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Hvordan sikre billig kraft 
til den kraftkrevende inn
dustrien i Norge? ENØK, 
gasskraft, utbygging av nye 
vannkraftannlegg? 
Faglig utvalg i RV inviterer 
til debatt. 
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Tapte vi eller vant vi? 
Valgkampen er over og RV er ikke lenger 
på Stortinget. De aller fleste i partiet tar 
dette som et tap i likhet med undertegne
de. Men de fleste stemmetallene gir også 
grunn til oppmuntring. Vi gikk frem i de 
fleste kommuner. Det var 43000 som 
stemte på RV ved dette valget. Det må 
betegnes som en seier. I tillegg var skole
valgene, der vi fikk en oppslutning på 6,5 
prosent veldig bra. Det viser at det er håp 
for fremtiden. 

Jeg tror valget ga oss beskjed om at vi må 
forandre strategien i forhold til neste valg. 
Korrupsjonsjegeren fra Oslo bystyre som 

skulle inn i nasjonalforsamlingen for å ut
fordre makta, har ikke gitt folk det d½ for
ventet. Jeg tror en del folk sem stemte på 
Erling i 1993 ikke har fått innfridd for
ventningene sine. Vi har prøvd dette, vi 
har prøvd å være «ombudsmanm>, men 
uttellingen har uteblitt. 

Ellers i landet nådde folk som Torstein 
Dahle, Astri Holm, Charlotte Kristiansen, 
Svein Olsen og Jon Michelet langt opp 
mye på grunn av sin personlige styrke og 
integritet, ikke på grunn av RVs politikk. 
Men dessverre holdt det ikke for noen av 
dem, selv om Torstein vær veldig nær. 

RVs internasjonalisme 
- et problem? 
For et sosialistisk parti er "internasjo

nalisme» en selvfølge: «Arbeidere i al
le land- foren dere». Eller er internasjona
lisme en selvfølge? RVs Landsstyre for
søkte å få igang et internasjonalt utvalg i 
forrige landsmøteperiode. Vi lyktes ikke. 

å forsker vi igjen. Hvorfor? Fordi det er 
for pinlig å kalle seg sosialistisk parti uten 
i hvert fall på papiret å ha et «utvalg»? 
Dette er et debattinnlegg hvor målet net
topp er å reise noen grunnleggende 
spørsmål: Hva mener vi med «internasjo
nalisme»? Hvorfor er «internasjonalis
mem> svak i RV? Hvilke spørsmål er vik
tig å få diskutert? 

Jeg er kritisk til RVs internasjonale ar
beid. D et finnes ildsjeler, RV-ere i Pal
kom, Kurdernes venner, enkeltpersoner 
med stor interesse for klassekampen i an
dre land, teoretikere som kan mye om 
den internasjonale sosialistiske debatten 
etc. Enkeltnummer av Opprør har også 
hatt internasjonale reportasjer, fra frigjø
ringsbevegelser, fra EU-kampen i Euro
pa. D et finnes også RVere som jobber i 
AKPs internasjonale utvalg eller RVere 
som daglig skriver om internasjonale 
spørsmål i KJ<. Men, dette er ikke et ar
beid som drives fram av RVs ledelse. RV 
som parti tar ikke initiativ til konferanser, 
seminar eller mater om internasjonale 
spørsmål. Diskusjoner om internasjonale 
spørsmål er sjeldne og har liten plass i 
RV-lagenes årsplaner. Jeg tror derfor det i 
dag er riktig å si at internasjonalismen er 
enkeltpersoners initiativ. Etter min me
ning kan vi ikke være fornøyd med en slik 
situasjon. På siste Landsmøte vedtok vi 
en god uttalelse om Norsk Imperialisme. 
Her advarer vi blant annet mot faren for 
en voksende norsk sjåvinisme. Så lenge vi 
ikke greier å få bedre tak på det interna
sjonale arbeidet enn i dag, kan vi vanske-
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lig si at vi tar denne faren særlig alvorlig. 

Hva mener vi med 
«internasjonalisme»? 
Mange av dagens eldre RV-medlemmer 
har i sin ungdom vært superaktivister i 
solidaritetskomiteer; Solkom, Palkom, 
Afganistankomiteen , for å nevne noen. 
Vi var også voldsomt opptatt av Kina og 
Albania og diskuterte stadig den «Inter
nasjonale situasjonem>. Når vi tenker på 
«.internasjonalisme» var dette høyde
punkt. Det skal noe til å nå opp mot dette 
brennende internasjonale engasjementet. 
Men, mener vi i dag at dette var idealet 
for internasjonalt arbeid? I dag kan vi se 
at internasjonalismen den gangen også 
hadde viktige svakheter: D en var sterkt 
preget av «svart hvitt- tenking» og den var 
veldig påvirket av hva Kinas sentralkomi
te mente var riktig. Vi visste mye om «det 
rette», men svært lite om alt annet. Ek
sempelvis hyllet den typiske ml aktivisten 
den kinesiske sosialismen og fordømte 
den jugoslaviske. Ikke fordi vi visste så 
mye men fordi vi trodde så sterkt. På 
samme måten hadde vi en veldig interesse 
for folk i den 3.verden som kjempet med 
våpen mens kunnskapen om andre folk 
hvor kampen ikke var væpnet, var heller 
liten. Vi hadde også en sterk solidaritet 
med sosialistiske partier som var lik oss 
selv og en tilsvarende forakt for partier 
som var uenige med oss i noen spørsmål. 
RVs internasjonalisme må lære av svakhe
tene fra denne «storhetstida», men ta med 
seg videre det positive. 

Internasjonalismen bygger på en for
ståelse av at verdens folk har felles fien
der og problemer, en forståelse for at det 
som skjer i en del av verden har betyd
ning også i resten av verden. Derfor må 
etter min mening virkelig internasjonalis-
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Jeg mener dette gir oss grunn til ettertan
ke. Vi kan selvfølgelig satste på at disse 
stiller til valg om fire år og har innen den 
tid fortsatt sin glimrende jobb i lokalpoli
tikken slik at de er enda mer populære. 

. Eller så kan vi satse på å bygge organisa
sjonen RV, med nye og gamle folk og væ
re et parti med en visjon som vi kan gå ut 
til folk med. Skolevalgene viser at en stor 
del av ungdommen har tro på denne vi
sjonen. Vi må satse på dem, få dem med 
oss. Sammen kan vi utvikle politikken 
som skal til for å komme tilbake i 2001. 

Dette krever innsats fra alle i partiet. Til 
våren skal RV arrangere en sosialisme
konferanse som forhåpentligvis blir den 
største som har vært i Norge på noen år. 
D er har vi muligheten til å snekre ut poli
tikken og strategien for den revolusjonæ-
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re bevegelsen i Norge for det kommende 
århundret. Den sjansen må vi benytte. 

Jeg vil derfor oppfordre alle medlemme
ne til å være med å dra i gang en debatt 
om hva som er vår visjon i de kommende 
avisene frem til konferansen. Hvis vi kla
rer å la vær å krangle om lik i skap og 
oppgjør med fortiden og i stedet tenke 
konstruktivt, kan vi komme langt. For, vi 
som er under tredve har verken lik i ska
pet elle~ er interessert å få «gamlingene» 
til å beklage for hele verden. Det er uin
teressant. Det som er interessant er det 
'partiet og den visjonen vi kan skape. Det 
kan gjøre oss i stand til å vinne valget om 
fire år. 

Trond Myklebust 

Fra Kurdistan - et av «satsingsområdene» for RVs internasjonale politikk 

me bygge på en grunnleggende nysgjer
righet, interesse for å finne ut av hva som 
skjer i andre land, ikke bare i de "fram
skredne", men i prinsippet over alt på jor
da. D et er denne nysgjerrigheten og ev
nen til å s:t;ille spørsmål som kan gi oss 
den kunnskapen som igjen utløser virke
lig internasjonal solidaritet og som gjør at 
vi kan lære av andre. Vårt internasjonale 
arbeid bør derfor hvile på tre pilarer: 
-spørsmålsstillinger og studier 
-solidaritetsarbeid 
-felles handlinger, aksjoner. 

Gode betingelser for 
internasjonalisme? 
Mange vil kanskje si at årsaken til svakt 
internasjonalt arbeid er det lave nivået på 
den internasjonale klassekampen-ingen 
Vietnamkrig, ingen seirende folk, ingen 
seirende sosialistiske land ..... Men, en in
ternasjonalisme som er avhengig av «røde 
flagg» blir etter min mening en «værha
neinternasjonalisme», en kortsiktig inter
nasjonalisme som sier at internasjonali
smen avhenger av hva som lønner seg. 
De internasjonale klassekampene har 
svingt opp og ned i hele den imperialistis
ke epoken. Vårt arbeid kan ikke avhenge 
av det. Og, trenger ikke også et folk som 

Adressen til Opprør: 
Osterhausgate 27, 0183 Oslo. 
Telefon 22 98 90 58 
Telefaks 22 98 90 55 
E-post: oppror@rv.no 

Rød Valgallianse, Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
Telefon 22 98 90 50 
Telefax 22 98 90 55 

kjemper i motgang støtte? Kan vi ikke 
også lære av klassekampen i land hvor ar
beiderklassen ikke for tida greier å reise 
store kamper? 

En rekke faktorer taler for at det i dag 
er mulig å utvikle et sterkt internasjonalt 
arbeid: 
-den norske kapitalen er internasjonal 
mer enn noen gang-fagforeningene må se 
ut over grensene 
-aldri har folk reist så mye som i dag og 
aldri har det vært så billig å reise 
-aldri har det vært så mye litteratur, aviser, 
Internett-med stoff om alle land og alle 
slags konflikter, som i dag 
-aldri har Norge hatt så mange innbyggere 
som er kommet" fra andre land som i dag 
-aldri har så mange studenter studert ver
den over som i dag og aldri har så mange 
norske studenter vært opptatt av forhold 
i andre land som i dag. 

Alt dette har gjort hverdagslivet mer 
internasjonalt enn noen gang og gitt store 
muligheter til å knytte RV til klassekam
pene og politikken i andre land. 

Alt dette gjør at RV også må stille seg 
som mål å få et helt annet internasjonalt 
arbeid enn i dag! 

Peder M Lysestøl 

Neste nummer: 

Dødlinje fredag 24. oktober. 

Dette nummeret kommer til å omhand
le Kvinner på Tvers og Rød Ungdom 
Jentekonferanse 
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- Det eneste negative ved 
valgresultatet er at vi manglet ca. 700 
stemmer på mandat i Oslo, og 0,8 
prosent i Hordaland. Bortsett fra det 
har RV hatt en kjempeframgang over 
hele landet. 

Erling Folkvord synes det er fortærendes 
å falle ut av Stortinget, men ser optimis
tisk på den revolusjonære bevegelsen i 
Norge. 

- Vi gikk fram fra 1, 1 til 1, 7 prosent på 
landsplan. Det er det største spranget RV 
noen gang har hatt i Stortingsvalg. 
Han peker også på skolevalgresultatene, 
som uten sammenligning er RVs beste 
noen gang, både i Oslo og på landsplan. 
- Revolusjonære bevegelser er nødt til å 
være dominert av unge folk, hvis de skal 
få utretta noe. Det gode skolevalgsresul
tatet tyder på at bevegelsen i og rundt RV, 
utvilsomt er sterkere nå enn for fire år si
den. 
- Hvordan skal vi klare åta vare på dette? 
- Vi må bygge ut organisasjonen og få 
flest mulig av dem som har stemt RV til å 
bli med i aktivt arbeid og skolere seg. Rød 
Ungdom har god erfaring med å organi
sere ungdommen fra de foregående val
gene. RV må hjelpe til i dette arbeidet. 

Fire års erfaring 
En sterk radikalisering blant ungdommen 
er ikke den eneste positive erfaringen fra 
valgkampen. Folkvord har bl.a. aldri tidli
ge opplevd at så mange innvandrere har 
deltatt aktivt i å verve stemmer til RV 
- Dette er også noe som peker framover. 
Vi har så definitivt en flernasjonal arbei
derklasse i Norge. Derfor må RV bestå av 
aktive mennesker fra mange forskjellige 
nasjonaliteter. Det ser jeg kimen til nå. 
Det er utenkelig med et ensfarga revolu
sjonært parti i Norge, og nå begynner vi å 
bli kvitt RVs tradisjonelle hvitfarge. 
Han ser det også som positivt at RV har 
fått erfaringer fra fire års stortingsarbeid, 
og med det norske stortingsapparatet. 
- Gamle Lenin sa en gang at et parlamen
tarisk valg gir folket anledning til å velge 
sine egne undertrykkere. I løpet av noen 
få uker vil de ulike politikerne som har 
lekt at de var folkets venner, vise seg som 

folkets fiender. D a er det godt å vite litt 
mer om hvordan de oppfører seg, og hva 
de står for. D et gjør oss bedre rusta til å 
organisere utenomparlamentarisk og an
tiparlamentarisk arbeid. 

Løfte opp kvinneprofilen 
- Hva blir S fortinget uten RV? 
- Stortinget kommer fortsatt til å være det 
stedet der dårlig studiefinansiering, tryg
dekutt og unionstilpassing blir vedtatt. 
- Det vil kanskje ikke vil gjøre den store forskjel
len om ikke RV er der? 
- Det er en del saker som ikke vil bli reist, 
og det er et faktum at vi oppnåd positive 
vedtak, som nå vil utebli. Men den store 
hovedlinja i politikken, som er å utvikle 
norsk imperialisme og å trappe ned den 
norske velferdsstaten, den vil gå sin gang. 
- Stemmer de ryktene som sier at du egentlig er 
glad for at du ikke ble gjenvalgt? 
- Nei, det ville vært prikken over i'en på et 
ellers bra valgresultat å kunne fortsette på 
Stortinget i fire år til. Men samtidig er det 
ikke noen grunn til å deppe når partiet så 
tydelig er i framgang. I hovedsak har vi 
medvind for politikken vår, selv om vi 
gjorde for dårlig valgkamp i Oslo. 
- Hva kunne vi gjort annerledes i Oslo for å be
holde mandatet? 
- Vi skulle vært skarpere på å vise fram 
forskjellen mellom oss og SV, og vi kunne 
løfta opp kvinneprofilen i partiet bedre. 
Dessuten har det vært for få folk ute på 
gatene. Men med så små marginer, tror 
jeg ikke det er mye vi skulle gjort annerle
des for å få uttelling. Det er irriterende å 
være så nære på, men vi har tålt vanskeli
gere knekker før. 

Fristende grasrot arbeid 
- Hvilke planer har du nå? 
- Jeg skal ha fjorten dages ferie, som jeg 
har planlagt for lenge siden. Etter det skal 
jeg tilbake til sjåførjobben min i rusmid
delomsorgen. Utover det gleder jeg meg 
til å fortsette med politisk arbeid på friti
da sånn som jeg har gjort storparten av ti
da jeg har vært aktiv i RV og AKP. 
Han forteller at for fire år siden, før utjev
ningsmandatene var fordelt, så var Kris
tin Halvorsen ute av Stortinget i et par 
døgn. 
- Hun sa i flere intervjuer at hun vurderte 

r-------------------------------------------------------------------

4 år på Stortinget 
Ja takk, send meg_ stk av «Livet bak 
murene» til kr 40,- +portotil: 

Navn: 
Adr.: 
Postnr.: ----- Sted:------

Boken kan også bestilles over telefon 22 98 90 50, 

faks 22 98 90 55 eller e-post: rv@rv.no 

Les hva Norges 

eneste revolusjonære 

stortingspolitiker har 

gjort, oppnådd og 

iakttatt i løpet av de 

siste fire årene på 

Tinget. 

L-------------------------------------------------------------------
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' n 
å gi opp politikken, fordi grasrotarbeid ik
ke fristet etter fire år i finanskomiteen. Nå 
er jeg i den situasjonen at jeg ryker ut av 
Stortinget etter fire år i finanskomiteen. 
Er det noe som frister meg, så er det poli
tisk grasrotarbeid. 

doksalt å lage repriser på det gamle, sier 
en tross alt ganske fornøyd Erling Fol
kvord 

Else Merete Thyness 

- Så det er ikke bare ungdommen som skal drive 
fram bevegelsen? 
- Nei, det er det ikke. Kas-
sereren i Oslo RV er 
godt og vel tredve år 
eldre enn meg. Med 
henne som forbil
de har jeg god tid 
på meg til å gjøre 
mye nyttig ar
beid. Jeg håper 
at mange flere 
på min alder ten
ker likt. 
- Men du står zkke 
øverst på lista ved neste 
stortingsvalg? 
- N_ei, når du har 
en oppsving 
med nye 
aktive 
folk vil 
det væ-
re 
gan
ske 
pa
ra-

r------------------------, 
Bli mecl i RVs Faglige Nettverk 
Ja, jeg vil gjerne bli med i nettverket for & f& informasjon om faglige 
kamper, bidra med informasjon, knytte kontakter p& tvers m.m. 

Navn : __________________ _ 

Adresse : _________________ _ 

Postnr.: ____ _ Sted : _________ _ 

Forbund: _________________ _ 

Klipp ut, og send til : 

RVs faglige nettverk, Osterhausgate 2 7, 01 83 OSLO 

L------------------------J www.pdf-arkivet.no (2020)
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Beste RV-kommuner 

L disse kom.munent} oppnådq, RV støtst -
andel av stemmene. Legg merke til at 
Oslo, Bergen, Troms og Trondheim er 
påJista. 

