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RVs sommerkampanje 
handler om klasse
Norge og forskjellene 
mellom fattrge og rike -
som bare blir større og 
større. Slagordet er: Bli 
fallskjermjeger du også! 

SIDE 6,8 og 9 
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Klar for 25 nye år med Rød Valgallianse 
R

V har vært igjennom 25 turbulente år. Nå må vi 
forberede oss på 25 nye, og like turbulente år. 
Hvis vi skal kunne snu utviklingen verden er 

inne i, med globalisering, markedsliberalisering, ar
beidsløshet, fattigdom og miljøødeleggelser. 

I dag er borgerskapet igjen på offensiven. Det ser ut 
til at resultatet er angrep på fagforeninger, velferdsstat, 
på miljøkrav til bedriftene og alt det andre folkelige be
vegelser har fått igjennom 

norske arbeiderklassen eller lutfattige folk i den tredje 
verden. 
Men det er våre arbeidsplasser, våre barn og vår verden 
de skalter og valter med, og det skal vi ikke la dem få 
lov til - vi skal stoppe dem! Og for å stoppe dem treng
er vi et parti som Rød Valgallianse, som tar oppgjør med 
et systemet som er modent for skraphaugen, og som ar
beider for å mobilisere vanlige folk til å kjempe for ret
tighetene sine - faglige rettigheter, retten til en lønn å 
leve av og retten til et ren't miljø. 

Arbeiderbevegelsen i Norge har vunnet store seire i 
dette århundre, borgerskapet ble tvunget til å innrømme 
arbeiderne en god del rettigheter: innføringen av hoved
avtalen, og oppbyggingen av velferdsstaten, en vel
ferdsstat som har fungert bra sjøl om det hele tiden har 
latt noen stå utenfor. Dette ble vunnet ved klassesamar
beid, der arbeiderne stoppet halvveis i maktovertagel
sen i samfunnet, i bytte med velferd og fred. 

For å slå tilbake denne utviklingen trenger vi en rød 
motoffensiv. Partiet vårt trenger å komme på banen og 
stille de som er ansvarlige opp mot veggen, og folk må 
komme seg ut på gata. Kanskje kan vi kan ta opp tradi
sjonen med en kjempende arbeiderbevegelse, og kan
skje kan denne avisa leve opp til navnet sitt. 

De vil ta vekk barnehagene, sykehus og fagforening
er - når det ikke lønner seg for dem; de bryr seg ikke 
om at det er nødvendig å ødelegge miljøet, å utbytte den Lars Nygaard 

Rød Front 

Det er mange år si
den de røde domi
nerte studentersam
funnene i Norge. 
Men nå skal universi
tetene gjøres fargeri
ke igjen: Rød Front 
kommer tilbake. 

Av Lars Nygaard 

D
et er over 200 000 studenter i 
Norge. Likevel finnes det ikke 
noen landsomfattende organisa

sjon for studenter som vil noe annet enn 
kapitalismen. Men nå er det på vei til å 
endre seg. 

De revolusjonære studenetene var 
den drivende kraften bak viktig politisk 
arbeid i 70-åra: Man skapte begreper 
som «fagkritikk» og «studentkamp», og 
studentene ble forvandlet til en gruppe 
som ble farlig både for arrogant profes
sorer og for hele borgerskapet. 

Nytt inintiativ 
Nå er det tatt initiativ til å reise denne 
stolte tradisjonen på universiteter og 
høgskoler igjen. Det skulle ikke mangle 
på potensiale: Ikke bare er det enormt 
mange som studerer i Norge i dag, det er 
også svært mange radikale studenter, 
som ikke blir fanget opp av noen organi
sasjon. 

MEDLEMSAVIS FOR Røo VALGALLIANSE 

Partipolitisk uavhengig 
Selv om initiativet til Rød Front kom
mer fra RV og Rød Ungdom, det me
ningen at Rød Front skal være en parti
politisk uavhengig organisasjon. Det er 
dårlig erfaring med rene partiorganisa
sjoner på universitetene de siste årene, 
mens selvstendige og åpne organisasjo
ner har vist seg å ha livets rett. 

Rød Front skal skille seg ut fra de an
dre studentorganisasjonene ved å spørs
målstegne ved både det kapitalistiske 
systemet og det herskende ideologien på 
universitetetene, og ved stille radikale 
studentpolitiske krav som skal drives 
fram ved å mobilisere og organisere stu
dentene - i stedenfor lobby-virksomhet. 

Planer framover 
På et møte mellom RV, Rød Ungdom og 
Rød Front i Oslo ble det satt ned en ar
beidgruppe som skulle jobbe fram mot 
et slikt landsomfattende initiativ. Håkon 
Kolmannskog, som er med i arbeids
gruppa, og som også sitter i styret i Oslo 
Rød Front, forteller om planene framo
ver. 

- Vi jobber på mange fronter: Det 
viktigste arbeidet vårt er å ringe rundt 
for å bygge opp et nettverk av radikale 
og revolusjonære studenter. 

- Dessuten holder vi på å lage avis til 
semesterstart, planlegger hjemmesider 
og studentkonferanse til vinteren. Det er 
mye positive reaskjoner på prosjektet 
vårt rundt omkring i landet, og vi skal 
ha et opplegg klart for alle som har lyst 
til å sett i gang ting på universiteter og 
høyskoler, enten man skal gjøre mye el
ler lite. 

Ansvarlig redaktør: Lars Nygaard 

Redaksjon: 
Finn Olav Rolijordet, Maj Lindholt, 
Aslak Sira Myhre 

Grafisk utforming: Lars Nygaard 

Besek Rød Valgallianse på interneff 
hffp:\ \www.rv.no 

Trykk: Avistrykk Oslo 

Studentene kan være en sterk politisk kraft, spesielt i allianse med arbeiderklassen -
som i Frankrike i 1968. 

Kjenner du noen som burde være en del .av nettverket, 
eller eller er det noe annet du lurer på angående Rød Front, kan du 
kontakte Håkon på telefon 95 02 51 26. 

Det er nødvendig med en god del penger i «startkapital», for å få 
ting i gang før Rød Front har fått etablert egne inntektskilder. Det 
trengs penger til avis, plakater, løpesedle og reising. 

Kan du støtte opp om det lovende initiativet: foreløpig kan pengene 
sendes til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo, postgirokon
to 0805.2251916 (men huskå merke giroen «rød front»). 

Adresse: 
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 
Telefrue 22 98 90 55 

Neste Opprør: 

Dødlinje 15. August 
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RY lier 25 år 
Torsdag 28. mai ble Rød 

Valgallianse 25 år. Partiet 

som begynte som en valg

front for AKP(m-1), og blei 

sjølstendig i 1991, har 

overlevd et kvart århundre 

som utskjelt, avskrevet og 

hata. Paradoksalt nok har 

vi i dag Norges yngste par

tileder, som er på dagen 

like gammel som partiet. 

RV-leder Aslak Sira Myhre 

er som partiet han er leder 
ior iødt 28. mai 1973. 

·- . . . 

Av Lars Nygaard 
Rød Valgallianse har blitt et modent og selvstendig parti, men er likevel et ektefødt barn av den norske maoismen. 
Her ser vi Pål Steigan, Brynjulf Mugaas, Kjell Gjerseth, Marit Engh og Harald Minken i konfrontasjon med Einar 

T
orsdag 28. mai ble Rød Valgallianse 25 
år. Partiet som begynte som en valgfront 
for AKP(m-1), og blei sjølstendig i 1991, 

har overlevd et kvart århundre som utskjelt, 
avskrevet og hata. Vi har også Norges yngste 
partileder, som er på dagen like gammel som 
partiet. RV-leder Aslak Sira Myhre er som sitt 
parti født 28.mai 1973. 

Men det var bare partiets fødsel som blei 
annonsert i Klassekampen, via et opprop som 
blant annet var underskrevet av Frøydis 
Armand, Edvard Hoem og Egil Olsen. 

Stadige smli framskritt 
RV har i etterhvert utvikla en større tilskuer
skare enn det som fantes på det harde 70- og 
80-tallet. I dag leder Sira Myhre 1500 med
lemmer spredt i alle byer og de fleste avkro
ker i Norge, og partiet gjorde sitt beste valg 
noensinne i 1997, hvor 1,7% eller over 
40.000 mennesker stemte på de revolusjonæ
re ved et Stortingsvalg. 

Partiet vårt har gått litt fram ved hvert 
eneste valg fra det ble stifta, og har prega 
norsk politikk i langt større grad enn oppslut
ningen skulle tilsi. I faglig arbeid, tariffopp
gjør og arbeidskonflikter har RV og RVere 
vært synlige og ledende i hele landet i 25 år, 
og de store seirene for kvinnekampen i perio
den er også knytta opp til RVs arbeid. 

Bakgrunnen for partidanninga 
Som et ektefødt barn av det norske 68-opprø
ret, m-1 bevegelsen og EF-kampen i -72, har 
RV klart å overleve lenger enn noen av sine 

Gerhardsen på LO-kongressen i 1977. Foto: Samfoto 

søsterpartier i Europa. 
Egentlig ønsket de norske maoistene i 

AKP å stille valglister sammen med SF, NKP 
og utbryterne fra AP, i det som seinere blei 
SV. Dette nekta Finn Gustavsen & Co dem, 
og i stedet ville de stille som Arbeidernes 
Kommunistparti. 

Det nekta Kommunaldepartementet dem 
fordi det kunne forveksles med Norges 
Kommunistiske Parti. Resultatet blei en valg
front som gradvis utvikla sitt eget liv. 

