
pressekonferansen sa forsvaret at Tromsø hadde 
fått så mange administrative arbeidsplasser, så 
for å få litt likevekt var det riktig å gi Tromsø 
noen verftsarbeidsplasser. Slik skaper 
urbaniseringa sin egen drivkraft. 

Bremsa på kapitalismen er ikke bare i ferd med 
å bli sli tt, den er i ferd med å demonteres. 

Frode Bygdenes 
fylkestingsrepresentant for RV i Troms 

klassekampen vil skjerpes framover. 
Jeg tror dette vil medføre at opposisjonen i 
fagbevegelsen kommer til å bli sterkere, det vil bli 
lettere å utvikle en opposisjon. Det er for eksempel 
stor motstand i fagbevegelsen mot 
solidaritetsalternativet. Så makta må stramme 
tømmene på toppen for å passivisere 
grunnplanet.hvis det ikke skal komme større krav. 
Det vil bli en skjerpet kamp om demokratiske 
rettigheter. Det er et åpent spørsmål hvordan denne 
kampen vil utvikles. Men det som er sikkert er at 
dette må være sentralt i arbeidet til alle 
revolusjonære bevegelser. 
Til tross for dette er det likevel en gunstig taktisk 
situasjon . Arbeidsrettsrådet har isolert seg 
oponionsmessig. Dette må vi utnytte og ta opp 
spørsmålet bredt i tiden videre. Det neste Storting 
vil høyst sannsynlig få til behandling et forslag om å 
innskrenke streikeretten. Vi må ta opp dette i 
valgkampen. RV kan øke sin innflytelse blant 
fagorganiserte ved å vise til at en stemme til 
Arbeiderpartiet er en stemme til det partiet som i 
dag går i spissen for å undergrave en av 
arbeiderklassens viktigste rettigheter! 

Trond Myklebust 
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- De prøver å kontrollere hodene våre 
To RVere om kapitalen, 1.mai og universitetet. 

-Jeg skal gå under 6-timersdagen, det 
er det definitivt viktigste kravet i 
toget i år, sier Janne Bromseth (25) 
hovedfagsstudent og styremedlem i 
Sør-Trøndelag RV. 

-Samtidig skal det være en skikkelig bra 
markering under parola lik rett til utdanning i 
år, elever og studenter mobiliserer mot 
regjeringa, det hadde vært OK å gå der for å 
støtte initiativet. Supplerer Ann-Kristin Alseth 
(25), også hun hovedfagsstudent. -Men det blir 

nok 6-timers dagen. 

Det nærmer seg 1.mai, og på en kafe i 
Trondheim de to og har satt av en hardt 
tilkjempa halvtime til Opprør. Ann-Kristin og 
Janne har brei erfaring fra studentpolitikk og 
jentekamp, og har nå tatt spranget ut i RV 
arbeid og valgkampen for Astrid Holm. Men 
har studenter noe å gjøre i l.mai tog i det hele 
tatt. 

-Ja, både forde vi har egne legitime krav og 
fordi vi har en felles fiende. 
Janne og Ann-Kristin forklarer at Norsk 
Studentunion(NSU) og hovedtendensen i 
studentpolitikken prøver å gjøre regjeringen til 
den eneste fienden. 
-Men vi ser studentene som en del av 
samfunnet, og vi er i like stor grad som andre 
satt under press fra næringslivet. Næringslivet 
prøver å kontrollere hodene våre og å styre 
såvel undervisning som forskning sier Janne. 
Ann-Kristin sier seg enig og fortsetter:; vårt 
hovedkrav er at vi skal ha lik rett til utdanning. 
Det betyr ikke at alle skal studere, men at alle 
skal ha lik mulighet. Dette krever åpne 
institusjoner og det krever frihet fra 
næringslivet sine krav. 

Vi spiser mat mens jentene forklarer Opprør 
hvordan den private kapitalens krav merkes for 
den enkelte studenten. Janne sitter i landsstyret 
i NSU, en organisasjon med 80.000 medlemmer 
fra universiteter og høyskoler. Det gnistrer i 
øynene hennes når hun forteller om forsøk på å 
kontrollere forskninga. -Gjennom å finansiere 
forskninga til studentene, laboratoriene på 
universitetene etc. får næringslivet mere og 
mere makt. Den frie forskninga presses ut over 
sidelinja av behova til Fokus bank og Kværner 

. konsernet. For den som har 200.000 i lån og 
ingen inntekt er det vanskelig å holde fast på 

Hordaland RV inviterer til 

Kvinnekonferanse 
24.mai 

Sted: Wolfsgt. 2 Norsk lærerlags lokale 

10.30 Åpning 
Innledning om 6-timersdagen etter landsmøte i SV og LO 

kongressen 
v/ Marit F. Danielsen, nestleder i RV 

Innledning om "Gubbeveldet" i fagbevegelsen 
v/ Aud Oppedal, leder kvinneutvalget i Bergen Samorg 

Innledning om "Skjønnhets tyranniet" 
v/ Marte Brekke Michelet, leder i Rød Ungdom. 

17.00 Avslutning 

idealer eller fri forskning. Pengene du får for 
oppgaven din er viktigere. Ann-Kristin 
fortsetter der Janne slipper. Vi blir løpegutter 
og jenter for kapitalen når de vil styre 
kunnskapsutviklingen. Hvem legger premissen 
for forskningen, og hva er det det ikke blir 
forsket på i det hele tatt? Det er ikke 
sammenfall mellom Fokus Bank sine interesser 
og våre. 

Ann-Kristin har vært leder for NSU i 
Trondheim, tillitsvalgt for 15.000 studenter. 

Hun fikk sin første kontakt med RV på Rød 
Front leiren i 1995, og har vært i omlandet 
siden. Hun er sterkt engasjert i kvinnekamp, 
også på universitetet. -Det er ikke lik rett til 
urdanning i dag. Universitetet er for og av 
menn, og pensum er om menn. Sjøl om 60% av 
studentene nå er jenter, er bare 10% av 
professorene kvinner, og vi får ikke jobber. 
Kvinner fallert fra etterhvert som en kommer 
høyere i systemet. Det finnes ikke kvinnelige 
forbilder og kvinneperspektivet er skjult langt 
inn i pensum. Alt dette utgjør barrierer når 
kvinner skal prøve å komme seg gjennom en 
akademisk karriere. 

Men er ikke universitetet blitt mye bedre når så 
mange barn av arbeiderklassen og så mange 
jenter har kommet inn og er med å preger 
institusjonene? -Janne er tvilende. Jeg tror 
dessverre at universitetet preger oss mere enn vi 
klare å prege det. Sjargongen er en barriere folk 
sliter seg forbi, og har du 
arbeiderklassebakgrunn blir det verre å komme 
gjennom. Ann Kristin slenger seg inn. Jeg er 
den første akademikeren i vår familie, ingen 
snakket om sosialiseringsprosesser ved vårt 
kjøkkenbord. Det er vanskelig å komme inn i 
akademikertradisjonen med et sånt 
utgangspunkt, og enda veae å prege den. 

Janne hevder at akademikere, rikfolk og menn 
blir forfordelt i sterk grad innefor systemet. Og 
at universitet fungerer som en del av 
disiplineringa av folk. -Husk sier de begge, vi 
har fortsatt en stor skjeivrekruttering til høyere 
utdanning i Norge, vi har ikke en reell lik rett til 
utdanning. 

Aslak Sira Myhre 

Oslo RV og Oslo AKP inviterer til: 

1. Mai-fest 
på Stortogets gjestgiveri 1.etg. 

fra kl.18.00 og utover ... 

Appell fra arbeiderne på Kværner Lodalen 
Appell fra de streikende havnearbeiderne i Liverpool 
Tale for dagen ved Kaia Storvik (2. kandidat på RVs 

stortingsliste i Oslo) 
Gatas Parlament 

Appell ved Helga Pedersen (leder i Oslo Rød Ungdom) 
Natur og Ungdoms teaterstykke om gasskraftverk 

Musikk, levende eller død ? 

Konferansier: Marit F. Danielsen (nestleder i RV) 
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Kampen for at -
olivinarbeiderne skal få 

tilbake trygderett 
I januar i år foreslo Erling Folkvord 
at folketrygdloven skal endres. 
Forslaget (Dokument 8:30) går ut på 
at arbeidere som får slitt ned tennene 
sine pga. slipende støv på 
arbeidsplassen, skal få dekket 
kostnadene til behandling av 
folketrygden. M.a.o. skal tannslitasje 
likestilles med yrkessykdommer 
ellers på kroppen. Slik det var fram 
til begynnelsen av 90-åra. 
Olivinarbeiderne og RV har 
samarbeidet om forslaget. 

Et brev til stortingspartiene 
Samarbeidet kom i gang etter at en av 
arbeiderne sendte et brev om tannslitasjen og de 
store utgiftene til behandling til alle partiene på 
Stortinget. RV var det eneste partiet som tok 
arbeideren på alvor og tok saken. Vi laget vår 
egen utredning. Utenlandsk faglitteratur ble 
saumfart. Landsstyremedlem Svein Olsen, som 
er tannlege i Kabelvåg, ga gode råd og henviste 
til fagfolk på Universitetet i Oslo. Oversikt over 
trygdeloven ble innhentet fra Rikstrygdeverket. 
Arbeideren som hadde tatt ini tiativ overfor 
Stortinget, var vi i god dialog med. Etter hvert 
utviklet det seg et kontaktnett som direkte eller 
indirekte omfattet fagforeningen, trygdekontor 
og lokale tannleger som har behandlet 
ol ivinarbeidere i årevis. 

Hus eller tannbehandling? 
Vi lærte at selv om tannslitasje er et vanskelig 
fagområde, er det klart dokumentert at det 
finslipte mineralstøvet som oppstår i 
olivinproduksjonen, påfører arbeiderne 
ekstreme slitasjeskader. Skadene kan påvises 
etter ganske kort tid. En av de stedlige tannleger 
har funnet slike skader på en tilfeldig ferievikar. 
Behandlingen av slike skader er omfattende og 
kostbar. "Vår" arbeider har betalt over 40.000 
kroner for å få et skikkelig tyggeredskap og 
reparere smil igjen. Men det er langt fra alle 
arbeiderne som klarer å finansiere slik 
behandling. Altfor mange må velge mellom 
f.eks. å betjene boliglån eller tannbehandling, 
og da "vinner" selvfølgelig långiver ... 

Trygdesinken Norge 
Norge har lite å skryte av når det gjelder 
folketrygdens forhold til tannbehandling. 
Skader på tennene er stort sett begrenset til 
følger av ulykker. Norske lovgivere må ha et 
spesielt syn på 
på menneskekroppen. I folketrygden er 
behandling for sykdommer i og på kroppen tatt 
med, mens munnhulen anses for å være et 
privat anliggende. Men det er ikke slik at 
munnhulen ikke betyr noe for totalhelsen. 
Stikkord: fordøyelsessystemet og den psykisk 
helsebelastningen ved nedslitte, stygge tenner. 
Norge var på jumboplass i Europa i denne 
sammenhengen iflg. en oversikt som ble 
utarbeidet ifjor. Svenskene bruker mange 
ganger flere trygdepenger på 
tannbehandling enn oss. 

Åpent RV-møte på Åheim 
Da RV hadde samlet og systematisert 
bakgrunnsmateriale, kunne Erling Folkvord 
legge fram et utkast til Dok. 8 på et åpent RV
møte i Åheim ifjor høst. Han diskuterte 
forslaget med arbeiderne, fikk nyttige 
tilbakemeldinger og kunne skrive forslaget 
ferdig. Det er viktig at de som vet hvor skoen 
trykker, er med i prosessen. I januar ble 
forslaget levert til Stortinget. 
Sosialkomiteens innstilling 
Sosialkomiteen på Stortinget behandlet 
forslaget. Komiteinnstillingen ble delt -
flertallet vil avvise Folkvords forslag, 
mindretallet (SV) støtter forslaget. Skuffelsen 
var stor på Olivin, som også vet at RV og SV 
ikke har flertall på tinget. RV var også skuffet, 
men ga ikke opp. 

Tannlegeforeningen støtter RV 
Sosialkomiteen hadde sendt RV-forslaget til 
Sosialdepartementet og til Den norske 
tannlegeforening til uttalelse. 
Tannlegeforeningen ga full støtte, og bekreftet i 
tillegg at inntil for få år siden hadde alle 
arbeidere med slike skader fått dekket utgiftene 
over folketrygden som yrkesskade. Det er altså 
en rettighet som velferdsstaten har tatt fra dem 
på 1990-tallet. Tannlegeforeningen var så 
imponert av forslaget at de sørget for omtale i 
Dagsrevyen! 

lnternajonal faglig 
konferanse 
3. internasjonale samling av faglig aktive 
Madrid 20.-22. juni '97 ! Som fagforeningsfolk 
står vi overfor problemer som tvinger oss til å 
forene kreftene og i fellesskap finne motsvar. 
Den reaksjonære offensiven fra arbeidsgiverne 
og våre såkalte demokratiske regjeringer, 
innebærer at disse problemene tiltar og 
skjerpes. 
Kolleger fra forskjellige europeiske land møttes 
i Frankfurt (Tyskland) i mai 1995 til et første 
internasjonalt møte av tillitsvalgte og faglig 
aktive. Her ble det tatt noen første skritt for i 
fellesskap å sette en rekke spørsmål på 
dagsorden. 
I 1995 ble det ført viktige kamper av arbeiderne 
og av sosiale bevegelser i ei rekke europeiske 
land (Frankrike, Tyskland, Italia, Tyrkia, 
Spania osv.). Spesielt i Frankrike fikk 
bevegelsen omkring desemberstreikene et 

voldsomt omfang. De hadde stor betydning, 
ikke bare på grunn av massebevegelsen i seg 
sjøl, men også på grunn av den konkrete 
solidaritet som ble oppvist av store deler av 
arbeiderne i Europa. 

Det andre internasjonale faglige møtet gikk av 
stabelen i mai 1996 i Argenteuil i Frankrike, 
med deltakere fra Tyskland, Belgia, Spania, 
Frankrike, Norge og Tyrkia. Arbeidsgrupper 
fordypet seg i viktige emner som 
privatiseringspolitikken (transport og 
telekommunikasjon osv.) og dens 
konsekvenser, angrepene på det offentlige 
helsestellet og det sosiale sikkerhetsnettet og 
følgene av dette for arbeiderne og andre som 
rammes, utskilling av produksjonen gjennom 
de store industrikonsernene osv. Utviklinga av 
den anti-kapitalistiske kampen og 

Skal sosialministeren spare trygd? 
Arbeiderpartistatsråden i Sosialdepartementet 
viser i brevet til komiteen til 
yrkesskadeforsikringsloven og sier bl.a. at " ... 
Etter min oppfatning er nettopp dette en type 
utgifter som bør kanaliseres tilbake til 
arbeidsgiver gjennom yrkesskadeforsikringen. 
... Vern mot partikler i luften på en arbeidsplass 
er, etter mitt syn i stor grad et 
arbeidsmiljøspørsmål som arbeidsgiver har 

ansvar for .... " Videre støtter sosialministeren 
på innhentet uttalelse fra Justisdepartementet: " 
... Mye taler etter dette for at ekstraordinær 
tannslitasje som skyldes støv på arbeidsplassen, 
kan falle inn under yrkesskadeforsikringslovens 
§ 11 første ledd bokstav c. Vi tar imidlertid 
forbehold om at vi ikke har hatt andre 
tilgjengelige opplysninger ved vurderingen av 
spørsmålet enn de som framgår av Folkvords 
forslag . På grunn av den korte tiden vi har hatt 
til rådighet, har vi heller ikke hatt mulighet til å 
gå særlig grundig inn i spørsmålet." 

RV avslører departementene 
Ikke vet RV hvor mange jurister som arbeider i 
de to departementene. Men særlig imponert 
over de siste setningene i uttalelsen ble vi ikke. 
I løpet av tre dager klarte RV selv å finne fram 
til en jurist med trygderett som spesialitet og 
inngå avtale å få en vurdering av 

nødvendigheten av å gi denne kampen 
ytterligere impulser og samtidig fremme den 
internasjonale solidariteten, ble analysert. 