Vågan kommune 
Tromsø kommune 

' Odda kommune 4; 

Bergen kommune 
Oslo kommune 
Gaivuona spl:!o~an/KåfJord 
Ulvikherad 
Granvin herad 
Ttondheim,k,ommune 

' Røros komttmrle 
Nesodden kommune 

Størst framgang 

5,60% 
5,50% 
5,4,QP/q 
4,60 °16 
4,00% 
3,70 °10 
3,5'0% 
3,40% 
3,20 o/<> 
3,10 %0 
3,00 o/o 

I disse komn::mnene f~kk- RV størst 
fråmgang i forholo, >fil stortingsvalget T 
1993 

V!gao kotntnune 
Bergen kommune 
Odda kommune 
Tromsø kommune 
Modalen kommune 
Ulvikherad 
Gaivuona suhokan/Kåfjord 
Granvin herad 
Storfjord kommune 
Røros kommune 
Snåsa kommune 
Voss kommune 
Lebesby kommune 
Ullensvang her:ad 
Trondheim kommune 
Samnanger kommune 
Vaksdal kommune 
Askøy kommune 
Jondal kommune 
Os kommune 
Hammerfest kommune 
Karlsøy kommune 

RV-tilbakegang 

4.4')% 
3,60 % 
3,00 o/o 
2,90% 
2,80% 
2,80% 
2,70% 
2,60 o/o 
2,30% 
2,20% 
2,00% 
1,90% 
1,80% 
1,80% 
1,80% 
1,70% 
1,70 o/o 
1,70% 
1,60% 
1,60% 
1,60% 
1,60% 

I disse kommunene var RVs tilbakegang 
størst i forhold til stortingsvalget 1993 

Gulen kommune 
Lærdal kommune 
Averøy kommune 
Dønna kommune 
Høylandet kommune 
Bykle kommune 
Røyrvik kommune 
Oslo kommune 

0-kommunner 

~0,10 % 
-0,10 % 
-0,10 °/o 
-0,10% 
-0,20 % 
-0,50 % 
-0,50% 
-1,20 o/o 

I følgende kommuoer fikk RV ingen 
stemmer 

Rømskog kommune 
Bykle kommune 
Røyrvik kommune 

0,00 °/o 
0. 0091& · 
' 0,00 o/o 
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Beste RV-kommune 

Svein Olsen 
FOTO : MERETE ROSENBERG 

Vågan er den beste RV-kommunen. Det 
er hjemkommunen til Svein Olsen som 
var førstekandidat på RVs liste i Nord
land. Vågan er også den kommunen hvor 
RV har størst framgang. 4,2 prosentpo
eng fram betyr at stemmetallet i Vågan er 
nesten firedobla i forhold til valget i 1993. 
Men målt i forhold til kommunevalget for 
to år siden blir det faktisk en tilbakegang 
på en stemme. Ellers i fylket er det verdt å 
merke seg Bodø-resultatet. Over 800 bo
døværinger snudde ryggen til RV Fra 
eventyrlige 1146 Bodøstemmer ved kom
munevalget var det bare 298 tilbake som 
valgte RV 
Det er svært ujevne resultat i fylket, fra 
Vågan på topp til nestbeste kommune Al
stahaug er det 2,5 prosentpoeng, og i de 

Bra, men ikke godt nok 
Oslovalget ble en katastrofe for RV sånn 
sett at RV mista sitt mandat på Stortignet. 
Målt opp mot resultatet fra stortingsval
get for fire år siden var det en tilbakegang 
på 1,2 prosentpoeng eller ca 2500 stem
mer. I Oslo manglet det ca 700 stemmer 
på at Erling Folkvord skulle bli gjenvalgt. 
Men målt opp mot kommunevalget i 
1995 var resultat en stor framgang. Over 
3500 flere stemte på RV i Oslo i år enn 
ved kommunevalget. Med dette valgresul
tatet hadde RV fått to kommunestyrere-

presentanter. Sammenlignet med 
stortingsvalget i 1993 var det tilba
kegang i så og si alle kretser i Oslo. 

Hvis en ser på tilbakegangen i Oslo, 
så er det i Oslo Indre Øst at tilba
kegnagen har vært størst. Men det 
var også de kretsene hvor det var 
best resultatere sist. 

1991 1993 1995 
11055 14266 8237 

1997 
11737 

Hva med Oslo? 
Valgresultatet i Oslo rna diskuteres 
spesielt. Jeg tror ikke Erling sin forkla
ring holder helt (dårlig organisering og 
lite skaJ:Pt mot SV). 
Var: resultatet i Oslo så då.rlig? Omlag 
11.000 mennesker stemte RV i Oslo 
(4.0%). Dette var mer enn ved si$te 
kommunevalg da RV var helt nede i 
3%. (Alle tall er fra KKs oversikt 17.9). 
Etter min mening ligger ooe av proble
met. hei;; RV sentralt og i, Oslo ];'.ladde 
en for dårlig analyse av våre muligheter 
i Oslo. Vi burde sett at det skulle et 
krafttak til. Jor a komme inn og .. l;agt 
6pp valgkampen etter det . ·· 

l tillegg til dette tror jeg detvar sterke 
sekteriske trekk ved valglinja som sær
lig slo negativt ut for Oslo. Dette dreier 
seg om hyordan R~ sædigi Oslo, mar
kerer: hvor uviktig Stortinget er. Boka 
til Erling har tittelen <<Livet bak mure
ne» og på en valgplakat som hang over 
alt på Oslo øst sclr det: «Straff Erling,> 
med store bokstaver. Med mindre bok
staver står det «gi han din stemme». To 
p~rsoner som svinge:i; mellom SV 9g 
RV har eksplisitt brukt dette som argu~ 
ment overfor meg når de forklarer 
hvorfor de.ikke vil .stemme RV: De gid
der ikke stemme pa folk som ikke vil 

fleste kommunene er resultatet under 
1,0%. Det er tydelig at Svein Olsen ikke 
har klart å markere seg som en seriøs kan
didat utafor egen kommune. Det er to 
ting som en skal legge merke til. Det ene 
er at i Nordland kom Steinar Baste,nsen 
inn som en stor overraskelse. Han kan ha 
tatt stemmer fra oss spesielt i Lofoten. 
Dessuten var det ganske stor forbitrelse i 
Nordland over at Svein Olsen ikke var 
med blant kandidatene som ble lansert på 
den sentrale vlagkampåpninga. Det er 
mulig det hadde vært drahjelpa RV i 
Nordland hadde trengt for å løfte RVs 
kandidat ut fra Vågan. 

T orgny Hasås 
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arrog~te. Det virker heller ikke mobi
liserende internt. Jeg tror det står bety~ 
delig uenighet om dette i RV og håper 
på debatt! 
Jeg er også noe kritisk til en del av den 
sentrale propagandaen ellers. Det 
manglet en god antir:asistisk løpesed
deVplakat. Løpeseddelen om eldreom
sorg var både i form og innhold svært 
dårlig og heller ikke var sentrale løpe
seddel var spesielt god. 
Her er det muligens sviktet noe i sen
tralens organisering og prioritering. 

Peder Martin Lysestøl, RV Sør-Trøndelag 
Men, også andre ting sviktet. Erling 
har selv snakket om organiserip:gen. 
D et stemmer ogs~ medmi:frlnntryltk. 

inn! Jeg tt.or både plakatene og den 
v~glinja s~m ligger
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Ingen Torstein på Tinget 
Hordaland RV nådde ikke målet om å 
få Torstein på Tinget. Men her i vest 
greier vi ikke å deppe. RV gjorde det 
beste valget noen sinne. 

RV fikk 8180 stemmer i Hordaland. Det 
var nesten 5 ganger så mange stemmer 
som ved forrige stortingsvalg, over dob
belt så mange stemmer som ved fylkes
tingsvalget i 95, og 1500 flere stemmer i . 
Bergen enn vi fikk ved det svært gode 
kommunevalget i 95. I -95 var det 19 
kommuner vi fikk mindre enn 1 % av 
stemmene, nå var det bare 7. Vi oppnådde 
svært mange stemmer i kommuner vi ikke 
har maktet å drive annen valgkamp enn 
noen innlegg i lokalavisene. Selvfølgelig 
får vi svært mye knyttet til Torstein som 
person og politiker - ikke til RVs program 
som sådan, men det viser likevel et stort 
potensiale vi ikke har hatt tidligere. 
Resultatene fra kommuner der vi har no
en med\emmet: og kontaktet: gir grunnlag 
for en offensiv satsing på å få nye med
lemmer, bygge lag og utvikle konkret po
litikk i svært mange lokalsamfunn i fylket. 
Det vil igjen gi oss grunnlag for å kunne 
stille lister i mange kommuner der vi med 
stor sannsynlighet kan komme inn i en 
rekke nye kommunestyrer. Stenmmetalle
ne for RV ved dette valget ville gitt oss 
kommunestyrerepresentasjon i O s, på 
Stord, på Askøy, i Kvinnherad og i Kvam. 
Vi ville vært noen få stemmer unna i Ul
lensvang, Meland, Jondal,G ranvin, Ulvik, 
Vaksdal. 

T endenseer til hegemoniskifte 
på venstresiden? 
Gjennom de siste årene har det velger
messige styrkeforholdet mellom RV og 
SV endret seg dramatisk: I Bergen og 
Hordaland var noe annet enn at SV var 
mange ganger RV i oppslutning utenkelig. 
Med unntak av det svært taktisk pregete 
EU-valget i -93 har RV vokst og SV 

Til alle dem som sto på for at vi 
skulle få et godt valgresultat! 

Selv om vi ikke klarte å få stortingsman
datet i havn i denne omgangen, fikk RV i 
Hordaland et eventyrlig godt valgresultat. 
Det gir oss et flott utgangspunkt for vide
re arbeid og organisering. 
For min egen del var jeg egentlig litt ned
kjørt før valgkampen begynte. Men den 
Stå-på-viljen og entusiasmen som så 
mange viste, ga stor inspirasjon og ny 
innsatsvilje. Takket være dere ble valg
kampen en opptur som jeg flyter videre 
på fortsatt. 
Mange har tolket valgresultatet som en 
tillitserklæring til meg. Men resultatet 
skyldes enda mer den store innsatsen som 
hver enkelt av dere gjorde. Jeg har fått 
utallige tilbakemeldinger om folk som var 

krympet siden 1991. Fra et nokså tynt og 
slitent medlemsgrunnlag og nesten ikke 
organisasjon i -91 da RV ble løst fra AKP, 
er vi i Hordaland RV sterkt forynget og 
mye bedre organisert nå. Selvom SV i 
Hordaland har en godt oppegående ung
domsorganisasjon, er det likevel organisa
torisk og medlemsmessig stagnasjon og 
tilbakegang som ser ut til å prege SV 
Ved dette Stortingsvalget fikk RV mye av 
sin oppslutning knyttet til personen Tor
stein Dahle. Likevel understreker et av de 
mest gledelige og viktige resultatene mu
lighetene for et hegemoniskifte: Ved det 
svært gode kommunevalget trodde vi at 
grunnen til en svært sterk RV-framgang i 
Bergen sentrum var knyttet til at vi hadde 
kjørt veldig sterkt på sentrumssaker som 
boligrasering på Møhlenpris og veibyg
ging som dreper det sentrale Bergen i for
urensning og biler - noe som gjorde at vi 
ble større enn SV i noen kretser. Etter 
min mening var det oppsiktsvekkende at 
vi greide å holde på og svakt øke vår pro
sentvise oppslutning i det sentrale Bergen 
(12.9 % i Sentrum bydel) selv med en mye 
høyere valgdeltakelse. RV er større enn 
SV i alle kretser i sentrum i tillegg til 3 an
dre kretser. RV er større enn SV i SVs 4 
beste kretser! (Undertegnede veddet en 
flaske vin med en sentral SVer om om RV 
eller SV ble størst i Møhlenpris krets - det 
gikk greitt 17 ,6 mot 11,0.) 
For en stadig større del av befolkningen i 
det sentrale Bergen er det RV som står 
fram som venstrealternativet. D ersom vi 
jobber godt i Bergen og H ordaland de 
neste årene er jeg sikker på at vi faktisk vil 
kunne overta velgermessig, politisk og or
ganisatorisk hegemoni på den bergenske 
venstresiden på bred basis de neste årene. 
D et fordrer aktivisme, godt folkelig ba
sert parlamentarisk arbeid, og organisa
sjonsbygging. 

Steinar Nørstebø 

usikre i tiden før valget, men som ble vip
pet til å stemme RV på grunn av disku
sjon med RV-aktivister og løpesedler de 
fikk i postkassen (bl.a. på Møhlenpris, der 
jeg bor). 
Tusen takk til dere alle for den flotte inn
satsen! Nå gleder jeg meg til at vi sammen 
skal stå på videre - i kampen for revolu
sjon og sosialisme. 

De beste hilse
ner fra 
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Kvinnekamp i dag-
• og I morgen 

- Kvinnekampen i dag handler mye 
om det samme som den alltid har 
gjort; kvinnen som arbeider og 
omsorgsperson. Selv om menn er mer 
på gli inn i den private sfæren, har det 
ikke skjedd noen virkelige endringer. 
Likestilling er politikk for de få, mens 
resten står på stedet hvil. 

Marit Danielsen sitter med en rykende 
fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå i 
hendene. Rapporten handler om sosiale 
ulikheter blant kvinner. 
- Den sier noe om hva likestillingspolitik
ken har ført til. Noen kvinner har blitt 
mer lik menn. Et lite sjikt på toppen med 
høy utdanning, har tatt av. Nå tjener en 
kvinnelig siviløkonom bare litt mindre, og 
har bare en litt treigere karriere, enn en 
mannlig. For resten har det nesten ikke 
skjedd noen ting. 
Marit Danielsen tror at mange unge kvin
ner i dag føler seg snytt. 
- Jeg leste et intervju med to unge piker. 
De sier b\.a. "Vi er en he\ generasjon jen
ter som føler oss lurt. Vi har vokst opp 
med påstanden om at etter forrige kvin
neopprør har jenter og gutter fått like ret
tigheter, men vi ser jo at det bare er tull. 
Forskning som har vært rett~ mot likestil
ling viser det samme. Trua på likestilling i 
Norge er ikke mye verdt, slår Marit Dani
elsen fast. 

En arbeidstid å leve med 
- Druknet RVs kvinneperspektiv i valgkam
pen? 
- Valgkampen generelt handlet mye om 
familiepolitikk, men RV klarte ikke å mar
kere sine synspunkter. D erimot appellerte 
nok Valgjerd Svarstad Haugland til 
mange når hun snakket om familien og 
lokket med kontantstøtte. Partiet hadde 
stor framgang blant kvinner med små
barn. D et er lett å glemme historien om 
hvordan kvinner har kjempa for å komme 
ut i arbeidslivet, og få barnehager og en 
arbeidstid det går an å leve med, når du 
sitter i skvisen med dårlig lønn, slitsom 

jobb, og høye barnehageutgifter. 
Marit mener at RV nå må klare å vise at 
det er de som har den beste familiepoli
tikken. - Hadde vi møtt kontantstøtten 
med en mer helhetlig sosialistisk politikk, 
så hadde vi vært på offensiven: Gratis 
barnehage, høyere lønn til kvinner og 
seks timers arbeidsdag ville vært bra for 
familien. 
- Hvordan skal dere klare å profilere politikken 
deres bedre ved neste valg? 
- Vi må få fram hvor mye frihet som ligger 
i f.eks sekstimersdagen. Det er jo helt ab
surd, når vårt krav om sekstimersdag blir 
oppfatta som mindre valgfrihet, og mindre 
demokratisk, enn kontantstøtta. Dessuten 
mener jeg at barnehager er bra for unger 
selv om mor er hjemme. 
Kontantstøtte til småbarnfamilier ser hun 
på som et tilbakeslag for kvinnepolitikken. 
- Her har vi jobba i alle år for å komme ut i 
arbeidslivet, og så skal vi gå tilbake til kjøk
kenbenken igjen. Det er nesten så jeg hå
per at alle kvinner i omsorgsyrker bestem
te seg å bli hjemme. Da hadde det blitt kri
se i offentlig sektor, sier RVs nestledeL 

Utvikle kvinnepolit ikken 
underveis 
Til våren har RV planlagt en stor konfe
ranse om sosialisme. 
- Nå må vi ta oss tid til å diskutere hvilken 
sosialisme vi vil ha. Vi må gå i dybden av 
ideologien vår og bli mer konkrete. 
Som Marit ser det var det ikke bare kvin
neperspektivet som forsvant i valgkam
pen, arbeiderperspektivet var også fravæ
rende. 
- Klasseidentiteten er borte. Før var det 
arbeidsfolket mot resten. Nå handler det 
mer om den ene enkeltgruppa mot den 
andre. Og ikke bare det, folk blir satt opp 
mot seg sjøl også, bl.a. fordi du blir tildelt 
så mange roller. Du er konsument, pasi
ent, forbruker, og arbeider. Til slutt mis
ter du klasseperspektivet på hvem du 
egentlig er. 
- Hva blir kvinnenes rolle i disku!Jonen om sosi
alisme? 
- D et er ikke sjølsagt at sosialisme auto-

- RV klarte ikke å komme på offensiven og møte KrFs familiepolitikk i valgkampen, sier nestleder 
Marit Danielsen 

matisk fører til kvinnefrigjøring. Vi må 
utvikle kvinnepolitikken underveis også. 
Samtidig er det viktig at kvinnesaken ikke 
blir gjort til noe isolert fra menns kamp, 
for det er den ikke. Kvinnekamp handler 
ikke bare om kvinner som kjønn, den 
handler om politiske standpunkter. 
- Med den økonomiske blomstringen vi har i 
Norge i dag, burde det vel være mulfg å få gjen
nom kvinnekravene? 
- Jo, det er noe med det rommet økono-

FOTO: ELE MERETE THYNESS 

mien gir oss. Tidligere har vi hele tiden 
møtt nye argumenter for ikke å ta kvinne
politikken på alvor. Først skulle vi betale 
utenlandsgjelda, så var det frykten for in
flasjon og tap av arbeidsplasser. Nå er det 
ingen unnskyldninger for ikke å innfri 
kravene våre, sier Marit D anielsen. 

Else Merete Thyness 

Hvordan skal vi satse nå? 
for å sikre oss mediarom. For det andre er 
det nødvendig for å fornye parlamentari
kersjikteb> vårt og for det tredje er det helt 
sentralt i synliggjøringa av RV og organi
sasjonsbygginga. RV har muligheten til å 
komme inn i langt flere kommuner og fyl
kesting i forhold til i dag, denne mulighe
ten kan åpne for stortingsmandater og 
sperregrense i 2001. 

Arbeidsutvalget i RV hadde onsdag 1. 
oktober der det ble diskutert 
satsingsområder for RV de neste 
årene. 