Gjennom arbeid i masseorganisasjoner, 
fagbevegelse og kommunestyrer rundt om i 
landet utvikla RV seg som et særegent parti 
som i 1991 ble uavhengig av AKP. I dag er 
RV det revolusjonære partiet i Europa med 
størst ungdomsoppslutning, med over 6,7% 
oppslutning i skolevalg. Og partiet er nå inne 
i en fornyings- og foryngelsesprosess som av
slører en vitalitet få andre partier i Norge kan 
skryte på seg. 

Fire lir pli tinget 
I 1993 ble Erling Folkvord, som hadde blitt 
kjent i hele landet blant annet for sitt arbeid i 
Oslo bystyre og spesielt mot korrupsjon i 
Oslo kommune, valgt inn på Stortinget. Han 
var den eneste i Vest-Europa som var valgt 
inn i et parlament for et parti som har det 
klasseløse samfunn på programmet. 

I Livet bak murene, boka som oppsummer
te arbeidet RV hadde gjort på tinget skriver 
han om hvordan han undret seg over denne si
tuasjonen: «Jeg endte opp i finanskomiteen i 
det norske skatteparadiset, sammen med noen 

av skipsredernes og storaksjonærenes beste 
Yenner og hjelpere. Hva i all verden hadde jeg 
der å gjøre? Hva nytte og lærdom kunne det 
komme ut av å tråkke rundt der i fire år? I et 
landskap så fjernt fra min egen hverdag sjøl 
om avstanden er kortere enn et steinkast, fra 
den gata jeg kjenner så godt og inn til de be
tydningsfulles korridorer[ ... ] Er det mening i 
å bruke så mye tid og krefter i et råttent appa
rat som er så innsausa av uryddig samråd og 
sarnrør mellom blå sosialdemokrater og blei
krosa høyrefolk at du knapt ser forskjell på 
dem, om du så prøver med både lupe og lak
mustest.» 

Det viste seg at RV fikk utretta litt av hvert 
«blant gullfiskene i det sosiale akvariet i Karl 
Johansgt. 22» - som Folkvord uttrykte det. 

RV vant en del seire som nok kan synes 
små til tider, men som var viktige nok for 
dem det gjaldt. Det var for eksempel viktig 
for døve og hørselshemma å få lovfesta rett til 
å velge videregående skole i tegnspråklig mil
jø - slik Stortinget vedtok 17. juni 1997, etter 
forslag fra Rød Valgallianse. 

RV fikk dessuten en gylden mulighet til å 
sette en del viktige saker på dagsorden. Det 
lyktes bra når det gjelder for eksempel 6-ti
mersdagen, som nå er blitt en sak som lever 
sitt eget liv i fagforeninger og andre steder et
ter at RV brukte Stortingets talerstol til å fo
kusere på behovet for en reduksjon av ar
beidstida, samtidig som man beholder nor
malarbeidsdagen og ikke går ned i lønn. 

Fire år på stortinget ga i tillegg RVs 
Stortinggruppa rikelig anledning til å se mak-

--------
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Valgresultater for RV 
Stortingsvalg: 
1973: 9 360 0,4 
1977: 14 515 0,6 
1981: 17 844 0,7 
1985: 14 818 0,6 
1989: 22139 0,8 
1993: 26360 1,1 
1997: 43 404 1,7 

Kommune og 
Fylkestingsvalg: 
1975: 

1979: 

1983: 

1987: 

1991: 

1995: 

7 215 0,4 
8 913 0,5 
14 614 0,7 
16 915 0,8 
24 837 1,1 
26153 - 1,2 
27 209 1,2 
27 929 1,3 
32 841 1,5 
31526 1,5 
32441 1,5 
34054 1,7 

ta i hvitøyet. 
Hver eneste dag kunne de se se på nært 

hold hvordan maktapparatet fungerer; 
hvordan maktpersonene hjelper og støtter 
hverandre når de synes det er nødvendig; 
hvordan smøring er en nærmest daglig 
foreteelse i vår nasjonalforsamling - og 
hvordan stortingsrepresentanter tar seg til 
rette på demokratiets bekostning. 

Alt i alt fikk RV vist at vi duger til noe 
i stortingssamenheng, og at selv om Erlig 
Folkvord bare var en ble det utrettet mye i 
de fire årene. Det betyr bare at vi må satse 
desto mer for å få inn flere ved neste 
sjangse: Stortingsvalget i 2001. 

25 lir i fylkes- og kommunestyrer 
Mye av grunnen til at RV klarte seg såpass 
bra, og at Erling Folkvord ikke ble gjort 
til en ufarlig del av systemet, var at stor
tingsgruppa tok med seg det den tradisjo
nen RV har fra 25 års arbeid i fylkesstyrer 
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og kommunestyrer. 
RV har gått inn for å trekke 

debatten ut av rådhuset og trekke 
virkeligheten inn i rådhuset. 
Dette har til tider fungert svært 
godt, og RVs folkevalgte har ofte 
opparbeidet seg stor tillit i lokal
samfunnet. 

Med folk - mot makta 
Det er to ting som er sentrale ved 
RVs arbeid i disse 25 åra. Først 
det at vi konsekvent har jobba 
sammen med folk for å forbedre· 
hverdagen. Vi har aldri sperra oss 
inne bak rådhusveggene eller 
gjemt oss i en odelstingsproposi
sjon. Vi har vært på gata og stått 
for det vi har gjort og dratt med 
folk for å konfrontere makta. På 
denne måten har RV vunnet gjen
nom i mange saker, ikke med 
RVs politikk aleine, men med 
politikk sammen med pensjonis
ter, ungdom eller arbeidsfolk:. 

Uten et parti som jobba på 
denne måten ville langt flere sa

ker vært tapt, og motorveien mot EU, 
markedsliberalisering og privatisering 
hadde hatt langt færre fartsrestriksjoner. 

Den andre sida er at vi har liva opp 
norsk politikk og gjort den forståelig for 
langt flere. De kommunestyrene hvor det 
sitter en eller flere RVere blir politikk for
midla til folk i langt større grad. RVere 
nekter å la byråkratenes dagsorden be
stemme vår framgangsmåte. 

Vi lar folk få ,vite hva som står i de 
hemmeligstempla papira, og vi sier hva 
vedtaka egentlig betyr. På den måten fun
gerer vi som ombudsmann og -kvinne, og 
vi er en sikkerhetsventil i det norske de
mokraturet. 

Parlamentarisk arbeid er ikke noen vei 
til revolusjon, og RV har, siden det ble et 
selvstendig parti i 1991, lagt vekt på å dri
ve politikk like mye utenfor som innafor 
de parlamentariske organene. 

I kampen mot EU har RV vært en en av 

de drivende kreftene i Nei til EU, og det er 
bare et av mange eksempler på hvordan 
RV og RVere har engasjert seg i alt fra 
kamp mot EU, til kamp for et levelig mil
jø eller nok boliger - 25 år med folk og 
motmakta .. 

Har preget norsk politikk 
25 års-jubilanten har prega norsk politikk 
i langt større grad enn de l,7%s oppslut
ning skulle tilsi. 

- Uten RV i norsk politikk tror jeg at 
hverdagen til folk kunne sett mye verre ut, 
og ikke minst at politikken ( om mulig) 
hadde vært langt kjedeligere, uttaler 
Aslak Sira Myhre. - Forskjellen på et 
kommunestyre med RV i og et uten er 
større enn om H, AP eller SP har ordføre
ren. 

Framtida 
RV-lederen er opturust med tanke på 
framtida. - Nå har vi vokst hvert eneste 
valg siden 1973, sier Sira Myhre. 
Dessverre kan veksten kun måles med 
millimetermål. Vi har blitt 25 år og er i 
ferd med å bli voksne. 

Tida er inne for å bryte oss ut av mini
partienes verden for godt og bli en god 
del nummer større i norsk politikk. 

Norge trenger et sosialistisk parti som 
er mere enn en kuriositet. De stedene vi 
har fått større oppslutning har vi vist at 3-
4 RV representanter betyr 3-4 ganger så 
mye som en. Slagordet for valget i valget i 
1999 bør bli prosenter, ikke promiller. 

At Sponheirns sludrevenstre skal ha 
5%s oppslutning mens RV er et miniparti 
har ingenting med partienes virkelige 
kompetanse og betydning å gjøre, avslut
ter Sira Myhre. 

OPPRØR 5•98 

Faksimile fra KK 30. mai 
1973. Stiftelsesmøtet fant 
sted to dager tidligere. 

Aslak Sira Myhre får blomster og gratulasjoner av nestleder Marit Danielsen på 
28 mai, nøyaktig 25 år etter at RV ble stiftet og Aslak ble født. 
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Et historisk dokument 
«Det norske folkets kamp mot EEC-medlemskap 
endte med seier i folkeavstemninga. Dette viser 

at det nytter å ta opp kampen mot utenlandsk im-

P
å stadig flere områder er det i 
dag et tilsvarende behov for å 
kjempe for vanlige arbeids-

folks interesser. Dyrtid, bolignød, 
fraflytning og stress er stikkord for 
en økende sosial nød i vårt land. I 
kampen mot denne utviklinga er 
enhet på venstresida en viktig for-

perialisme og norsk monopolkapital. Men forut
setninga var at det lyktes å forene arbeiderklas
sen og andre lag av folket i en brei enhetsbeve
gelse.» Slik åpner oppropet som ble presentert 

«hovedsaka» i årets valgkamp. 
Men både EEC-spørsmålet og en 
lang rekke andre saker viser at 
DNA-toppen ikke er noe alternativ 
til den nåværende borgelig-kapita
listiske koalisjoen. DNA-ledelsen 
er ikke sosialister, men borgerlige 
politikere som aldri vil kunne dan-

som grunnlaget for RVs politikk den 28. mai 1973. 
utsetning. 