Våre felles utfordringer og fellestrekkene i krav 
og kampbetingelser ble sammenfattet i parola: 
"Sammen mot kapitalen!". De siste månedene 
har vi, særlig i Europa, sett en skjerping av den 
såkalt "liberale" politikken som er rettet mot 
arbeiderne og som har til hensikt å tvinge 
gjennom konvergenskravene fra Maastricht 
(ØMU). Regjeringene forsøker med de mest 
hensynsløse metoder å redusere 
budsjettunderskuddene, ved å privatisere de 
mest profitable offentlige virksomhetene, ved å 
avvikle den sosiale omsorgen og gjennom andre 
tiltak som rammer den arbeidende befolkning. 
Vi som går inn for et fagforeningsarbeid på 
klassekampens grunn og som kjemper for 
internasjonal solidaritet, anstrenger oss derfor 
for å slutte våre krefter sammen i kampen mot 
kapitalen og imot den reformistiske politikken 
som i de ulike fagforeningene for det meste 
innebærer kapitulasjon og råtne kompromisser. 
Underskriverne oppfordrer til å videreføre de to 
foregående internasjonale samlingene med en 
3. internasjonal faglig sammenkomst i Madrid 
20.-22.6.97. Formålet er å utveksle erfaringer, å 

yrkesskadelovens paragrafer. Advokat Petter 
Jespersen skriver at selv om denne skadetypen i 
og for seg kan komme inn under forsikringen, 
er veien for den skadde både "lang, kronglete 
og usikker". Bevisbyrden for at skaden er 
yrkesskade ligger på arbeidstaker. Dette er et 
brudd på hovedregelen, som sier at arbeidstaker 
skal være fritatt for denne belastningen. Derfor 
er det laget en liste over sykdommer "som er 
godkjent av trygden" og følgelig fptar 

arbeidstaker for bevisføring. RV kan ikke tro at 
departementene ikke vet slikt, og stiller 
spørsmål om hvorfor problemstillingen ikke er 
blitt reist. 

Stortinget med på RV-laget 
Med ny kunnskap foreslo Folkvord at Stortinget 
skulle sende innstillingen tilbake til 
sosialkomiteen. Saksordfører John Alvheim 
(Frp) og resten av representantene stemte for 
forslaget. Det er ikke ofte Folkvord har et 
enstemmig Storting bak seg - og att på til i en 
sak for arbeiderklassen. Olivinarbeidernes sak 
har fått en ny sjanse. RV følger opp 
sosialkomiteen - og arbeider for at forslaget 
skal bli vedtatt med tilbakevirkende kraft for de 
årene olivinarbeiderne og andre 
bergverksarbeidere var frarøvet en trygderett. 

Maj Lindholt 

styrke de internasjonale forbindelsene og 
utvikle felles virksomhet for å styrke 
klassekamplinja i fagforeningene. 
Denne samlinga er for alle, uavhengig av 
hvilken faglig sektor de er aktive innenfor, som 
er opptatt av de livsviktige spørsmål som angår 
arbeiderklassen og folkene . 

Madrid, januar 1997 

**** 
Praktiske opplysninger: 
Det vil trolig bli satt opp minibuss(er) fra Kiel -
pris omlag 250 DM 
(ca. kr. 1000,-) pro pers. Ankomst torsdag kveld 
i Madrid - en fridag 
til å kikke rundt i byen. Retur søndag, til Kiel 
mandag ettermiddag. 
Oppholdet i Spania er beregnet til 7-8000 
pesetas, mat inkludert. 
Påmelding begynner å haste - kan formidles 
gjennom MLT, boks 3458,Bjølsen, 0406 Oslo 
eller steinhol@online.no 

En rekke fagforeningsaktivister fra Spania, 
Frankrike, Storbritannia, Tyskland og Tyrkia 
har gitt sin støtte til oppropet. 

Jan Steinholt 
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Det er ingen grunn til at tirsdag 15. 
februar 1997 skal gå over i historia som 
en spesielt minneverdig dag. Nettopp 
derfor retter Opprør søkelyset på tirsdag 
15. april 1997. Hvordan er livet bak 
murene for RVs eneste 
stortingsrepresentant. Hva driver han 
egentlig med? 

Jeg får en bok av Kafka i hånda i det jeg når 
Løvebakkens topp. En mann i gul T-skjorte står og 
deler ut bøker, som reklame for en bokklubb. En av 
Stortingets ansatte kjører sin lille feiemaskin opp og 
ned bakken for å gjøre reint. Ikke en sigarettsneip 
unngår maskinens gap. 

- Jeg har ikke tid til å snakke med deg akkurat nå, sier 
Erling Folkvord. - Jeg må ha ferdig disse forslagene 
og levere dem før ni, sier representant nr. 99. Valgt 
inn av en valgflom for snart fire år siden. En 
valgflom mot korrupsjon og råttenskap. Mange lurer 
på hva han egentlig driver med på Tinget. Ikke en 
eneste minister er tatt med buksa ned på knærne, bare 
med buksesmekken på vidt gap. 

Jeg setter meg ned med avisa, mens Folkvord skriver 
ferdig forslagene og leverer dem på 
ekspedisjonskontoret som ekspederer dem til 
presidentskapet, Stortingets altså. Åpner Dagbladet 
og leser Erling Folkvords artikkel om bankkrisa. På 
tredje sida i landets tredje største avisa skriver han 
om hvordan vanlige folk fortsatt må slite med gjeld 
fra bankkrisas dager, mens næringslivet har fått sletta 
sine lån for lenge sida. 

- Nå har jeg tid, sier han. Vi setter oss med en kopp 
kaffe i kantina. 

- Hva slags program har en stortingsrepresentant en 
tirsdag i april? 

- Nå klokka ti er det stortingsmøte. Da skal forslaget 
vårt om Olivin-arbeiderne behandles 

Over: En person ringer og vil ha hjelp med en billighetserstatning. - En tragisk - Olivin-arbeiderne? 
sak, sier Folkvord, men som dessverre ikke har tid til å hjelpe nå. 
Under: Folkvord på vei for å fremme forslag om rett til skolefritidsordning for - På AS Olivin i Åheim i Møre og Romsdal er det 
de minste skolebarna. 
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ekstremt mye slitasjeskader på tennene til de som jobber i 
produksjonen. Lufta er full av fint steinstøv som sliper ned tenna, 
men de får ikke dekka dette som en yrkesskade. Vi har fremma et 
forslag som gjør at de får dekka tannreparasjonene. 

- De andre partiene støtter vel dette, og takker deg for at du retter 
opp slike åpenbarer svakheter? 

- Nei, sosialkomiteen har levert en innstilling som går ut på at de 
ikke støtter dette. Flertallet har latt seg lure av sosialministeren. 
RV vil fremme forslag om å sende hele saken tilbake til 
komiteen sånn at de blir nødt til åta Olivin-arbeiderne på alvor. 

- Hvilke andre saker er det du skal jobbe med? 

- På ettermiddagen har Odelstinget møte med forslag til ny 
alkohollov, og der har RV en rekke forslag . Dessuten skal 
finanskomiteen som jeg er medlem av, avgi innstilling om ny 
granskning av bankkrisa. Det var derfor artikkelen sto i 
Dagbladet. 

Folkvord kaster et blikk i notisblokka si, 
- og så skal jeg ha et møte om RTZ klokka tolv. 

Vi går ned på de overfy:'• 0 k:ontorene som rommer RVs 
stortingssekretariat. Hege . • ytter-Jakobsen og Maren Rismyhr 
deler det ene kontoret, mens Folkvord akkurat nå deler kontor 
med Harriet Rudd. 

Telefon ringer. Erlings telefon ringer. Harriets telefon er allerede 
opptatt. Det er beklagelse i stemmen når han forte\\er at han ikke 
har noen mulighet for å hjelpe den som ringer. "I alle fall ikke 
akkurat nå" . Samtalen dreier seg om billighetserstatning. 
Erstatningsordningen som Staten har ordna til for å kjøpe seg fri 
fra ansvar for de som er trøkt hardest ned i gørra. 

Det ringer. Ikke som til en skoletime i ti sekunder 
sammenhengende, men i fem minutter ringer det korte ring for å 
minne representantene om at det er møte eller avstemning. Det er 
et eget klemt når statsråden går på stolen. 

Det tar nesten et kvarter før Folkvord er på talerstolen. Han 
foreslår overfor Stortinget at Olivin-forslaget sendes tilbake til 
komiteen. I et litt snirklete halvtrøndersk kan det høres ut som 
om han tar på seg skylda for at komiteen ikke har gjortjobben 
sin. - Eg har innhenta ei juridisk vurdering frå advokat Petter 
Jespersen om komiteen sin intensjon er i samsvar med 

vedtaksforslaget. Eg fekk han for seint til å diskutere 
den grundig med saksordførarar, sier han. Alle 
partiene går etter tur på talerstolen og kritiserer at 
innspillet kommer så seint, men støtter også 
Folkvords forslag om å utsette saken. Ingen tar 
sjølkritikk og sier at sosialkomiteen er blitt lurt trill 
rundt av sosialminister Solberg. 

RVs forslag blir enstemmig vedtatt. Presselosjen er 
tom, men journalist Ame Grande fra NTB griper fatt i 
Folkvord og spør: - Hva dreier egentlig det 
utsettelsesforsalget seg om? Han skriver en NTB
melding om saken. 

Stortingets møte er slutt. Det ringer igjen. I minst fem 
minutter ringer det. Odelstinget settes. Når Stortinget 
behandler lover deler Stortinget seg. Folkvord sitter i 
Odelstinget. Etter fire minutter er Folkvord på stolen 
igjen. 

- Jeg vil sette fram et forslag om lov om 
skolefritidsordning for elevene i de fire første 
årstrinna i den 10-årige grunnskolen, sier han til 
presidenten, som svarer at lovforslaget vil bli 
behandlet på reglementsmessig måte. Det 
reglementsmessige forslaget er en lovfesting av Aps 
valgløfter fra 1993. Teksten er ikke RVs primære 
ønske, men bygger på det Arbeiderpartiregjeringa 
lovte da de la fram forslag om skolestart for 6-åringer. 
Dette betyr at alle unger som går i de fire første 
årstrinnene i grunnskolen skal ha krav på en 
skolefritidsordning. Det skal behandles seinere, en 
annen dag. 
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Det er lenge til Folkvord skal ha ordet igjen. Han går ut av salen, 
og blir overfalt av et fjernsynsteam fra TV2 som vil ha en 
uttalelse om hva Folkvord mener om Carl I. Hagen. Det skal 
brukes i en enquete i forbindelse med FrPs landsmøte. 

Nå skal han på møte. Møte om RTZ, Rio Tinto Zink. Det 
gigantiske gruveselskapet som har kjøpt halve Norzink i Odda 
uten å ha fått konsesjon, som prøver å raserer Finnmarksvidda på 
leiting etter edelt metall, som er kjent som de mest hensynsløse 
mot indianerne i Brasil, som ikke eier skrupler på Øst-Timor. 
Men nå gjelder det konsesjonen i Odda. Han diskuterer med 
Lundteigen og Aarrestad fra Senterpartiet om hvordan regjeringa 
kan tvinges til å kreve at RTZ søker om konsesjon, slik at det blir 
mulig å sette strenge krav til virksomheten. 

Innom kontoret er det en ny journalist på tråden. - Hva mener du 
om at ikke alle ofrene for byfornyelsen i Oslo har fått sanert 
gjelda si sånn som Stortinget har krevd, er spørsmålet fra 
journalisten i Aftenposten. 

Alkohollovsdebatt. I presselosjen sitter en representant for 
avholdsfolkets ukeavis Folket og en journalist fra Vårt Land. RV 
har fremma sju forslag. Noen er forslag for å begrense tilgangen 
på alkohol, to er om endringer som gjør at lovbrudd eldre enn ti 
år ikke skal være ti l hinder for å få skjenkebevilling. Et av 
fors lagene er om å forby skjenking i lokaler der det foregår strip 
tease, toppløsservering, framvisning av pomografi eller lignende. 
Det er dette forslaget Folkvord legger størst vekt på. 
- Hvis dette forslaget kunne få tilslutning i Stortinget, er jeg 
r.i~et \)å at vi nesten kunne få slutt på den -mest 
kvinnefomedrande næringslivsvirksomheten i dette landet, sier 
representanten fra RV. 

Utafor døra til Stortingssalen ligger Vandrehallen. Hallen hvor 
75 prosent av alle politikerintervjuer i dette landet blir foretatt. 
Nå er det Geir Ame Bore fra Vårt Land som har kasta seg over 
vår mann. Han prøver seg på en frisk en: - Viss du skal 
sammenligne debatten om ny alkohollov med en god vin slik for 
eksempel Aftenpostens vinskribent gjør, hvordan vil du da 
karaktersiere debatten? 

Folkvord rister ikke oppgitt på hodet over problemstillinga. Han 
er en høflig mann, og gir en svært politisk og svært lite 
alkoholistisk beskrivelse av debatten. Det er ikke lenge før det 
begynner å ringe igjen. Det er avstemning. Debatten har tatt kort 
tid. Partiet med det misvisende navnet Fremskrittspartiet har latt 
alkoholdebatten suse forbi uten et innlegg. 

To RV-forslag blir enstemmig vedtatt. Det er 
innføring av en ti års regel for at lovbrudd skal kunne 
være til hinder for å få skjenkebevilling. Dette er et 
spørsmål om rettssikkerheten for de som søker. 

Men det er avstemminga om seksualisert 
alkoholservering som er mest spennende: Det er få 
som har sagt hva de vil stemme. Forslaget faller med 
26 mot 48 stemmer. Fem SVere stemmer i mot. Paul 
Chaffey, Eilif Meland, Kjelbjørg Lunde og 
påtroppende nestleder i det sosialistiske venstrepartiet 
Øystein Djupedal stemmer i mot. Bare Lisbeth 
Holand av SVerne stemmer for. Slik velger de å drive 
kampen mot kvinneundertrykkinga: Ja til pupp og 
whisky. 

Møtet er slutt, tilbake i korridorene er plutselig 
Stortinget fullt av løpende senterpartister. Det er 
Johan J. Jakobsens store dag, 60-årsdag. Med 
landbruksproduktene kanapeer og champagne skal de 
feire sin store sønn og gamle far. 

Jeg sporer opp Folkvord igjen. Jeg vil gjeme ha hans 
kommentarer til dagen.- Jeg må bare gjøre ferdig 
dette, sier han. 

-Dette? 
- Ja, jeg skal ha inn en replikk i Dagbladet om 
boligskatt, om hvordan SP og Ap sprer glede i 
Holmenkollåsen. 

Til slutt møtes vi over en kopp kaffe. 

·stortinget 

- Tre RV-forslag enstemmig vedtatt det er ikke 
dårlig? 

- Den eneste grunnen til at det ble tre enstemmige 
vedtak er overfladiskheten fra de andre partiene. De 
har ikke gjortjobben sin. Dessuten er det dumt at det 
ikke skal gå an å stole på en statsråd. Men det viser at 
det nytter å komme fram med saker. 

- I løpet av denne dagen har du·vært innom kanskje ti 
saker er det ikke lett å bli overfladisk når du hopper 
sånn fra sak til sak? 

- Når en vanker her er det lett å bli stressa og forkava, 
men jeg husker på at det er folk det handler om. Folka 
på Olivin har jeg truffet. Når jeg drar hjem nå og skal 
forberede spørretimespørsmålet til i morgen om det 
som skjer på K væmer i Lodalen, så kjenner jeg folka. 
En av naboene mine går i læra på Kværner og er en av 
dem som kommer til å miste jobben. Jeg prøver å 
huske på at det er folk det gjelder. 

- Men det er viktig å trekke fram mange andre folk 
også. Når det gjelder Olivin så er det Maj Lindholt på 
RV-kontoret som har gjort en kjempejobb for å 
dokumentere saken. I forbindelse med alkoholloven 
er det også mange som har vært med å lagd forslag. 
Hadde det ikke vært for alle disse folka hadde det ikke 
gått. 

- Hvor ble det av bankkrisa? Skulle ikke 
fi nanskomiteen avgi innstill ing om et nytt 
granskingsutvalg, det som du kritiserte i Dagbladet? 

- Det er et så dårlig forslag at de ikke klarer å finne 
folk til utvalget, og etter den Dagbladartikkelen skal 
det ikke bli lettere. 

Han smiler fornøyd, og ser på klokka og sier han må 
hjem å lage middag. Fars kjøttkaker framfor 
Jakobsens kanapeer og champagne. 

9 

Over: Stortinget er satt og Folkvord er på lass 
Tekst & Foto: T orgny Hasås Under: Journalist Geir Arne Bore i Vårt Land spør Erling Folkvord om hva 

han synes om alkoholdebatten i Stortinget 
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Kværner. Alle veit hvor det er. Sier' u Kværner, mener'u 
Lodar'n.Plassen innerst i Lodalen har vært åstedet for mangt et 
slag opp igjennom. Går vi langt nok tilbake i tid kommer vi opp 
i militære slag. Kong Sverre leda i sin tid Birkebeinerne mot 
Baglerne i Gamle Oslo. Etter seieren samla han Birkebeinerne 
nettopp på Kværners grunn. 
Seinere, mye seinere i 1853 blei Kværner til. Et nytt mekanisk 
verksted var skapt. Fra nå av skulle det bli andre boller, mangel 
på boller og dertil hørende slag. Streiker, aksjoner og lockout. 
Lista er uendelig. Helt siden 1902 har arbeidsmiljø, lønninger, 
arbeidsplasser og produksjon stått på dagsorden i Kværner Brugs 
Verkstedsklubb. Hver konflikt til sin tid eller skal vi si til sin 
konjunktur? 