Vår fremste utfordring i resten av perio
den er å forberede og starte en opprust
ning av den revolusjonære bevegelsen i 
Norge, RV og RU. Vårt svar på å ha falt 
ut av Stortinget må være å reise et bredt 
arbeide med å styrke RV, i kraft av folk, 
ungdom og ideologi. RVs ryggrad, parla
mentarikerne land og strand rundt, har 
ikke blitt fornya på samme vis som ledel-

sen og noen lag, og skal vi slå hardt tilba
ke i 99, må vi stille nye lister og sikre re
kruttering av nye folk som er villige til å 
ta på seg den jobben det er å representere 
RV i valgte organ. D et ble foreslått flere 
tiltak for begynne et sånt arbeid. 

RV må bli kraftsenter for utvikling av 
marxistisk ideologi og tenkning. Sosialis
meseminaret våren 98 bør ikke handle 
om sosialismens problem, men hvordan 
bygge en sosialisme for det neste årtusen, 
derunder lær av historia. Vi må samle de 
ideene som allerede finnes på den organi-

serte venstresida, og tilføre nye. D ette er 
en langvarig prosess, og prosessen bør 
brukes til å bygge RV som parti. 

Vi trenger ei satsing på studenter og stu
dentmiljøer. D ette vil være langsiktig vik
tig kapital for oss, både i form av med
lemmer, arbeidskraft og synliggjøring. 
D ette arbeidet må skje i samarbeid med 
RU, og kanaliseres på det vis som er mest 
fornuftig etter de lokale forholda. 

Arbeidet med å stille lister har tre viktige 
funksjoner i 99. For det første må det til 

Skolevalga har vis t at vi har stor oppslut
ning blant elever på yrkeskolene. Arbeidet 
som er satt i gang med faglig grunnkurs 
for ungdom må videreutvikle og utbyg
ges, slik at det kan komme en ny genera
sjon med revolusjonære fagforeningsakti
vister. 

Arbeidsutvalget i RV 
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En slags kommentar passer best på 
valgdagen ... dette merkelige politiske 
tomrommet, fylt av en slags anspent 
stillhet, etter at kampen er over, men 
før vi veit resultatet: 

Det er kritikken av åssen akkurat VI syns 
politikerne gjorde det EGENTLIG. For 
den blir ÆRLIGST i dag, FØR vi veit hva 
DE ANDRE stemte ... 
Jeg nytter denne pausa til å kommentere 
en kandidat som jeg VEIT ikke kommer 
inn, men likevel satte sitt fingeravtrykk på 
denne valgkampen: 

Gutten med linhåret 
Aslak Sira Myhre! Matematisk er det noe 
større sjangs for at han havner på tinget 
enn at jeg gjør det ... for han topper 
ihvertfall ei liste. Men i praksis? RV i Ro
galand? Glem det! 
Likevel er Aslak er typen som kom fra 
ingensteds og slo gjennom ved valget i 97. 
Og hvis noen ikke hadde skjønt det før, 
kunne de sjekke avisene etter partileder
debatten på fredag: 
D agh>ladet kåra Blondinen Fra Stavanger 
på topp, med terningkast 5, sammen med 
Valgerd fra Kr F. D agbla'! D er i går'n gir 
de ikke ved dørene til RV .. 
D agsavisen (som en gang i oldtida het Ar
beiderbladet) hadde en artig kommentar 
som åpna med at Sira Myhre snakker jo 
for mye, og det skader ham, og ikke har'n 
noen politikk heller, men (helt til slitt): I 
DENNE DEBATTEN VAR HAN ET 
FRISKT PUST OG GJORDE DET 
GODT! For et herlig, motvillig kompli
ment! 
Verstingen Olav i VG skreiv: «FRISK -
«Feiende gode formuleringer om studen
ter og barnefamilier» ... »Han klarte å gi 
inntrykk av at RV bare er et friskt ung
domsparti ... ikke en levning fortsatt be
hersket av de gamle stalinistene i AKP. 
Det er det siste som er riktig, men tvil om 
Sira Myhre er klar over faktum, kommer 
ham til gode.» (En _ god gutt altså, men 
kanskje litt dum, trur han at Jorun Gul
brandsen er en baptistprest og veit han ik
ke at hun spiser barn?) 

Fire menn i slips! 
Når Verstingen vrir seg sånn, viser det 
hvilken rolle Myhre spilte i dette valget: 
Han blei RVs nye ansikt. Og det er et an
sikt folk liker. Han blir ikke · bare stoppa 
på gata av pensjonister og unge folk som 
sier de vil stemme på'n. Jeg har hørt de 
underligste journalister, som ikke ville 
stemme RV om du trua dem med øks, si 
at han derre Sira Myhre er flink. 
Men når Anne Enger Lahnstein kommer 
bort og gir ham en klem etter partilederde
batten, uttrykker det at han ikke blir opp
fatta som SKOLEFLINK: Ikke som en 
agressiv• snakkemaskin a la Sylvia Brustad, 
som forsvarer et hvilket som helst parti
standpunkt uansett hvor ille det er. Tilmed 
Verstingen må holde åpent for at han ME
NER og BRYR SEG OM det han sier. 
Det denne unge stemmen sier noe mange 
ungdommer føler: · At den når valgkam-

Valg-97 

Nestleder og førstekand idat i Tromsø, Charlotte Kristiansen, var en suveren ener i debattene hun 
deltok i. 

pen starter forsvinner den virkeligheta de 
lever i ut vinduet. (Dette sitatet sto øverst 
på Aftenpostens dekning av partilederde
batten.) Den virkeligheta han lever i. 
To slående trekk ved valgdebatten på fre
dag: I midten av panelet satt fire LIKE 
menn, alle i svart jakke og med tverrstripe
te slips! (Har de ingen rådgivere som adva-

. rer dem mot tverrstriper på fjernsyn?) Jag
land, Hagen, Sponheim og Han-i-H øire så 
ut som kloner, som mormonmisjonærer 
som var blitt gamle på jobben ... 
Og. plutselig så jeg at til og med Hagen er 
ikke Ung Og Aggressiv lenger, men han 
tilhører forrige generasjon. I et ungdoms
miljø vil han, sammenlikna med Sira 
Myhre, virke som en Mann fra Mars -en 
sånn litt for halvtjukk, litt for halvgammal 
pappa i polyesterdress som rød i ansiktet 
roper til datra si at hun får ikke ha ring i 
navær'n, for det kan hun få AIDS av. 

90-tal lsungdom men 
Sira Myhre er FørsteMenneske fra den 
nye generasjonen av Nei-Til-EU-ungdom 
fra 90-åra som leder et parti. Det fins fle
re flinke folk blant dem. Trond Giske f. 
eks, ex-AUF-sjefen som i mårra sitter på 
Tinget fra Sør-Trøndelag, og SU-sjefen 
Heikki Holmås. Men ingen av de andre 
partiene har gjennomført et virkelig gene
rasjonsskifte i toppen. 
Jeg trur Aslaks suksess - og mange av de 
andre partienes kriser i dette valget - viser 
at de blir nødt til å gjøre det. Det HOL
DER ikke lengre med Menn Fra Mars! 
Hagen har i dette nye gjennombruddet 
sitt hatt absolutt størst gjennomslag blant 
pensjonister, men mye mer trøbbel blant 
ungdommen enn i den forrige Blå 
(Brune) bølgen sist på 80-tallet. Til og 
med hans eget ungdomsforbund har 
mange folk som står klare til å angripe 
ham, så snart valget er over ... Og unn
skyld, Kristin H, tilmed du holder nå på å 
bli FOR GAMMAL! (Du er jo nesten like 
gammal som meg!) 
Generasjonsskiftet Sira Myhre har fått til i 
RV er mer enn et ungt fjes i front. D et be-

FOTO: MERETE ROSENBERG 

tyr åsså et skifte i politisk STIL. RV var 
dypt ridd av·politiske og personlige mot
sigelser, og før Aslak blei valgt, var gamle 
travere på begge sider skeptiske. Et halvt 
år etter valget er disse fraksjonskampene 
stilna, og folk er forbausende glade og 
fornøyde. 
D et han har tatt med seg, er erfaringene 
fra EU-kampen. I heksegryta Ungdom 
Mot EU var Aslak en mekler og strateg 
som var gode venner med alle, fra parti
sjåvinister i AUF og SU til de merkeligste, 
nynorsktalende stalinister i RU, og fikk 
folk til å samarbeide uten å snakke dem 
etter kjeften. 
Da han gikk inn i Bergen RV mindre enn 
et år før valget i 1995, var organisasjonen 
på trynet og det virka som om en ødeleg
gende splittelse sto for døra. Derfra gjor
de Bergen RV sitt beste valg noensinne 
som la grunnlaget for Torstein-På-Ting
et-kampanja. 

RVs toppkort i valgkampen 
Aslak gjorde ikke denne jobben aleine, 
han hadde med seg et miljø. Men han, 
som ung men erfaren representant for sti
len i dette miljøet, klarte å få gamle hun
der og katter til å innse at de var jo'kke SÅ 
uenige - og samarbeide. 
Det samme har han fått til i RV sentralt. 
Og det ironiske er, at han har skapt et ty
delig intrykk av generasjonsskifte i en 
valgkamp der de RV-era som har best 
sjangs, er to GAMLE MENN: Erling 
Folkvord og Torstein Dahle! 
Når disse utmerka gamle gutta LIKE
VEL kan appelene til ungdom, er det ÅS
SÅ fordi det er så tydelig at de ikke er alei
ne: De er med i et team! RV er ikke noe 
en-mannsparti med sjangs bare i Oslo 
lengre, RV blir tatt på alvor som valgparti 
i minst 4 fylker ( og helt på slutten, nå åsså 
i et femte, Sør-Trøndelag), og flere av dis
se ansiktene er unge. 
Ikke en-mannsparti: I denne valgkampen 
har RV hatt FEM ansikter på riksplan. 
Heldigvis er EI av dem Charlotte Kristi
ansen, som er ikke bare er ung og jente, 
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men den råeste skolevalgvinneren i landet 
og har dominert valgkampen i Troms. Ei 
jente av S er sjølsagt for lite, men Charlot
te er minst to, og det skal RV takke henne 
på knærne for, hun redda RVs ære i dette 
valget. 
Det siste ansiktet er sjølsagt gamle Jon ··: 
som gjorde valgkampen i Østfold til et 
korstog mot rasismen. Og avslutta i Fred
rikstad, torsdag, med å få trampeklapp på 
et møte mot Hedstrøm, og blei utropt til 
vinner på hele forsida av Fredrikstad Blad 
på fredag. 

Hvem vant 
(person)valgkampen? 
Fem sterke fjes på riksplan - og fem veldig 
FORSKJELLIGE fjes, dønn ulike folk 
som ingen kan oppfatte som kommunis
tiske roboter laga på samlebånd! RV har 
ALDRI hatt det før i noen valgkamp. Og 
hvilke ANDRE partier har hatt det? 
SV har hatt to - H alvorsen og Solheim 
( og E rik sier så mye rart etterhvert, om 
fengselsstraff og sånn, at det ikke er sik
kert at han trekker raddiser lenger.) Lis
beth Holand syns mange av oss er sympa
tisk, men syns hun? Blant de som seiler 
opp er det heller ikke sikkert at alle er bra 
for partiet - som Ballo fra Finnmark, han 
har lite SV-aktige meninger om mer enn 
samer. 
KrF har hatt 3-4 veldig flinke, og skåra 
stort på det. Venstre har ei ålreit jente i 
Nordland, men mer sentralt er to etter
hvert ekkelt høyrevridde Gamle Gubber: 
Sponheim og Dørum. SP satte til side vår 
favoritt Anne. Lundteigen, som har gjort 
mer for debatten på Tinget i 4 år enn SV 
har klart på 20, har ikke slått gjennom. Og 
sentralt satte de Gamle Jakobsen, som på 
forsida av Nationen sist lørdag klarte å si 
at han var skuffa over velgera. Beklager, 
men sånt er håpløst. 
I denne valgkampen har MINSTE av de 8 
rikspartiene konkurrert med partier som 
har mye større ressurser - og slått dem. 
Ikke i stemmetall, men i den offentlige 
debatten. 
I mårra får vi se resultatet av det. Jeg er 
sikker på at RV gjør sitt beste stortings
valg noensinne. Likevel kan resultatet bli 
0 på tinget (særlig hvis du ikke stemte Fol
kvord i dag ... ) 
Men et grunnlag er lagt som vil gi STØR
RE gjennomslag om 2 eller 4 år. Og dette 
er veien RV må gå for å overleve. Flere 
Forskjellige Fjes, og yngre ·fjes. Og ikke 
bare fjes, men personlig stil og politikk. 
90-tallsgenerasjonen må ta over. . 
Til slutt en klar melding Hans Geelmu -ti
den, som jeg er modig nok til å innrørrirne 
at jeg betrakter som en venn på avstand: 
Nei Hans. Du får nøye deg med andre
sorteringa fra de store partiene ... Myhre 
får'u ikke! 
Dessuten er jeg skråsikker på at den lang
håra typen blir valgt på Tinget fra Roga
land. Om ikke denne gangen, så neste ... 
Hvis han vil! 

tron øgrim 
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gasskraft-gasskraft 
• nei 

rer hele lokalsamfunnet, skal vi foreta helt 
konkrete investeringer. Først og fremst 
kan vi ruste opp kraftanlegget slik at det 
blir mulig å ta ut mer energi. Vi vil også 
modernisere overføringsnettet, både høy
spentnett og kabler slik at vi ikke får ener
gitap. 
- Gjennom isolering og ved å styre elek
trisitetsforbruket er det også mulig å hin
dre sløsing, slik at en ikke bruker mer 
strøm enn akkurat det som skal til for 
produksjon, belysning eller oppvarming. 
En viktig del av energiplanen er å erstatte 
bruk av elektrisk strøm med oppvarming 
basert på spillvarme. 
- I et industrisamfunn som Odda går det 
mye spillvatn ut i fjorden. D isse store 
mengdene med varmt vatn kunne i stedet 
bli benytta til oppvarming både av bedrif
ter, offentlige bygg og boligblokker. 

Sats på ENØK over hele landet 
Hvis "Odda ENØKmodell" viser seg å 
være vellykka, kan den overføres til andre 
kraft- og industrisamfunn. 
- Hva med samfunn som ikke er typiske indus
trisamfunn? 

Vi bør basere oss fullt og helt på fornybare energikilder og skrinlegge alle planer om å bruke fossile 
brensler som grunnlag fo r energiproduksjon, sier RVs faglige leder. 

- Alle lokalsamfunn bruker strøm, og bør 
derfor i minst like stor grad satse på 
ENØK. Kommunene kan f.eks utvikle et 
varmepumpesystem, hvor du henter vann 
eller luft og omdanner det til oppvarming. 
- Et annet alternativ er gå til søppelfyl
lingene. Under forråtnelsesprossessen 
dannes det metangass, som igjen kan bli 
omdannet til såkalt bioenergi. D u kan alt
så produsere strøm og varme gjennom 
miljøvennlige gassaggregater. Andre lo
kalsamfunn kan supplere elektrisk strøm 
med andre fornybare energikilder som 
bølgekraft, vindkraft eller solenergi, alt 
etter naturgitte forhold. 

- Vi bør hverken sløse med energi 
eller gjøre oss avhengige av 
gasskraftverk. Vi m å b asere 
energiforbruket vårt på en økologisk, 
langsiktig forvaltning av fornybar 
energi. D ette sier Terje Kollbotn, som 
mener RV bør utvikle en politikk som 
kan bidra til å trygge 
industriarbeidsplassene g jennom 
fornybare energiformer. 

Solidarlteukomlteen Kurdernes Venner er 
ein partipolitisk uavhengig solidaritetsor• 
ganisas;on som har som hovudmål å vera 
aktive pådrivarar for å o ppnå grunnleg,
gande menneskerettar for det kurdiske 
folket. 

• Leggja pren på norske styresmakter. Del må ta 
offontleg avstand frå brot på menneskerectane ovan
for kurdarane. 

- Auka media sl Interesse for kurdaranc sin kamp. 

- Auka rnedvitet hjå folk i Noreg. 

- Auka forscilnga mll!om det kurdiske og norske folket. 

- Avslora og opplysa om all norsk samhandel med 
Tyrkia, Iran, Irak og Syri.l - militært 01 sivile. 

- Sto oppretting av kurdiske nasjonale, representative organ. 

SOlidaritetiikomite11n Kurd11rlle$ Venner 
Boks 2.11,. Sentrum, 0 103 O.<ilo 
E-post: espen@feskar.ne.t. 
l'ffliffløoto:Ot\:lli.t!Sa9i51 

FOTO: ELSE MERETE THYNESS 

I industrisamfunnet Odda har gasskraft
motstanderne tatt første stikk i kampen 
om gasskraftverk. Tidlig i høst ble det be
stemt at Odda skulle iverksette en storstilt 
ENØKsatsing. Først skal alle tenkelige 
energiøkonomiseringstiltak utredes. Der
etter skal de settes i gang; ved kraftanleg
get, i de store industribedriftene, i mindre 
offentlige bygg og i husholdningene. 
- Etter utredningsfasen hvor vi mobilise-

- Har vi noe forskning som viser at det går an å 
bruke vind, bølger eller solkreft? 
- Forskninga har vist at det er et stort po
tensial, men mye av informasjonen blir 
ikke formidla ut. D en blir heller ikke til
passa de behovene og mulighetene som 
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finnes i lokalsamfunnene. 
Kollbotn nevner indre Østlandsområdet 
som eksempel. Her kunne avfallet fra 
skogbruk og treforedlingsindustrien blitt 
brukt til å utvikle bioenergiformer. 
- Alt dette må skje i kombinasjon med 
vannkraft som fortsatt er basisen forelek
trisitetslandet Norge, sier Kollbotn. 