Ut ifra den bevegelsen som i dag vok
ser fram mot kapital og stat, burde det 
være mulig å forene alle krefter til ven
stre for DNA-ledelsen også ved stor
tingsvalget. De breie og slagkraftige en
hetstogene 1. Mai, burde fått sin naturli
ge fortsettelse i felleslister for hele ven
stresida i det kommende valget. Vi bekla
ger derfor sterkt at initiativtakerne til 
Sosialistisk Valgforbund brøt med en slik 
enhetspolitikk. 

AKP(ml) og mange partiløse har helt 
fram til i dag arbeidet for en full samling 
av venstresida. Det har ikke kommet 
fram politisk uenighet som gjorde noen 
splittelse nødvendig. Vi ser derfor boy
kottpolitikken overfor AKP(ml) som et 
beklagelig uttrykk for at antikommunis
tiske tendenser fortsatt preger deler av 
venstresida. A akseptere eller bøye seg 
for en slik politikk, vil etter vår oppfat
ning være en farlig oppmuntring for kref
ter som ønsker en lignende splittelse 
også i andre tverrpolitiske aksjoner og 
masseorganisasjoner. 

AKP(ml) og uavhengige sosialister 
har derfor gått sammen om å danne en 
Rød Valgallianse. Vi vil hele tida være 
villig til å ta opp forhandlinger som kan 
forene hele venstresida i ett valgsam
band. Fordi dette til nå ikke har lykkes, 
vil valgalliansen stille egne lister i alle 
fylker. Rød Valgallianse baserer sin poli
tikk på følgende hovedpunkter. 

Forsvar folkets interesser 
Den jevne økonomiske situasjonen for 
den jevne mann og kvinn er i dag truet. 
Skatter, avgifter og prisstigning har skapt 
en dyrtid som tærer hardt på folkets leve
vilkår. Årets tariffrevisjon gav bare halv 
kompensasjon for prissigninga siste året. 
Denne utviklinga merkes særlig hardt for 
de mange som må betale i dyre dommer 
for et sted å bo. Rød Valgallianse vil 
sammen med andre partier og grupper ar
beide for å fjerne momsen på matvarer 
og hevet progresjonsgrensene for stats
skatt slik at de ikke rammer vanlige 
lønnsinntekter. Vi krever at pengene til 
offentlige formål tas der de først og 
fremst fins gjennom en skjerpet skattleg
ging av storindustri og storbanker. Vi vil 
dessuten kjempe mot staten uvettige slø
sing med arbeidsfolks skattepenger til 
strukturrasjonalisering og ~ATO-opp
rustning. 

RØD VALGALLIANSE vil konse
kvent støtte alle kamp som de fagorgani
serte, trygdede og ungdom under utdan-

ning fører for å sikre sine økonomiske og åpenlyst demonstrert sin forakt for fol
sosiale kår. Vi vil motarbeide alle forsøk kets avgjørelse. DNA-ledelsen har snart 
på å sette ulike klasser og grupper inna- sagt det ene, snart det andre. Rød 
for det arbeidende folket opp mot hver- Valgallianse vil derfor arbeide for å hol
andre. Det er i arbeiderklassens interesse de opinionen mot EEC våken, og vil støt
at f.eks. fiskere, småbrukere og vanlige te det arbeidet som motstandsbevegelsen 
bønder sikres skikkelige livsinntekter. driver. 
Valgalliansen vil gå aktivt mot den het- . Det siste året har vi gang på gang fått 
sen som i dag føres mot landets trygdede. bekreftet at NATO bruker sitt apparat i 

De norske kvinner er i dag undertrykt Norge til overvåking av norske statsbor
både politisk, økonomisk og sosialt. Rød gere. Dette viser helt tydelig at NATO 
Valgallianse vil spre opplysning om ulike ikke står på det norske folkets side, men 
former for kvinneundertrykkelse i vårt regner alle framskrittskrefter som en mu
samfunn, og arbeide for oppslutning om lig fiende. Storbritannias militære over
de krav som kvinnebevegelsen sjøl har grep mot sin NATO-allierte Island viser 
reist. Vi vil legge vekt på å delta i kam- til fulle hvor mye verd dette «forsvaret» 
pen for en kraftig økning av barnehage er. Dette, og NATOSs støtte til Portugals 
og daghjemsplasser og støtte til kvinners kolonikriger og faren for å bli trukket inn 
krav om rett til sjølbestemt abort. i en storkonflikt, gjør at vi går sterkt inn 

Det er i dag en viktig oppgave å kjem- for at det norske medlemskapet i NATO 
pe mot ytterligere avfolking av innlands- sies opp. 
bygder og kyststrøk. Både arbeiderklas- Rød Valgallianse vil spesielt arbeide 
sen i byene, som opplever bolignøden, for kravet om at den norske fiskerigrensa 
og bygdefolk har interesse av å gå mot utvides til minst 50 mil. Dette vil hindre 
denne nedlegginga av våre viktigste dis- en utplyndring av havets ressurser og 
trikter og landsdeler. Rød Valgallianse sikre kystbefolkninga et fortsatt nærings
vil særlig legge vekt på å ta opp kampen grunnlag. 
mot den raserings- og sentraliseringspo- Når et flertall på stortinget nå har gitt 
litikken som landsdelsplanene legger opp råderetten over viktige norske oljekilder 
til. Det er i dag bare monopolkapitalen til utenlandske selskaper, er det på høy 
som kan tjene på en slik folkefiendtlig tid å reise en protest mot en slik unasjo
utvikling. Legg arbeidsplassene der folk nal politikk. Norge må ta den fulle kon
vil bo, er vårt krav. trollen over våre oljeressurser. Nasjonal 

På stadig flere områder trues i dag sjølråderett må samtidig gå hånd i hånd 
livsmiljøer og natur av den herskende med internasjonal solidaritet med andre 
klassens profittjag. Store industriarbeids- folk og nasjoner som kjemper mot impe
plasser sikre sjelden arbeiderne et skik- rialismen. Vi støtter det palestinske, irske 
kelig vern mot støy og forurensning. og afrikanske folks kamp for nasjonal 
Byenes bomiljøer er i mange tilfeller frigjøring og sosial rettferdighet. 
uten fri-områder og leikeplasser. Valgalliansen går inn for aktiv solidaritet 
Motorveier og saneringsplaner er blitt en med den kampen Island nå fører for å be
trussel for stadig flere. Rød Valgallianse skytte sin firskerigrense mot tyske og 
vil arbeide for å presse staten til tvangs- britiske stormaktsovergrep. Vi vil spesi
tiltak mot storkapitalens rovdrift på res- elt arbeide for å mobilisere støtte til de 
surser og miljø. Vi krever også at mono- indokinesiske folkenes kamp mot USA
polkapitalen skal betale utgiftene til nød- imperialismen. Et hovedkrav vil være 
vendig natur- og miljøvern. Vi vil overalt rask norsk anerkjennelse av folkets egen 
støtte kampanjer mot utplyndring av jor- regjering i Sør-Vietnam: Den 
das og havets ressurser. Vi vil delta i den Provisoriske Revolusjonære Regjeringen 
kampen som reises mot storflyplass og (PRR). Solidariteten må også gjelde inn
motorveier, i ungdomsaksjoner «for et afor våre egne landegrenser. 
sted å være» og i liknende aksjoner som Valgalliansen vil ta opp samenes kår og 
verner om folks livsmiljø. være med på å avsløre den uretten som 

Forsvar norsk sjølroderett -
Internasjonal solidaritet 
Folkets nei til EEC hindret salg av norsk 
sjølråderett. Men mektige krefter v_il i de 
kommende åra arbeide for å endre på 
dette. Høyre og Seips folkeparti har 

den norske staten har gjort og gjør mot 
samene. 

DNA er ikke noe regjeringsalterna
tiv for Arbeiderklassen 
DNA-ledelsen har allerede har allerede 
varslet at regjeringsspørsmålet skal bli 

ne noen arbeider-regjering. 
Valgalliansen vil derfor ikke binde seg til 
noen parlamentarisk støttepolitikk for et 
DNA i regjeringsposisjon. Vi vil fra sak 
til sak vurdere alle partiers politikk, og 
støtte eller reise kamp mot denne ut ifra 
hva som er arbeiderklassens interesse. 

For et sosialistisk Norge 
Hovedsakene i forbindelsen med høstens 
valg må være å forsvare de økonomiske 
og politiske interessene som i dag har 
størst betydning for det arbeidende fol
ket. Men sjøl om det i dag kan oppnås re
sultater i kampen, vil alltid nye proble
mer oppstå så lenge kapitalismen og im
perialismen fortsetter å eksistere. 

Som system er kapitalismen bygd på 
kapitalens ønske om profitt. Et menneske 
eller en arbeidsplass blir vurdert etter om 
de kan gi profitt. Dersom kapitalistene 
kan få mer profitt et annet sted så tar de 
uten skrupler arbeidsplassene fra et helt 
lokalsamfunn, slik som på Knaben. 
Demokratiet er ikke reelt når folket ikke 
kan bestemme over avgjørende ting som 
arbeid og leveforhold. 