Kværner - Lodalen 

Nå truer 
nedleggelse for 
alvor på Kværner. 
Det siste store 
mekaniske 
vekstedet i Oslo 
står i fare for å bli 
borte. Hvem er de 
som jobber der og 
hva tenker de nå? 
- Bare kjør ned 
St.Halvardsgate 
og ta første til 
høyre. Der er 
K værnerveien, 
forklarer Gunnar 
Berg over telefon 
fra klubbkontoret. 
Selvfølgelig er det 
K værnerveien. 
Hva ellers? St. 
Halvardsgate og 
Kværner. En av 
middelalderns 
helter og Oslos 
helgen tar plass 
rett ved siden av 
det siste 
gjenlevende og 
store symbolet på 
den ind trielle 
revolusjon i Oslo. 
Kanskje det er her 
Oslo sentrum 
egentlig ligger? 
I vakta sitter Tor 
Eskildsen. For 
ham var Kværner 
symbolet på en 
stabil 
arbeidsplass. - En 
kan vel ikke miste 
helt troen på det, 
sier han i 
klubbens 
festskrift fra 
1992. Da var 
klubben 90 år og 
80-åras kriser var 
et tilbakelagt 
stadium. I dag ser 
han ikke så sikker 
ut. - Det er fæle 
greier. Det er bare 
3 år til jeg går av 
med pensjon, sier 
han oppgitt. 
For Tor og mange 
andre er Kværner 
en av 
arbeidsplassene i 
Oslo som, 
etterhvert som 
arbeiderne vant 
sin rett, skulle bli 
synonymt med 
nok arbeid og ei 
bedre framtid for 

utrolig mange arbeidsfolk. Derfor veit alle hvor Kværner er og 
hva Kværner er. Hvor mange arbeidere som har tråkka ned St. 
Halvardsgate fra Vålerenga og Kampen inn Kværnerveien og 
gjennom porten på Kværner for å arbeide skal ikke sies, men skal 
vi tro Nils Bjørnhaug er det reine hærskarer det har dreid seg om. 
- Da jeg starta her begynte det ca. 30 nye mann hvert år. Alle 
kom fra områdene rundt her, Vålerenga, Kampen og Etterstad. 
Sjøl er jeg mekaniker og har jobba på Kværner i 30 år. -30 år, 
går det an? Mannen er jo ikke i nærheten av pensjonsalder'n 
engang! - Joda det stemmer, bekrefter Nils. Vi gikk ut av 
folkeskolen. Så tok vi turen innom kontoret her på Kværner og 
spurte om det var jobb. Jo, det var da det. Trengte ikke papirer 
engang, blei ansatt på timen og møtte opp neste dag. Mye har 
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skjedd siden det. Nå skal det værra sånne CVer og greier. I 1967 
var det opplæring her på egen bedriftsskole, ferdig med det. 
Siden h_ar jeg vært med på det meste. Begynte på kraftstasjon i 
Ånasira og dalstrøka innafor, legger han til med et lurt smil. -
Tuller du? - Nei, vi reiste bokstavelig talt rundt fra foss til foss . 
Nils spretter opp fra stolen og peker på Norgeskartet inne på 
klubbkontoret. Blei reine værmeldinga uta' det. 
- Mye reising og mye bygging, forklarer Nils . Siden har jeg vært 
her på Kværner. 

- Hva er det egentlig dere lager her? Nils lot seg ikke be to 
ganger. Han begynte å forklare. Vi har laga propellakslinger til 
plattformer, gassturbiner og u-båter. Propellakslingene brukes til 
å snu litt på plattformene ute på havbunn, legger han forklarende 
til. Vi har også lagd gravemaskiner til bruk på havbunn. Ellers 
har vi vært innom både varmekraft, vindkraft, bølgekraft og mye 
mer. Også juletrær da. - Juletrær? - Ja, det står et ute i hallen, 
også til bruk på havets bunn. Nils er godt i gang med en innvikla 
forklaring på hva et juletre er og brukes til da Kalle Halvorsen 
kommer inn og slår seg ned sammen med oss. Det er mulig at 
undertegnede ikke helt klarte å skjule sin absolutte analfabetisme 
i mekanikk. Smilet satt ihvertfall godt på lur hos Kalle som lurte 
på åssen artikkel jeg skulle skrive. 
Kalle er 21 år, bor på Vålerenga og har gått 11 måneder i læra på 
Kværner.- Jeg stortrives her. Kommer aldri et minutt for seint om 
morran. Klokka sju er jeg her samtidig med alle de andre. Sånn 
var det ikke når jeg gikk på skolen, da kom jeg ofte for seint, 
trivdes bare ikke. Det er innmari ålereit å få tips fra de andre 
gutta. Ikke bare gjør det at du lærer, men du blir liksom tatt med 
på laget. arbeidslaget, og føler deg som en av dem. - Jeg veit jeg 
er heldig, legger han til. - Vi var 24 i klassen på yrkesskolen her i 
by'n, bare 2 av oss har fått lærlingeplass. Det er helt sprøtt. 
Henger ikke på greip, for det er bruk for mekanikere i Oslo. De 
andre har gitt opp for lenge siden. Sånne ting bryr ikke ledelsen 
seg om når dem skal bestemme framtida vår. Legger dem ned her 
veit jeg ikke om jeg blir ferdig med læra. Nils stemmer i. - Jeg 
har vært utrolig heldig hele veien. Det er mange her som har en 
ekkel følelse i magan nå om dagen. Alt det vi har fortalt om og 
mere til har vi utvikla her på bedriften. Her jobber nemlig 
mekanikere og ingeniører sammen om produktutviklinga. 
Nyansatte ingeniører som trur dem bare kan sitte inne på kontor å 
tegne har ikke forstått åssen vi jobber. Det dem holder på med 
kaller vi for distance-engineering. Dem skjønner fort at det ikke 
lønner seg. Gå'kke an å tenke ut nye ting bare på papiret. Det er 
mye bedre å tenke ut løsningene sammen over maskinen som 
skal lages. Det betyr selvfølgelig at vi får mere kunnskap alle 
sammen sånn at vi som jobber her kan utrolig mye. 
Gunnar Berg blander seg: - Nå er det mer og mer sånn at det vi 
utvikler her blir produsert helt andre steder i verden. På papiret 
ser det derfor ut som vi ikke produserer så mye, men det er ikke 
riktig, for de andre fabrikkene hadde ikke eksistert uten 
produktutviklinga vår. Vi har vært i hardt vær før og har 
engasjert egne folk til å lage andre kalkyler om den saken, 
forklarer Gunnar bestemt. 
Nede i hallen står noen av verkstedhallens vidundre. Vi går rundt 
i store haller og er målløse over dimensjonene, nøyaktigheten og 
kompleksiteten. Datamaskiner og programmer hjelper riktignok 
til med utregningene og noe av det hardeste arbeidet, men 
allikevel. Noen steder vitner brosteingulvet fortsatt om tider da 
det var mye tyngre å arbeide her. Hardt arbeid, dårlig lys, lang 
arbeidstid, dårlig betalt, støy, varme, støv og utakk. Det er ikke 
vanskelig å forestille seg konfliktene som har utspilt seg her. 
Sveisere, smørere, dreiere, reisemontører, platearbeidere, 
mekanikere, og kontrollører. Sveiseapparatene gløder. De er i 
full gang alle sammen. Men hvor lenge? Usikkerheten sitter i 
vegga. Det som en gang var synonymt med arbeid og ei bedre 
framtid for mange henger i en tynn tråd. Heldigvis er det ikke 
bare sveiseapparatene som gløder i denne bedriften. 
Arbeidsfellesskapet, de faglige utfordringene og samholdet for 
øvrig har gitt gutta på Kværner et pågangsmot som mangler 
sidestykke. 
Klokka er 15.00 og dagskiftet er over. Kalle og Nils skal hjem, 
mens andre overtar. Produksjon går hele døgnet. Så lenge det 
lyser i verkstedhallen en sein kveld du suser forbi på E6"en er 
produksjonen i gang. Hvis Kværner Brugs Verkstedsklubb får 
det som de vil, kommer det aldri til å bli evig mørkt i hallen. 
Gunnar Berg er ikke i tvil: - Vi skal klare det denne gangen 
også. 

Eli Didriksen 
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Nedlegginga av Kværner sitt verksted i 
Lodalen handler ikke bare om 
industriarbeidsplasser i Oslo. Når Lodalen 
legges ned, så forsvinner det 
kompetansesenteret som har vært motoren i 
utviklinga av norsk vannkraft gjennom over 
hundre år. 

Det har vært Kværner som har stått i spissen for såvel 
produksjonen av turbinene, som utviklinga av 
teknologien og monteringa av utstyret når norske 
fossefall har blitt lagt i rør. Pr. i dag er det samme 
Kværner som sitter på best og mest kompetanse og 
produksjonsmuligheter for å ruste opp de 
vannkraftverkene vi har i dag. Senteret for dette ligger 
inntil videre i Lodalen. 
Kværner har de siste åra gjort store sprang ut av 
gamlelandet. Gjennom oppkjøp av verft i bl.a. 
Skottland, Polen, Øst-Tyskland og Indonesia har 
Kværner fått en internasjonal produksjon, og mange kort 
å spille på. Det hele kuliminerte i 1996, da Kværner 
ledelsen valgte å kjøpe det ærverdige gamle britiske 
selskapet Trafalger House for 9 milliarder kroner. 
Selskapet har nå interesser over store deler av verden, og 
har i tråd med sin nye internasjonale strategi flytta 
hovedkvarteret sitt fra Oslo til London. 

Flyttinga og ekspansjonen til Kværner betyr at Norge 
blir .mio4n,. ~essant for konsernet, både som land l 
produsere i, og som marked for produkter. Ei side ved 
dette er at arbeidsfolk i Kværner Norge konstant blir 
satt overfor trusselen om at Kværner kan produsere 
billigere i land hvor arbeidskrafta er billigere, ei anna 
side er at "norske" produkter blir mindre interessant i 
seg sjøl. De siste åra har konsernledelsen satsa stort på å 
bygge svære damanlegg i 3. verden, og ser ut til å ville 
flytte både produksjon og teknologi ut av landet med 
dette formålet. Med nedlegginga i Lodalen forsvinner 
produksjonen av turbinene definitivt ut av landet, og 
mye tyder på at oppbygginga av et "distant engineering" 
kompetansesenter på Sørumsand bare er en 
mellomstasjon i flyttinga av også denne delen til Asia. 

I 1991 sto Kværnerarbeiderne også i en situasjon hvor 
det blei trua med nedlegging av vannkraftretta 
produksjon. Det blei da lagt politisk press på 
myndighetene for å gi garantier om oppdrag til norsk 
industri i forbindelse med opprusting av norske 
vannkraftverk. Daværende industriminister Ole Knap 
blei pressa til å gi løfter om at en 5% plan for opprusting 
av vannkraft skulle gjennomføres i nær framtid. Denne 
planen er aldri blitt fulgt opp, noe som har bidratt til å 
gjøre ordresituasjonen ved Kværner Lodalen usikker. 
Lodalen har fått en mere allsidrg produksjon, og har i 
dag en større andel av olje og gassinstallasjoner i 
verkstedhallen enn de har vannkraftrelatert produksjon. 
Kravet om opprusting av vannkraftverka er helt sentralt 
for den norske miljøbevegelsen. Regjeringa 
argumenterer med miljø og arbeidsplasser i forhold til 
sine gasskraftverk. Realiteten er at man gjennom en 
storstilt satsning på opprusting av vannkraft og ENØK 
vil oppnå flere tusen arbeidsplasser. Dette står i grell 
kontrast til de 80 permanente arbeidsplassene gassen vil 
gi, i tillegg vil ei slik satsing sikre Kværner Lodalen og 
annen norsk industri oppdrag i overskuelig framtid, og 
energieffekten er 10-20 ganger så stor som ved bygginga 
av gasskraft. Hvis det 100 år gamle kraftverket i Sauda 
hadde blitt opprustet ville det gitt strøm til hele Nord 
Jæren, i tillegg til å forsyne industrien i Sauda med kraft. 

RV stillte to dager etter at det blei kjent at Kværner 
planla å legge ned Lodalen, spørsmål til Norges 
energiminister, Ranveig Frøyland om hva hun ville 
gjøre for å sikre ei satsing på vannkraft og ENØK i 
framtida, og hvordan dette kunne sikre arbeidsplassene 
ved Kværner. Vår nåværende minister klarte i 
stortingets spørretime å avfeie hele problemstillingen, 
med beskjed om at den eneste vannkraftsatsinga som var 
aktuell var å bygge NYE kraftverk. 
Kraftsosialdemokraten fra Hordaland var totalt 
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uinteressert i såvel miljø som arbeidsplasser i Norge. 
Norges næringsminister, Grethe Knudsen fikk også et 
obsternasig spørsmål fra Erling Folkvord rundt 
nedleggelsen i Lodalen. Hun kunne fortelle den norske 
arbeiderklassen at hun slettes intet ville gjøre for å sikre 
produksjon ved Lodalen, tvert imot var det Kværners 
"bissniss" aleine å avgjøre hva de ville gjøre med sitt 
konsern, hvorpå hun siterer direkte fra konsernsjef Erik 
Tønseths forsikringer om at Kværner var snille gutter. 

Den norske regjeringa viser ingen vilje til å styre 
utviklinga i norsk industri i retning av sikre 
arbeidsplasser og miljøvennlig energiproduksjon. Tvert 
imot satser regjeringa ensidig på å trumfe gjennom 
gasskraftproduksjon på Vestlandet. Denne krafta er ikke 
fØrs! og fremst knytta til norsk industri, men til 
Stoltenbergs satsing på norsk krafteksport. På samme 
måten er norsk industripolitikk først og fremst en 
politikk for å hjelpe de store statlige og private 
selskapene i deres ekspansjon i utlandet. Når Erik 
Tønseth sier at det er på tide å flytte hjemmefra, mener 
han ikke bare ut av Oslo, men ut av Norge. Og i denne 
prosessen opptrer regjeringa og den norske stat som 
lokomotiv. Den norske tenkeministeren, Rød-Larsen, 
fikk før han måtte gå sagt dette i klartekst. Han så 
alliansen stat og kapital slik den framsto Sør Øst Asia, 
hvor Norad-midler, eksportgarantier og 
regjeringsdiplomati går hånd i hånd med oppdrag til 
norske konsern som framtidas løsninger for kapitalen. 
Ikke bare er AP uinteressert i Tedde n(KSU 
arbeidsplasser, men regjeringa opptrer som pådriver i 
prosessen som fører til nedleggelse ved Kværner 
Lodalen. 
Behovet for ei satsing på fornybare energikilder er 
prekært i verden og i Norge. Samtidig har Norge 
naturressurser som gir oss gode forutsetninger for å 
produsere mye energi, billig og miljøvennlig. Problemet 
ligger delvis i at dette ikke er profitabelt for kapitalen 
(Kværner har lagt ned forskinga på bølgekraft, det 
lønner seg ikke), delvis så skyldes det manglende 
politisk vilje til å styre utviklinga i riktig retning. 
Gjennom ei storstilt satsing på vannkraftopprustning, og 
gjennom å videreutvikle andre energikilder, som f.eks. 
vindkraft ville man kunne gjøre teknologiske og 
økologiske gjennom brudd, uten store naturinngrep. Sør
Trøndelag energiverk har gjennom Vikna forsøka vist at 
det er mulig å produsere hele 5Twh pr år ved hjelp av 
vindkraft, noe som vil gi opp mot 3.000 nye 
arbeidsplasser og stort potensiale for norsk eksporterte 
industri . Denne produksjonen kunne også pr. i dag 
foregått ved Kværner, I Lodalen, om norske politiske 
myndigheter hadde hatt ønske om dette. 

Kampen om arbeidsplassene i Lodalen stiller oss overfor 
store utfordringer. Norge kan bli tappa for industri vi 
trenger for å bygge opp en miljøvennlig 
energiproduksjon, samtidig som Oslo blir tappa for 
industri. Norges største privateide selskap, Kværner 
ønsker ikke å ha produksjonen sin i Norge, men flytter 
mere og mere av denne til land hvor arbeidskrafta er 
billigere og profitten høyere. Verksteder i Norge blir· 
redusert til "kompetansesenter" og Lego verksteder 
hvor moduler blir satt sammen. Dette får alvorlige 
konsekvenser for arbeidsplasser i hele Norge og bidrar 
til å gjøre økonomien vår stadig mere sårbar. RV legger 
har lagt press på politiske myndigheter, men regjering 
og myndigheter ser ut til å ønske denne utviklinga. Det 
må bygges breie allianser i fagbevegelsen og mellom 
fagbevegelsen og miljøbevegelsen for å sikre nettopp 
den kraftretta norske industrien. RV krever en 5 årsplan 
for opprusting av kraftverka, vi vil ha ei satsing på 
vindkraft og andre fornybare energikilder. Denne 
satsinga må komme fra myndighetene, og oppdrag må 
kanaliseres til norske leverandører. Gjennom et slikt 
arbeid er det mulig å opprettholde og styrke norsk 
industri, det er mulig å få Norge i spiss med satsing på 
miljøvennlig energiproduksjon og det slår hull på 
argumentasjonen for gasskraftverk i Norge. 