Konkurrere ut kullkrafta 
- Ville det ikke totalt bli mindre utslipp hvis 
Norge kunne eksportere gasskreft til land som 
nå er avhengig av langt mer forurensende energi
kilder som kull- eller atomkreft? 
- Naturkraft A/S som eventuelt skal byg
ge Norges to første gasskraftverk, har 
verken avtale med kull- eller atomkraft
verk i Norden, om at de stenger den da
gen norske gasskraftverk åpner. Natur
krafts strategi er at gasskrafta skal kon~ 
kurrere ut på pris kullkrafta på et fritt 
nordisk marked. 
Noe Kollbotn mener er lite trolig. 
- Det ligger svære kapitalinvesteringer i 
kullkraftverka, så de legger neppe ned seg 
sjøl uten kamp. Jeg tror heller gasskrafta 
vil konkurrere ut satsinga på fornybar 
energi. Miljøorganisasjonene i Finland, 
Sverige og Danmark går sterkt i mot at 
Norge eksporterer gasskraft til landene 
deres. 
Nå mener Kollbotn at RV trenger en de
batt om alternativ energi-politikk, bl.a. for 
å sikre den kraftkrevende industrien i 
Norge. 
- Fagbevegelsen og miljøorganisasjonene 
må sammen ta til orde for at det er for
nuftig å ha en kraftkrevende industri i . 
Norge basert på strenge miljøkrav, fram
for at industrien flagger ut til områder i 
verden hvor det ikke stilles miljøkrav og 
en også har svakere faglige rettigheter. I 
åra framover kan vi så eksportere miljø
vennlig teknologi til den tredje verden, 
slik at de kan bygge opp sin industri på 
miljøvennlig vis. 

Arbeidsplasser og miljø 
- Hvilke politiske konsekvenser har gasskraft
kampen hatt i Norge? 
- Både gasskraftkampen og valgkampen 
har presset de fleste partiene til å innrøm
me at satsinga på energiøkonomisering 
og andre fornybare energikilder enn 
vannkraft, må få en langt høyere prioritet. 
Stadig flere innser at det er vanvittig kort
siktig å brenne olje og gass, som det har 
tatt naturen millioner av år å utvikle, til 
energi. Det gir miljøbevegelsen og den 
delen av fagbevegelsen som går i mot 
gasskraftverk, og som samtidig ønsker at 
vi både skal ta vare på arbeidsplasser og 
miljøet, et gunstig utgangspunkt. 
- RV bør gå i spissen for å utfordre en ny 
regjering og et nytt Storting til å bevilge 
milliardbeløp årlig til både forskning og 
investeringer på alternative energiområ
der. Det ville slå beina fullstendig under 
de som tror at gasskraftverk er den eneste 
løsninga. 

Else Merete Thyness 

Ingressen 
til høyre
kan leses 
sist i
denne fila.
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gasskraft-gasskraft 
vendige · 

n trussel m ot · ne. I de 
og gasskraftverk; m~s andte frykter 
V ønsket å reise 4enne-debatten i Op 

· · "' · ·. · ·. · eglsen ~or 

Nils D ag D rivdal er leder av Fiskå 
Verk Arbeiderforening. Foreningen 
organiserer de ansatte ved Elkems 
smelteverk i Kristiansand. Opprør tok 
en prat med Nils Dag. 

- JA, sier Nils Dag. Det gleder meg at fle
re og flere RVere begynner å forstå at må
ten å løse framtidig kraftunderskudd er 
gasskraftverk. Industrien må ha garantier 
for mer kraft til konkurransedyktige pri
ser. Ellers blir det ikke noe av investering
er som er helt nødvendige for verkenes 
framtid. 

- Men hva med mi!Jøet ? 
- Økte CO2 utslipp er sjølsagt et dilem-
ma. Men jeg tror det er mer miljøvennlig 
å bygge gasskraftverk i Norge enn å ek
sportere gass til nye kraftverk i f.eks. Eng
land. I Norge er det mulig å presse kraft
selskapene og regjeringen til å satse på ut
vikling av ny renseteknologi. Jeg tror ikke 
England prioritere dette arbeidet. Jeg vil 
forresten minne om at tungindustri er en 
forutsetning for alternativ energi. Her på 

Fiskå produserer vi Silisium-metaller, 
som brukes i solcellepaneler. 

- Hvor viktig er ny kraft ? 
- Markedet for enkelte metaller vokser. 
Det må komme utvidelser - enten i form 
av utvidelser, eller i form av helt nye verk. 
Hvis det blir bygd nye, moderne verk i 
andre land, kan dette på lang sikt bety 
kroken på døra for oss her i Norge. Der
for engasjerer vi oss sterkt i Elkems for
handlinger med staten om kraftrettighe
ter og langsiktige avtaler om kjøp av billig 
kraft. 
Du kan sjølsagt si at vi løper kapitalens 
ærend. Men dette gjelder våre arbeids
plasser. Du kan spørre om hvorfor sam
funnet skal selge billig kraft til Elkem, et 
konsern med milliardoverskudd i -96. 
Men dette må RV gå inn for. Satt på spis
sen er situasjonen sånn: hvis Elkem-di
rektøren blir sur og utålmodig over kraft
forhandlingene, bruker han gjerne 1 milli
ard på et nytt verk i f. eks. Kanada. 

- Skal de store selskapene som for eksempel 

Alternativet til å bygge gasskraftverk eller å legge de siste fossenene vi har her t il lands i rør, er å 
forvalte den energien som produseres på en miljøvennlig og økonomisk måte. 

• 

Hydro og Elkem få billig kraft uten betingelser? 
- Nei, det synes jeg ikke. Ser vi på den 
energisløsingen som kjennetegner bran
sjen, kan det nok være at de har fått for 
billig strøm. Jeg ønsker heller ikke at sel
skapene skal ha rett til å selge strømmen 
til markedspris, hvis de trapper ned pro
duksjonen i Norge. Et fornuftig krav kan 
være konsesjonsvilkår som knytter fallret
tigheter og kraftpris opp mot lokal syssel
setting. Det vil si at nedbemanning fører 
til høyere kraftpris, mens nyetablering gir 
billigere strøm. 
Det er viktig med et krav om lokal pro
duksjon. Konsesjonsbetingelsene må væ
re slik at konsernet må betale markedspris 
for strøm fra «eget» fall, dersom de legger 
ned det lokale verket. 

- Tror du at strøm fra gasskraftverkene virkelig 
vil løse noen problemer for industrien? Har ikke 
liberaliseringen av energimarkedet kommet så 
langt at all ny kraft vil bli eksportert til dobbelt 
przs av det industrien vil betale? 
- Nei. Jeg tror myndighetene har forstått 
at full liberalisering vil bety kroken på dø
ra .for den kraftkrevende industrien. I dag 
er det lokalpolitikerne som er det største 
problemet. Som styremedlemmer i de lo
kale kraftselskapene, krever de økt lønn
somhet. Elkem-konsernet kjøper strøm 
fra minst 10 forskjellige lokale kraftverk. 
Alle er uvillige til å inngå langsiktige kon
trakter om strøm til industrien, fordi de 

Trussel mot 
arbeidsplasser? 
Årets Trondheimskonferanse skal 
være 31.10. - 2.11.97. 
Leif Sande skal innlede om temaet 
«Strengere miljøkrav - en trussel mot 
arbeidsplassene?» Han er aktiv SV
politiker og nestleder i N OPEF. Dette 
innlegget holdt han på LO
kongressen: 

Leif Sande, NOPEF, startet med å sitere 
Lenin som en gang skal ha sagt at «Sosia
lisme er elektrisitet og sovjetmakt.» Vi er 
enig om at politikk trenger vi. Politikk kan 
etter hvert sammenliknes med det som 
selges på et kjøpesenter hvor de billigste 
tilbudene foreligger. Ideologien har vi ik
ke vanskelig for å forstå, men det er verre 
med det materielle grunnlaget som 
trengs. Dette ser vi spesielt i synet på ut
nyttelsen av norsk råstoff. 
- Når vi vestlendinger tar drosje fra For
nebu og inn til byen, får vi raskt høre at vi 
er bønder som skal ha subsidier. Når jeg 
så forteller hvilken bransje jeg jobber i -
nemlig olje- og gassbransjen - begynner 
sjåføren å snakke om streiker og foru
rensning. Norge er i dag verdens 6. stør
ste gassprodusent, vi er verdens 2. største 
eksportør av olje og gass. Vi har verdier i 
dag i Nordsjøen tilsvarende 160 milliar-

håper at denne strømmen kan selges dy
rere på markedet. 
- Avviser du ENØK-satsing som et alternativ 
til gasskraft? 
- Jeg er veldig for ENØK og innser at fag
bevegelsen kunne presset hardere på for 
flere ENØK-tiltak. Men det tar så ugude
lig lang tid før ENØK-potensialet blir til 
strøm i kablene. På 80-tallet ble det laget 
masse planer. Det meste var helt urealis
tisk, og de gode prosjektene stoppet opp 
fordi ingen ville betale. Her på Fiskå har 
vi nok spillvarme til å gi over 10 000 men
nesker oppvarming. Men noen må betale 
røra. Det er urealistisk å tro at Elkem vil 
bygge og drive fjernvarmeanlegg for hele 
Vågsbygd. Her burde nok fagbevegelsen 
forlange at kommunen skjærer i gjennom. 

- Til slutt, Nils Dag, hva .rynes du om mi/jøbeve
gelsen? 
- Miljøbevegelsen gjør et nyttig arbeid. Jeg 
håper fagbevegelsen og miljøbevegelsen 
kan samarbeide om å skape en oponion 
for at vi fortsatt skal ha kraftkrevende in
dustri i Norge. Jeg håper miljøbevegelsen 
kan gå inn for å frita p rosessindustrien 
for CO2 avgift, for dette er helt nødven
dig for å hindre utflagging til land med 
langt svakere miljøstandarder, avslutter 
Nils Dag Drivdal. 

Bjørn Tore Egeberg 

der kroner. Olje- og gassinntektene repre
senterer 20 % av statens årlige inntekter. 
Det er energien som utgjør den viktigste 
basisen for industrien. 
Så er det alltid snakk om at bruken av fos
silt brensel gir CO2-utslipp. Det vil det all
tid gjøre. Fossilt brensel må nødvendigvis 
føre til forurensning. Men hvor mye re
presenterer Norges andel av CO2-utslip
pene i verden - kun 0,2 %. Vi har lavere 
utslipp enn ellers i Europa og bare halv
parten av USA sine utslipp. Hvis verdens 
andel av CO2-forurensningene settes til 1 
meter, representerer Norges andel kun 7 
centimeter, sa Sande som fortsatte slik: 
- Skal vi ikke sjøl ha lov til å bruke noen 
av våre egne ressurser? N år vi ønsker å 
bruke 4 mm av denne meteren til industri, 
da bryter helvete ut. Alle er enig i at vi må 
ha en miljøvennlig produksjon. Gasskraf
ta slik den er planlagt vil redusere CO2-
utslippene i verden, og de vil redusere be
hovet for atomkraft. Hadde disse gass
kraftverkene vært bygget, hadde danske
ne sluppet å fyre opp igjen sine foruren
sede kullkraftvetk. Det sies at det skal 
bygges vindmøller. Ja, hva sier folk i Øy
garden om det skal settes opp 700 vind
møller der ute? I USA går miljøvernere nå 
imot vindmøllene, fordi de tar livet av fu
glene. Det vi trenger kanskje aller mest nå 
er å få folk til forstå at det er produksjo
nen vi lever av. 

(Kilde: Referat fra den 29. ordinære kon
gress 1997) 

Ingressen til 
venstre kan leses 
sist i
denne fila.
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sos13 isme 1 
Det er varslet innstramminger på 
kommunal sosialhjelp i Alta 
kommune, der sosialkontoret splitter 
opp sosialhjelpen i rekvisisjoner. 
Satsen for sosialhjelp er kr 5.000,- i 
livsopphold og dekt husleie og strøm i 
tillegg. 

Sosialkontorene i Norge opererer med 
livsoppholdssatser fra 3.000 til 4.500 

kr. Sørreisa ligger høyest. Spesielt i Vest
Finnmark, Nord- og Midt-Troms er sat
sene nede i 3.000 kr. I tillegg skal det være 
vanskeligere å få økonomisk sosialhjelp 
når det dreier seg om pengeutbetalinger. 
Og får du barnetrygd, får du redusert el
ler ingen sosialhjelp. Dette er betenkelig 
når sosialstøtten allerede er under den 
lovlige grensen. Dette stemmer dårlig 
med det bildet riksavisene gir av Norge 
som et av de rikeste landene i Vesten, 
_hvor bl.a. oljefondet skal investeres i ut
landet! Jeg har selv berømmet AP-regje
ringen for god økonomisk politikk, men 
dette er kun i avisene. H eller ikke jeg har 
sett noe til rikdommene. 
Rød Valgallianse har vær kritisert i media 
for å ville øke skatten til de som tjener 
over 500.000 kroner. Og jeg må tenke 
meg godt om for å finne ut om jeg kj en
ner noen som tjener så mye, som altså er 
lite for kaksene. Jeg tror ikke jeg kjenner 
noen som tjener 500.000 kroner. Men det 
er gitt penger til redere og aksjespekulan
ter, samtidig som de fattige i samfunnet 
får mindre enn tidligere. Så hvor er det 
blitt av olje millionene? Er det Inge Løn
ning som har dem? Er de på private hen
der? H os konserneiere som får både 
SND-støtte og kulturpriser? 
Mens eneforsørgere og arbeidsledige ikke 
har til pålegg på de tørre skorpene eller 
penger til egen leilighet. Det er vel ikke ba
re rederne som skal ha et eget sted å bo? 
Personlig jobber jeg som skribent når jeg 
ikke har ordinært arbeid, og straks jeg un
dersøker mulighetene for stipendier og 
støtteordninger, så mister jeg den allerede 
reduserte arbeidsledighetstrygden. Man 
skal med andre ord ikke gjøre eller tenke 
noe selv, er systemets gylne regel. 
Når har vi et sosialistisk parti i Norge i 
RV, Rød Valgallianse av uavhengige sosia
lister og AKP, der det settes krav til den 
enkelte om å ta i seg selv om vi skal få for
andringer. Det er et parti som uttaler at 
det vil jobbe for å få fjerna terroren i sam

. funnet (Aslak Sira Myhre) som mange er 
plaget av. Straks jeg tok i sosialismen, fikk 

Som et apropos -

jeg terrorens øyne retta mot meg. Og det 
advares fra partiets medlemmer og repre
sentanter: «Gjør noe så vi ikke våkner til 
en blåmandag etter valget!» 

Makt korrumperer 
D et er en skandale at det skal leve fattige i 
et så rikt land som N orge. D et burde 
opprettes mat- og suppestasjoner i alle 
landets sentrer, slik at folk får i seg den 
maten de trenger. D et bør settes opp 
sprøyte- og kondomautomater. D et bør 
bygges billige utleieboliger. D et finnes 
massevis av mennesker i dette landet som 
tjener under 100.000 kroner i året, og de 
har sjelden råd til å betale 10.000 kroner i 
innskudd pluss tre måneders forskudds
leie. Det gis ikke lån til lutfattige. Prisen 
på bøker burde senkes ved å fjerne moms 
og avgifter. Bøker er kunnskap, og vi 
trenger kunnskap for å få til forandring, 
som f.eks. samisk språkopplæring som er 
en forutsetning for å jobbe i forhold til 
Sametinget, og for å jobbe i samiske om
råder. Jeg kan ikke forstå at man ikke vil 
vedkjennes ved sine egne. Man burde væ
re stolt av sitt opphav, men man trenger 
ikke bo oppå dem. Om man er av samisk, 
norsk-finsk eller norsk-dansk avstamning 
så burde man sette seg inn i hva dette in
nebærer istedet for å ta avstand fra det. 
Det er ikke noe bedre på den andre siden 
av gjerdet, men den andre siden kan gi 
deg ny kunnskap og perspektiver på deg 
selv og på din egen hverdag. 
Det burde investeres i et nordnorsk 
kunstakademi, og kunstlivet generelt bur
de styrkes. D et samme med forlagsbran
sjen som kunne trengt enda større støtte 

selv sa!-~ d!ii eg situa~j◊!; b!Pt <lu. st~1 
uteqepe~~~+ til ;µa~t ~eµ,g~e~ i~ ~prp 
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Stokke so.sjalh:qntoi '1 bit S,M,~vc::,p • · · 
Defini~)o1: av betr~~t <«:ød~jelp~> + !;" /i søkn .. , 
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slik at de kunne gi ut flere kvenske og 
nordnorske bøker. En nylansering av 
Matti Aikios bøker hadde vært ideelt, den 
første av de norsk-samiske skjønnlitteræ
re forfatterne, selv om han skal ha tatt av
stand fra det samisk, så er det noe man 
kan tåle i dag. Han var jo en personlig 
venn av kunstneren Gustav Vigeland, ak
tet i den store verden, og Sigrid Undset 
skal ha møtt ham på en av hans fuktige 
aftener. 

Imperialisme 
Kampen mot atomvåpen er ikke over. Vi 
kan ikke akseptere at det bygges atom
kraftverk bak vår rygg. Og jeg har tenkt 
litt på dette med disse FN-soldatene, hva 
er det de beskytter? Er det oljeproduk
sjon og utplyndring av palestinere de be
skytter? Hvorfor skulle ellers Vesten øn
ske en alliansepartner i Midtøsten? For 
det har ikke vært på tale med å sende FN
soldater til slaktinga i Algerie eller folke
mordet i Kurdistan. Om muslimene ut
rydder seg selv, vil alle andre bli glade: 
Muslimske fanatikere er noe man ikke øn
sker besøk av, men Vesten må være veldig 
forsiktig i sin innblanding i andres anlig
gender; så de ikke lager flere nye katastro
fer i sine grensesettinger. Tyrkerne kjøper 
norske våpen, så deres kamp mot kurder
ne vil man neppe bry seg med, så lenge 
tyrkerne har overtaket. Og det er veldig 
merkelig at en av Norges allierte, Tyrkia, 
arresterte en britisk og en norsk parla
mentariker på besøk på en kurdisk freds
konferanse. Samtidig har tyrkiske opposi
sjonelle, bosatt i Norden, forsvunnet på 
ferier i Tyrkia. Vil Norge vedkjenne seg, 
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og støtte, et diktatur som arresterer for
fattere og journalister, på indonesisk vis, 
og som dreper kurdere?! Og hvordan kan 
Norge sende millioner og milliarder kro
ner ut av landet uten å ha ordna for sine 
egene? Er det den sterkestes rett? At man 

- selv m å sørge for å komme seg høyere 
opp i hierarkiet? 