Mot dette systemet stiller vi sosialis
men. Rød Valgallianse vil arbeide for å 
spre forståelse for at bare et sosialistisk 
Norge fullt og helt kan sikre interessene 
til arbeidsfolk flest. Innafor Rød 
Valgallianse er det ulike oppfatninger om 
veien til sosialisme og innholdet i det so
sialistiske samfunnet. Men vi er enige 
om det følgende: med sosialisme mener 
vi ikke et statskapitalistisk system, der 
«nasjonaliserte» direktører og borgerlige 
byråkrater fortsetter å diktere politikken. 
Vi mener at et system hvor produsjon for 
profitt er erstattet med produksjon for 
folkets behov, et system der samfunnet 
utvikler seg etter en plan som folket har 
den fulle kontrollen over og ikke etter 
hva kapitalen til enhver tid må finne det 
lønnsomt å investere i. Et slikt system vil 
åpne for et helt nytt demokrati, også på 
områder som i dag er lukket for arbeids
folk flest, slik som det økonomiske livet 
eller statsapparatet. 

Vi erkjenner at det ennå er langt fram 
til et sosialistisk samfunn og at det bare 
kan virkeliggjøres igjennom arbeider
klassens egen kamp. Vi står ikke for den 
oppfatning at arbeiderklassen, gjennom å 
stemme på Valgalliansen eller andre par
tier, kan oppnå sosialisme i Norge. Men 
den sosialistiske målsetninga vil være 
grunnleggende for valgalliansens arbeid. 
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Smått og 
godt i RV 
ferieavvikling 
Også RV-ledelsen skal ha ferie og det blir stort 
.Si;itt i juli. Men kontoret vil være bemannet hele 
tiden. Det skal være svar å få, dersom du ringer. 
Åpningstiden for sentralbordet er kl 09.00 -
15.00. 

Aldri svar å fa? 
N;år sentralbordet er. stengt, varierer det om du får 
svar av oss. Dessverre ha11!1t~e telefonsvarer 
slik at du får lagt igj'en besk'jed - økonomien har 
bittil stoppet denne investeringen. 

Mappeinnsyn 
Lov om midlertidig innsyn er til behandling. I en 
viss grad vil det bli mulig å få se mappa si. 
Søknadsskjema fås hos R".: .eller du kan hente det 
ned fra nettet - sjekk www~rv:no. 

Konferanse I 
Til høsten arrangerer RV en ny 
Folkevalgtkonferanse. Tidspunktet er ikke klart, 
men vil trolig bli i løpet av speptember. Ttl konfe
ransen vil bide de som. sitter i kommunestyrene nå 
ogde n,e som fli dllpet RV 11Utelisfm'bli imlitert. 

Konferanse li 
Faglig Utvalg planlegger en i:ntem konferanse til 
høsten: «SMIA - verksted for RV sin faglige stra
tegi». Ingen påmelding- du blir invitert, men for å 
bli invitert må du være med i RV sitt faglige nett
verk - og det er du vel? Ta kontakt med Finn Olav 
på RV-kontoret. 

Nettsidene 
RV sine sider på internett blir stadig mer besøkt. 
Ca. 1400 har sett på sidene sidene de ble satt opp 
på nytt den 19.4.98. Men for at nettsidene våre 
skal bli mer brukt trenger vi tilbakemelding. Har 
du kommentarer eller forslag - ta kontakt. 

Megafon til låns 
For alle demo-ansvarlige i Østlandsområdet kan 
det kanskje være greit å vite at det er megafon å få 
lånt på RV-kontoret. Også AKP låner ut megafon. 
Tilsammen har vi 3 stk, det burde holde til de fles
te markeringer i våre dager. 

Østlands-RV 
På initiativ fra Anne Steinsland, fylkestingsrepre
sentant i Østfold, har det blitt etablert et samarbeid 
mellom fylkestingsrepresentanter i 
Østlandsområdet. Etter hvert skal dette nettverket 
omfatte alle fylkestingsrepresentantene, blant an
net for å styrke arbeidet i fylkestingene. 

Av de sakene som diskuteres er sjukehusene og 
fylkesgrensene. Opprør kommer tilbake med fyl
dig dekning av møtet mellom fylkestingsrepresen
tantene i Østfold, Akershus og Vestfold. 
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So111111er
kampanie 
Sommerkampanjen 
er i gang - denne 
gang er temaet 
fattige og rike._ Med 
fokus på de høye 
lederlønningene vil 
RV prøve å få ut 
mer av vår politikk. 

Av Finn Olav Rolijordet 

D
et er ikke lett å markere 
seg i media etter at vi datt 
ut av Stortinget. Det er 

liksom ikke så interessant lenger 
å få vite hva RV mener. Dette fø
rer til at vi må være veldig gode 
på de utspillene vi kjører. Og 
kontakten med folk på gata blir 
viktigere. 

Sommeren 1997 hadde vi en 
vellykket kampanje mot nedleg-

~ 

gingen _av postkon~oren~. Marit Danielsen og Aslak Sira Myhre jakter på fete·fallskjermer. 
Plakaten v1 lagde ble karet til Mottoet er: Overskuddnene til felleskassa - bli fallskjermjeger du også 
valgkampens beste i Aftenposten. 
2000 plakater gikk unna, 5000 
klistremerker og et ukjent antall 
løpesedler. Med dette i tankene 
setter vi igang med ei ny som
merkampanje. 

Årets kampanje 
Denne gangen er temaet fattige 
og rike, og til kampanjen forelig
ger plakat, klistremerke, løpesed
del og en bakgrunnsrapport om 
klasseforskjellene i Norge. 

I tillegg vil nettsidene våre bli 
brukt aktivt. Ambisjonene med 
årets kampanje er ikke så store 
som i valgkampen. Men dette er 
en viktig måte å profilere RV på i 

sommer. Det er også viktig skole
ring for oss sjøl. 

I tillegg brukes kampanjen til 
å skape interesse for nettsidene 
våre (adresse: www.rv.no). Vi øn
sker å gjøre disse bedre kjent ved 
at det skjer noe der. Her legges 
det jevnlig ut mye politikk, her 
kan folk følge med på hva vi utta
ler oss om og bruke ting lokalt. 
Nettsidene våre er viktig for å 
gjøre RV sin poltikk kjent - og 
de vil bli viktigere. 

Hva skjer? 
De som er forbanna på de høye 
lederlønningene og utbyttefesten, 

kaller vi fallskjermjegere. 
Kampanjen er lagt opp slik at 

folk kan melde seg som fall
skjermjeger på nettsidene eller 
ved å ta kontakt med RV-konto
ret. Alle fallskjermjegere får til
sendt kampanjemateriell - enten 
det er rapporten eller klistremer
ker. 

Mange folk reagerer på den ut
byttefesten som pågår. Det gode 
lønnsoppgjøret skal liksom dekke 
over at borgerskapet forsyner seg 
grovt av verdiskapninga. Dette 
reagerer folk på. Vår oppgave må 
være å politisere forargelsen. 

Landsstyremøte avlyst 
Streiken til AF 
medførte at RV
ledelsen avlyste 
landsstyremøtet 
som var planlagt 
13. - 14. juni. 

Av Finn Olav Rolijordet 

U 
ten landsstyre-medlem
mene fra distriktene ville 
vi ikke gjennomføre noe 

møte og landsstyret vil bli innkalt 
igjen den 15.august. 

En rekke saker ble behandlet 
av Arbeidsutvalget, blant annet 
flere uttalelser, og landsstyret 
skal allikevel ta stilling til noen 
spørsmål i ukene som kommer. 

Ved hjelp av enkle kommuni
kasjonsmidler vil landsstyret ta 
stilling til tidspunktet for lands
møtet, hvor mange aksjer RV skal 
kjøpe i Klassekampen og ret
ningslinjer for arbeidet med prin
sipp- og arbeidsprogrammet. 

Listestillingsarbeidet foran 
kommune- og fylkestingsvalget 

og andre sider ved landsmøtefor
berdelsene skal Landsstyret ta 
stilling til på møtet i august. 

Programmet beholdes 
Arbeidsutvalget innstiller ikke 
overfor landsstyret på at RV sitt 
prinsipprogram nyskrives i sin 
helhet slik det så ut til på forhånd. 

Partiledelsen delte seg og AU 
støttet ikke dette synet. Det er 
dermed duket for en omfattende 
debatt om prinsipprogrammet ba
sert på den nåværende oppbyg
ningen dersom LS deler AU sitt 
syn. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



OPPRØR 5•98 7 

Fattige og rike 
i Olie- orge 
V:

. i arbeidsgruppa for rapporten om 
fattig og rik i Norge i 1998 har 
valgt å lekke noen sentrale opplys

ninger fra materialet vårt til Opprør. Vi 
håper at dere etter å ha lest litt om rap
porten her, blir frista til å lese hele når 
den kommer. Rapporten er en gjennom
gang av tallmateriale som belyser den 
skjeve fordelinga av kapitalen i dagens 
Norge. Den er også bakgrunnen for RVs 
storslagne sommerkampanje, som du kan 
lese mer om her i Opprør: Overskuddene 
til felleskassa - Bli fallskjermjeger du 
også! 

Første oppfordring fra arbeidsgruppa 
er at folk kan lage seg en sprettert og bli 
fallskjermjegere ved å melde seg inn i 
RV ! Eller man kan velge kun det siste, 
hvis man er i mot slike småvoldelige ten
denser - selv om vi i arbeidsgruppa be
dyrer at sprettertkampanja er temmelig 
harmløs. Hovedpoenget er å få folk til å 
tenke at det går an å gjøre noe for å få et 
mer rettferdig samfunn. Og i denne rap
porten kan du finne mange gode argu
menter og konkrete tall du kan bruke når 
du skal diskutere med andre hvorfor 
samfunnet må<forandres. 