Aslak Sira Myhre 

www.pdf-arkivet.no (2020)



12 

Han hadde sittet på samme plassen på mange 
søndagsmominger.Spesielt om våren syntes han at det å sitte 
på trappa var noe stort ., føle roen som kom sigende sammen 
med den varme vårsola som skinte inn på skrått mot 
brakkeveggen og trappa. 

Når han fikk det over seg at han ville bevege seg , flyttet 
ban seg fra trappa med slentrende skritt bort til den varme 
veggen på trafokipsken og sto der med lukkede øyne og 
ansiktet vendt mot sola . Han var svært glad i sola, hadde 
respekt for ho og dyrka bo som en gud . Det hadde mor hans 
sagt også . "Du tror ikke på Gud, men jeg trur du tilber 
sola". På et vis hadde ho rett. 
Han hadde respekt for fjellet og. Han hadde vært rallar og 
visste av egen erfaring hvor knallhardt fjellet kunne være. 
Det hadde de til felles. 
Men fjellet og sola spillte ikke alltid på lag. Der han bodde , 
hadde han vært vitne til mang en kamp. Nuten spillte sola et 
puss om våren ; Fra ho kom opp i øst , fikk i noen 
korte timer kikke ned i dalen , før nuten strekte hals og 
stengte for utsynet . Etlite gløtt ned i dalen seinere på dagen 
, og nuten strekte hals på nytt . Utpå ettermiddagen mista 
nuten makta si . På sin vei mot vest overtok sola. Nuten som 
hadde vært taus begynte å snakke med buldrende røst, og det 
kvite vintersløret raste ned i avgrunnen sammen med 
ektefødt granitt . Sola reiv vinterkåpa vekk. 

Sånn et livet kunne han tenke.En rettferdig kamp, som, 
mellom sola og nuten. tiltalte han.Han var ærlig og 
rettskaffen.Slik mente ban at folk også burde være. 
Han hadde rukket å bli far til fire gutter . Voldsomme var de i 
all sin lek . Rettskafne skulle han sørge for at de blei . En 
skulle aldri godta at det blei tjuver og kjeltringer av ungene 
sine. Han var glad i de fire "galningene" og ikke minst ho 
som hadde f Ødt de . 
Men å gifte seg syntes både han og ho var noe tull. De blei 
vel ikke noe mer glad i hverandre om de blei gift eller 
presten gav de sin velsignelse . De var ingen hyklere . De var 
bestemte og rettskafne begge to . Han hadde gjort det klart 
forrige søndag. 

Det var en morgen da nuten dreiv ap med sola . Han såg 
presten da han sto med ryggen mot kiosken , før presten såg 
han . Han blei skikkelig forbanna . Hvis det var han presten 
skulle besøke, var det i så fall fjerde gang på kort tid . Sjøl 
om han var forbanna syntes han allikevel litt synd på presten 
som i sin villfarelse for rundt i hele brakkebyen og skulle ha 
syndere og hedninger under Guds beskyttende vinger. "Hvis 
du godtar en kirkelig vielse , vil Gud tilgi deg alle dine 
synder" , hadde han sagt sist han var der . Han hadde vel faen 
ikke synda , han hadde gjort det som ethvert normalt 
menneske ville gjort . Elska med den han var glad i og satt 
unger til verden . Folk blanda seg altfor mye opp i det andre 
folk gjorde . La folk være i fred så sant de ikke gjør 
kjeltringstreker og dævelskap , tenkte han . 
Jo , det var han som var prestens bytte denne gangen også . 
Han kom rett bort og begynte å messe om syndere og 
syndenes forlatelse. Han lot presten snakke ferdig. 
"Kan jeg få stille presten et spørsmål ?" sa han på sitt 
stivbeinte svensk-norsk. "Ja, 
værsågod mitt barn" , svarte presten meget elskverdig . "Kan 
presten svare meg på hvorfor Jerusalems gater var så reine?" 
.Presten blei litt overrasket og rynket brynene mens han 
tenkte på hvor i bibelen svaret sto . Han fant det ikke og blei 
svar skyldig. 
"Jo , det skal jeg si presten . Det var fordi hver eneste sjel i 
Jerusalem feide for sin egen dør" . 
Etter denne samtalen regna han med å få være i fred for 
prestens forsøk på en kirkelig vielse. 

"Jammerdal" alias Vidar Våde 
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Den kjente RV-politikeren og snekkeren Vidar Våde 
fra Tyssedal i Odda sendte i mange år inn historier 
til avisa Klassekampen under pseudonymet 
"Jammerdal". De siste åra har lokalavisa Hardanger 
Folkeblad trykket flere av disse historiene , med 
illustrasjoner tegna av fagforeningskameraten 
Bjørn Seim. Begge jobber ved kraftverket A/S 
Tyssefaldene i Tyssedal • Flere av historiene har 
også blitt lest opp i SAMORG-radioen og på 
fagforeningsfester i Odda og blitt svært poulære 
blant arbeidsfolk. Redaksjonen vil takke Vidar 
Våde og Bjørn Seim for dette bidraget til I .mai
opprør. 
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Jeg har en plan .... 

..... sa Egon Olsen alltid når han kom ut etter 
sine opphold på Oslo Kretsfengsel - nok et 
mislykket genialt kupp hadde brakt ham dit. 

3-faseplanen. 
Vi i Rød Valgallianse har også en plan - vi vil 
inn på Stortinget(= et slags fengsel?) med flere 
folk. Denne planen består av en rekke 
delplaner. Alle fylkene skal lage sine 
valgkamplaner for sin innsats for å nå dette 
målet. Noen fylker er ferdige, og har vært det 
lenge - slik som Hordaland. Andre fylker holder 
på i disse dager, mens noen vil sette seg ned i 
tida etter I .mai på å legge slagplanen for sitt 
fylke. 
Den sentrale valgkampplanen er inndelt i faser, 
ikke overraskende kanskje. Først kommer 
planleggings- og konsolideringsfasen. Den er vi 
inne i nå. Den går fram til valgkampåpningen 
den 9.august. Da starter naturlig nok selve 
valgkampen. Den avsluttes med en innspurt. 
Dette er de tre fasene vi snakker om i Kampanje 
97. Innholdet i disse fasene skal ikke 
presenteres her. I denne artikkelen skal jeg 
holde meg til noen viktige biter av den første 
fasen. 

Skolering 
Vi skal ha ferdig en rekke skoleringsmateriell 
og vi skal ha gjennomført en rekke 
skoleringstiltak. Vi har mange gode talsmenn 
for partiet - men alle trenger hele tiden å få ny 
kunnskap, skjerpe argumentasjonen, kjenne 
innholdet i f.eks den privatiseringsbølgen som 
er på gang i Norge. Samtidig med vår faglige 
EU-konferanse helga 9. og 10.mai, vil vi 
gjennomføre en skoleringskonferanse for 
I .kandidater og fylkesledere/valgkampledere. 
En del av programmet på disse konferansene vil 
være felles. 

Politikken i valgkampen 
RV har 4 hovedsaker i valget: 
- fortsatt kamp motEUÆØS 

Kampanje 97 

- allsidig økonomisk agitasjon med bl.a. forsvar 
av velferdsstaten, for arbeidsfolks rettigheter 
og mot miljøødeleggelsene 
- kamp mot rasismen 
- for 6 timers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon 
De 4 hovedsakene gir rom for at alle fylkene 
skal kunne jobbe med de særegne sakene som 
er lokalt samtidig som det passer inn i ei samlet 
ramme der vi har et EU-perspektiv. Det må bli 
slik at Oppland kan jobbe mot 
utbyggingsplanene for elva Øvre Otta, 
Hordaland mot gasskraftverk i Øygarden 
samtidig som Oslo RV reiser kampen for 
industriarbeidsplassene i Kværner/Lodalen. 
Bare RV har en politikk der det går an å forene 
disse kampene. ENØK-satsing, 6-timersdag og 
nasjonal styring er stikkord for det. 

Valgkampaktivister 
Men dyktige politikere klarer ikke å nå 
igjennom dersom vi ikke har mange 
grasrotarbeidere for RV, fra nå og til valgdagen. 
Vi har ikke de ressursene de andre partiene har: 
millionene sitter løst til frikjøp av 
valgkampsekretærer og materiellspredning via 
postverket samt dyre annonsekampanjer. Vi er 
avhengige av at vanlig folk på arbeidsplassen, 
hjemme i hagen når du har invitert til grillfest, 
eller i stua under pausa i tippekampen 
argumenterer for å stemme RV. 
Vi har satt igang ei kampanje for å få flere tusen 
valgkampaktivister. Det er vårt svar til den 
amerikaniserte valgkampen. 

Bortkasta stemme? 
RVs gallupp er ikke bra om dagen - den svinger 
fra 0, 1 til 2,4. Men la gallupp være gallupp, la 
heller politikk være politikk og argumenter for 
at folk skal stemme etter overbevisning, 
stemme på den kandidaten de gjerne ville hatt 
på Stortinget. RV har oppnådd mye på 
Stortinget - med en person. Vi kan gjøre mer. 
Og hvem har sagt at det er en naturlov at RV 
ikke skal ta utjevningsmandater? Med en slik 
situasjon blir ei stemme på Hedemarken like 

Invitasjon til 
skoleringsseminar 
for RVere med 
innvandrer
bakgrunn! 
RVs Innvandrerutvalg inviterer alle 
medlemmer med innvandrer
/minoritetsbakgunn til skoleringsserninar 6.- 8. 
juni. Bakgrunnen for seminaret er et sterkt 
ønske som kom fram på et møte i september 
ifjor etter arbeidsledighetsskonferansen på 
Stortinget. Vi ser også at mange av oss har 
behov for mer kunnskap om norsk historie og 
politikk. Formålet med skoleringsseminaret er å 
gjøre flere medlemmer i stand til å stille til 
tillitsverv i partiet, fagbevegelsen og andre 
organisasjoner. Kort og godt - til å delta aktivt i 
norsk politikk. Skolering er et satsingsområde i 
1997 og i årene som kommer. Vi håper å kunne 
starte en studiesirkel på landsbasis, bl.a. for å 
rekruttere flere medlemmer. 

Det er viktig at RVere med innvandrerbakgrunn 
deltar aktivt i valgkampen. Vi skal bli flinke til 
å formidle RVs program og Det antirasistiske 
manifest! 

Men først - skoleringsseminaret! 
- Har du betalt RV-kontingent for 1997? 
- Har du tillitsverv i RV, fagforening o.l.? 
- Er du aktiv RVer? 
- Vil du bli mer aktiv RVer? 
Har du svart ja på minst ett av disse 
spørsmålene, kan du være med på 
skoleringsseminaret. 

viktig som ei stemme i Oslo. For det hadde vel 
vært moro med flere enn Erling Folkvord på 
Tinget? 

Denne oppfordringen blir i disse dager 
spredd i RV-lagene. 

Kjære RV-medlemmer 

RV står nå overfor en avgjørende valgkamp. 
Fornyet Stortingsmandat og framgang vil 
befeste RV som parti og gi oss store muligheter. 
Faller vi ut vil RV slite i motbakke. Vi sender 
med landsmøteoppropet (Valgerklæringen) som 
sier hva vi mener dette står om. Vi kan ikke 
satse på å vinne i TV-valgkampen. Der rår 
makta. Vi kan ikke kjøpe oss mediaplass - det 
har vi ikke rike sponsorer til å finansiere. Vårt 
trumfkort er engasjerte valgkampdeltakere. 
Mange som bruker litt av sin tid for å sikre oss 
framgang. RVs 1400 medlemmer er til denne 
oppgaven altfor få. Svært mange som kan 
tenkes å gjøre en innsats finnes ikke i 
medlemsregisteret. Derfor vedtok landsmøtet å 
starte en oppsøkingsaksjon. Minst 4000 
mennesker skal kontaktes og spørres om de vil 
delta i valgkampen - lite eller mye. Vi vet ikke 
hvem disse menneskene er. Vi kjenner bare 
medlemmer og listekandidater. Men du - eller 
andre medlemmer - kan hjelpe oss å skape 
forbindelse slik at RV får flere 
valgkampakti vister. 

Hva er en valgkampaktivist? Vi definerer det 
ganske vidt - alt fra en skoleelev som vil ha med 
løpeseddel til (beste)foreldrene sine, fra 
skiftarbeideren som diskuterer på pauserommet 
til den som vil stå på stand 5 lørdager på rad. 
Poenget er å gjøre noe for at flere stemmer RV. 

I første omgang trenger vi tips om navn. Hvem 
kjenner du? I tillegg til din hjemplass er vi også 
spesielt interessert i om du kjenner noen i Oslo 
og Hordaland. 

Program: 

Fredag 6. juni 

kl . 1900 

kl. 1930-2015 

Lørdag 7. juni 
kl. 0900-0945 

kl. 1100-1145 

kl. 1200-1245 

kl. 1300-1345 

kl. 1400-1445 

kl. 1500-1600 

kl. 1615-1700 

Finn Olav Rolijordet 

Presentasjon av programmet 
og deltakerne. 

Det samfunnet vi slåss for -
RVs visjoner. 
Aslak Sira Myhre 

RVs sosialistiske og 
internasjonale tradisjoner. 
RVs røtter på venstresida i 
norsk politikk, forhold til 
AKP, forhold til 
fagbevegelsen, ulike 
frontorganisasjoner. 
Johan Petter Andresen 

Spørsmål. Diskusjon. 

Pause, lunsj . 

Norge - et kapitalistisk land. 
Kort historisk gjennomgang. 
JømMagdahl 

Hvordan fungerer det norske 
parlamentariske systemet i 
Norge? 
Hva står de politiske partiene 
for? 
Jørn Magdahl 

Spørsmål. Diskusjon. 

RVs kvinnepolitikk 
Maren Rismyhr 

Søndag 8. juni 

kl . 0900-0930 

kl. 0945-1015 

kl . 1030-1100 

kl. 1100-1200 

Antirasistisk manifest 
J. Carlos Orieta 
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RVs innvandrere - hvordan 
skal vi arbeide i 
organisasjoner, 
kommunestyrer, andre 
parlamentariske organer? 
K. Sivarajah 

Pause 

Igangsetting av 
integreringstiltak i 
lokalsamfunn, på 
arbeidsplasser osv. 
Rolf Aakervik 

Deltakeravgift: kr 100,

Påmelding til: 
RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo - tlf. 22 98 90 
50 - faks 22 98 90 55 
innen 25. mai. 

Seminaret arrangeres i samarbeid med 
Studieforbundet Ny Verden. 
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Jobber 70 timer i uken og 
Jeg har klart å fiske fram en sentralt tillitsvalgt i 
FO som er RVer. Uten særlig kjennskap til Wenche 
Bjørnebekk, blir jeg positivt overrasket når jeg 
kommer i snakk med henne. Det slår meg fort at 
det er bra for RV at vi har slike kvinner i partiet. 
Bare synd hun ikke har noe tid til overs når hun 
har jobbet 70 timer i løpet av en uke, og tatt seg av 
hus og barn til å drive med RV-jobbing. 

Wenche er 35 år og bosatt i Oslo. Hun er utdannet vernepleier 
ved vernepleierhøgskolen i Fredrikstad. Jobben hennes er på en 
akuttinstitusjon ved barnevernet i Oslo. Men den jobben har hun 
hatt permisjon fra siden hun ble valgt som hovedkasserer i 
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere sentralt. Hun er tillitsvalgt på heltid , noe som ikke 
er så rart når hun har ansvar for en omsetning på 50 millioner. 

Kontroversiell 
Det var kontroversielt da hun som medlem av RV ble valgt inn i 
ledelsen høsten 95. Men det har gått seg til. Til tross for at 
SVerne og sosialdemokratene prøver å forhindre henne fra å bli 
altfor synlig, mener hen selv at hun fungerer bra i vervet. I tillegg 
til å ha ansvar for den politiske styringen av økonomien i 
organisasjonen, er det henne som har ansvaret for 
kvinnepolitikken 
Wenche har vært politisk aktiv siden hun var student. Der traff 
hun NKSere som hun var relativt enige men, men hun ble aldri 
medlem. Den organiserte politiske jobbingen hun har vært med 
på har stort sett vært i fagbevegelsen, og i RV, som hun ble 
medlem av i 1991 da det ble åpnet for individuelt medlemsskap. 
Utgangspunktet hennes var at RV skal være et parti, ikke en 
valgfront. 