Solidariske krav 
Tilbake til sosialkontoret, så sier både so
sialloven og Stortinget at har du ingen 
inntekt så har du krav på sosialhjelp. Ti
den er inne til å heve livsoppholdet til 
5.000 kroner, uansett må sosialkontoret i 
samarbeid med arbeidskontoret hjelpe 
folk ut i arbeidslivet. En god ide er å støtte 
RVs krav om 6-timers-dagen uten lønns
reduksjon slik at flere kommer ut i arbeid, 
og slik at de deltidsansatte får hevet sin 
lønn. AP er nødt til å stå bak dette kravet, 
det er jo som kjent et gammelt AP-krav 
fra 1930-årene, og jeg oppfordrer herved 
Arbeiderpartiet til å sørge for at arbeidsle
dige og eneforsørgere får den pengestøt
ten de har krav på. RV har antydet at det 
foregår en femininisering av fattigdom
men. Partiene som har makta må snart be-
gynne å sørge for sine egne, AP ved å gå 
tilbake til sosialismen hvor de jo var i ut
gangspunktet, og AP-kvinnene ved å h jel
pe eneforsørgerne og andre kvinner som 
lever under fattigdom sgrensa. 
Hva skal vi med penger på bok når kjøle
skapet er tomt og regningene strømmer 
ned i postkassa? Si nei! til utvinning av 
mineraler på norsk jord, konsernene tar 
jo uansett bare verdiene ut og legger 
igjen avfallet, og kaller oss for «latsabber» 
og overpriviligerte mennesker. Tiden er 
inne til at man setter seg opp mot kapita
listenes raseringer av natur og menneske. 
Vi kan ikke akseptere at kapitalistene leg
ger industri til Melkøya utenfor Hammer
fest, eller at det utvinnes mineraler på 
Finnmarksvidda, så lenge konsernene 
kun legger igjen vekslepenger og avfall. 
Undertegnede så selv hva som fulgte med 
av søppel da kraftverket i Sautso begynte 
å fungere og vannet strømme ned elva. 
Det foregår rekordhøye CO2-utslipp når 
konsernene brenner opp utstyret sitt. Hva 
hjelper det med lovnader når det kun er 
løgn?! Hvorfor stemme AP eller FrP når 
de er din fiende i praksis? 

Bengt Isaksen, Alta RV 

Innlegget er noe forkortet, red 
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Siger for Raud 
Ungdom i skulevala 
Jepp. Då er valet over og det er på tide 
å klø seg litt i skallen og freista tinna 
ut kva som eigentleg skjedde med 
rørsla vår og resten av landet. Eg skal 
sjå litt på årets skuleval. 

Fyrst og framst; Raud Ungdom nådde 
målet om å gå fram under skulevalet. Vi 
fikk 6.5% i skulevalet i år, opp mot 6.4% i 
1995 og 2.7% ved sist stortingsval i 1993. 
Dette tyder at RV, med Raud Ungdom, er 
det einaste partiet som har gått konse
kvent fram sidan skulevala byrja. Medan 
SV og SP har gått opp og ned har vi hatt 
stø kurs framover. 
Korleis forklarerein dette? I 1993 vart det 
freista forklart med at vi surfa på ei NEI
bølge og gjorde vårt beste skuleval grun
na EU-kampen. Vel. No har både JA- og 
store delar av EI-sida klart å leggja EU
kampen dau, men likevel går vi fram. 
Det har og vore freista forklart med ein 
god dose karismatiske folk i rørsla vår, og 
at skulevala i det store og heile blir avgjort 
av karismatiske folk i debattane. Sjølvsagt 
er det noko i det. Ser ein over resultata ser 
ein fort at Trond Giske gjer det konse
kvent betre enn ein muggen gamal, sur 
ordførar. Det er og sånn at FrP ofte gjorde 
det best der dei ikkje møtte opp - dei mug
ne folka <leira var ikkje særs populære. 

Meir enn karisma 
Men det blir for billig å redusera skulevala 
til nokre karismatiske folk. For det fyrste 
har skulevala gått føre seg mykje lenger 
enn ein del av Giske-stemmefiske-folka. 
For det andre syner det seg rett som val
forskarane seier, at skulevala gjev ei god 
dekning for tendensen i det «verkelege» va-

let. RV gjekk fram ved stortingsvalet i år, 
omlag over heile landet bortsett frå Oslo. 
Eg meiner skulevala syner at vi har ei bøl
ge av radikal ungdom på 90-talet, og at vi 
no klarer og fanga opp ein del av dei. 
Særs interessant er det at det ser ut som 
om vi i år har gjort det best på yrkesskula
ne mot den tidlegare tendsen som var at 
vi var eit gymnasparti. 
Dette handlar sjølvsagt ikkje berre om ein 
ufatteleg suksess frå vår side. Vanleg folk 
har grunn til å gjera opprør når dei blir to
talt svikta og tråkka på av «sosialdemo
kratane». Men noko må det likevel ha 
med oss å gjera. 
1. Vi er fleire og med meir erfarne folk 
enn før. . 
2. Vi dekte fleire skular med ungdom som 
debattantar i år enn før. 
3. Vi har ein meir utvikla politikk og ev
nar meir å stå fram som eit reelt alternativ. 

Argumentasjon 
Men kva argumentasjon traff ungdom 
under skulevala? D ette er det umogleg å 
måla men det er mogleg å seia noko om 
det ut frå kva som vart sagt etterpå osb. 
Ein klår anti-parlamentarisk argumeta
sjon med ein god dose politikerforakt var 
utvilsomt populært. 

«Politikerforakt er IKKE «et stort problem for 
vårt demokrati». Tvert imot, politikerforakt er 
bra! Politikere er mennesker som får betalt for å 
ha makt, eller for å LA TE som de har det, og 
mange av dem FORTJENER all muligforakt. 
Det er BRA for demokratiet, at folk ikke stoler 
på politikerne. Politikerforakt er et GODT ut
gangspunkt for å skjønne at det som trengs er at 
vi organiserer oss og gjør noe SJØL! 
Akkurat det er politikerne ganske redde for, for 

Reform 94 og Lærlingeplassar var ein taparsak for Arbeidarpartiet og ein vinnarsak for RV i 
skulevala 

når ungdom organiserer seg kan vi komme til å 
forstyrre det politiske spillet til slips-menneskene. 
Sjølsagt kan det være litt ubehageligfor DEM, 
at det fins bråkete folk som stiller krav og sånn. 
Men VI rynes det er på tide, at det blir langt mer 
BRAK og KRAV og POLITIKERFOR
AKT, for vi ØNSKER ikke å fortsette å leve i 
Kjell Inge Røkkes og Torijørn Jaglands drømme
samfunn, der staten og kapitalen styrer absolutt 
alt. Derfor er politikerforakt en god ting, og de 
fleste politkere har aldri forgeni noe anna. 
- Etter å ha hørt på denne debatten skal de av 
dere som ikke er politikere legge en lapp i ei kas
se, for å vente fire år til neste gang. Vi skal lik
som bestemme hvem som skal sitte å trykke på 
noen knapper på Stortinget. Det er demokratiet 
for oss. Stem i vei, stem så det suser, det er likevel 
ikke det viktigste. DERE er viktige. Ikke stol 
på politikere. Kjemp mot gasskraftverka - meld 
dere inn i Natur og Ungdom, kjemp mot rasis
men - meld dere inn i SOS-rasisme, kjemp mot 
kapitalismen - bli med i Raud Ungdom! 

Dette er .!)ølvsagt ikkje alt. Rein klasseagita.!)on, 
antirasisme,jentekamp ... Ungdom er radikale 
ogforbanna. Vi seier det er grunn til å. være for
banna, og at vi må bråka og kjempa mot kapita
lismen, for framtida vår.)) 

Benta frå skoleringehefte til Raud Ung
dom. 

U tangspunktet for at vi no går framover 
er altså at 90-talet er fullt av radikal ung
dom. Då blir det opp til oss å finna ut kva 
vi gjer med det. Korleis skal vi organisere 
<lesse ungdommane? Sjølv om vi gjorde 
ein del rette ting under skulevala, manglar 
det mykje. For vi har tenkt å arbeida for 
eit nytt ungdomsopprør i Noreg, og vi 
har tenkt å klara det. 

Espen Løkeland Stai 

Resultat fra skolevalgene 
Stemmer 1997 Prosentpoengs endring fra .. Mandater 

Fylke Antall % 1995 1993 1991 Antall Endring 
llJ ..., 

Østfold 575 11.9 3.6 9.4 8.2 1 1 
en Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo llJ 

Akershus 572 5.5 0.1 0.8 2.2 1 1 i:: 
Nytt 24-siders nr. i salg nå!Litt av innholdet: -~ 

Oslo 645 9.2 1.6 1.2 3.6 2 1 
..., * Faglig kamp, tariffoppgjøret og streikeretten ell 

Hedmark 184 3.9 1.0 2.2 2.5 0 0 
..., * EU på vei mot forbundsstat ell 

Oppland 226 4.9 0.1 2.5 2.5 0 0 0 * Albania - bl.a. intervju med SK-medlem_i det illegale 
Ol) kommunistpartiet 

Buskerud 294 5.4 2.9 2.6 3.9 0 0 ;.:::l * Stoff om den internasjonale ML-bevegelsen 
Vestfold 378 6.4 -3.8 2.3 2.7 0 0 

llJ 
0... * Revolusjonen er ikke et abstrakt framtidsmål 
ell 

Telemark 220 5.1 -2.4 0.5 -0.2 0 0 ~ * Hvitvask av fascismen: "Kulturradikalere" på banen for 
Aust-Agder 3.9 0 0 

en redaksjonen 115 -0.3 2.1 2.1 i:: 
llJ 

Vest-Agder 164 3.5 * 1.6 1.1 0 0 ..., Send kr. 30,- i forskudd til postgiro 0801 4513206, og du får ·s: 
Rogaland 424 3.9 -0.7 1.8 2.1 0 0 en bladet hjem i posten. 

i:: 
Hordaland 920 7.6 0.8 5.0 4.2 2 2 i:: Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi mener at 
Sogn og Fjordane 155 4.6 0.5 1.0 2.4 0 0 ,2 den revolusjonære venstresida trenger å forene kreftene 
Møre og Romsdal 220 2.9 -1.7 0.8 1.0 0 0 E omkring de viktigste kampoppgavene. 

ell I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist-leninistisk Sør-Trøndelag 502 7.5 -1.5 4.5 3.5 1 1 rJ') 

~ enhet, som forutsetning for å rekonstituere et kommunistisk 
Nord-Trøndelag 277 6.3 -1.3 1.9 3.5 0 0 en 

I,.; parti i Norge. 
Nordland 633 9.3 0.4 6.3 2.7 1 1 0 

Troms 714 22.7 4.0 9.2 16.9 2 2 z Sjekk våre sider på internett! 
Qj http://home.sol.no/steinhol/publ/revol/revo.html 

Finnmark 56 3.0 1.0 1.4 -0.2 0 0 ,:, 
Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. ~ 

Sum 7274 6.5 * Stilte ikke liste 
Oppdatering ca. en gang i måneden. www.pdf-arkivet.no (2020)
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ATErling Folkvord ikke kom inn på Tinget fører til at RV 
mister flere millioner kroner i året. Dette får konse

kvenser for Rød Ungdom, som får bevilgninger fra RV. Stor
tingsvalget gjør det også helt klart at den eneste sjansen rørsla 
har til framgang ligger i styrka organisering på grunnplanet, og 
det er· først og framst ungdommen som må vinnes. Også hvis 
Klassekampen skal gjenreises som aktivistenes avis er ung
dommen helt avgjørende. Det betyr at folk som vil gi et bidrag 
til oppbygginga av en sterk revolusjonær bevegelse i Norge i 
dag må satse på Rød Ungdom. Og noe av det viktigste du kan 
gjøre er å styrke Rød Ungdoms økonomi. 

ReD UNGDOM gjorde i år det beste skolevalget noen sinne, og 
organisasjonen får mange nye lag og medlemmer. Men den dår
lige økonomien er i dag ei direkte hindring for Rød Ungdoms 
vekst, særlig utafor storbyene. Uten penger kan vi ikke frakte 
folk fra Nord-Norge til konferanser i Oslo. Uten penger kan ik
ke sentralstyret reise rundt og bygge organisasjonen der det er 
potensiale. Uten penger har vi ikke noe eget blad, og vi får ikke 
råd til løpesedler eller hefter. D ette betyr at vi er inne i en fase 

0 

hvor økonomiske bidrag til Rød Ungdom har stor betydning for 
bygginga av den revolusjonære rørsla. 

ReD UNGDOM jobber med å styrke sitt eget økonomiarbeid. 
Men vi er i dag helt avhengig av at flere voksne er villige til å avse 
noen kroner for å bygge opp den økonomiske styrken som skal 
til for å reise en revolusjonær bevegelse blant ungdommen. I til
legg til at RV nå får langt mindre penger, merker vi at staten 
strammer inn på inntektene vi kan få gjennom Studieforbundet 
Ny Verden. Jo sterkere Rød Ungdom blir, jo mer haster det å få 
bygd opp en økonomi som kan stå støtt uavhengig av Staten. 

■eD UNGDOMS eKONOMIICAMPANJI har som mål å bygge 
opp varig økonomisk styrke. De innsamla pengene skal enten 
investeres i ting som gir inntekter tilbake, f.eks. hefter, t-skjorter 
og Rebell, eller de går til styrking av egenkapitalen. 

DETTE KAN DU GJØRE FOR UNGDOMMEN, FRAMTIDA 00 KAMPEN FOR SqslALISfylEN: 

• Autogiro 
Mange organisasjoner. mottar store inntekter gjennom at folkgir faste .peløp, sotp trekkes automatisk fra konto •• Du bestemmer sjøl hvor stort og hvo.1;t ofte det 

faste trekket skal være. D et kan være 50 kr i måneden, 400 i kvartalet, 1000 en gang i året, hva som helst. Du kan avslutte ordninga når du vil. Autogiro er det vi 

først og fremst ber RVs medlemmer om å bli med på, fordi det gir faste og oversiktlige inntekter. 

• Gaver 
D et er sjølsagt fullt mulig å gi et engangsbeløp, om ikke autogiro passer.Du kan også kjøpevåre dekorative Støttetiere .. Ethvert b<;løp mottastmed revolusjonær 

takk! 

• Rebell-abonnement 
Vi oppfordrer alle RVere til å abonnere på Rød Ungdoms blad. Et innholdsrikt, interessant og revolusjonært ungdomsmagasin burde være et must for enhver 

RV-er, og prisen er bare 110 kr for 8 nummer! Rebell er avhengig av å få flere abonnenter hvis bladet skal fortsette å komme ut. 

OPPRØR 8•97 

r-----------------------------------------------------------------------, 
JA, ieg vil steffe Red Ungdom, på felgende måte: 

D AUTOGIRO (Vi sender fullmaktsskjema) 

D GA VE på kr, ___ til RU-kontonr. 0801 21 40267 

□ Sl 01 I EI IER _stk. å kr.10,-

□ REBELL-ABONNEMENT 8 nr. for: 

D 110 kr 

D 200 kr (snille folk) 

D 300 kr (kader) 

Navn: ________________ _ 

Adresse: _______________ _ 

Postnr, sted: ______________ _ 
Send til : Rød Ungdom, Osterhausgt. 27, 0183 OSLO 

Tlf 22989070, faks 22989055 
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Korleis bør avisa vera? 
Ope debattmøte om Klassekampen i Bergen 

Omlag 30 folk samla seg torsdag 2. 
oktober for å diskutera avisa 
Klassekampen på eit møte skipa av 
Bergen og Hordaland RV og Raud 
Ungdom. 

Ordstyrarane gjorde det !<lårt at dei ynsk
te eit konstruktivt ordskifte om kva avis 
vi vil ha og kva RV og RU i Hordaland 
kan gjera for å styrkja avisa. Folk som vil
le krangla om kven som har sagt kva til 
kven kva tid, kvar og i kva rekkjefylgje, 
vart bedne om å flytta over i eit eige, min
dre møterom. Ingen slo til på dette tilbo
det. 

Lokal redaksjon 
Idar Helle fortelde om røynslene med å 
driva ein lokal K"K .. -redaksjon i Bergen, 
noko som kom igang våren 1996. D enne 
frivillige redaks jonen produserte om lag 
25 artiklar den fyrste våren, men sidan då 
har arbeidet gått nedover og delvis klappa 
saman, fortalde H elle. Eitt av tiltaka han 
ipeiner er ein føresetnad for å lukkas t be
tre m ed slike tiltak fram etter, e r at KK-re
daksjonen må utvikla strategi og konkrete 
planar for korleis ein skal utnytta frivilju
ge skribentar av denne typen. 
-Vi møtte både ein god del rot og noko 
direkte uvilje frå redaksjonen, sa Helle. 
Idar Helle lanserte fire redaksjonelle grep 
han meiner vil styrkja avisa. 

1. D ebattavis. Kl( må utnytta dei politis
ke spenningane innanfor venstresida. 
Avisa må ta klårare stapdpunkt i fleire sa
ker sjølv, og redaksjonen må ta meir initi
ativ til å få i gang breie debattar. D et er ik
kje nokon motsetnad mellom at avisa har 
!<låre standpunkt og at ein får i gang kon
struktiv debatt, tvert imot. 
2. Riksavis. Ein må knyta til seg skri ben tar 
i dei største byane og med kvart i distrik
ta. Ein målsetnad kan t.d. vera ei side kvar 
dag med lokalt stoff. -Dette er naudsynt 

for å få fram det sosiale engasjementet 
hos folk lokalt, dette vil styrkja avisa og 
kunnskapen om det politiske landskapet i 
N oreg, sa Idar Helle. 
3. Bakgrunnsartiklar. Bruk ressursperso
nar innanfor kvinnekampen, fagrørsla, 
miljørørsla og økonomi til å laga informa
tive bakgrunnsartiklar som ingen andre 
enn KK leverer. 
4. Aktivistavisa. H er meiner Helle at ho
vudutfordringa når ein skal styrkja kon
takten med aktivistmiljøa er å få til nær
leik og distanse samstundes. -D et er til 
dømes ikkje heldig om ein RV-aktivist 
skriv i KK om aksjonar han eller ho sjølv 
har organisert, det trengst kritisk distanse 
også til aktivistmiljøa. 