Det arbeidsgruppa ønsker å få fram er 
for det første at forskjellene i Norge øker. 
Og for det andre at dette ikke skyldes at 
enkelte personer i næringslivet har «lyk
kes» - men fordi borgerskapet vinner 
fram politisk med sin markedsliberalis
me på bekostning av vår sosialistiske og 
revolusjonære politiske linje. 
Arbeiderklassa er på defensiven - det 
må vi gjøre noe med ! 

Gullkornene ble «stjlilet» 
Arbeidsgruppa har sittet med oppsikt
svekkende opplysninger som var venta å 
slå an i media. Men på grunn av utsettel
se av utgivelsen (blant annet pga arbeid 
med det planlagte landsstyremøtet, som 
til slutt ble avlyst) har hele tre av de store 
sakene vi hadde på gang, blant annet 
krympinga av tusenlappen til minstepen
sjonistene, blitt omtalt i media i mellom-

tida. Dette var sårt for noen i arbeids
gruppa - men vi fikk likevel styrka vår 
tro på at vi ville egne oss utrolig godt 
som politiske rådgivere overfor media. 

Flere blir rike, og de rike blir rikere 
Rapporten tar blant annet for seg oppho
pinga av den statlige og private rikdom
men i Norge, og viser hvordan de folke
valgte politikerne og staten i stor grad 
samarbeider med næringslivet i utbyt
tinga av vanlige arbeidsfolk. Politikerne 
tilrettelegger for næringslivet på flere 
måter. 

Vi kan for eksempel nevne modera
sjonslinja, skattefrie aksjeutbytter og 
gunstige investerings- og handelsavtaler 
med andre land. (Kongehuset og Gro har 
mer enn villig banet vei.) 

Rapporten viser at antallet millionæ
rer er mer enn fordoblet i løpet av første 
halvdel av 1990-tallet. I 1990 var det 35 
741 personer som hadde ei nettoformue 
på over 1 mill. kroner. I 1996 hadde det 
steget til 83 759 millionærer. De 200 ri
keste personene i Norge forvaltet i 1996 
ei formue på til sammen 174 milliarder 
kroner. Hvis du leser rapporteif kan du se 
hvem de 20 rikeste i Norge er for tida, og 
hvor stor formue de har. 

Rapporten inneholder mange tabeller 
og mye tallmateriale om de høye leder
lønningene, aksjeutbytte og fallskjermer. 
Enten lederne slutter frivillig eller faller i 
unåde og får sparken, sikrer fallskjerm
avtalene at de kan ta med seg mer enn lua 
når de går. Det er ofte snakk om sluttve
derlag i millionklassen. 

Flere blir fattige, og de fattige blir 
fattigere 
Delen om fattigdommen i Norge viser 
blant annet at 7,3% av befolkninga ligger 
under fattigdomsgrensa på 79 000 kro
ner. Og hva er egentlig definisjonen av 
fattigdom? Hvem er fattige? Det kan du 
lese om i rapporten. 

Du kan også lese om arbeidsløshet 
blant innvandrerne. Og hvordan NHO og 

næringslivet benytter seg av innvandrere, 
kvinner og ungdom som billig og fleksi
bel arbeidskraftsreserve. De har ofte lav 
lønn, ubekvem arbeidstid og dårlig ar
beidsmiljø. Du finner mer om burgerpro
letariatet i rapporten. 

Dessuten kan du se hvordan det går 
med tusenlappen som bestemor ble lovet 
i valgkampen. Hvor mye får hun egentlig 
igjen av den? 

Ola bor hjemme hos 'amor 
I rapporten kan du også se hvor mange 
som er bostedsløse, og hvordan de forde
ler seg i de forskjellig fylkene. Det fak
tum at noen mennesker i det hele tatt er 
uten fast bosted, viser at det er store 
skjevheter i fordelinga i samfunnet. Det 
sier kanskje en del om problemene med 
ressursmangel som rusmiddelomsorgen 
og psykiatrien sliter med ? 

Tallene kunne i realiteten kanskje vært 
enda høyere. For veldig mange unge ser 
seg nødt til å bo hjemme hos foreldrene 
til de er langt over 20 år. Og hvis de ikke 
hadde hatt den muligheten, hadde det 
nok sett svart ut for enda flere. Kan dere 
forresten gjette hvor stor andel av unge 
mellom 20 og 24 år som bodde hos forel
drene i 1996 ? 55% (!) av guttene, og 
23% av jentene. Grunnen til denne store 
kjønnsforskjellen kan man jo spekulere i. 

Rapporten inneholder videre en stor 
del om feminiseringa av fattigdommen. 
Det er ikke noe nytt at kvinner gjennom
gående er lavere lønna enn menn, og rap
porten viser at det dessverre fortsatt er 
sånn. Men visste du for eksempel at hele 
37 ,5% av kvinnelige hovedforsørgere har 
ei disponibel inntekt på 100 000 kroner 
eller mindre? Eller at satsene på sosial
kontorene tilgodeser enslige menn med 
nesten 500 kroner mer i måneden enn 
enslige kvinner som i tillegg har barn å 
forsørge!? 

Den norske statens imperialistiske 
politikk 
Norges rikdom har i hovedsak tre kilder: 

vanlige folks arbeid, utnyttelse av natur
ressursene og utbytting av folk og land i 
den tredje verden. Rapporten belyser 
hvordan vanlige folk blir tvunget til mo
derasjon i lønnsoppgjørene, mens leder
ne tar større og større biter av kaka. Og 
dessuten hvordan staten pumper opp olje 
for å sette pengene i fond og aksjer i ut
landet. 

Det er både pinlig og opprørende å 
være vitne til at et av verdens rikeste land 
stadig nedprioriterer skolevesenet, helse
vesenet og andre viktige velferdsoppga
ver. Samfunnet skriker etter penger til in
vesteringer og opprustning. Men politi
kerne hevder hardnakket at oljepengene 
ikke kan brukes i dagens samfunn - det 
vil skape inflasjon og renteoppgang. 

Oljefondet, som den norske staten 
holder på å bygge opp, baseres på utbyt
ting av den tredje verden. Den imperia
listiske politikken Norge fører er forkas
telig. RV krever at staten må slutte å ut
bytte folk og land i den tredje verden 
gjennom lysskye investeringer, og at U
landsgjelda fra 1970-tallet på omtrent 4 
mrd. kroner nå må slettes. 

Enkle sannheter 
Vi i RV vet at samfunnet ikke fungerer så 
bra som det sosialdemokratiske mediehe
gemoniet vil ha det til. Vi vet at veldig 
mange mennesker i Norge sliter med å få 
endene til å møtes, samtidig som de ser at 
noen andre hopper fra den ene lederjob
ben til den andre i gedigne fallskjermer. 

Vi vet at fordelinga i det kapitalistiske 
samfunnet vi lever i er grunnleggende 
urettferdig og at vår rikdom kommer av 
utbytting av andre mennesker. Vi vet at 
det i dagens samfunn ikke er politikerne, 
men de store kapitaleierne, som bestem
mer hvor veien inn i framtida skal gå. 

Dette har vi i arbeidsgruppa for rap
porten om fattig og rik i Norge i 1998 
forsøkt å belyse gjennom eksempler og 
tall. Vi håper dere får lyst til å lese hele 
rapporten og bruke den. 

Ann Mari Volden 
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Lyst? 
F

rifinnelsen av to menn som voldtok en J7 
år gammeljente nå nylig minner meg på en 
annen voldtekt sak som jeg fulgte for et års 

tid siden. Kvinnens forsvarer avsluttet sin ut~ 
spørting av mannen med følgende spørsmål: .La 
oss legge alle detaljer om hendelsesforløpet til 

side, jeg spør 
deg, hadde hun 
lyst? Hvorpå 
han tenker seg 
lenge om og 
spØr tilbake, 
Lyst? 

I saken med 
jenta på 17 år, 
så hadde hun 
fri villig blitt 
med de to men-

nene inn i en leilighet. Det var avgjørende for fri
finnelsen. Hele Norge er tilsynelatende sjokkert 
over dommen. Allikevel så kommer frifinnel
sene, og flere vil det nok dessverre bli framover. 

I disse dager så ligger deten utredning ijus
tisdepartementet som heter Seksuallovbrudd ut
valgets innstilling. Der blir blant annet spørsmå
let om uaktsom voldtekt tatt opp. Et mindretall 
går inn for å innføre en ny lovparagraf som strafc 
fer den som uaktsomt tvinger noen til seksuell 
omgang. 

I dagens straffelov så kreves det kvalifiseren
de omstendigheter som tvang og trusler for retts
lig å behandle seksuelJ omgang uten samtykke. 
Oppmerksomheten blir da dreiet bort fra det 
manglende samtykke til de kvalifiserende om
stendigheter. Dagens straffelov mangler en lov
tekst som fokuserer på samtykket. Den voldtatte 
som ikke kan vise klare tegn på ytre vold eller 
helst betydelige skader, i hvert fall rester etter 
kvelertak, blåmerker, istykkerrevne klær og/eller 
fysiske spor på gjerningsmannen, har lett kom
met i situasjoner hvor det blir. stilt spørsmål om 
deres troverdighet ved at de ikke skulle ha avgitt 
samtykke. 