Kvinne- og arbeiderparti 
- Jeg har helt siden jeg ble med i RV vært opptatt av at RV skal 
være et eget parti, med en egen organisering. Det skal være et 
parti som skal være opptatt av faglige spørsmål og 
kvinnespørsmål. 
Jeg var med i det forrige kvinneutvalget i RV. Fra starten av da 
Nina Aakernes fikk ansvar for kvinnepolitikken. Vi gikk på med 
mye "guts", og det begynte bra. På den tiden var jeg i vanlig jobb 
og hadde tid til åjobbe i RV, men i likhet med de andre, hadde 
jeg mye å gjøre. Kvinneutvalget ønsket å produsere, ikke bare få 
lempet i fanget alt som begynte med "K" over i kvinneutvalget. 
Kvinner og EØS, kvinner og innvandring. Vi ønsket at RV
ledelsen skulle ta ansvar for kvinnespørsmålet. Men her ble det 
konflikt. 
Det ble så mye konflikt at kvinneutvalget ga opp i fjor. 
Wenche er spent på hva den nye ledelsen kan få til. Hun roser 
nestleder Marit Danielsen for at hun har gått løs på å få 
kvinneutvalget opp på beina igjen. Men selv om hun så gjerne 
skulle vært med, har hun ikke tid. Jobben i fagbevegelsen tar all 
tiden. 

70-timers kvinnen 
- Mange snakker om 70-timers mannen, jeg er nok 70-tirners 
kvinnen i forhold til åjobbe faglig . I tillegg har jeg en unge på to 
år. Jeg bor sammen med faren, så jeg er ikke aleine. Men når jeg 
har valgt å få barn og prioritere det, må jeg sette av tid til det 
også. 
Da jeg prøvde å få tak i henne for å avtale intervju, var hun ikke 
tilgjengelig. Da var hun og holdt "kast deg frempå" - kurs i regi 
av forbundet. Det var så vidt det ble noe intervju. Men til tross 
for at hun ikke har mye tid til overs er hun opptatt av hvordan RV 
skal jobbe og prioritere. 

Partikultur 
- Det er viktig å tenke på RV som organisasjon. Vi diskuterte 
dette en del i det gamle kvinneutvalget, der vi la hvilken 
organisasjonsstruktur er bra for kvinner. Min visjon om RV er at 
det skal være det politiske partiet som tar kvinnespørsmålet på 
alvor. 
Kvinner er den mest radikale velgermåssen i Norge, sånn at RV 
har et kjempepotensiale blant kvinnelige velgere. Derfor burde vi 
utforme en politikk og en organisasjon som tar dette på alvor. Da 
tror jeg at en del slike maktkamper, heltetanker, veldig stram 
organisering, kan være fremmedgjørende for kvinner som 
begynner å lukte på politikken. 

RV også bør tenke på å treffe damer som nødvendigvis ikke 
organiserer seg, som ikke i første runde blir kjempeaktive, men 
slik som man har gjort nå i forhold til blant annet enslige 
forsørgere. Jobbe mer for å støtte slike kamper 
- Her har stortingsgruppen har vært kjempeflink. De jobber på en 
sånn måte. De tar initiativ på sak, inviterer folk de tror er 
interessert, "backer" dem opp, og ut i fra dette bygger nettverk 
og organiserer. 
De tenker sånn, i stedet for tradisjonell tankegang der vi skal ha 
lokallag her og lokallag der. Der vi er avhengig av styrer som 
fungerer, at disse må rulle og gå før det blir noe aktivitet. Det er 
kjempevanskelig å få til, dette veit vi og det bør vi ta lærdom av. 
Vi skal selvfølgelig ha en organisasjon som fungerer, men vi må 
klare å gjøre den mer levende. 
En annen ting vi må tenke på er partikultur. Folk og spesielt 
kvinner presses inn i styrer. Dette er drepende. Man må tenke 
mer aktivistisk. Derfor er jeg glad det er kommet en del unge 
folk inn i RV, de tenker mer sånn. Mitt inntrykk er at de ikke er 
opptatt av så stram organisering. 

Bak parolene 
Med en slik dårlig k}ønnskultur, hva synes du så om 
kvinnepolitikken? 
RV er bra på 6-timersdagen, og de spørsmålene knyttet til det. 
Problemet er allikevel at man kanskje i liten grad har gått dypt 
inn og diskutert hva de spørsmålene faktisk betyr. Ta for 
eksempel det som kommer opp på LO-kongressen. I forslaget 
står det at man skal gå inn for 6-timersdag/30-timers uke. Denne 
skråstreken representerer på mange måter et kjønnsskille. Det er 
slik at veldig mange kvinner vil ha 6-timersdagen og veldig 
menge menn vil ha 30-timers uke. Slik har vi i alle fall tenkt 
tradisjonelt. 
Men da vi da begynte å diskutere i FO, i forbundet vårt, så 
merket vi at det er ikke nødvendigvis bare går et skille mellom 
kvinner og menn, men mellom kvinner også - litt avhengig av 
livsfaser. Så begynte vi å diskutere - hva vil egentlig livsfasene 
si, hvordan kan man løse de problemene? · 
Dette førte til at vi kom mye dypere inn i diskusjonen, og det er 
nettopp det vi må. Vi må gå under parolene, jobbe grundig med 
spørsmålene. Det kan godt hende at det virkelig er et 
kjønnsskille, at man ikke får løst det med ulike allianser. 
Vi er nå i en situasjon hvor sosiale reformer er et så hett tema, at 
det handler ikke om vi får noe eller ikke, men det om hva det blir, 
og på hvilken måte. Blir det etter - og videreutdanning, blir det 
redusert arbeidstid og hvordan? 
Man kan si mye rart om SV og det forslaget de har kommet med. 
Det er veldig langt i fra det SV har stått for tidligere, det er ikke 
akkurat arbeiderkvinnene i SV som står bak den bevegelsen. 
Men de har ihvertfall gått inn og diskutert, tenkt, og, selv om de 
har ikke hørt på alle, har de på en måte beveget seg. Det 
forventer jeg at RV skal gjøre også - diskutere utfra dagen i dag 
og ikke utfra 20 år siden. 
6-timersdagen blir lett en parole som bare står der og er "riktig" -
men det er først når man begynner å diskutere den at man 
begynner å utvikle konkret politikk. Utfordringen må være at det 
begynner å bli så realistisk, at folk begynner å diskutere hvordan 
vi skal gjennomføre det. Da nytter det ikke å si at "det ordener vi 
i neste runde". 
I FO har vi diskutert det konkret. Da kommer det opp spørsmål 
som "vil vi egentlig gå to skift?", Med 6-timersdagen er vi jo 
nødt til å gå to skift på kontoret og det vil vi jo ikke. Det er ingen 
som tror vi får doble kontorer. Det blir for fjernt. For å få 
oppslutning om kravet må det værerealistisk. 

Utfordring til menn i fagbevegelsen 
- Ellers bør det faglige RV være opptatt av spørsmålet om 
likelønn og kvinnelønn på en helt annen måte enn i dag. Dette er 
viktig i forhold til 6-timersdagen. De må være opptatt av at 
kvinner faktisk lønnes lavere enn menn, at det også er et ansvar 
for den mannlig delen av fagbevegelsen. Dette ikke bare kvinner 
innenfor enkelte avtaleområder, men også kvinner på tvers av 
avtaleområder lønnes lavere enn menn bare på grunn av kjønn. 
Når man tar bort alle de faktorene som handler om utdanning, at 
du jobber i en kvinnedominert bransje, at du jobber kortere 
arbeidstid, så står man igjen med en sum penger i gjennomsnitt. 
Da ser man at kvinner lønnes lavere enn menn. Dette er man 
avhengig av at noen politiske partier tar grep om, for så langt er 
det ingen som har gjort det. Heller ikke RV. RV er skikkelige på 
6-timersdagen, men ikke i forhold til kvinnelønn. 

Menn og husarbeid 
Det er bra hvis menn fronter 6-timersdagen-kravet. Men man må 
jo tro på det. Det må være viktig for menn og å leve i hverdagen. 
Det har skjedd en bevegelse i forhold til at menn er mer opptatt 
av ungene sine, være sammen med dem og ta ansvar for dem -
det er kjempebra. Men samtidig er menn stort sett ikke 
interessert i den andre delen av omsorgsarbeidet hjemme. Jeg 
tror ikke at 6-timersdagen vil gjøre en dritt med det problemet. 
Det er en forventning om at hvis vi får 6-timers arbeidsdag, så 
blir menn mer aktive på hjemmearenaen. Jeg tror nok det er en 
av grunnene til at menn flest ikke vil ha 6-tirnersdagen. Det er 
jeg helt overbevist om. Veldig mange menn vil heller vil ha fri i 
helgen, ha mer fritid. Det vil jo egentlig kvinner også, men vi er i 
en tidsklemme. · 
Derfor blir det litt merkelig når menn skal kjempe for 6-
timersdagen, fordi de må "fronte" noe jeg tror de mener halvveis. 
Dette er litt avhengig av hvilken bransje folkjobber i. Ta for 
eksempel transport som jobber med tungt fysisk arbeid. Det er et 
manneforbund, likevel er de helt klare på 6-timersdagen. Noen 
har også fått til ordninger på enkeltbedrifter der de forhandlet seg 
frem til kortere daglig arbeidstid for å få redusert sykefraværet. 
Det er typisk at det får gjennomslag i forbund med tungt fysisk 
arbeid. De er i denne samme situasjon som det er i 
kvinnedominerte yrker 

LO-kongressen 
Wenche skal på LO-kongressen i mai . Hun er spent på hva som 
blir resultatet. Nå har NNN gjort et brukbart vedtak omkring 
saken. Problemet ligger i denne skråstrek JO-timers uke. Hun 
mener det er skummelt å snakke om arbeidsuke - det er der 
fleksibiliseringen ligger. 
Men hun er fersk i systemet, og usikker på hvordan det vil gå når 
det røyner på. Arbeiderpartipisken er kjent for å være effektiv. 
Det handler også mye om å ikke bli nedstemt, så man ender vel 
opp i et ullent kompromiss. 
- På kongressen skjer det også andre viktige ting som er skumle, 
det er spesielt hvor langt man skal gå med tanke på privatisering 
av offentlig sektor. Her er i utgangspunktet AP-LO uenig med 
AP-ledelsen. Tidlig i prosessen var LO klart i mot alle typer 
privatisering. Nå har man gått over til nye forslag der man sier at 
det offentlige må ha ansvaret og kontrollen, men være mindre 
tydelig. Det er AP-politikk. Det er viktig å kjempe mot dette hvis 
man ønsker å bevare en sterk velferdsstat og de ordningene som 
vi mener er viktige. 
Hun trekker fram Siri Jensen som jobber med å lage allianser, 
der hun samler radikale for å få gjennomslag spesielt på 
kvinnespørsmål. Når det gjelder kvinnespørsmål finnes allianser 
som er litt annerledes i forhold til tradisjonelle faglige spørsmål. 
Wenche er opptatt av at man må bruke disse for det de er verdt. 

Organisering 
- RV har mye å gjøre i forhold til å lage faglig nettverk, i forhold 
til å være drivende i faglige spørsmål, 
det RV nå egentlig kunne hostet opp liste over damer på 
kongressen som var opptatt av slike spørsmål 
det er veldig avhengig av ildsjeler som Siri Jensen at slikt blir 
gjort. Det burde vært organisert bedre. 
Det er akkurat her at RV kunne hatt en kjempeviktig funksjon. 
Faglig utvalg i SV har sine konferanser og gjør sine ting. RV 
burde vært bedre. Spesielt når det gjelder å knytte kontakter og 
opprette nettverk. 
- Tror du det er noe skille i hva man synes er viktig i RV om man 
er ung eller gammel? 
- I kvinnespørsmål tror jeg ikke det er noe skille, men i forhold til 
faglige spørsmål er nok det noe som opptar den eldre generasjon 
mye mer enn ungdommen. Men jeg tror at gjennom å føre de 
kampene som ungdom er spesielt opptatt av, som antirasisme og 
miljøvern, kan det være en innfallsvinkel til å bli med i RV og 
også til den faglige politikken. 

Skjønnhetstyrraniet 
Hvis man skal trekke frem en ting som er mest typisk for unge 
kvinner, må det være kropp og skjønnhetstyrraniet. Dette er helt 
forferdelig. Jeg leste et gammelt intervju med Berit Ås, der det 
stod at fra 60 til 80-tallet var gjennomsnittlig kroppsvekt på 
kvinner gått ned med 20 kilo. Det er skikkelig mye. Men når jeg 
ser på det som er av unge jenter i dag, og sammenligner det med 
for 20 år siden, så skjønner jeg det. Jeg tror halvparten må kaste 
opp maten sin for å klare å se sånn ut. 
Det er det viktigste kvinnespørsmålet når det gjelder ungdom tror 
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kjemper for 6-timersdag 

jeg. I tillegg til de forferdelige såpeseriene og objektgjøringen av 
damer på tv. Alle ser dem og ler litt av dem, men samtidig blir 
innmari påvirket av dem. Det må være vanskelig for unge jenter 
at man får alle disse kroppsfikserte sakene gjennom amerikanske 
serier, samtidig som man har det norske idealet der du skal gjøre 
karriere og være "bright" og alt det der, som du ikke får i disse 
seriene. Begge er veldig krevende idealer, og begge krever masse 
energi. Det må være vanskelig å forholde seg til 

Nye tanker trengs! 
Hun har ikke særlig sansen for de som bare sitter og omtolker 

gamle helter. Men kunnskap og teori blir mer og mer viktig 
etterhvert som virkeligheten blir mer og mer fragmentert. I denne 
virkelighetene mener hun det ikke er nok med gamle Marx. 

Jeg er opptatt av feministisk teori, i tillegg til at jeg leser mye 
undersøkelser og holder med oppdatert. Vi trenger noen nye 
ideologer, noen som produserer nye tanker. Vi må ha en 
innfallsvinkel der vi stiller oss spørsmålet om hvordan vi kunne 
tenke oss å bygge opp et samfunn, hva som er sosialismen, hva 
som er kommunismen. Der må vi ha teorier som forklarer 
virkeligheten. Enkelte radikale økonomer har begynt på dette. 

Jeg synes og det er veldig interresant når Kjersti Ericsson i 
tillegg har begynt å trekke inn psykologi for å forklare 
kvinneundertrykking og forskjeller mellom kvinner og menn. 
Jeg tror ikke man kan forklare alt utfra samfunnsmessige 
maktstrukturer, slik som mange i vår bevegelse har en tendens til 
å gjøre. 

T rand Myklebust 

Wenche Bjørnebekk på vei mot LO-kongressen for å sloss mot skråstrek, privatisering og for likelønn. Foto: Trond 

Bli med i RVs Faglig Nettverk 
Ja,jeg vil gjerne bli med i nettverketfor dfd informasjon om faglige 
kamper, bidra med infonnasjon, knytte kontakt pil tvers m.m. 

KJipp ut. send inn: 

Navn: ............. . .... ... .. • • • ·· • •· · •·· · ·· · 

Adresse: .... .. .......... . ........ . ......... : . 

Postnr ............. - . - - - . · · · - · · - - · · · · · · · · · · · · · 

Poststed: ............... . . • • • • • • • • • • • • • • - · · · · · 

Forbund: •. . ............... . ............. . .... (Bruk blokkbokstaver 

Sendes til RV - Faglig Utvalg. Osterhausgt. 27 0 l 83 OSLO 
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Faglig EU
konfreanse på 

stortinget 
Internasjonal faglig EU-konferanse i Oslo 
Ingress: RV tar mål av seg til å bli det fremste Nei til EU
partiet. Nei-aktivister og faglige tillitsmenn og kvinner får 
9. og 10. mai anledning til å øke kunnskapsnivået om 
sammenhengen mellom faglige spørsmål i Norge og 
utviklinga i EU. 

Brødtekst: 
På siste Landsmøte vedtok RV e:t eget dokument som tar 
for seg RVs strategi i EU/EØS-kampen. Dokumentet 
avslutter med: 
"EU og EØS vert - saman med kampen mot rasismen, 
kampen mot regjeringa si økonomiske politikk og kampen 
for 6-timars dagen og kvinnelønna - det viktigste området 
for RV i valkampen. 

EU-saka er i stor grad ein fellesnemnar for dei sakane RV 
sloss for. RV må utvikle ein einskapeleg politikk og vise 
samanhengen mellom EU/EØS-kampen og andre viktige 
politiske saker for RV, og kva slags strategiar fienden 
nyttar for åta frå arbeidarklassen og folket all makt og 
påverknad?" 