Aktivi star 
Møtelyden hadde få innvendingar til line
ne Idar H elle streka opp, jamvel om ein
skilde var langt meir kritiske til ideen om 
aktivistavis enn fleirtalet på møtet. Ung
domane snakka varmast for «aktivistavisa 
Klassekampen» medan det var folk med 
grått hår som ytra skepsis til om friviljug 
arbeid og aktivi'sm e kan sp ela ei viktig rol
le for avisa. Det var semje om at aktivis
men ikkje kan bera ei slik avis åleine, KK 
treng tingarar og pengar. Men det var og 
semje om at aktivismen er naudsynt, i til
legg til konvensjonell avisdrift og mark
nadsføring, ettersom det ikkje er mogleg 
å driva ei revolusjonær dagsavis utan dei 
ressursane vi kan henta inn gjenom frivil
lig innsats utanfor redaksjonen. 

Mangelfull politisk innsikt 
Både tilhøvet til støttespelarane åt KK 
utanom redaksjonen og tilsetjingspolitik
ken i Kl( var emne som fleire kom inn på. 
Torstein D ahle seier det slik: 
- D et er !<lårt at lesarane si rolle blir heilt 
spesiell for KK, som skal vera ei revolu
sjonær dagsavis. Lesarane er langt meir 
enn eit marknadssegment eller ei mål
gruppe; det er aktive, skapande menneske 
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re til redaktørstillingen i Klassekampen - klubbleder Tranøy er fornøyd: 

l!DSVærfstetk søkerliste 
·seth. kjent rom en av Norges I Fra KlassekamJl"OS egne rclikerfoir # D~i er iTolig"disse fire som !ilir hovedutfordrerne til styreleder 
n'i l<sreporrerehar sekt stillil)gen '. &nteThotesen søk!. ·n.oresen lun:en Rolv Rynning Hanssens kandidat, Jon Michel.:f" .Klubbleder og de 
.ktor i Klassekampen. Det ha~ ''' rekke ltderwrv i avisa bak seg og var en ansatlcs r:J-'Pr=nwnri styret, Tors1eio TrMøy, er svæn fotoøyd 
01.rlone 'fonnessen •om siod bak av drivkreft.co<: bak lanseringen av Klas. med søkerlisten> 
este. applag$økningenei nyere._,;, .se\<ilmpens lørøagsmaga:;in. RQald. Hel- · . - . Med d OJMge kvalifiserle kandidstcl' mS det v,ere mulig for 
>lti&roric Sllm en del av ledelstrit · . 'gheim, med fartstid i KKfra 1979 s.øke-t .. ·styti,t_ A ,,.~ om,en kandid.a1 alk kan stille s.,g bak, slik styret selv 
iunimavis. }>g!.åjobben.. "._'. · har•~last, sier han. SIDE 9 

tvisning er en dom pi\ Iivsiiå 
mav Cholam Mustafa Khan · · 
1e•kclig dobbclts&af(, <ler 
,g RV'er Gud t.irstn .. 
om li utvise en norsk u11g
·ge l i! et land hao ikke h~r 

il. Del te er el av de grusom•
! ;;w .daø-f':nx t:111J..n,ll,..-,.c.-:I·,"'' 

som er heilt sentrale i avisa sitt liv. Forstå
inga av dette har nok vore noko frynsete i 
redaksjonen. 
Dahle etterlyser ei meir audmjuk haldning 
andsynes støttespelarar og aktivistar frå 
redaksjonen. Han heldt fram: 
-Tilsetjingspolitikken er nykkelen. D et er 
sjølvsagt ikkje snakk om å tilsetja politiske 

, komissærar, men journalistane må ha ei 
grunnleggjande forståing av kva slags sam
funn vi lever i. D ei må lodda djupare enn 
journalistar flest i til dømes D agsavisen. 
KK har nok tilsett folk med mangelfull 
politisk innsikt, ikkje manglande, men 
mangelfull. Held ein fram slik vil avisa i 
lengda gå til helvete, sa Torstein D ahle. 

Fagrørsla 
D ekkjinga av fagrørsla var eit anna popu
lært emne. D ei fleste innlegga gjekk i ret-

ning av at det må prioriteras t meir ressur
sar til å laga ei god avis for fagorganiserte, 
om naudsynt på kos tnad av feature-arti
klar til laurdags-KK. Avisa fekk skryt for 
dekkjinga av Transport-landsmøtet og for 
å trekkja fram det som skjer ved Slippen i 
Sandnessjøen. 
D et to og ein halv times møtet vart opp
summert som bra og konstruktivt. Det 
finst folk i det radikale studentmiljøet i 
Bergen som er viljuge til å gjera ein inn
sats med å skriva for avisa, det blir organi
sert fast sal av KK i sentrum, og det skal 
bli dør-til-dør-sal på Møhlenpris der RV 
fekk stor oppslutnad i valet. 
Ingen av redaktørkandidatane vart nemn
de med eitt ord. 

Magnus Engen Marsdal 

Venstre om! Studiepakke fra RV om Klassekampen 

Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 
Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 

fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 
abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 
5026 Bergen 

Postgiro:0826 0702808 

På en telefonkonferanse landsstyret i RV hadde søn
dag 21. september var blant annet avisen Klasse
kampen oppe til diskusjon. D et ble fattet følgened 
vedtak: 

1. RV tar initiativ til åpne møter om Klassekampen i hele 
landet. 

2" RV lager et debattopplegg for RV lag som handler om 
hvordan vi kan styrke Klassekampen gjennom salg, 
skriving og abonnementssalg. 

3. RV ønsker en brei debatt også i KKs spalter og opp
fordrer redaksjonen til å sette av plass og oppfordre til 
debatt. 

4. RV har som organisasjon tar ikke stilling til hvem som 
bør være redaktør i Klassekampen, men vi vil ikke av
vise Jon Michelets kandidatur. RVs landsstyre inklusi
ve dagligledelsen fristilles til å delta i debatten rundt 
Klassekampen som enkeltpersoner. 

I den forbindelse 
har RV sentralt la
get en studiepakke 
som kan bestilles av 
lagene. Den innhol
der endel innlegg 
fra Klassekampen, 
samt Nærstad/ Bje
rkes strateginotat 
for avisa. 

Ring 22989050, 
faks 22989055 
eller send 
e-post: rv@rv.no 
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Aktivistene skal styre KK 
Jeg er stolt over å være med den i den ?evegelsen 
som i senere år er den «eneste» revolusionære be
vegelsen som har bygd opp en egen dagsavis. Det
te sier jeg ikke bare som medlem av_ A~P, RV og 
RU, men også som aktivist I orgarusasioner som 
SOS Rasisme, atur og Ungdom, .Ungdom Mot 
EU og Fellesaksjonen Mot Gasskraftverk. Derfor 
er det trist at denne avisa ikke tar konsekvensen av 
dette. 
Klassekampen skal ikke styres fra Oste_rhausgata 
27, hverken 3. etasje (RV) eller 4. etasie (AKP). 
Den skal heller ikke styres av en håndfull fne In
tellektuelle på Alnabru. Den skal styres av aktivis
tene som slåss for en bedre fremtid. 
Vanlig praksis hos aviser er at det er de som styrer 
som har kontroll over linja til avisa. Hos brorpar
ten av avisene i Norge er det kapitalkrefter (Aften
posten, VG etc) eller politiske partier _(Nationen 
og diverse lokale av~ser). KK er ved siden av d_e 
kristelige Vårt Land og Dagen den eneste dagsavi
sen som styres av en «bevegelse» - av den revolu
sjonære bevegelsen. 
Bevegelsen rundt KK har sagt temmelig klart fra 
hva den mener. Blant annet uttrykte oppropet 
mot Eivind Røssaak en kvass kritikk av den re
daksjonelle linja. Abonnentfallet burde også tol
kes i retning av at man ønsker noe annet. Tallet 
synker samtidig som den revolusionære bevegel
sen styrkes. Dersom AKP skal kritiseres for noe 
her er det fordi partiet ikke tok ansvar tidligere, 
slik,Trond Andreassen uttrykte i KK sist torsdag. 
Det er nok eksempler på at KK ikke har ønsket å 
ta aktivistene alvorlig. Da SOS Rasisme kontaktet 
redaksjonen for å gi beskjed om at en topp 1 Fe
drelandspartiet i Telemark var arrestert for væp_
net ran var svaret at SOS Rasisme skulle vente til 
etter v;lget - fordi de var for opptatt. C?pptatt me~ 
hva? Med å drive valgkamp for Enk Solheim .. 
Med å skrive reportasjer om kuer h~rmetlse_rt 1 
sprit i København? Da det var kr~foge arbeids
konflikter i Paris, valgte KK heller a dekke en un
dertøysurstilling. Dette er ikke å støtte opp om ak
tivisme dette er kvasi-intellektuell svada. Selv In
ternasj~nale Sosialister sin Sosialistisk Arbeidera
vis som kommer ut hver 14. dag dekker masse
kamp bedre enn KK. Og det sier alt om KK. 
Da Aksel Nærstad forlot styret til fordel for Rolv 
Rynning-Hansen, var ikke det for å overstyre IZI<:
fra AKps side. Tven imot har ,AI<P-ledelsen na 
for forste gang gm signaler om a selge ned til un
der 50%. Grunnen til at dette ikke kan gJøres en
nå, er at AKPs landsmøte vedtok at det eventuelt 
skulle vedtas på et ekstraordinært landsmøte. Om 
ledelsen skulle undergravd dette vedtaket, ville det 
vært total mangel på organisasjondemokrat1, noe 
nettopp AKPs kritikere beskylder AKP for. Men 
jeg lover - dersom det blir ekstarordmært lands
møte, vil jeg gå inn for å selge ~ed. Men samtidig 
vil jeg stille krav om _en mer aksions- og massebe
vegelsesorientert avis. Oppropene for o/s mot 
Bjerke og Michelet viser klart hvem sm aVJs Paul 
Bjerkes KK er. Det er ikk_e frie intellektuelle av ty
pen Thomas Hylland Enksen eller parlamentan
kere som Kristin Halvorsen som skal bestemme 
KK.s fremtid. Det er aktivistene i fagforeningene 
og andre masseorganisasjoner. Og det er disse 
som har tillit til Michelet. . 
Jeg ønsker en avis som tar folk på alvor, en avis 
som dekker og støtter folks bmp. Dette v~r den 
hverken under Sigurd Allerns siste red~ktørar eller 
under Paul Bjerke. Styrelederem kandidat Jon Mi
chelet håper og tror jeg kan bidra I den r_etrung. 
Jeg ønsker en avis som jeg med god samVJtt1ghet 
kan selge på gata. Jeg ønsker en avis som lar. lokale 
folk dekke kamper som skjer lokalt - ikke slik som 
nå når mail en gang ikke kommer med når det en 
sjelden gang er aktivistkalender. 
Så kan klubben uttrykke mistillit til Mi<;;helet s<:m 
redaktør. Men det er bare nok et tegn pa redakSJO
nens misforståtte oppfatning, at det skal være 
journalistenes avis, ikke aktivistenes. Husk - Mor
genbladet ble ukeavis, på tross av de fne Intellek
tuelle. Det er ikke behov for en dagsavis med den 
typen stoff. Det er folk rundt omkring s_om treng
er en avis som de føler som sm. En avis fagfore
ningsklubber kan abonnere på. En avis aktivister 
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langt utenom de etablerte o_g mindre eta?lerte par
tiene kan selge på gata. Michelet har gitt uttryk½ 
for at han ønsker det. Og dersom det viser seg a 
være feil dersom Michelet mot formodning skulle 
fortsette' som Bjerke, vil jeg være den første til å ta 
initiativ til et opprop mot ham. 
Det er helt sikkert nevnt før, men jeg vil gjenta det 
- det er lagt ut støtteopprop for en ny profil for 
KK på www.feskar.net/klassekampen. Alle som 
ønsker en aktivistisk avis som hverken er styrt av 
et parti eller av en håndfull fire intellektuelle burde 
slutte seg til her. Og jeg lover - den dagen KK_ er 
blitt, eller klart uttrykker at den vil ~li det, vil Jeg 
tross mitt usle studielån, slutte meg til Klassekam
pens Venner. 

Revolugonær hilsen Mathias Bismo, 22.09.97 

Grensa er nådd 
Det er mye å bli oppgitt av i den påg_ående kon: 
flikta om Klassekampen. I det maktspillet som na 
foregår er det ingen vinnere, bare tapere .. Meng
den av mer eller mindre hårreisende utspill som 
har vært servert fra partene i full offentlighet bn 
ta pusten fra en. Likevel: På et .eller ~nnet stadium 
tror jeg at man uansett blir nødt til a ta_ aktiv stil
ling til det som nå skjer. Og nå er faktisk grensa 
nådd. 
For min egen del stiller jeg meg bak mye av den 
harde kritikken som har vært rettet mot KK-sty
rets og AKPs håndtering av denne sak~n. Etter at 
AKP som majoritetseier i altfor !an~ ~d ha_r unn
latt å ta affære med den negative.utviklinga I avisa, 
mens det ennå kunne være mulig å løse dette uten 
åpen konflikt, har de nå rntt s_itt monn igjen. Vi 
har de siste ukene vært vitne til hvordan ledende 
styrerepresentanter på usedva~g klønete vis har 
bidratt til å blamere både seg SJØi, Klassekampen 
og partiet de tilhører. Men når enkelte på velkj~nt, 
enøyd måte ynder å framstille dette som en eller 
annen finurlig utspekulert A~-konsp1rasion, sy
nes jeg ikke det henger på greip; 1:Il det har opp
tredenen gjennomgående vært sa til de grader for 
amatørmessig. Men alt dette overskygges etter 
mitt skjønn likevel av de manøvrene som h.ar vært 
gitt til beste fra KK-redaksjonen og deres 1vn~ste 
støttespillere. Sær~g synes. Jeg den behandlinga 
som er blitt Jon Michelet til del 1 denne saken, er 
direkte usmakelig. Så vidt jeg har registrert, har 
mannen ikke gjort annet enn å - ut fra et ærlig _en
gasjement for Klassekampen - stille seg til avisas 
disposisjon i ei krisetid. Fra første stund har han 
da blitt møtt med hystenske hyl fra redaksions
klubben, og systematisk blitt forsøkt stemplet 
som 'kuppgeneral' og lakei for_AKP. Lørdag 20.9. 
utvides så vokabularet med fnske personkarakte
ristikker som 'familiens bajas' og 'politisk klovn', 
utvilsomt som kreativ videreutvikling av heia
gjengleder Allerns fyndige kraft_sats: 'oppblåst idi
ot'. Mens eierne i samme stil blir utdefinert av re
daksjonen m / venner som 'ma~ose og æ_reløse 
pøbler' og 'sekteriske pappskaller . At man 1 sam: 
me åndedrag ynder å anklage motparten for a 
mangle alminnelig folkeskikk, fortoner seg unek-
telig nokså komisk. . 
Etter at redaksjonen så har fordrevet de siste d~
gene med å misbruke avisas spalteplass til en ensi
dig svartmalende og grovt tendensiøs kampanie
'journalistikk' som man Sjeide~ ser i:naken til, ble 
det foreløpige høydepunktet nadd gie.nnom klub
bens ultimatum fredag. Ikke bare paberopte de 
seg en suveren rett til både å ansette redaktør og 
avsette styreleder etter eget forgodtbefinnende, de 
varslet like godt at de i motsatt fall ville overta sty
ringa av avisa sjøl. Var det noen som ropte opp 
om kuppmetoder? Om kuppgen~raler? Om en 
junta? Nei da. -Vi må ta ansvar, sier redaksions
klubben. Dobbeltmoralen lenge leve: Fortsatt er 
tydeligvis noen dyr likere_ enn andre. , . 
Dette har lite eller mgent1ng med fraser om. arbei
derdemokrati' å gjøre. Det representerer e1 form 
for grov sjøltekt som verken kan eller skal aksep
teres. En langt på veg uttømmende karaktenst1kk 
av dette får man faktisk gjennom e1 enkel omskr1-

' ' 

ving av Paul Bjerkes_ avskjedslede~ i lørdagsavisa: 
«Framgangsmåten viser at redaksjonen betrakter 
avisa som sin personlige eiendom. D et har redak
sjonen verken juridisk eller moralsk rett til. Klas
sekampen er et unikt prosjekt, bygget opp av _tuse
ner av aktivister, lesere, bidragsytere og skriben
ter. Det store flertallet av disse støttespillerne har i 
dag ingen tilknytning til redaksjonen .... Ved sin 
opptreden det siste halvåret har redaksionen de~s
verre vist at den overhodet ikke ønsker noen dia
log med denne brede fronten som i dag bærer 
Klassekampen oppe.» . 
Etter min oppfatning har redaksjone~, ve? sm 
måte å takle denne konflikta på, på forbilledlig VlS 
bekreftet mistanken om at det over tid har fått ut
vikle seg en gjennomgående ukultur i ~visa. Ved 
sin praksis har de levert det beste, vektigste argu
ment som tenkes kan for at tida nå var overmo
den for et redaktørskifte, og for kraftige hold
ningsendringer internt. 
Undertegnede har slett ikke alltid vært like. entusi
astisk til Jon Michelets mang/oldige politiske ut
spill om dette og hint. Men 1 dette tilfellet synes 
jeg at han, som omtrent eneste fra~tredende ~k
tør i spillet om Klassekampen, hittil har opptradt 
med verdigheten og hederen 1 beh?ld. Derfor for
tjener nå, etter mitt skjønn,Jon Mic?e_let tillit s?m 
ny redaktør i Klassekampen. Samodig kan bade 
AKP-ledelsen, KK-styret og redaksjonsklubben 
med fordel ta seg et lengre opphold på _tenkelofte~ 
før de kommer med ytterligere offentlige utspill i 
denne affæren. Det har allerede vært sagt mer enn 
nok for denne gang. 