Forslaget vil gjøre det lettere for offerene å bli 
I: hørt ikke bare hos politiet men også i rettssyste

met. Det handler om kvinners troverdighet og 
dømmekraft. Da loven om selvbestemt abort 
kom fot 20 år siden opplevde mange kvinner at 
de ble tilkjentdømmekraft. I dag opplever vi at 

1 vi ennå .ikke har blitt tilkjent troverdighet i hvert 
fall innenfor rettssystemet. 

l' Kvinners seksualitet skal kontrolleres. Før ! ' 
også med redsel for å bli uønsket gravid. I dag 
fortsatt med redsel for å bli voldtatt og så i,Jcke bli 
trodd i rettsvesenet hvis vi ønsker en oppreisning 
fra samfunnet. Til slutt, jeg ser også problemet 
med at det går menn fritt rundt i samfunnet som 
ikke forstår at kvinner kan ha lyst på sex, og at 
ikke lovverket alene er arenaen for å gjøre noe 
med det. Men lovverket kan kanskje gjøre ska-

t den litt mindre når vår kjønnsfrihet har blitt 
• krenket. Derforjobber vi i RV for at mindretal

lets innstilling sk;alf egges til grunn, at vi er for å 
innføre begrepet uaktsom voldtekt. De som ikke 
forstår at kvinner kan ha lyst på sex, har et po
eng. Det er altfor mye med dette samfunnet som 
Ødelegger for lystfølelsen. 

Men det hjelper med sommer .... 
Godsommer! 

Marit F. Dønielsen 
Nestleder i RV 
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Stor inne -
konferanse 
Kvinnepolitikken skal 

utvikles både i teori og 

praksis, når RV arrangerer 

en lenge etterlengtet 

landsomfattende kvinne

konfranse i Trondheim 10. 

- 11 . oktober. 

Astri Holm, Aud Opedal og 
Marit Danielsen. 

N 
år det gjelder program, så 
har ~i foreløp} g blitt eni~e 
om a satse pa noen omra

der vi skal gå i dybden på; 
- Feministisk teori knytta til mar
xistisk filosofi og teori 
- 6-timersdagen - hva er vår rolle? 
- Hvordan få flest mulig kvinner til 
å stille på listene i 1999? 
- Hvordan organisere kvinnenett
verksarbeid i RV - via intemett og 
andre nett? 

Hvorfor kvinnekonferanse? 
Det er lenge siden sist RV arranger
te en landsomfattende kvinnekon
feranse hvor både teori og dagsak
tuelle saker på dette området sto i 
sentrum. 

Hordaland tok initiativ til å sam
le en del kvinner i mai-1997, og 
dette var svært vellykka. Ønsket fra 
denne konferansen var at vi skulle 

Bilde fra en annen viktig kvinnekonferanse - Kvinner på tvers, som i år 
skal handle om Kvinner og Makt (Oslo 19. og 20. september). 

samles oftere for å diskutere kvin
nepolitiske saker i RV-regi. 
Trondheim ble foreslått, og tids
punktet var ønska høsten 1997(før 
valget). 

Dette ble det ikke noe av, og der
for har nå kvinnegruppa i Sør
Trøndelag, etter å ha diskutert ide
en med flere, står nå Sør-Trøndelag 
og Hordaland RV som arrangører 
sammen med kvinneutvalget sen
tralt. 

Stort behov 
Vi mener det er et stort behov for å 
utvikle teori og saker av mer dags
aktuell betydning i RV. En kvinne
konferanse vil være nyttig for å gå 
framover på disse feltene, og orga
nisere kvinnearbeidet i framtida på 
en bedre måte. 

Vi ser for oss at konferansen er 
for alle interessert i RV, med om
land. Konferansen vil bli lagt opp 

slik at deltakerne får noe forbere
delsesmatiiell på forhånd. 

Vi prøver å tenke nytt i gjen
nomføringa, slik at for eksempel 
praksis blir lagt inn som en del av 
opplegget. Dette kan være å skrive 
innlegg sammen, gå ut med presse
melding, lage ei markering som sy
nes i Trondheim og ellers. Her må 
det utvikles mange ideer! Tanken 
bak er at flest mulig skal få et for
hold til å utvikle kvinnepolitikken i 
RV, og da må vi vise dette gjennom 
praksis. Vi har satt oss som mål å 
lage et hefte med teoretiske artikler 
som kan være interessante for å ut
vikle diskusjon i forhold til sosia
lisme, feminisme og demokrati -
og det er jo landsmøte snart også! 

Program, pris og praktiske opp
lysninger kommer i neste Opprør, 
og sendes ellers ut til alle lag og 
kontakter i RV i løpet av august. 
Men sett av datoen allerede nå!! 

Diskusionsliste for radikale kvinner 

E
n ny diskusjonsliste for radi
kale kvinner er starta opp: 
Klassekampens Kvinnenett. 

Lista ble starta i samarbeid mel-
lom Klassekampens kvinnepolitiske 
leder Sissel Henriksen og Janne 
Bromseth, i håp og tro om at et 
elektronisk kvinnefellesskap kan 
styrke den kvinnepolitiske debatten 
på tvers av geografi og organisasjo
ner. Men også fordi vi mener at det 
er nødvendig med særegen kvinne
organisering også på Nettet. 

Lista har blant annet som mål å: 
- bidra til økt kvinnepolitisk de

batt på norsk venstreside 
- styrke det kvinnepolitiske nett

verket blant røde damer 
- være et uformelt møtested hvor 

kvinneaktivister og kvinnepolitisk 
interesserte treffes for diskusjon, 
forberedelse av arrangementer, nett
verksbygging, utveksling av infor
masjon og tips; en kvinneundertryk
kingsfri «oase» på nettet 

- være et debattforum og en in
spirasjons- og informasjonskilde for 
avisa Klassekampens kvinnepolitis
ke ansvarlig, en pådriver i forhold 
til viktige kvinnepolitiske tema som 
det bør skrives om, og et sted for å 
mobilisere flere kvinner til å skrive 
i Klassekampen 

- være en plass hvor en kan sende 
inn uferdige innlegg, uferdige tan
ker for tilbakemelding og diskusjon, 
og der flere gjeme kan samarbeide 
om å lage artikler og innlegg. 

Hvordan bruke kvinnenettet 
Når du vil sende noe til 
Kvinnenettet, bruker du denne 
adressen: 
Klassekampens Kvinnenett@feskar.no 

For å melde deg på sender du en 
e-post til denne adressen: 
klassekampens-kvinnenett@feskar.net 

med «subscribe Klassekampens 
Kvinnenett!» i meldingsfeltet. Ikke 
skriv noe i subjekt-feltet. 

Hvis du vil sende et innlegg til 
lista, bruker du denne adressen: 
klassekampens-kvinnenett@feskar.no 

Kun medlemmer av lista kan 
sende innlegg. 

For å melde deg av lista, sender 
du en e-post til samme adresse som 
ovenfor, men med denne beskjeden 
i meldingsfeltet: «unsubscribe 
Klassekampens Kvinnenett». 

Bruk lista 
Vi er helt i startgropa enda. Siden vi 
ikke kom skikkelig i gang før som
meren, legger vi ambisjonsnivået på 
sparebluss fram til august, og håper 
å komme i gang for fullt da. Du må 
gjeme mekle deg på allerede nå, og 
det er viktig at alle som er interes
sert i å være med også rekrutterer ei 
venninne eller flere til å abonnere, 
og at deltakerne BRUKER lista 
selv! 

Sissel Henriksen 
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Ferietur 
til Irak? 
Det høres gan
ske vilt ut synes 
du kanskje. Men 
det er akkurat 
det Al Quds 
Reiser inviterer 
folk til å være 
med på til høs
ten. 

Av Kristine Mollø-Christensen 

D
et blir fly fra Oslo til 
Amman, og derfra går tu
ren til Bagdad med buss. 

Reiseruten omfatter steder som 
Ninive, Babylon, Ur, Mosul og 
mange flere. Steder som gir et sus 
av «Tusen og en natt». 

Men Irak er både historie og 
påtrengende nåtid. Ved et besøk i 
landet vil en ved selvsyn kunne se 
virkningene av FN-sanksjonene 
og danne seg et bilde av Vestens 
fiendeland nr. 1. 

Før krig og boikott var Irak et 
land med levestandard på høyde 
med vestlige land. Det hadde et 
godt utbygget helsevesen og ge
nerelt sett høyt utdanningsnivå. I 
sju år har FN-sanksjonene ført 
landet tilbake til u-landsnivå, med 
sult, underernæring og mangel på 
nesten alt. Medisiner og blyanter 
er blant de tingene det er enorm 

mangel på. Årsaken til 
at irakiske skolebarn 
ikke har blyanter, er at 
bly også kan brukes i 
bomber! 

Det vil derfor bli en 
oppfordring til de rei
sende om å ta med seg 
en koffert ekstra som 
skal fylles med for ek
sempel skolemateriell. 

Hyllest til Saddams 
Irak? 
Eldbjørg Holte ved Al 
Quds Reiser forteller at reisen er 
lagt opp i samarbeid med 
Palestinakomiteen - som jo også 
arbeider for å få helsemateriell og 
folk nedover. Palestinakomiteen 
skriver i rapporten fra de som var 

i Irak februar/mars i år: «Vårt inn
trykk er at turisme er ønsket, så
vel av myndigheter som av oppo
sisjonelle, og i tillegg svært vel
villig ansett av «mannen i gata». 
Turisme involverer mange, og gir 
kunnskap om mennesker og kul
tur som er god motgift mot propa
ganda.» 

Også i eksilmiljøet i Norge er 
det ønske om at mange nordmenn 
besøker Irak for å · få kunnskap 
som igjen kan brukes til å arbeide 
for opphevelse av sanksjonene. Å 
delta på en slik reise blir altså 

ikke en «støtteresolusjon» til 
Saddam Hussein. 