Det er på denne bakgrunn RV arrangerer sin internasjonale 
faglige EU-konferanse i Oslo 9. og 10. mai. Konferansen 
har innledere fra Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige 
og Norge. Den tar for seg dagsaktuelle emner som 6-
timersdagen i EU-perspektiv, Kværner og utflagging, 
arbeidsløshet. Mer strategiske emner som 
"Kvinneperspektiv på EU-kampen" og om den 
Økonomiske og Monetære Union blir drøftet på lørdag. 
Utviklingen i EU og hvordan denne påvirker oss i Norge 
står sentralt - og det vil være mye interessant stoff å hente 
fra bl.a. innledningene til formannen i 
Bryggeriarbeiderforeningen i København, Finn Sørensen 
og leder av Faglig utvalg i Nei til EU, Olav Boye. De skal 
behandle temaer som "det kollektive avtaleverket" og 
"Kapitalens EU - hva er fagbevegelsens alternativ?" 

Ammunisjon til LO-kongressen 
Konferansen er rett i forkant av LO-kongressen og vil 
særlig fredag være besøkt av de av venstresidas folk som er 
delegater til kongressen. LO-kongressens Nei-vedtak i 
1994 hadde stor betydning for Nei-sidas seier i 
folkeavstemningen. RVs faglige leder, Terje Kollbotn som 
holder innledning fredag, trekker tråder tilbake til vedtaket 
i l 994. Dette er også satt opp som ett av temaene for 
seminarene/gruppediskusjonene fredag kveld. 

Opprør mot Unionen 
Et annet siktemål med konferansen er å knytte EU-kampen 
i Norge til det arbeideropprøret som pågår i EU. Ettersom 

Finn Sørensen 

Bjørg Njaa 

befolkningene i land etter land får føle resultatene av 
tilpasningene til ØMU, går folk ut på gata og demonstrerer. 
Mest kjent er streikene i Frankrike sist vinter og aksjonene 
til Renault-arbeiderne i Belgia og bygningsarbeiderne og 
gruvearbeidere i Tyskland. Fra april og fram til EU
toppmøtet i Amsterdam i midten av juni arrangeres det 
nasjonale marsjer mot arbeidsløshet og virkningene av EUs 
politikk for vanlige folk. Aksjonene ender opp med en 
kjempestor internasjonal demonstrasjon i Amsterdam 
14.juni. Mobilisering av deltakere fra Norge og 
organisering av denne marsjen er det politiske punktet som 
avslutter konferansen. RV har invitert folk fra det sentrale 
sekretariatet i Frankrike til å snakke om dette. Det vil også 
bli informasjon fra Tyskland og Danmark om 
forberedelsene der. 

Hvordan melder du deg på? 
Konferansen er åpen for alle interesserte. Alle Nei-folk vil 
ha utbytte av konferansen - enten de er faglige aktive eller 
ikke. 
Hvis du ønsker å delta på møtet i Stortinget (se eget 
program) må vi ha din påmelding innen mandag 5.mai. 

Skal du delta på 
konferansen i 
Samfunnshuset - vil vi 
gjeme ha påmelding 
innen 7.mai. 
Deltakeravgift er kr. 100,
(lunsj er ikke inkludert). 
Hvis du ikke har råd til å 
komme til Oslo og ikke 
får organisasjonen eller 
foreninga til å betale 
reisen - kan du søke RV 
om reisestøtte. Her 
gjelder regelen om først 
til mølla osv. 
Alle henvendelser, 
spørsmål og påmeldinger: 
kontakt RV sentralt, tlf. 
22 98 90 50. 

Kristine Mollø
Christensen 

EU-ansvarlig i RV 
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Program for: 
RVS FAGLIGE EU-KONFERANSE 

PROGRAM STORTINGET 

Dato: 9. mai 

Tid: 10.00- 14.00 
Sted: Stortinget - Konferanserommet 
10.00- 10.15: Velkommen v/ErlingFolkvord/RVs stortingsgruppe 
Orientering om program ved partisekretær Finn Ola Rolijordet 
10.15 - 10.35: Hvordan har EU/EØS-avtalen påvirket arbeidet i de 
nasjonale parlamentene? 
v/Maren Rismyhr, RVs stortingswuppe 
10.35 - 11.15: Utviklinga av Det indre markedet. 
v/Torstein Dahle, økonom, stortingskandidat forRV i Hordaland 
11.15 - 12.15: Lunsj 
12.15 - 13.15: Anti-Maastricht kampen i Europa 
Korte innledninger v/ de utenlandske gjestene 
13.15- 13.45: Omvisning på Stortinget 
v/en fra stortingsgruppa 
13.45 - 14.00: Kaffe/te 

FREDAG 9.MAI. 
Samfunnshuset - Sundtsalen 

Kl.18.00 Velkommen til konferanse, ved Terje Kollbotn, faglig leder 
i RV og Kristine Mollø-Christensen, EU-ansvarlig i RV. 
Kl.18.10 Åpning av konferansen, ved Aslak Sira Myhre, leder av 
RV. 
Kl. 18.20 Farvel til de kollektive avtaler? 
Ved Finn Sørensen, formann i Bryggeriarbeiderforeningen i 
København og medlem av Arbeidsutvalget i Fagbevegelsen mod 
Unionen. 
Kl. 19.00 LO-kongressen 97 i lys av Nei til EU-vedtaket på LO
kongressen i 1994. 
Ved Terje Kollbotn, faglig leder i RV. 
KL.19.15 Slaget om Lodalen - utflagging av Kv3/4mer, hvem blir 
den neste? 
Ved Gunnar Berg, klubbleder Verkstedklubben ved Kværner Brug i 
Lodalen og Egil Bøyum, leder av Fellestillitsmannsutvalget ved 
Kvæmerbedriftene j Lodalen. 
Kl. 19.30 Pause - kaffe 
Kl 19.45 Seminarer - grupper: 
1. Hvordan slåss mot utflagging? 
2. LO-kongressen - hvordan forsvare Nei-vedtaket .fra 1994? 
3. BU - en trussel mot det kolt~ ve avtal.eve'l'k.et. (Ovenette\se ti\ 
engelsk) 
Kl. 21.15 Internasjonal appell om marsjene mot Maastricht. Ved en 
representant fra den europeiske organisasjonskomiteen. 
Kl. 21.30 En hyggelig time med Bygg Band. 
Kl. 22.30 Slutt 

LØRDAG 10.MAI 

Kl. 10.00 Kvinneperspektiv på EU-kampen, 
ved Bjørg Njaa, sosiolog, fra Kvinnefronten, sitter i 
Representantskapet til Oslo Nei til EU, deltager på 
Kvinnekonferanseni Barcelona i mars 97. · 
KL 10.45 Den økonomisk og monetære union, 
ved professor Kai Lemberg, medlem av landsstyret i Junibevegelsen. 
SpØrsmål og debatt. 
Kl. 12.15.Pause - kaffe 
Kl . .12.30 6-timersdagen i EU-perspektiv, 
ved Marit Danielsen, nestleder i RV: 
Kl. 12.45 Kapitalens EU - hva er fagbevegelsens alternativ? 
Ved Olav Boye, faglig leder i Nei til EU. 
Spørsmål og debatt. 
)0..13.30 Lunsj 
Kl.1 5.00 Ungdorns:arbeidsløsheten. 
Ved en fra RKU, Sverige. 
Kl.15.20 Seminarer - grupper 
1. Utviklingen i EU - konsekvenser for den europeiske 
arbeiderklassen. (Oversettelse til engelsk) 
2. Arbeidstid. 
3. Ungdomsarbeidsløsheten. 
Kl. 17 .15 Pause -.kaffe 
Kl. 17.30 Plenum oppsummering/kommentarer. 
Kl. 18.00 Internasjonal arbeidersolidaritet - korte innledninger ved 
internasjonale gjester . 
Marsjen i Amsterdam - organisering og mobilisering. 
Utveksling av ideer. 
Vedtak av uttalelse om tilslutning til marsjen. 
Kl. 19.30 Avslutning 

Deltageravgift kr. 100,-. 
Påmelding til Stortingsmøtet senest mandag 5. mai. 
Påmelding konferansen: innen 7.mai (det er også anledning til bare å 
møte opp ved konferansens start). 
Informasjon om konferansen blir lagt ut på RVs WEB-sider, bl.a. 
engelskversjon av programmet. 
Påmelding og informasjon: RV, tlf. 22 98 90 50, faks 22 98 90 55 
E-post: rv@sn.no 
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Klassesamarbeidets 
''grunnlOv'' har vært fredet 

lenge nok 
Hovedavtalen har eksistert i over 60 
år. Den har vært en hjørnestein for 
den sosialdemokratiske 
klassesamarbeidsideologien som har 
satt djupe spor i det norske 
samfunnet, og langt på vei gjort 
fagorganisasjonen til et våpen - mot 
de fagorganiserte. 
Med Hovedavtalen av 1935 oppnådde kapitalen 
en kraftigere knebling av fagbevegelsen enn 
noen borgerlige regjeringer hadde vært i stand 
til. Til gjengjeld fikk Hornsrud og Nygaardsvold 
smake på regjeringsmakt. Klassesamarbeidet 
var blitt institusjonalisert - og har vært det siden. 
Mens de mest reaksjonære på borgerlig side 
hylte og bar seg, forsto de mer framsynte 
borgerne at sosialdemokratisk 
klassesamarbeidspolitikk passet som hånd i 
hanske med framtidsstrategien for en den gang 
lite utvikla norsk kapitalisme. Dessuten var det 
en nødvendig forsvarsstrategi for å verne den 
norske kapitalismen mot bølgen av revolusjonær 
smitte fra vår nabo Sovjetunionen. Overfor 
arbeiderne ble den første Hovedavtalen framstilt 
som en seier for de fagorganiserte over 
kapitalmakta, som var blitt tvunget til kraftige 
innrømmelser. Noen av avtalens bestemmelser 
hadde - og har - sjølsagt også positive sider sett 
fra arbeidernes side. Den slår for eksempel fast 
organisasjons- og forhandlingsretten og de 
tillitsvalgtes rettigheter. Dette er "søtsakene", 
som bidro til at avtalen ble inngått uten større 
motstand. Det vesentligste ved avtalen. det den 
hviler på, er likevel at den er gjennomsyret av 
klassesamarbeidets ånd. Bestemmelsen om 
fredsplikt er gjennomløpende og brukes aktivt 
for å kveste alle tilløp til lokal kamp i 
tariffperioden. 

Fredsplikten 
Seinere revideringer av Hovedavtalen har gitt de 
tillitsvalgte en viss innsynsrett , regler for 
innføring av ny teknologi, noen anvisninger for 
å fremme likestilling på arbeidsplassen osv. 
Tross en del tilføyelser i årenes løp, er avtalens 
karakter av spilleregler på kapitalens premisser 
blitt forsterka siden 1935. 
Radikale tillitsfolk lærte seg fort å finne 
"smutthull" i avtalen. Da Hovedavtalen skulle 
revideres i 1982, hadde LO og NHO-toppene de 
mange "ulovlige" streikene på 70-tallet friskt i 
minne. Derfor gjaldt det å presisere fredsplikten 

Menn i kamp for 6-timersdag -

kamp mot overtidsbruk! 

Når vi nå skal kjempe frem 6-timers 
normalarbeidsdag i stedet for 8-timers 
normalarbeidsdag, er det en del ting vi må se 
nærmere på. En av disse er overtidsarbeid. 
Systematisk overtidsarbeid er i dag svært vanlig 
på kapitalistiske arbeidsplasser og svært mange 
kvinner og menn jobber mye overtid. 
Overtidsarbeid i lengre perioder fører til mange 
problemer, både fysiske og psykiske. Man får 
oftere de typiske plagene som er vanlig ved 
hardt fysisk arbeid, som for eksempel smerter i 
muskler, rygg, osv. Man blir stresset slik at det 
ofte går utover ektefelle og barn, man får liten 
tid til sosialt samvær utenom jobben og ofte 
vanskeligheter med å skille mellom fritid og 
arbeid. P.g.a at man er utslitt er det ofte man 
ikke orker noen som helst form for aktivitet 
etter jobben. 
Det er vanlig at folk blir sjukemeldt i bedrifter 
som har mye overtidsarbeid. Mistrivsel er også 
vanlig og er ofte en viktig grunn til 
sjukemeldingene. 
Arbeidsgivere kan ikke tvinge ansatte til å 
jobbe overtid, men de er som oftest 
oppfinnsomme når det gjelder psykisk press. 
Ungdommer, skoleelever og innvandrere blir 

ytterligere, særlig gjennom svinebinding av de 
tillitsvalgte. Nå het det at tillitsvalgte ikke bare 
må unnlate å medvirke til aksjoner, de har heller 
ikke rett til å nedlegge sine verv - en alminnelig 
metode som blei utvikla opp igjennom 70-åra. 
Tilskyndelse til slike ulovlige konflikter ble 
\Tidere definert som "grove brudd" på 
Hovedavtalen (§6 pkt.4.). Alt dette er ledd i å 
gjøre ikke bare forbundsledelsene, men også 
fagforeninger og klubber, til organer vendt mot 
sine egne medlemmer i en konfliktsituasjon. 
Innstillinga fra Arbeidsrettsrådet fører dette 
enda et skritt videre, gjennom at enhver 
arbeidskamp etter forslaget må ha 
godkjenningsstempel fra hovedorganisasjonen. 
Som historikeren Harald Berntsen har skrevet i 
en vurdering av Arbeidsrettsrådets innstilling: 
" ... kravet om at hovedorganisasjonen skal 
godkjenne enhver arbeidskamp ( ... ) betyr at 
staten via lovverket pålegger organisasjonene å 
innføre bestemte vedtekter, og kan ikke 
karakteriseres som noe annet enn 
statskorporativisme. 
I lys av kampene i første halvdel av 1930-åra er 
det mildt sagt oppsiktsvekkende at Yngve 
Hågensen har stilt seg bak dette kravet. I praksis 
berører det i første omgang bare AF og YS, men 
i prinsippet åpner det for statlig innblanding 
også i LOs indre anliggende." 

Erstatningsansvar 
Sammen med Arbeidstvistloven gjør 
Hovedavtalen både fagforeninga og dens 
medlemmer erstatningsansvarlige ved 
"ulovlige" arbeidskonflikter. Erstatningskrava 
kan raskt komme opp i millionbeløp, slik 
dommen mot heismontørene var et eksempel på. 
Heismontørenes "forbrytelse" var et beskjedent 
krav om at permitteringer skulle rullere mellom 
de ansatte. LO-representantene i Arbeidsretten 
stemte for dommen! Den skitne rolla til LO
pampene viste seg også i Trondheim, da 
distriktssekretæren forsøkte å forhindre at 
Trondheim Samorg overførte sin vedtatte 
bevilgning til de "ulovlig" streikende 
bussarbeiderne. De farligste fiendene er ofte de 
som utgir seg for "venner", nemlig fagpampene 
og deres håndlangere. De fleste med erfaring fra 
"ulovlige" aksjoner har opplevd hvordan 
forbundspampene - med Hovedavtalen i handa -
har kommet ilende som "brannslokkere", som 
oftest tilkalt av bedriftsledelsen. 

også utnyttet: De blir stilt overfor ultimatumet 
om åta jobben og godta råkjør, eller å pelle seg 
ut igjen i den store verden. 
6-timers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon vil i seg selv redusere 
overtidsarbeidet. Vi må likevel stille krav om 
klarere linjer og lovmessig reduksjon i 
overtidsarbeid. Vanlige arbeidsfolk vil få mer 
fritid, mer tid til familie, sosialt samvær og mer 
tid til å bry seg om samfunnet og det en har 
rundt seg. 6-timers normalarbeidsdag vil også 
gi arbeid til flere og er økonomisk forsvarlig. 
Det er så lenge siden 8-timersdagen ble innført 
og så lenge siden kravet om 6-timersdagen ble 
stilt at det nå er på tide å innfri . Kravet om 6-
timers normalarbeidsdag er ikke bare et 
kvinnekrav. Det er også et faglig, personlig og 
demokratisk krav. I kampen for 6-timersdagen 
har kvinner og menn felles sak og må kjempe 
sammen. 