Per Arne Brønstad, 21.09.97 

Politiske fiksjonar - og kva 

me nyttar dei til 
Truleg er fiksjonen «venstresi?a» naudsynt som 
lekk i ein kvar strategi for avisa Klassekampen. 
Særs mange meiner dei høyrer til på «v~nstres1da», 
og synest omgrepet gjev memrng til <leira politiske 
og subkulturelle identitet. Eg er f?rsov1dt SJØi~ 
mellom dei som reknar meg for a høyra til pa 
«venstresida» om so banda etterkvart har vore 
særs tunnslit~e. Men om redaksjonen i striden om 
avisa Klassekampen hadde fått gjennomslag, og 
styret bøygt av, er eg slett ikkje sikker på om eg 
hadde sett «venstresida» som noko fruktbart ut
gangspunkt for politisk arbeid og identitetsbyg-
gjing. . 
Vansken med omgrepet «venstresida» er at den 
politiske fiksjonen berre i litefl grad samsvar~r 
med politiske realitetar på bakke?: Det finst kje 
nokor «venstreside» av norsk politikk som t d eg 
og Roy Jakobsen har sams. Då finst det to ting å 
gjera: 1. Anten gj_era d~t motsette av ~ao; og 
overdriva «motsegpngar 1 folket» («me rna sta sa
man mot den kristne abortmotstandaren Lahn
stein»), samstundes som me løyner/tildekkje: 
«motsegjingar mellom folket og fienden» («me rna 
ha ein open prosess med vyrnad for alle stand: 
punkt i EU-debatten»). 2. Alternativet var, ut. fra 
Klassekampen si eiga historie og formelle stilling, 
å byrja laga eitt sett med spelereglar som nokso 
uløyselege motsetnader kan haldast 1 Sjakk av, 
med garanti for at spelereglane !?;!eld 1 praksfS- Det 
meiner eg er kjernen 1 AKP sm_ «uforstaelege» 
handlingsmønster. Det som .har s.k1edd no meiner 
eg er fyrste steg i dette, aksieeml~Jon andre steg. 
At detta blir møtt med konfrontasion, meiner eg -
noko skjematisk - har røter i strategi. 1. _ . 
Klassekampen sin veg frå part1av1s til avis for 
«heile venstresida» har i stor grad vore em veg 
som har vore rudd av den personlege autoriteten 
til Sigurd Allern. Særs få .av stega undervegs har 
sprunge ut frå prosessar 1 AKP. I hovudsak ha: 
AI<P kontrasignert etter at realitetane er skapte pa 
bakken. AI<P sitt eigarskap har vore formelt, ~en 
i liten grad reelt. Partiet har i ho"1:1ds_ak _hatt e1 ne
gativ rolla: Ein har sagt. nei når em 1kkJe har hatt 
tillit til løysingar skapte 1 eit røynleg maktrom bak 
"avisa som i liten grad har formelle pos1s1onar. 
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Opprør tryl<ker her n en 
iq,~legg fraden .. pågående 
debatten qm Klassekampen på 
KK-forum. Dersom du har 

tilgang på internetf anbefales du 
å oppsøke sidene på 
http:l/www.itk.ntnu.no/ansa 
tte/Andresen_ Trondikk-fl 

• lli O!,d:I~ i m~batte~ so~!~~· ,J 

Detta har vore eit «historisk kompromiss» som 
har fungert - med innebygde veikska_per. Men i vår 
havarerte detta historiske komprom1sset. 
Eg kan ikkje sjå anna enn at konklusjonen på_det
ta !aut vera at AKP gjekk ut or den negative e1gar
rolla, stengde det uformelle maktrommet bak avi
sa og sette kurs vidare med å tilsetja ein_ redaktør 
partiet sine tillitsvalde i styret har tillit til. Denne 
prosessen meiner eg ein måtte gjennom. At detta 
førde til ein maktkamp som trugar eksistensen til 
avisa overraskar knapt. . . 
Om ikkje AKP hadde gjort detta, ville alter,natJvet 
vore at avisa i neste omgang hadde vore e1t tungt 
bidrag til at «venstresidå» hadde vorte bygt som 
røynleg politisk ovring på bakken etter oppskr1f~a 
i alternativ 1. Då hadde det, etter mm nnge poli
tiske skjøn, vore betre om avusa havarerte. Med 
det meiner eg ikkje at avisa skal operera etter same 
politiske v~r~sbilete som meg._ Ogso 1 framhaldet 
meiner eg avisa bør nytta fiks1onen «:enst~es1da» 
som ein del av sin identitet. Men eg vil 1kk1e utan 
vidare bidra til at avisa direkte motarbeider det eg 
meiner er fornuftige utgangsposisjonar for poli
tisk arbeid i Noreg. Uansett korleis ein_ set saman 
orda «kritisk» og «venstreside», løyser e1n 1kk1e de1 
vanskane som er knytne til å nytta ukrltlske m1d
delklassefordommar som kompass. 

Hans Olav Brendberg, 02.10.97 

KK-venn i praksis 
Debatten om Klassekampens vei framover er vik
tig, og spørsmålet om redaktørskiftet - spi~sfor
mulert med hver enkelts kamp for sm kandidat -
er nødvendio- for å rense lufta og komme til en a".
klaring. Sjøl 

0

har jeg vært aktiv for å støtte J.on Mi
chel et, og ser heller ikke de andre kandidatene 
som kompromisskandidater. Jeg syn~s Jon~- er 
best. Men, gjennom kampen for <<ITlln k

0

an:lidat», 
ved å ringe til folk, diskutere om de vil sta pa opp
ropet for Jon, har det bli~t mange og lange disku
sjoner. Per Bjønnes J<?:1st1ansen - ste1n~ammal 
KK-aktivist, kommandittist og løsselger 1 mange 
år - oppsummerer ringinga for å få navn på støtte-
opppropet for Jon i Vestfold 1 ~e punkter: . 
1) En brei enighet - samstemm1ghet - om at ~Vlsas 
redaksjonelle utvikling har. gått nedover. Avisa er 
blitt kjedeligere, mindre spiss'. m1ndre rrovoseren~ 
de. Avisa ser ut til å ville spille en mrndre rolle 1 
folks kamper - folks klassekamper. 
2) De fleste som ble ringt til tegna seg på. Me~ no
en vil ikke tegne seg på opprop - enten fordi alle 
kandidatene ikke er kjent, eller at de synes opp
ropsformen skjerper kampen. Hadde oppropet 
vært formulert som ikke en støtte til Jon M. som 
redaktør, men til den linja han står for - altså et 
motsvar på sak til redaksjonsklubbens opprop -
ville enda flere meldt seg på. 
3) Folk spør: «Hva skal vi gjøre nå i praksis ~or å 
vise at vi er venner av Klassekampen? Det vil bli 
ansatt en ny redaktør, hvordan skal _vi trå til?» 
Det er det siste som er grunnen til Jeg har s~e:et 
dette innlegget til Klassekampen. «Hva skal v1 giø
re i praksis?» Dette er et forsøk på å være konkret. 
Her kommer to forslag: _ . 
1) Jeg gjør en jobb for salgsavde~n~a - op vil gJe~
ne ha hjelp fra andre, f.eks. Maskink1ører n - og far 
hjelp av noen, blant annet ~-selge~en_/ -verve.ren 
Herrmann Hi:ibenbecher 1 Oslo. Vi nnger pa et 
løssalgsnett jeg opparbeidet i forbindelse _ med 
1.mai og siste valgkamp. Ca. 80 ~tede_r skal rmges 
opp og stilles følgende spørsmal: Vil ~ere være 
med på å gjøre den første lørdagen 1 maneden til 
KK-LØRDAG? Vil dere være med å orgarusere 
løssalg der dere bor den første lørd3:.gen i hver må
ned framover? 
D et ble satt inn en annonse i Klassekampen fra 
salgsavdelinga med o_verskrift: Opprop. fra Salgs
avdelinga! Oppfordnnga er spredd pa KK-Fo
rum, ringinga er begynt. Det blir flere ~nnonser. 
Mere ringing. Regnearket på datamaskinen skal 
fylles opp. Ola Bog ri~gte og sa: «Jeg s;lger på 
Blindern utenfor Frednkke allerede fra na lørdag, 
4. oktober.» Er ikke det bra. For første gang på 
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lenge vil det bli solgt aviser på det størst~ 
universitetet i landet. Det er en mulighet ttl a 
nå intellektuelle - en viktig kraft for klasse
kampen når de velger folkets side. 
Jeg vet det er flere KK-venner på B~ndern. 
Bli med Ola og selg Klassekampen. V1 selger 
i Larvik på lørdag. Det er flere universitet -
med mange KK-venner. Skien meldte seg på 
til KK-LØRDAG-kampanja og selger nå 
lørdag. Noen steder - blant annet i Horten -
har solgt fast hver eneste lørdag. Det er 
mangebyer og tettsteder - med enda flere 
KK-venner. Det er et potensiale, kanskje er 
30 steder realistisk, men 50 er mulig? 
Aksel Nærstad har sagt mye positivt om løs
salgets betydning for avisa tidligere. Bortsett 
fra det selvfølgelige i at salg av avisa skaffer 
penger i kassa, at det ofte verves abonnenter 
på stand hvis man spør direkte, har Aksel un
derstreket betydninga av reklameeffekten 
ved å stå på gatehjørner og torg. Reklame
konsulenter skal ha sagt at KK-på-gata er 
verdt mange tusen kroner som andre aviser 
må betale for gjennom kommersiell annon
sering. Derfor er det å øke løssalget et Vlkttg 
bein i den strategien avisa nå må ha for å 
overleve. · 
Løssalget har også den opplagte fordelen at 
det aktiviserer KK-vennene. Det skaper mø
teplasser. Det er lettere _å spørre organiserte 
KK-miljøer om orgaruserte mnsamlinger, 
verving av abonnenter osv. og få større ring
virkninger ut til mange, med folk som bren~ 
ner for avisa i praksis. Klassekampen har 1 
en del år undervurdert løssalgets betydning. 
Noen løsselgere har ikke villet ut fra avisas 
utvikling. De tre kampanjedagene (1.mai og 
valget) har vist at avisa ikke har lagt mye ar
beid i å lage en salgbar avis på gata. Diverse 
samtaler med redaktøren førte ikke til noe i 
praksis. Ikke en gang en salgbar førstesida 
ble prioritert. Den var ikke lett å holde høyt 
opp i lufta. 
Derfor er kardinalspørsmålet til KK-venne
ne - uansett hvilket opprop de står på: Blir 
dere med p,1 å få KK på gata, gjøre den første 
lørdagen i hver måned til KK-lør_dag? !<an
skje er 50 løssalgssteder nødvendig for a sik
re Klassekampen som dagsavis? · 
2) Det andre forslaget tar utgangspunkt i at 
det er mange som vil gjøre noe. Jeg oppfatter 
det som en realitet. Derfor er forslaget rett 
og slett å bringe videre en tanke som noen av 
oss i Vestfold har snakket om: Samle KK
venner med en gang redaktørspørsmålet er 
avklart for å lage faste lokale KK-grupper. 
En slik gruppe kan ha mange eller få oppga
ver. Vi har en ide om å få ned den nye redak
tøren til et åpent møte og fortelle om redak
sjonell profil, oppgaver og få debatt _om avisa 
og avisarbeid. Så må vi sortere og pnontere: -
Greier vi å få løssalg i alle Vestfold-byene? 
Ja, tror vi, ihvertfall den første lørdagen hver 
måneden. -Det må lages en plan for abonne
mentsverving. Blir det vervekampanjer? -
Økonomisk arbeid. Aksjesalg, innsamlinger 
og ikke minst: få flere til å bli med på KK.s 
støttering. 
-Assen få den radikale ungdommen i fylket 
til delta? Vi hører at Rød Ungdom i Pors
grund er KK-selgere. Det må være en utfor
dring til RU i Sandefjord og Tønsberg. SU 
pleier å like KK. Vil de selge sammen med 
o"ss? · 
Det er mange utfordringer. En av dem er å 
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Klassekampen-debatt 

ikke brenne for mange broer nå i innspurten 
før ny redaktør ansettes. Da er det lettere å 
gå videre til neste fase - som er _rett rundt 
hjørnet - å være KK-venn I praksis. 

Erik Ness, 02.10.97 

KK må bli et «Must» 
I den lille pustepausen i striden om KK som 
nå er innleda, er det fornuftig å bruke tida på 
å diskutere politikk. For er det noe som har 
prega slagsmålet de siste dagene er _det den 
klassiske maktkampens metoder, og ikke den 
politiske diskusjonens. Noen gjemmer bort 
kritiske innlegg i skuffen, noen bruker valg
kamp og valgkampdekning som pressmiddel, 
noen dekker seg bak aksjelov og borgerlige 
formaliteter for å rævkjøre politiske kamera
ter. 
Skal KK overleve som dagsavis må opplaget 
opp; la oss si til 10.000 abonnenter. Ti tusen 
folk som anser KK for å være så viktig at de 
er villige til å bruke et par tusen kroner i året 
på avisa. For de som vil «gi KK tilbake til ak
tivistene» bør derfor det springende punktet 
være hvor de henter disse folka. Om vi kom
binerer RVs og RUs medlem·sstokk kommer 
vi ikke engang opp i 2.000. Om vi plusser på 
aktivister fra den anti-rasistiske bevegelsen, 
kvinnebevegelsen osv. er vi enda ikke halv
veis. A drømme seg tilbake til gamle dager 
betyr å likvidere KK. Den vendinga som Al
lem i sin tid gjennomførte var og er nødven
di 
Sa~tidig viser KK.s utvikling siden EU-kam
pen at den rådende linja ikke er god nok. 
Opplaget faller. Avisa er i ferd med å under
grave den politiske kapitalen som er bygd 
opp. Kjernelesere raser og faller fr~. Venstre
sidas politiske aktivister finner aVlsa mmdre 
og mindre spennende. Journalismen florerer. 
For KK oppnår heller ikke 10.000 abonnen
ter om journalistene begrenser seg til å skrive 
om det de sjøl synes er interessant, og om 
avisa fortsetter å fristille seg fra reelle sam
funnsmessige bevegelser. 
Hvilken politisk linje skal KK legge seg på 
for å sikre 10.000 abonnenter? Dette er det 
springende punktet. D et har ikke x-redaktø
ren eller redaksjonen gitt oss noe godt svar 
på. Det har heller ikke majoritetseier AKP. A 
si at KK må bli «skarpere» er ikke mye å bli 
klok av. 
Om folk skal være villige til å bruke nesten to 
tusen av sine surt ervervede kroner på å 
abonnere på KK, må avisa fylle et behov. Et 
behov som ikke dekkes av «Nummer 1»- avi
sene. Test for Oslo-folk: Legg et nummer av 
KK og et nummer av D agsavisen Arbeider
bladet ved siden av hverandre, og svar på hva 
du får i KK som du ikke får i Arbeiderbladet. 
Reportasjene? Kommentarene? Kulturstof
fet? Utenriksstoffet? Featurestoffet? Portret
tintervjuene? 
Mon tro om ikke KK.s styrke ligger i nisjene. 
I det å kunne spesialisere seg. I det å kunne 
drive kampanjejournalistikk for Gholam-fa
milien. I det å kunne kjøre hardt på Scheng
en-saka. I det å være en nødvendig informa
sjonskilde for radikale tillitsvalgte i fagbeve
gelsen. I det å kunne gi utenrikssakene en an
ti-imperialistisk vinkel, og grave i norske 
storselskapers rolle. I det å kunne gi en dypt
pløyende men redelig framstilling av de poli
tiske diskusjonene innad i SV og RV for de 
to partienes 180.000 velgere. Gjør KK dette i 
dag? På noen av punktene. Men langt fra på 
alle. Skal man treffe nisjene, må man være 
god på de sakene nisjene er opptatt av. Man 
må gjøre avisa til et MUST for målgruppa. Et 
forum som setter dagsorden. Noen eksem
pler: 
Kvinneforbunda i fagbevegelsen har hundre
vis av tillitsvalgte på ulike nivåer som er spe
sielt opptatt av spørsmål som angår likelønn, 
6-timersdag og privatisering av offentlige tje
nester. Må disse i dag abonnere på KK. for å 
holde seg oppdatert på disse spørsmålene? 
Er KK i forkant når det gjelder å presentere 
forskningsresultater, strategitenkning, erfa
ringer fra andre Jand? Det er uomtvistelig at 
KK dekker området - men er K..I<:. et MUST? 
Njet. 
Miljøbevegelsen: Må medlemmene av Natur 
og Ungdom lese KK for å føle at de følger 
med på det som skjer innenfor bevegelsen, 
innenfor den internasjonale miljødebatten, 
innenfor radikal tenking på dette området. 
Neppe. Igjen: Problemet er ikke at KK ikke 
dekker sakene, men at avisa ikke er noe 
MUST. 
«Venstresida»: Hedersbetegnelsen 'Venstre
sidas dagsavis' er bra den. Men får venstresi
das 180.000 velgere noe godt bilde av hva 

som rører seg innenfor SV og RV gjennom å 
lese KK? Hva partiene gjør/gjorde på Stor
tinget? Hva de egentlig mener? Hvor for
skjellene partiene imellom egentlig ligger? Jeg 
vil anta at det var flere enn meg som ble 
overraska over at Erlings Folkvords bok fra 
Stortinget innehold såpass mye nytt politisk 
stoff. Og faktisk litt sjokkerte over at «ven
stresidas dagsavis» ikke har klart å formidle 
dette stoffet .... 
Tillitsvalgte i kvinneforbunda, miljøbeve~el
sen, den politiske venstresida: Tre mulige 
målgrupper hvor potensialet fo~ en ni_sjeavis 
skulle være til stede. Det er mulig det ikke er 
de riktige målgruppene. Det er mulig det ikke 
er her de 10.000 abonnentene vil sikres. Men 
da bør noen presentere andre målgrupper. I 
alle fall burde mine tre kunne gi adskillig 
større uttelling enn salig Røssaaks forsøk på 
å bli et MUST for den litteraturvitenskapeli-
ge eliten i Oslo. . 
Så - kjære Bjerke, Tranøy, Allern, Rynrung 
Hansen, Michelet, TØgrim eller andre som 
har tiltenkt seg selv en rolle i KK i framtida, 
det være seg som redaktør, journalist, eier el
ler grå eminense: Hvilket program har dere 
for KK? Hvordan skal dere skaffe de 10.000? 