Innen august 
Eldbjørg Holte framhever at de 
som gjerne vil reise, må vise sin 
interesse innen begynnelsen av 
august. 

Turen er planlagt 28.9-14.10 
og en får anledning til å se meste
parten av landet. Prisen vil ligge 
på rundt 11 - 12.000 kroner. For 
de som ikke har anledning på høs
ten, blir det kanskje en sjanse for 
reise også i påsken '99. 

Interesserte kan henvende seg 
til Al Quds Reiser, tlf. 22 11 00 
26. 

Kosovoalbanernes 
kamp må støttes 

kosova-albanerne nå har 
att til våpen for å kjempe 
or sin sjølråderett, er et re

sultat av Serbias politikk og 
manglende internasjonal forståel
se for den voldsomme undertryk
kingen kosova-albanerne har vært 
utsatt for. 

Serbia og Slobodan Milosevic 
har hatt all verdens muligheter til 
å gi kosova-albanerne deres rett
messige status. Når Serbia nå mø
tes med militære aksjoner, er det 
bare en konsekvens av at det i åre
vis har slått ned på kosova-alba
nernes nasjonale rettigheter. 

Da NATO 11. juni bestemte at 
styrker kan settes inn i Albania og 
Kosova, er det gitt «grønt lys» for 

en aksjon når som helst. Ingen av 
folkene på Balkan er tjent med at 
NATO og Vestunionen ruller inn 
for «å forsvare freden». 
Vestunionen (WEU) og NATO 
har ikke fred som mål, men impe
rialistisk kontroll. Derfor er det 
verken i kosova-albanernes eller i 
serbernes interesse å ha WEU- og 
NATO-styrker i området. 

KLA (Kosova Liberation 
Army) ble stiftet i 1993 av folk 
som ikke mente at den fredelige 
veien til Ibrahim Rugova lenger 
ville føre til noen løsning. 

Etter årevis med en ikkevolde
lig linje har nå kosova-albanerne 
sett det nødvendig å ta til våpen. 
Å gå inn for en FN-styrt «fredso-

perasjon» nå vil være å falle det 
kosova-albanske folket i ryggen. 
Først når de serbiske styrkene har 
trukket seg ut av Kosova, er det 
muligheter for fred og forhand
linger. 

RVs mening er: 
Kosova-albanerne har rett til selv 
å avgjøre Kosovas stilling. 
Det serbiske mindretallet 1 

Kosova må sikres sine rettigheter. 
Serbiske styrker må trekkes ut av 
Kosova. 
Ingen WEU- eller NATO-styrker 
til området. 
Ingen norsk krigsstøtte. 

Arbeidsutvalget i RV 

,• 

9 

Opprop for Vanunu 
Mordechai Vanunu hadde pr. 30.09.97 tilbragt 11 år i 
enecelle fordi han skaffet verden bevis for at Israel har 
atomvåpen. 

Det var ingen militær hemmelighet Vanunu gjorde 
kjent for almennheten og hans motiv var å få en demo
kratisk debatt om masseødeleggelsesvåpen i Midt-Østen 
og sitt lands sikkerhet. 

Vanunu ønsket å forsvare sitt eget og andre folk mot 
den livsfarlige trusselen fra atomvåpen. Langvarig isola
sjon krenker forbudet mot tortur. Vi oppfordrer Israels 
regjering til straks å sette Vanunu fri. 

Nei til Atomvåpen har satt igang en underskriftes
kampanje for å få satt fri Mordechai Vanunu. 
Underskriftslister kan bestilles fra RV-kontoret. 

Klassekampen i kiosken 
Klassekampens opplagsavdeling har i det siste satt igang 
en aldri så liten kiosk-kampanje, som til nå har vist seg 
som en strålende suksess. Resultat etter en uke: 

Det varierer sterk fra kiosk til kiosk hvor mye KK tje
ner på løssalg, men det betyr svært mye i markedsfø
ringen: Hver kiosk som selger avisa gir en gratis rekla
meplakat, og gjør avisa tilgjengelig for de som er ny
skjerrige (ingen begynner som abonnent uten å ha lest 
avisa på forhånd ... ) 

Derfor er det viktig at alle sier ifra om hvor 
Klassekapen ikke blir solgt, slik at opplagsavdelinga kan 
ta kontakt med dem og tilby løssalg 

Svartlamon rives? 
I månedsskiftet Juni-Juli går oppsigelsesfristene ut for 
leiekontraktene i den gamle arbeiderbydelen Svartalmon 
i Tronheim. Kommunen har plangt å la «Strandveien 
auto» jevne en unike bebyggelse, med et helt unikt miljø 
av kunstnere, pønkere og barnefamilier, raseres. 

Det har vært protestert på mangfoldige måter mot det
te prosjektet: demomstrasjoner og konserter har blitt ar
rangert, og det har blitt malt kunstverk på veggene for å 
hindre rivning. 

Det er mange som er mot riving av Svartlamon, og nå 
planlegges sivil ulydighet hvis kommunuen våger å nær
me seg bydelen med bulldoserne sine. 

Meld deg på liste som støttespiller på 73 50 28 29 el
ler www.svartlamon.org. 

Protest mot utnevning 
RV utfordrer menneskerettighetsminister Hilde Frafjord 
Johnsen (KrF) til å underskrive den pågående kampan
jen mot utnevnelsen av Augusto Pinochet U garte til se
nator på livstid. Vi spør også om Regjeringen vil gjøre 
noe i denne saken, sier RV-leder Aslak Sira Myhre som 
har skrevet brev til statsråden. 

Sira Myhre minner om at den tidligere militærdiktao
ren Pinochet, som ble utnevnt 10. mars i år, i 18 år var 
ansvarlig for å ha krenket de demokratiske institusjone
ne og rettstaten Chile. Han bærer ansvar for utallige 
brudd på menneskerettighetene gjennom tortur, bortfø
ringer, drap på politiske motstandere i inn- og utland, 
forvisninger og sensur. 

- At han ble utnevnt til senator er et hån mot demo
kratiet, understreker RV-lederen, status som senator bur
de tilhøre folkevalgte gjennom frie og demokratiske 
valg. Pinochet er en mann med blod på hendene og ver
denssamfunnet kan ikke stilltiende godta at Pinochet 
skal være utnevnt senator på livstid. 

• 
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Tariffoppgiøret 1998 
Et oppgjør med tvung
en lønnsnemnd, stadig 
nye forbund inn til 
meklingsmann, flere 
gode avtaler, arbeider
solidaritet og splittelse 
hos arbeidsgiverne. 

Av Finn Olav Rolijordet 

0 
PPRØR kan vanskelig være dagsaktuell 
med en tariffkommentar. Men vi prøver 
allikevel. Når dette skrives, er det klart at 

regjeringa nok en gang vil bruke tvungen lønns
nemnd. Nå er det Tele- og Dataforbundet sin streik 
som stoppes. 

Leder Tore Gulbrandsen er forbannet, og 1200 
streikende må tilbake på jobb. Begrunnelsen for 
lønnsnemnd er problemene med feilretting. 
Forbundet på sin side sier de har bedre vaktord
ning enn ellers og at dispensasjoner gis hele tiden. 

lønnsnemnd igien 
Hjelpepleierne sin streik b)e s toppet av tvungen 
lønnsnemnd. Forrige gang Helse- og 
Sosialforbundet var ute streik, holdt streiken på i 5 
timer. Denne gangen gikk det noe lenger tid. Men 
ifølge Regjeringen var liv og helse i fare. 

AF tok sykepleierne sammen med radiografer 
og ingeniører ut i streik som endte med lønns
nemnd. En godt planlagt streik fra sykepleierne sin 
side ble stoppet med lønnsnemnd - liv og helse i 
fare. Forbundsleder Laila Dåvøy og streikeleder 
Ingjerd Hovdenak:k ble forbannet - dette fantes det 
ikke dokumentasjon på. 

Diktat fra regjeringa 
RV tolker bruken av tvungen lønnsnemnd som et 
lønnsdiktat og som et desperat tiltak fra staten sin 
side for ikke å gi forbundene for mye kamperfa
ring og tid til å bygge ut allianser. Spesielt gjelder 
dette kvinneforbundene. 

I tillegg er lønnskravene i seg sjøl grenses
prengende - kamp for å få hevet kvinnelønna må 
stoppes. Lønnsnemnd mot Tele&Data er et poli
tisk overgrep. 

Sentrumsregjeringa har dermed plassert seg i 

samme tradisjon som tidligere AP-regjeringer -
å slå ned på arbeidsfolk sin lønnskamp. 

Sykepleierne i Oslo 
Sykepleierne i Oslo har nå streiket i 4 uker. De har 
lagt opp en lur taktikk for ikke å få tvungen lønns
nemnd: når nye folk skal ut streik skal de som har 
streiket tilbake. På den måten rammes ikke de 
samme pasientene hele tiden. 

Men Oslo kommune ville ikke være med på 
dette og svarte kommunen med lockout. 
Kommunen, som ser for seg en langvarig konflikt 
med en slik streikestrategi, nektet sykepleierene å 
komme på jobb. 

Dermed oppstår det jo et grunnlag for å sikre at 
liv og helse kom i fare og dermed at tvungen 
lønnsnemnd er rett rundt hjørnet. 

Splittelse og enhet 
Transportstreiken ble preget av større kampvilje 
enn noen gang hos sjåførene og splittelse hos ar
beidsgiverne. 