Jarle Ekrene, 
styremedlem. i Bergen RV 

Gros spilleregler? 
Slik sett er det ikke rart at tidligere statsminister 
Gro Harlem Brundtland fant grunn til å 
framheve Hovedavtalens 60-årsjubileum i en 
større artikkel i Aftenposten 13. januar i fjor. 
Under overskriften "Samarbeidets vei har gitt 
resultater", skrev Gro at "enigheten om å følge 
spillereglene for å håndtere konflikter og 
motsetninger, harhatt uvurderlig betydning i 
Norge". Den har vært bra for næringslivet, for 
investeringene og produktiviteten. 
Hun fortsetter med å skryte av Norges 
fortreffelighet på dette området i forhold til 
andre land, og viser til hvor få arbeidskonflikter 
det er her til lands, "ihvertfall innenfor det 
området der Hovedavtalen mellom LO og NHO 
gjelder" (formodentlig et lite hint til 
Arbeidsrettsutvalget om å kjøre på med sitt 
framstøt om å frata alle mindre faglige 
sammenslutninger streikeretten). Også statens 
rolle i trepartssamarbeidet blir høyt vurdert og 
forsvart av den daværende statsministeren. "Så 
lenge de mål partene i arbeidslivet og 
myndighetene arbeider for stort sett er felles, er 
det konstruktive partssamarbeidet en fordel. 
Samarbeidet gjør det lettere å nå de mål vi som 
samfunn har satt oss". Og det "vi" er særlig 
opptatt av, er profitten og konkurranseevnen. 
Klassesamarbeid og korporative mønster er altså 
både lurt og nyttig. Eller som den svenske 
"sosse" -minister Allan Larsson sa det under sitt 
Norgesbesøk i 1995: "Når disse organisasjonene 
(dvs. norsk og svensk LO og NHO/SAF) kan 
finne en balanse mellom motstridende interesser 
og treffe en avgjørelse, så minskes behovet for 
politiske tiltak og vi får en regulering av 
forholdene som er mer fleksibel og dynamisk 
enn det en lovgivning noen gang kan bli" . 

Erfaringene fra Danmark 
Tvers igjennom lov til seier, skreiv Rudolf 
Nilsen i sitt berømte "Svar". Det gjelder 
fremdeles. Like fullt er det viktig og riktig å 
fremme politiske krav om at fredsplikten i 
Hovedavtalen og arbeidstvistloven 
tvangsbestemmelser må vekk. Ikke minst for å 
synliggjøre klasseinnholdet og funksjonen til det 
korporative lov- og avtaleverket. I Danmark er 
denne diskusjonen blitt høyaktuell i kjølvannet 
av de harde arbeidskonfliktene og 
sympatiaksjonene omkring Ri-Bus i Esbjerg og 
Skraldemændene i Århus. Her ble viktige 
faglige rettigheter som oppsigelsesvern for 

Kjønnskulturen i partiet. 

Helge Galtrud har i forrige nummer av Opprør 
et innlegg hvor han tar opp en del 
problemstillinger i forhold til mine uttalelser 
om kjønnskulturen i partiet. Jeg skal kort prøve 
å klargjøre mitt synspunkt på en del av disse 
tinga. 
Jeg er enig med Galtrud i at det først og fremst 
er allmenne samfunnsmessige strukturer som er 
årsaken til kvinneundertrykkinga i partiet RV, 
og at det er helt feil å redusere dette spørsmålet 
til et spørsmål om enkeltpersoner sin stil i 
partiet. Jeg har heller aldri ment å angripe 
parlamentarikere spesielt, når jeg trekker fram 
den mannlige parlamentarikerne som eksempel 
er det for å illustrere noe av det som Erling 
Folkvord og andre har kalt for "de ensomme 
helters parti". For sjøl om 
kvinneundertrykkinga er økonomisk og 
samfunnsmessig betinga, finnes det også 
særegne trekk ved denne undertrykkinga slik 
den fungerer i organisasjonslivet og i RV 
spesielt. Jeg prøver å sette fingeren på negative 
trekk ved partikulturen vår. Jeg tror ikke at 
dette er hele bildet, men jeg tror at det er en 
viktig del av det. Gjennom eget arbeid og 
samtaler med mange kvinner og arbeidere i 
partiet har jeg sette en del ting som går igjen 
flere steder, og blant disse er det som har med 

tillitsvalgte, aksjons- og streikerett samt retten 
til sympatistreik virkelig satt på prøve. Det 
danske 
Specialarbejderforbundet SiD ble av 
arbeidsretten idømt millionbøter fordi de 
understøttet de "ulovlige" konfliktene samt 
iverksatte sympatiaksjoner. Det gjaldt både 

· forbundet sentralt og de lokale avdelingene. 
Etter dette bar SiD-avdelinger og avdelinger fra 
andre fagforbund i lengre tid debattert 
spørsmålet om nakketaket Hovedavtalen gir 
arbeidsgiverne på fagbevegelsen, og likedan 
hvordan klassedomstolen arbeidsretten fungerer. 
Et snaut hundretalls danske fagforeninger hadde 
i høst sluttet seg til kravet om at Hovedavtalen 
og dens fredspliktbegrensninger må sies opp og 
eventuelt reforhandles. De har krevd at det 
arbeidsrettslige systemet må endres på disse 
feltene: 
- bedre vern av tillitsmenn mot oppsigelser 
- streikerett når arbeidsgiversida bryter 
overenskomsten 
- slutt på arbeidsgiversidas fortrinnsrett til å 
"fortolke" overenskomsten, dvs. at de kan si opp 
tillitsfolk før en eventuell dom i arbeidsretten 
foreligger 
- fredsplikten er ikke til å leve med så lenge de 
fagorganiserte sjøl er fratatt retten til å reise krav 
og beslutte overenskomstens innhold. 
I dag blir de ofte overkjørt av sentrale 
forhandlingsopplegg og samordna 
avstemningsregler 
- fredsplikten må oppheves i tilfeller hvor ytre 
omstendigheter påvirker overenskomste~; s\ik 
som flytting av bedriften, regjeringsinngrep eller 
andre ytre omstendigheter. 

RV og LO-kongressen 
Flere av disse kravene er direkte overførbare på 
norske forhold. RVere med større faglig 
kunnskap enn meg burde gripe fatt i dette. 
Arbeidsrettsrådets reaksjonære innstilling må 
ikke få overskygge spørsmålet om opphevelse 
av fredsplikten (og dermed eventuell 
reforhandling av Hovedavtalen). Dette er to alen 
av samme stykke, som det er all grunn for 
fagopposisjonelle delegater til å "plage" 
pampene med på den forestående LO
kongressen. 

Jan R Steinholt 

arbeidsstilen vår å gjøre. For at kvinner med 
barn og dobbelt arbeid skal kunne få en naturlig 
plass i partiet, for at arbeidsfolk som ikke har et 
kontor å forholde seg til i arbeidsdagen skal 
kunne fungere politisk og definerende i 
partilivet, er det nødvendig at arbeidsstilen 
faktisk gir rom for vanlige folk. Hvis partiet 
utvikler seg i en retning hvor få gjør veldig mye 
og får dominere og sette premisser utfra det, 
blir det liten plass til de mange som vil gjøre 
litt. Dette fungerer også som en 
utstøtelsesmekanisme. 
Jeg tror ikke at alle parlamentarikere jobber 14-
16 timer med politikk, og snakker i Opprør først 
og fremst om en arbeidsstil, nemlig den 
ensomme stilen. Skal partiet bygge folk, og 
fostre nye sosialister, må vi jobbe for en 
kollektiv arbeidsstil i alle sammenhenger. dette 
gjelder også det parlamentariske arbeidet. Jeg 
ønsker ikke at folk skal jobbe mindre, og jeg 
tror ikke at det at folk forsvinner nødvendigvis 
gjør at nye kommer til. Men, jeg tror at RV har 
en lang vei å gå for å utvikle en kollektiv, 
inkluderende arbeidsstil som også kvinner føler 
seg hjemme i, noe som dokumenteres gang på 
gang når vi ser hvem som er mest aktive i 
partiet. 

Aslak Sira Myhre 
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Miljøvennlig nynazisme? Finnes det også? 
Forlaget Nisus har utgitt en svært lesverdig bok 
om dette emnet, Økofascisme - Lærdom fra 
Tysklands erfaringer. Boken inneholder to lengre 
artikler, av forfatteren Janet Biebi og 
miljøaktivisten Peter Staudenmaier. De to 
artiklene tar for seg emnet fra hver sine 
OangrepsvinklerO og fyller hverandre godt ut. 

Blod og jord 
Staudenmaiers bidrag, "Fascistisk økologi: Nazipartiets "grønne 
fløy" og dens historiske forløpere", gir et historisk innblikk. Han 
viser hvordan miljøvern ikke bare en PR-gimmick for dagens 
nynazister, men faktisk har vært en intergrert del av nazismens 
ideologi i hele dens historie. mange av de mystiske okkultistiske 
og lkologi-orienterte selskapene i Tyskland tidlig i vært 
århundre leverte både ideologi og medlemmer til nazi
bevegelsen. En forskrudd rasistisk økologi var en del av det 
ideologiske klimaet som ga grobunn for nazismen. Tidlige 
nazister mente at det var en nær forbindelse mellom 
folkestammen og den naturen de levde i. Denne ideen ble 
formulert i parolen OBlut und Boden6- Oblod ogjord6. 
Staudenmaier skriver: "Enheten mellom blod og jord må 
gjenforenes," proklamerte Richard Walther Darre i 1930. Denne 
beryktede frasen betegnet en kvasi-mystisk forbindelse mellom 
Oblod6 (rase eller Volk) og Ojord6 (landomrffider og de 
naturlige omgivelsene6 som var spesifikk for germanske 
folkeslag og frav3/4rende blant for eksempel keltere og slavere. 
For Blut und Boden-entusiastene var spesielt jldene et rotllst, 
omflakkende folkeslag, som ikke var i stand til å oppnå et ekte 
forhold til landområder. Tysk blod frembrakte med andre ord et 
eksklusivt krav på den hellige tyske jorden." Denne 
sammenhengen kunne også brukes til å legitimere en ekstremt 
aggressiv imperialisme etter at nazipartiet hadde tatt makten. 
Den samme Darr_ hevdet at: "Begrepet om blod og jord gir oss 
den moralske retten til å ta tilbake så mye landområder i øst som 
er nødvendig for å opprette harmoni mellom vårt samlede Volk 
og det geopolitiske rommet." 

Naturreservater og folkemord 
Dette snakket var ikke bare tomme fraser for nazistene. Svært 
mange økologi-interesserte ble ivrige nazister. Mens bare 10% 
av alle voksne menn i Tyskland var medlemmer av NSDAP i 
1939, hadde 60% av medlemmene i de store Naturschutz 
(Naturvern) organisasjonene gætt inn i partiet. Programmet 
deres ble ogsæ forslkt satt ut i livet, og Nazi-Tyskland hadde 
noen av de beste miljllovgivninger i verden pæ sin tid. Hitlers 
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regime opprettet f.eks. de flrste naturreservatene i Europa. 
For den som synes at dette høres da bra ut, er Staudenmaiers 
advarsler på sin plass. Han skriver: "For å gjøre denne 
nedslående og ubehagelige analysen mer tiltalende er det 
fristende å trekke helt feil konklusjon - nemlig at selv de mest 
lastverdige politiske foretak noen ganger kan gi godartede 
resultater. Men den virkelig l3/4rdommen er her akkurat den 
motsatte: Selv de mest prisverdige saker kan bli pervertert og 
brukt til æ tjene forbryterske grusomheter. NSDAPs Ogrlnne 
flly6 var ikke en gjeng uskyldige reformatorer som jobbet 
innenfor systemet; de forfektet bevisst iverksettelsen av et råttent 
program som var utrykkelig viet til inhuman rasistisk vold, 
massiv politisk undertrykking og verdensomspennende militær 
dominansjon. Deres "økologiske" engasjement, så langt fra å 
være en motvekt til disse grunnleggende ambisjonene, snarere 
fordyet og radikaliserte dem. Til syvende og sist var deres form 
for miljøpolitikk direkte og sterkt ansvarlig for organisert 
massemord." 
For Staudenmaier er dette også en kritikk som er nødvendig å ha 
med seg i dag: "På grunn av alt dette er det slagordet som 
fremmes av mange av vår tids radikale Grønne, "Vi er hverken 
til venstre eller høyre, men i fronten", historisk naivt og politisk 
fatalt. Det nødvendige prosjektet for å skape en frigjlrende 
lkologisk politikk krever en akutt oppmerksomhet om og 
forstffielse av arven fra den klassiske lkofascismen og dens 
begrepsmessige paralleller i dagens miljldebatt.6 

Moderne økomystikk 
Janet Biehl tar opp tråden fra Staudenmaier i sin artikkel 
"Økologi og modemiseringen av fascisme i tysk 
høyreekstremisme". Hun viser hvordan deler av miljøbevegelsen 
har funnet sammen med den ny-religiøse new age-bevegelsen, 
og nærmet seg høyreekstrem tenkning. Tradisjonell rasisme 
finnes i rikelig monn innen vært ffirhundres "okkultisme", f.eks . 
i Rudolf Steiners antroposofi som også de norske Steinerskolene 
bygger på. I tillegg finnes det hos mange både en dyrkning av 
evige "lover" utenfor menneskelig påvirkning og av "høyere 
makter". Det sistnevnte gir god grobunn for nazismens flrer
tenkning. 
En av dem som i følge Biehl har gått i denne fellen er Rudolf 
Bahro. Han har gått runden fra å være opposisjonell marxist i 
DDR til å bli en høyreekstrem new age-økolog. Han er tilhenger 
av en mystisk "gudsstat" og en ny "frelsesregjering6 for æ 
redde jorden fra miljl krisen. Nazismens flrerprinsipp blir her 
gitt en religils forkledning, og forsvares med at det er nldvendig 
med et Ol kodiktatur6 som kan regjere i træd med naturen. Det 
var ogsæ Bahro som lanserte uttrykket Oen grlnn Adolf', og 
innrømmet: "Jeg kan ikke utelukke muligheten for at jeg ville ha 
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sluttet meg til nazistene på slutten av 1920-årene." 
Den samme beundringen for "naturlovene" finnes hos·en rekke 
andre tenkere, med røtter i sosial-darwinismen, som Herbert 
Grubl. Biehl forklarer denne trasisjonen slik: "I likhet med 
angloamerikansk sosial-darwinisme projiserte den tyske sosial
darwinismen menneskelige sosiale institusjoner over på den 
ikke-menneskelige natur som "naturlover" og påkalte deretter 
disse "lovene" til ~ rettferdig~øre menneskets sosiale 
forordninger som OnaturligeO. ( ... ) Tysksosial-darwinisme 
[betraktet] den OsterkesteO ut i fra rasebegreper.( ... ) Siden 
denne sosial-darwinismen synes æ gi et Ovitenskapelig6 
grunnlag for rasisme, hentet nasjonalsosialismen mye herfra for 
å skaffe til veie et "vitenskapelig" grunnlag for sin giftige 
rasisme." 
Grubl selv er en tidlige kristelig-demokratisk politiker som etter 
en periode i partiet De Grønne var med på å stifte det høyre
ekstreme Økologis-Demokratisk Parti . I hans skrifter bruker 
økologiske argumenter til å forsvare beinhard rasisme og 
innvandringsmotstand. Han mener at Ooverbefolkningen6 og 
innvandringen til Tyskland er en overtredelse av naturens lover, 
som kun har en tsning: "Den eneste gyldige valutaen som 
overtredelse av naturens lov kan betales med, er dlden.6 
Biehl bruker disse eksemplene til å advare mot å misbruke 
biologiske fenomener i økologisk politikk. Når natur blir 
ensbetydende med rase og evige lover utenfor menneskets 
kontroll legges veien åpen for reaksjonære tilstander, hevder 
hun. Lærdommene hun trekker, kan ogsæ enhver marxist og 
RVer skrive under pffi: 
"Det som åpenbart er avgjørende er hva en forstår med en 
økologisk politikk. Om De Grønnes slagord "Vi er verken til 
vensre eller høyre, men i fronten6 noensinne var meningsfylt, 
sæ har framveksten av en Olkologisk hlYresideO endelig slætt 
fast slagordets fallitt. Behovet for en l,kologisk venstreside er 
presserende, og da i s3/4rdeleshet en som fast hengiven til klare 
og sammenhengende antikapitalistiske, demokratiske og 
antihierarkiske standpunkter. Den må ha solide røtter i 
venstresidas internasjonalisme og den rasjonelle, humanistiske 
og genuint egalitære kritikken av sosial undertrykking, som var 
en del av opplysningstiden og da spesielt dens revolusjonære, 
frihetlige forgreininger." 

Boken kan bestilles fra: 
Kooperativet Nisus Forlag 
Postboks 106 
3901 Porsgrunn 

Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

Nytt 24-siders nr. i salg nå! 
Litt av innholdet: 
* Faglig kamp, tariffoppgjøret og streikeretten 

Bård Sandstad 

* EU på vei mot forbundsstat 
* Albania - bl.a. intervju med SK-medlem i det illegale 
kommunistpartiet 
* Stoff om den internasjonale ML-bevegelsen 
* Revolusjonen er ikke et abstrakt framtidsmål 
* Hvitvask av fascismen: "Kulturradikalere" på banen for 
reaksjonen 

Send kr. 30,- i forskudd til postgiro 0801 4513206, og du får 
bladet hjem i posten. 

Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi mener at 
den revolusjonære venstresida trenger å forene kreftene 
omkring de viktigste kampoppgavene. 
I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist-leninistisk 
enhet, som forutsetning for å rekonstituere et kommunistisk 
parti i Norge. 

Sjekk våre sider på internett! 
http://home.sol.no/steinhol/publ/revol/revo .html 

Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 
Oppdatering ca. en gang i måneden. 
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Venstre om! --
Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 

Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 

fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Abonnnementspriser: 

Vanlig abo: kr. 80,- pr. år 

Støtteabo: kr. 200,- pr.år 

Bestill gratis prøveeksemplar eller . ., , 

abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

Postgiro:0826 0702808 • I \ 

--- - -- - -- -- - - - - - - -- - - --- ------ - - -

Rød Valgallianse 

Valgkamplotteri 

97 
Et se_ntraJt mål for RV's valgkamp 97: 

«Qj~py~Jg 
Erling» 

Erling Folkvord srill~r for ny 
periode i Oslo 

«Torstein på 
tinget» 

Torstein Dahle er førstekandidat 
for RV i Hordaland 

SKRAPELOTTERI 
til inntekt for RV's valgkamp 

kr 20,- pr. lodd 

I . Gavesjekk reisebyrå, 
a 5000,-
(8 gevinster) 
2. Grafiske blad, 
Willibald Storn, a 2000,
(8 gevinster) 
3. Sportsryggsekk, a 498,
(30 gevinster) 
4. Ståltermos, a 260,
(60 gevinster) 
5. Valgfritt, a 95,-: 
* CD-pakke/opera 
* Genser 
* Minikalkulator 
* 5 nye lodd 

422 gevinster 

Med folk - mot makta 
Navn: ___________ _ Tlf: ____ . 

Adresse:-------------------
Hvis du selger for et RV-lag, hvilket lag: _____ _ 

Antall lodda kr. 20-· ------------
Send bestilling til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 
0183 OSLO, faks: 22 98 90 55, e-post: n@sn.no 

ANNONSER 

Nytt hefte 
Overnasjonalitet og faglige 
rettigheter 
av Arne Byrkjeflot 

Om å gi fanden lillefingeren 
av Rolv Rynning Hanssen 

Solidaritetsalternativet 
av Roar Eilertsen 

Leve for å jobbe, eller jobbe 
for å leve? 
av Siri Jensen 

LO mot miljødøden Utfordringer for 
kvinnelønnsbevegelsen 
av Siri Jensen 

av Gudrun Høverstad og 
Pål Steigan 

Det ere noe som ikke 
stemmer 

Sosialisme eller kapitalisme 
av Johan Petter Andresen 

av Ebbp W ilf_g,.ela&/_ 

Åpen anklage mot APs og 
SVs markedstilpasninger 
av Geir Hem 

KUNNSKAP 
MOT NAZISMEN 

Rød Valgallianse tilbyr: 
Skolering for medlemmer i kampen mot nazismen. 

Påmelding til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo. 

Møtene holdes i Osterhausg. 27. 

Torsdag 15. mai 

Hvordan kjempe mot nazismen i dag? 
Hva skal RV gjøre? 

Innledere: Marte Michelet og Ingvild Ås 

Møtet arrangeres i samarbeid med 

Studieforbundet Ny Verden 

Rød Valgallianse ~ 
~vinner pÅ tvers 
20. og 21. september 1997 
Arbeidstittel: 
"Har Norge råd til kvinner" 

Ta kontakt med Eli Ljungren 
Tlf: 22 17 34 34 
e-post: kvinnerb.no 
http://www.fb.no/kvinner _paa_ tvers 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo 

eller fakses til 22 98 90 55. 

Hefter: 
... stk. RVs prinsipprogrårn <;>~;_rb,~}dsprogr~m. ' · • 
Nytt opplag·. . ' , ·• ··-- . _: .. ' •.:•'. _ 

• - ., ~ , V •"'' ~ ~ , ,_:-. I ,r !;; 
... stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram. · • · • .. , ,__ . . . . ' ·. '-, ' . , •.-, . r . 
(Arbeidshefte. Av Jørn Magdahl:) · · · 
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.. . stk. Blod, svette og tårer. 

(RV-<!-rtikkelsamling om Reform 97, 44 s., 

Red. Finn Olav Rolijordet.) 

. ' k~ 30,-

.' .. stk. Energilandet Norge og den fattige verden kr 

(RV-studiehefte (SNV), 58 s., Av Knut Henning Thygesen) . 

. . . -stk. Oppløsningen av Jugoslavia 

q 
40,-

- kampen om Bosnia-Herzegovina. 

(RV-studiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestøl) 

... stk. RV krever 6-timers dag nå! 

kr 40,-

(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma.) 

... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og 

fylkesting - to år på Stortinget. 

(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 

kr 20,-

kr 50,-

... stk. Eritrea -miljø og utvikling kr 20,-

(RV-hefte (i samarbeid med SNV), 24 s., Av Sigurd Jorde.) 

... stk. Fortsatt kamp mot EU! 
Nei til den utvida EØS-avtalen! kr 30,-
(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. NB! Nytt pr mai.) 

... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål. kr 40,-

(RV-debatthefte, 64 s., Av jørn Magdahl. NB! Nytt pr juni.) 
Fra Stortlngsgruppå, koplhefter~ 

. . . stk. Ny retning for et selvstendig Norge. 
(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 

Gratis 

... stk. Det er ikke penger det står på. Gratis 
(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 
... stk. Dette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 

(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

.. . stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

... stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. Gratis 

(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 

Løpesedler: 
... stk. Med folk mot makta. 

(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 

... stk. Viktige punkter i RVs politikk. 

... stk. Det er verre enn du trur. Om EØS 

(I.mai-løpeseddelen, noen igjen.) 

... stk. Hvorfor står tusenvis av 

kr 1,-

kr 1,-

Gratis 

elever uten lærlingeplass? kr 0,50 

(Til RV/RUs skolestartkampanje.) 

Plakater: 
... stk. Med folk mot makta. 

... stk. Nei til reform 97. 

... stk._ RVs sikkerhetspolitiske forankring ligger fast 

Klistremerker: 
Utsett reform 97 - med 4 ulike tilleggstekster: 

... stk. Ingen 6-åringer inn før alt er klart. 

. . . stk. Unger er ikke burhøns. 

... stk. Sardinisering i skolen? Nei takk! 

... stk. Skolen er ikke mo~en for 6-åringene! 

«Jeg vil se mappa mi>>: 

kr 3,-

kr 2.-

kr 10,-

kr 2,-

... stk. Løpeseddel om RVs lovforslag om innsyn kr 1,-

... stk. Post~ort, ferdig til innsending. kr 2,-

.. . stk. Brevmal, krav til justisministeren. Gratis 

... stk. College-genser, grå. Angi størrelse:__ kr 150,-

... stk. T-skjorte, svart. Angi størrelse:__ kr 75,-

Statsbudsjettet - ny løpeseddel til høsten 96: 

... stk Tittel ukjent. 

Materiellista er ajourført: I 0. 10. 96. 

Bestillinga sendes til: 

Navn 

Adresse 

kr 0,50 

Postnummer ______________ _ 

,.Poststed 

www.pdf-arkivet.no (2020)
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Torstein Dahle er RVs førstekandidat 
ved valget i Hordaland, et fylke hvor 
RV har realistiske muligheter til 
mandat. Dahle er kjent som økonom 
og aktiv bystyrepolitiker for RV i 
Bergen. _ 

Ved sist valg var han den politikeren som fikke 
definitivt flest slengere fra andre partier, og han 
har i dobbel forstand høy status i Bergens bybilde 
(Dahle er over 2 meter av lengde). Opprør har 
møtt Dahle på en av hans snarvisitter til 
stortinget, hvor han legger fram de store 
svakheten ved dagens boligpolitikk. Han setter 
sitt alltid godslige legeme ned foran oss, og vi ber 
ham forklare hvorfor nettopp RV trengs på 
stortinget: 

-RV har gjennom Erling Folkvord sitt arbeid 
bevist at det er mulig å legge press på makta. Vi 
tar opp saker som er viktige for folk, vi tvinger 
andre til åp ta standpunkt til ubehagelige 
spørsmål. Vi får informasjon og kan avsløre 
hvordan de som har makt bruker makten sin. RV 
jobber annerledes enn de andre partiene. Vi gjør 
oss til redskap for folk sine kamper, noe som gir 
gjennomslag hvis kampen står sterkt ute i 
samfunnet. I en del saker har også RV klart å 
oppnå resultater i kraft av vår stortingsposisjon, 
både i prinsipielle spørsmål og i saker.som angår 
enkeltmennesker sin skjebne. 

Torstein påpeker at den viktigste arenaen for en 
revolusjonær bevegelse er utenfor parlamentet, 
og at det er den folkelige organiseringen som vil 
vinne fram. -Vi må stå sammen med folk som 
mener at kapitalismen er overmoden, og som 
ønsker en endring til et samfunn hvor folk får 
styre selv. 
Bergens fremste forkjemper for folkestyre mener 
likevel det er viktig at RV får flere representanter 
på tinget. -Flere folk kan gjøre en bedre jobb, og 
folk i Hordaland fortjener en skikkelig 
representant, i stedet for de som sitter der nå. Aps 
representant Leif Lund fungerer jo ikke som en 
Bergensrepresentant på Tinget, han er 
kommunalministerens representant i Bergen. Når 
krisene er som verst, kommer han hjem og sier 
"dere får ikke mere penger". Dette tjener ikke 
folk i Hordaland, forteller Torstein, før han peker 
på at det også er viktig at man ikke lar seg prege 
av arbeidsstilen og makten som er samlet på 
tinget. 

Dahle tror selv hans viktigste funksjon på 
Stortinget vil være å gi et annet bilde av den 
økonomiske virkeligheten i Norge. Han ønsker å 
fortsette å sloss for å styrke kommunenes 
økonomi, slik at velferdstilbudet for folk blir 
forbedret og vi får stoppet utviklingen mot 
privatisering i offentlig 
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sektor. Torstein sier videre at skattepolitikken 
ligger hans hjerte nært. - Slik den fungerer i dag 
er den en kolossal omfordelingsmaskin fra 
arbeidsfolk til de rikeste. Sammen med momsen 
og ekstraskatten på sjukdom og alderdom 
(egenandeler) er dette utplyndring av vanlige 
folk. 

Siviløkonomen Dahle er kjent for å sette sin 
kunnskap til disposisjon for fagbevegelsen og 
arbeidskamper. -Ja, jeg har bistått en del 
fagforeninger og folk ved bedrifter når de har 
blitt utsatt for angrep, i lønnsforhandlinger, 
tariffoppgjør, brakt frem argumenter i 
streikesituasjoner etc. 
Jeg har vært konsulent når de har vært i pressede 
situasjoner, sier han selv. Han ønsker ikke å 
snakke så mye om seg selv, men trekker fram 
arbeidet med konflikten på SAS-hotellet i Oslo. 
-Det som skjedde var at de lavtlønte fikk sparken 
ved hotellet. Dette var i stor grad innvandrere 
som ble råttent behandlet. Fagforeningen som 
var i en tøff kamp, gjorde en stor innsats. 
Jeg bisto dem i kampen, og var økonomisk 
sakkyndig i rettssaken. Dahles innsats bidro helt 
sikkert til at de ansatte faktisk vant denne saken. 

-Ellers vil jeg nevne kampen mot oppsplitting av 
Freia 
Kampen for arbeidsfolk sine retter har også vært 
knytta opp til noe av det parlamentariske arbeidet 
Torstein har utført. -Jeg har jobbet med en del 
mindre saker i Bergen og i Hordaland. 
Også i forhold til de ansatte i kommunalt 
eide selskaper gjennom mine verv i 
formannskapet og bystyret i Bergen. 
Eksempler på dette er Bergen 
Lysverker og Bergen Sporvei. 

Miljødemonstranten Dahle 
utdyper sammenhengene i 
forbindelse med Bergen 
Kommunes salg av 
Bergen Lysverker. -
Kampen for Bergen 
Lysverker var en 
kamp mot hele 
den 
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energipolitikken regjeringen fører. De har gått i 
spissen for å kaste vannkraftsektoren ut til 
markedskreftene og dermed fjernet den fra å 
kunne brukes til miljøvennlig produksjon, 
produktive formål som folk har bruk for - ikke 
energisløsing. Regjeringen gir blaffen i ENØK -
det ser man klart i gas~kraftsaken. 
Vi kunne hatt modernisering uten ny 
kraftutbygging som ville gitt oss nok energi. Vi 
har blant annet et ENØK-potensiale i Norge på 8 
gasskraftverk. 

-Norge og resten av Europas kapitalister og 
politikere snylter i dag på folk sin arbeidsinnsats 
i resten av verden, sier Dahle. Vi har skiftet tema 
og beveger oss ut i den internasjonale 
økonomien, som få kjenner bedre en vår mann. 
Han er til daglig ansatt ved Skattetatskolen i 
Bergen, men er også en yndet foredragsholder 
som stiller opp gratis for all slags organisasjoner 
for å forklare hvordan den moderne kapitalismen 
virker. -Vi fører i dag en økonomisk 
apartheidpolitikk på global basis i sier Dahle. Når 
Statoil skal tjene opp norsk pensjoner på 
engasjementet sitt i Aserbajdsjan går alt over 
stokk og stein. Det er "sparetanken" som 
overføres fra privatøkonomien til 
statsøkonomien. Resultatet blir at Norge skal 
leve på inntekter andre folk skaper. Det går ikke. 
Vi må vinne kampen mot denne dette. Dahle blir 
sterkt personlig engasjert når han snakker om 

dette. 
Mange i Bergen har bekymret 

seg over tanken om at 
Torstein skal havne på tinget. 
Hvordan skal vi klare oss i 
bystyret uten Torstein er et 

spørsmål som blir stilt av 
all slags folk, 
fra RV

velgere til 
Høyrepolitikere. 
Torstein har selv 
vært opptatt av 

dette, og han 
gjør det klart at 
han ikke tror at 

han 
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forsvinner vil være en katastrofe for Bergen,. 
snarere tvert imot -For det første vil jeg bare si at 
jeg kommer til å pendle. Jeg vil oppholde meg så 
mye tid som mulig i Bergen. 
Når det gjelder den politiske rollen jeg har i 
Bergen, vil den bli godt ivaretatt av de andre i 
bystyregruppen til RV. Dessuten vil jeg ha med 
meg en sterk varagruppe til Stortinget, Anje 
Miiller Gjesdal, Terje Kollbotn og Målfrid Utne. 
Alle disse gjør at kontakten med Hordaland og at 
arbeidet jeg har gjort vil bli fulgt opp. Det vil 
sannsynligvis bli mye bedre, siden 
hordalendingene vil få en skikkelig talsmann på 
tinget. 

RVs kampanje Torstein på Tinget har blitt 
kritisert for å være for personfokusert, 
hovedpersonen selv tror at mange uavhengige 
ønsker ham på Tinget Det er mange som nevner 
dette i flere sammenhenger ifølge Dahle, men 
han sier -Jeg tror likevel at mange vil stemme på 
RV for den politikken og ikke minst 
arbeidsmetode vi har. At RV-politikere blir 
populære nesten overalt hvor de kommer inn, 
handler først og fremst sammen med at vi jobber 
på en annen måte enn andre politikere, vi jobber 
med folk, ikke mot dem eller for dem. 

Hva er så den utypiske politikeren Dahles 
valgløfter? Hvilket flesk kan han bringe til torgs 
foran høstens kampanje? 

-6-timerdagen er viktig for meg. Produksjonen 
og effektiviteten er himmelropende høy i forhold 
til det det var den gangen 8-timersdagen ble 
innført. Dette burde gi utslag i kortere 
arbeidsdag. En slik arbeidsreform vil gi kvinner 
en bedre mulighet til deltagelse i samfunnslivet. 
Kvinner har allerede innført 6-timers arbeidsdag, 
og dette kravet vil gi dem en lønn å leve av. 

-En annen hovedsak er det som gjelder 
Apartheid-Europa - antirasisme, 
EUÆØS/Schengen. Vi må ta konsekvensene av 
at Norge er en del av resten av verden. Det 
verdensbildet makta har, er pill råttent 
I forhold til Internett, reising etc. er verden blitt 
mindre. Vi må se oss selv som noe annet en folk 
som har midler til å utbytte andre og å stenge 
dem ute fra vår verden. Det er som Tron Øgrirn 
sier, makta putter en osteklokke over Norge. 

Vi lar det være siste ord, og den storvokste 
stortingskandidaten fra Hordaland samler opp en 
av sine mange plastikkposer og langer ut mot nye 
oppgaver, og kanskje kommer han tilbake til 
Stortinget som permanent gjest fra høsten av? 

Trond Myklebust & Aslak Sira Myhre 
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