Kameratsligst, Rune Soma 23.09.97 

For Michelet med bind 

for øynene 
Jeg har nettopp lest støtteoppropet for å få 
Michelet som redaktør av KK. Lesrungen 
har gjort meg oppgitt over mange av min_e 
partikamerater som jeg regner som fornufti
ge og kritiske. Oppropet som begynte og rul
le og gå allerede under _det først_e store of
fentlige slaget i denne krigen har JO et enkelt 
og greitt budskap: Klassekampen trenger en 
skarpere profil, Michelet er en dyktig fyr -
derfor ja til Michelet som rndaktør. 
Jeg har ingenting i mot Michelet - det kan 
hende KK kunne trengt en type som han et 
årstid i den journalistiske offensiven avisa 
sårt trenger. J eg har også vært kritisk til 
mange sider av KK ·s journalistiske utviklin_g 
de siste årene. Ikke fordi de har skrevet for li
te om oss i RV Qeg vil ikke tilbake til de årene 
der folk sa opp KK abonnementet i hver 
valgkamp for å slippe en endeløs rekke a:7 
kjedelige, forutsigbare, panegyriske RV arti
kler - dessverre ser det ut som om mange 
RVere drømmer søtt om denne tiden), men 
først og fremst fordi det ikke har virket som 
avisas redaksjon har vært interessert i sam
funnsmessige forhold som fra mitt ståsted 
som revolusjonær er brennende viktige. 
Men det mine kamerater på Michelet-oppro
pet gjør er å underslå at det var i en meget 
kontroversiell situasjon Michelet ble lansert. 
Hverken Michelet eller det styreflertallet som 
sto bak ham har beklaget annet enn at Bjer
ke fikk vite om at han var oppsagt via media. 
Michelet har ikke gjort forsøk på i offentlig
heten - f.eks. gjennom et innlegg i KK- å be
klage eller forsvare måten han ble trumfet 
inn som eneste kandidat på. Den eneste 
kommentaren jeg har oppfattet den siste 
uken er at Michelet så på det som en enda 
større utfordring å søke når journalistklub
ben ikke ville ha ham. Enten Michelet liker 
det eller ikke er han nå symbolet på partide
kretstyre av pressen. Når han ikke engang 
har brydd seg med å klargjøre og se kritisk på 
sin egen rolle og posisjon i denne krigen 
overfor lesere og venner av KK, har han un
derstreket i hvilken grad han h~r blitt umulig 
som redaktør for et KK som skal kunne -ha 
integritet og bredde nok til å overle~re. Un
derskriverne av Michelet-oppropet blir enten 
de liker det eller ikke stående som garantister 
for at Bjerke-prosessen var OK, at styrefor
mannen sitter urokkelig, at det ikke er så far
lig med redaksjonell frihet. For meg som 
RVer er det svært problematisk at mitt eget 
parti ikke skjonner alvoret i disse spørsmåle
ne. Dessverre rokker det ved min tro på det
te partiets muligheter, og på kort sikt ved 
min glød for jobben i fylkestinget, og for å 
organisere rundt og utvikle politikk for Hor
daland RV etter et godt valgresultat. Det har 
allerede skjedd nok skade for både KK og 
RV i denne krigen. Michelet-oppropet er ik
ke noe bidrag til fred. 

Steinar Nørstebo, Bergen, 05.10.97 
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Av OLVE STEINSET 

TILEGNA ASLAK SIRA MYHRE, SOM TAKK 
FOR INNSATSEN UNDER VALGKAMPEN 

<< At det går an!» han ris tar oppgitt på 
hovudet. Eg er på besøk hjå far min, 

vi skal ha valvake saman - det er liksom 
blitt ein tradisjon dette. Mor mi har baka 
eplekake, vispa krem og steikt vaflar. «No 
må de ete kake og kose dykk.» Eg kan 
merke den noko spente og lett usikre un
dertonen i stemmen hennar. Vil denne 
valvaka ende slik, som så mange andre 
valvake før, at far og son heilt gløymer å 
følgje med på TV'en og endar i verbal ord 
krig med kvarandre? og vil det gå minst 
14 dagar før våpenkvilen er eit faktum 
att? 

<<Nei!, dette er det gapnaste eg nokon 
sinne har vert vitne til. Jagland klarar 

ikkje ein gong å framstå som ei truverdig 
komikar i parodiering av ein amerikansk 
president!» Far min sleng seg attende i so
faen og pustar tungt. Eg for min del kan 
ikkje late vere å trekke litt på smilebandet, 
kva er det som er i ferd med å skje med 
denne gamle DNA kjempa? «Nå, gav du 
ikkje stemma di til Kjell Opset i år då? -
freista eg meg. «Nei! Det kan du vere 
brennsikker på at eg ikkje gjorde!» - det er 
mest noko triumferande i måten han sva
rar på - «Du kan spørje mor di kva ho 
stemde - ho seier rett nok at ho ikkje likar 
Jagland og den reaksjonære politikken Ar
beidarpartiet fører, likevel stemde ho på 
garantistane <leira». «Ja, eg stemde SV for
di eg tykte det var rett. Eg har ikkje berre 
stemt på Arbeidarpartiet i alle år slik du 
har, eg har stemt på RV og eg. Du kan 
heller svare for deg sjølv og sei kva du 
stemde». Nå nei, ho let seg ikkje kue den
ne tøtta. 

<<Ja, kva stemde du då?» - freistar eg. 
«Eg stemde på ne Anne» - svara han. 

«På ne Anne? Kva slags parti er det som 
har ein toppkandidat her i fylke som hei
ter Anne?» - spør eg. «Spel ikkje tylen, du 
veit godt kva eg meinar - eg stemde på 
Senterpartiet. Ditta partiet du svermar 
slik føre er no mest gått i grava her i fylkje 
- elles hadde eg nok vurdert å gje RV mi 
stemme. Det var no berre to parti som 
hadde ryggrad nok til å stå for noko i den
ne valkampen og det var ho Anne og han 
dare Myhre frå RV Og eg skal villeg inn
rømme at eg har mest sans for han dare 
Myhre frå RV» 

D ækelen, den satt! Eg bøyer meg 
framover og tek meg ei vaffel. «Nå?, 

treng du noko å svelje det med?» - han 
triumferer no gamlingen. Vel vitande om 
at han fekk inn ein innartiar. «Det er ik
kje fritb>, svarar eg. I von om å vinna att 
eit poeng eller to tek eg ordet att. «Så, du 
forlet den synkande DNA skuta no då?» 
«Synkande? Er du heilt slutta å følje med 
gut? Nei, den søkk vist ikkje slik eg skul-

le ynskje den gjorde - med Jagland, Stol
tenberg og heile det reaksjonære rasket. 
Rettferd, i den tyding eg har lært, er 
framandord for <lesse Hagens supporte
rar.» Eg fell litt i stavar i beundring for 
min gamle far. Det er tydeleg at her er 
det noko eg ikkje heilt har klart å få med 
meg - far min sitt oppgjer med DNA. 
Dette må eg freiste å få meir reie på. På 
nytt formul~rer eg eit spørsmål som eg 

reknar med vil halde oppe den nye glø
den i augo hans. «Hagens supporterar, 
kva legg du i det?» Nokon stor pedagog 
har han aldri vore, til det har debattstilen 
og mangeårig medlemskap i DNA prega 
han for mykje. Så når svaret kjem er eg 
glad eg har mangeårig trening i å fendre 
dette. «Begriper du ingjen ting! Nei, du 
har no alltid vert meir oppteken av å kve
rulere enn å forstå, så eg skal forklare det 
med bilete for deg.» Han hoverer no, det 
er mest som han ligg på stangskyting 
med mitraljøse og plukkar ned den eine 
fulltreffaren etter den andre. «Har du no
kon sinne studert kva engelske suppor
ter klubbar driv med? Dei er ikkje så 
opptekne av det idrettslege innhaldet, 
men av å skape blest om sitt eige lag. 
Korleis dei gjer det spelar mindre rolle. 
Slik er det for Jagland og, han utpeikar 
Hagen som hovudmotstandar under va
let, så di:it han i det fakuskc in.=hal.le.t "" 
Hagen sin politikk - det blir vel for kom
promitterande for han sjølv reknar eg 
med - i staden skal han lære Hagen og til
hengjarane hansårekna. Eg trur no han 
skal vere glad for dei manglande kunn
skapane, for det er no på dette området 
han har henta mest støtte frå Hagen. Ser 
du, akkurat som engelske supporter 
klubbar - masse publisitet i favør av Ha
gen, no framstår han nærmast som den 
ansvarlege landsfaderen. D å er han vel 
nøgd då Jagland - det er vel det han tri
umferer for no, så nøgd med innsatsen i 
valkampen at han skal ha heile podiet 
fult av likeverdige klovnar!» 

<< Så, du kan komme til å stemme RV 
neste gong då?» spør eg. «Ja, eg ser 

ikkje bort frå det. Han dare Myhre likar eg 
i alle fall, DNA er eg ferdig med! De må i 
alle høve gjere det kjent at de stiller liste i 
fylkje før eg stemmer på partiet ditt - i år 
var det knapt eit musepip frå dykk her på 
<lesse kantar.» · 

Skal vedgå at eg skjemdest litt etter den
ne salva, samstundes som eg blei glad. 

«Nei, no tek vi oss ein skål før vi køyer. 
Det er ikkje så mykje å skåle for, men lat 
oss gle oss over det som er - RV har fått 
sitt beste val nokon sinne, sjølv om det ik
kje gav representasjon på tinget, og Sogn 
og Fj. er fortsatt eit reint fylkje utan re
presentant frå FrP på tinget!» han slær op
pi Brandy til meg - eg hatar denne Bran
dyen, men akkurat der og då var den svar
ten ikkje så verst likevel. D 
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ir og skrinlegge alle planer om å bruke fossile 
faglige leder. 

FOTO: ELSE MERETE THYNESS 

ndustrisamfunnet Odda har gasskraft
otstanderne tatt første stikk i kampen 
n gasskraftverk. Tidlig i høst ble det be
:mt at Odda skulle iverksette en storstilt 
\!ØK.satsing. Først skal alle tenkelige 
ergiøkonomiseringstiltak utredes. Der
:er skal de settes i gang; ved kraftanleg
t, i de store industribedriftene, i mindre 
r~nt-11n-,=;. 1-..Hn-n- ,..,.,....1 'h,,c,'h,-...lrl.n1nn-,cu"'= 

rer hele lokalsamfunnet, skal vi foreta helt 
konkrete investeringer. Først og fremst 
kan vi ruste opp kraftanlegget slik at det 
blir mulig å ta ut mer energi. Vi vil også 
modernisere overføringsnettet, både høy
spentnett og kabler slik at vi ikke får ener
gitap. 
- Gjennom isolering og ved å styre elek
trisitetsforbruket er det også mulig å hin
dre sløsing, slik at en ikke bruker mer 
strøm enn akkurat det som skal til for 
produksjon, belysning eller oppvarming. 
En viktig del av energiplanen er å erstatte 
bruk av elektrisk strøm med oppvarming 
basert på spillvarme. 
- I et industrisamfunn som Odda går det 
mye spillvatn ut i fjorden. Disse store 
mengdene med varmt vatn kunne i stedet 
bli benytta til oppvarming både av bedrif
ter, offentlige bygg og boligblokker. 

Sats på ENØK over hele landet 
Hvis "Odda ENØK.modell" viser seg å 
være vellykka, kan den overføres til andre 
kraft- og industrisamfunn. 
- Hva med samfunn som ikke er typiske indus
trisamfunn? 
- Alle lokalsamfunn bruker strøm, og bør 
derfor i minst like stor grad satse på 
ENØK. Kommunene kan f.eks utvikle et 
varmepumpesystem, hvor du henter vann 
eller luft og omdanner det til oppvarming. 
- Et annet alternativ er gå til søppelfyl
lingene. Under forråtnelsesprossessen 
dannes det metangass, som igjen kan bli 
omdannet til såkalt bioenergi. Du kan alt
så produsere strøm og varme gjennom 
miljøvennlige gassaggregater. Andre lo
kalsamfunn kan supplere elektrisk strøm 
med andre fornybare energikilder som 
bølgekraft, vindkraft eller solenergi, alt 
etter naturgitte forhold. 
- Har vi noe forskning som viser at det går an å 
bruke vind, bølger eller solkrqft? 
- Forskninga har vist at det er et stort po
tensial, men mye av informasjonen blir 
;1.1.0 .:-~~~;,..11~ ., .. n ~- 1-..1;_ 1-..-11-- ;1_1_- .. :1 

finnes i lokalsamfunnene. 
Kollbotn nevner indre Østlandsområdet 
som eksempel. Her kunne avfallet fra 
skogbruk og treforedlingsindustrien blitt 
brukt til å utvikle bioenergiformer. 
- Alt dette må skje i kombinasjon med 
vannkraft som fortsatt er basisen forelek
trisitetslandet Norge, sier Kollbotn. 

Konkurrere ut kullkrafta 
- Ville det ikke totalt bli mindre utslipp hvis 
Norge kunne eksportere gasskrqft til land som 
nå er avhengig av langt mer forurensende energi
kilder som kull- eller atomkrqft? 
- Naturkraft A/S som eventuelt skal byg
ge Norges to første gasskraftverk, har 
verken avtale med kull- eller atomkraft
verk i Norden, om at de stenger den da
gen norske gasskraftverk åpner. Natur
krafts strategi er at gasskrafta skal kon~ 
kurrere ut på pris kullkrafta på et fritt 
nordisk marked. 
Noe Kollbotn mener er lite trolig. 
- Det ligger svære kapitalinvesteringer i 
kullkraftverka, så de legger neppe ned seg 
sjøl uten kamp. Jeg tror heller gasskrafta 
vil konkurrere ut satsinga på fornybar 
energi. Miljøorganisasjonene i Finland, 
Sverige og Danmark går sterkt i mot at 
Norge eksporterer gasskraft til landene 
deres. 
Nå mener Kollbotn at RV trenger en de
batt om alternativ energi-politikk, bl.a. for 
å sikre den kraftkrevende industrien i 
Norge. 
- Fagbevegelsen og miljøorganisasjonene 
må sammen ta til orde for at det er for
nuftig å ha en kraftkrevende industri i 
Norge basert på strenge miljøkrav, fram
for at industrien flagger ut til områder i 
verden hvor det ikke stilles miljøkrav og 
en også har svakere faglige rettigheter. I 
åra framover kan vi så eksportere miljø
vennlig teknologi til den tredje verden, 
slik at de kan bygge opp sin industri på 
miljøvennlig vis. 

Nils D ag Drivdal er leder av Fiskå 
Verk Arbeiderforening. Foreningen 
organiserer de ansatte ved Elkems 
smelteverk i Kristiansand. Opprør tok 
en prat med N ils Dag. 

- JA, sier Nils Dag. Det gleder meg at fle
re og flere RVere begynner å forstå at må
ten å løse framtidig kraftunderskudd er 
gasskraftverk. Industrien må ha garantier 
for mer kraft til konkurransedyktige pri
ser. Ellers blir det ikke noe av investering~ 
er som er helt nødvendige for verkenes 
framtid. 

- Men hva med mi!Jøet ? 
- Økte CO2 utslipp er sjølsagt et dilem-
ma. Men jeg tror det er mer miljøvennlig 
å bygge gasskraftverk i Norge enn å ek
sportere gass til nye kraftverk i f.eks. Eng
land. I Norge er det mulig å presse kraft
selskapene og regjeringen til å satse på ut
vikling av ny renseteknologi. Jeg tror ikke 
England prioritere dette arbeidet. Jeg vil 
forresten minne om at tungindustri er en 
forutsetning for alternativ energi. Her på 

Fiskå produserer vi Silisium-metaller, 
som brukes i solcellepaneler. 

- Hvor viktig er 1'!J krqft? 
- Markedet for enkelte metaller vokser. 
Det må komme utvidelser - enten i form 
av utvidelser, eller i form av helt nye verk. 
Hvis det blir bygd nye, moderne verk i 
andre land, kan dette på lang sikt bety 
kroken på døra for oss her i Norge. Der
for engasjerer vi oss sterkt i Elkems for
handlinger med staten om kraftrettighe
ter og langsiktige avtaler om kjøp av billig 
kraft. 
Du kan sjølsagt si at vi løper kapitalens 
ærend. Men dette gjelder våre arbeids
plasser. Du kan spørre om hvorfor sam
funnet skal selge billig kraft til Elkem, et 
konsern med milliardoverskudd i -96. 
Men dette må RV gå inn for. Satt på spis
sen er situasjonen sånn: hvis Elkem-di
rektøren blir sur og utålmodig over kraft
forhandlingene, bruker han gjerne 1 milli
ard på et nytt verk i f. eks._ Kanada. 

- 5 kal de store selskapene som for eksempel 

• a 
Hydro og Elkem få billig krqft 1 

- Nei, det synes jeg ikke. ~ 
energisløsingen som kjenrn 
sjen, kan det nok være at d 
billig strøm. Jeg ønsker heU 
skapene skal ha rett til å sel 
til markedspris, hvis de traf 
duksjonen i Norge. Et form 
være konsesjonsvilkår som 1 
tigheter og kraftpris opp mc 
setting. Det vil si at nedben 
til høyere kraftpris, mens ny 
billigere strøm. 
Det er viktig med et krav c 
duksjon. Konsesjonsbetingc 
re slik at konsernet må betal1 
for strøm fra «eget» fall, den 
ned det lokale verket. 

- Tror du at strøm fra gasskreft 
vil løse noen problemer far indusi 
liberaliseringen av energimarke, 
langt at all 1!J krqft vil bli eksp1 
pris av det industrien vil betale? 
- Nei. Jeg tror myndigheten 
at full liberalisering vil bety I 
ra for den kraftkrevende inc 
er det lokalpolitikerne som 
problemet. Som styremeclle 

' kale kraftselskapene, krever 
somhet. Elkem-konsernet 
fra minst 10 forskjellige lo1 
Alle er uvillige til å inngå lar 
trakter om strøm til indust 

Trussel mc 
arbeidspla: 
Årets Trondheimskonfera 
være 31.10. - 2.11.97. 
Leif Sande skal innlede or 
,,~._ .. ,,...,,.,.,,.,.,,. m1l1e1kr~v - en 

Fra midtsidene
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