Etterhvert som streiken rullet fram ville flere 
arbeidsgivere akseptere kravene. Den enheten som 
utviklet seg mellom Norsk Transport-arbeiderfor
bund og Norsk Rutebil-arbeiderforbund, gjorde 
streiken slagkraftig. 

Langvarig transportstreik tæret på kreftene - og 
streikekassa. Selv om forbundet kunne kjørt strei
ken laQgt, var den prinsipielt viktig at Handel og 
Kontor ga et streikestøttebidrag på 600.000 til de 
streikende fagforeningskameratene. Kjempebra! 
På denne måten viser LO og arbeiderklassen styr
ke. 

AF i streik 
Også AF var ute i streik. Sykepleiere, lærere og 
mange andre yrkesgrupper streiker for å få opp 
lønna for de med høyskoleutdanning. AF-streiken 
kan også sees som et forsvar for å holde kompe
tanse i offentlig sektor - mange slutter, fristet av 
høye lønninger i private bedrifter. Som AF sier i 
sin streikeløpeseddel: «Lønnsnivået i offentlig 
sektor truer servicetilbudet overfor brukerne». RV 
støttet AF-streiken. 

Et hektisk oppgjør 
Tatt i betraktning at det lenge så ut til at årets tarif
foppgjør skulle gå på skinner etter at 
Verkstedsoverenskomsten forhandlet seg fram til 3 
kroner timen, må situasjonen i tariffoppgjøret sies 
å være spennende. 

Det er ikke slik at «å stå på krava» er gammel
dags. Tvert imot viser situasjonen at arbeidsfolk i 
Norge vet at norsk økonomi er solid og at det er 
riktig å kjempe for ei lønn å leve av og med. 
Arbeidsfolk viser også solidaritet. 

Og kanskje viktigst: Handel og Kontors utspill 
om nye krav dersom renta og andre innstram
mingstiltak: undergraver lønnsoppgjøret, viser at 
kampen om fordelinga aldri stopper. LO har opp
summert oppgjøret på sitt representantskapsmøte 
og er fornøyd. 

Bare framtida vil vise hvor godt dette oppgjøret 
egentlig er. RV mener at det er mange ting som har 
styrket seg i fagbevegelsen, men styrkeforholdet 
mellom arbeider og borger er ikke endret, og opp
gjøret har heller ikke rørt grunnleggende ved for
delingspolitkken. 

r--------------------------------------------------------, 

Bli med i RVs Faglige Nettverk! 
Navn: 
Adresse: -------------------
Postnr.: Sted: -------
Forbund: 

Ja, jeg vil gjerne bli ll)ed i nettver
ket for å få informasjon om faglige 
kamper, bidra med informasjon, 
knytte kontakter på tvers m.m. 
Sendes til Rød Valgallianse, 
Osterhausgt. 27, 0183 OSLO. 

L--------------------------------------------------------J 
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Beste oppgier på 20 år? 
Kva er konsekvensane av 

oppgjeret - for folk sin vel

ferd og for makttilhøva i 

samfunnet? Kva var bak

grunnen for resultata? Kva 

kan vi lære til neste gong? 
Terje Kollbotn 

1 Fagrørsla som heilskap har styrka seg gjennom 
dette oppgjeret. Fagorganiserte har vist stor vilje 
og evne til å sloss for rettvise krav. 

Men dersom ikkje den faglege kampen - både på det 
økonomiske og politiske området - blir vidareført, risi
kerer vi at det endeleg reknestykket ved utgangen av 
året vert at både kjønns- og klasseskilnadene i lønspoli
tikken aukar. 

Framleis tener mange fagorganiserte (i hovudsak 
kvinner) under 200 000 i årsløn. 

2
Etter tariffoppgjeret i -96 , har det vore gjennom
ført grundige og demokratiske førebuingar av det
te oppgjeret i mange forbund. Grunnplanet har 

vore betre mobilisert enn på lenge. 
Mange av tariffkonferansane har vore reelle førebu

ingar til klassekamp. Mange forbund har utvikla ein be
tre strategi og taktikk i førebuingane til konflikt. Ikkje 
minst transportarbeidarstreiken viste glimrande evne til 
initiativ,opptrapping og mobilisering. 

Krava har vore meir i samsvar med stemninga blant 
medlemane. Dette, kombinert med ein økonomisk høg
konjuntur og avslørande oppslag om dei høge leiar- og 
eigarinntektene, utvikla høge forventningar og streike
vilje mellom dei fagorganiserte - og la grunnlaget for 
resultata som til slutt vart nådd . 

3 Det var ein stor siger at leiinga i Fellesforbundet 
og LO lei nederlag når det gjaldt oppgjersformen. 
.Då LO sitt representantskap i februar gjekk inn for 

forbundsvise oppgjer, bana det veg for større mobilise
ring og streikevilje blant medlemane i mange forbund. 

Faglig Utvalg analyserer 

P
artisekretær Finn Olav Rolijordet og Faglig 
Leder Terje Kollbotn kommer her med forelø
pige oppsummeringer av tariffoppgjøret. 

Faglig Utvalg utfordrer alle som har vært aktive i 
oppgjøret innen ulike forbundsområder (både i og 
utenfor LO) til å føre debatten videre. 

Har arbeiderklassen styrket seg? Er klassen på 
offensiven eller har vi sluttet å rygge eller er vi lurt 
trill rundt til å tro at årets oppgjør er bra? 

Faglig Utvalg ønsker skriftlige innspill og opp
summeringer innen l.august. Dette vil gje oss betre 
i stand til å leggje fram ei endeleg oppsummering 
for Landsstyret i RV den 14.-16.august. 

Denne rapporten vil også bli presentert i neste 
OPPRØR, som kommer ut like etter 
Landsstyremøtet. 

Faglig Utvalg 

4
Moderasjonslina , som m.a. kom klårt til uttrykk 
gjennom LO-kongressen sitt vedtak om «det for
sterkede solidaritetsalternativet» i mai i fjor og 

Stortinget sitt vedtak om ei ramme på maks. 3,5% før 
jul, fekk seg ein knekk. 

Dei aller fleste forbunda har totalt sett oppnådd ei 
ramme på det dobbelte eller meir - mange med ei klår 
prioritering på minstelønssatsar, lågtløns-profil og like
løn. Moderasjonsprofetane i LO-leiinga, med Hågensen 
i spissen, freistar no å gjenvinne tilliten til moderasjons
lina med snakk om at 1998 var unntaksåret. 
Kampen om oppsummeringa av dette oppgjeret og kon
sekvensane for tariffpolitkkken i framtida er alt i gong ! 

5 NHO-leiinga klarte ikkje å korne på offensiven for 
å gje fagrørsla strategiske nederlag i dette oppgje
ret. 

Dei hadde eit handicap både med den synlege grå
digheten i eigne rekkjer og ein høgkonjuntur der mange 
medlemsbedrifter frykta store tap ved ein streik. Dette 
utvikla og splittelse i fiendens leir. Mange av dei nye 
tariffavtalane inneheld lønstillegg og andre forbetringar 
som var langt over det hardlinarane i NHO ville godta, 
men som vart pressa fram i i medlemsbransjane avdi det 
hindra arbeidsstans og sikra klassefred. 

6Ein TV-debatt midt under oppgjeret hadde titte
len: «K vifor vert det alltid gitt hø gare tarifftillegg 
under ei borgarleg regjering ?» Eit godt spørsmål. 

Den usynlege, klamme handa frå ei «ansvarleg» AP
regjering var vekke i LO-forbunda. Dette gjorde det let
tare både å førebu, truge med og til og med gå ut i streik 
for høge krav innan LO. Dette skapte og eit gunstigare 
klima for streikane i YS og AF. Men samstundes vert 
det ofte slik at når sosialdemokratar er i regjeringsoppo
sisjon, er dei meir radikale og klarar å gjenvinne tapt til
lit, ikkje minst innan fagrørsla. 

Dette er ei utfordring for oss som tilhøyrer den revo
lusjonære del av fagopposisjonen. 

7 
Kampen om arbeidstida kom heilt i bakgrunnen i 
dette oppgjeret med eitt unntak: Forsvaret for nor
malarbeidsdagen, som ikkje minst bryggeriarbei

darane i NNN sto sterkt på for, vart førebels vunne. 
Samstundes står fagrørsla foran ein stor diskusjon om 
meir fleksible og individuelle arbeidstidsordningar. 

Dette kjem for fullt på dagsorden no, og skal avkla
rast til neste år. I tillegg til tidskontoordningar tilpassa 
ulike livsfasar, tar LO-leiinga til orde for at ei 5-

.ferieveke framfor løn bør prioriterast i oppgjeret i år 
2000. 

Vi bør halde fast på at kampen for å heve lågtløns
gruppene og for 6-timars normalarbeidsdag med full 
lønskompensasjon bør prioriterast i år 2000. 

8 
Bondevik-regjeringa (med støtte frå Stortinget) 
har ved fleire høve knebla streikeretten ved bruk 
av tvungen valdgift i dette oppgjeret. Dei er ikkje 

eit hår betre enn ei AP-regjering på dette (so vel som på 
mange andre) felt. 

Reaksjonane mot <lesse politiske maktovergrepa har 
vore sterke heilt til topps i mange forbund. Men ingen 
har til no våga å fylgje den gamle parola «tvers igjen
nom lov til siger». Men situasjonen er gunstig for ein 
brei diskusjon om kva som skal til for å forsvare og styr
ke streikeretten og streikevåpenet. 

9 
Etter oppgjeret i kommunesektoren, som ser ut til 
å korne opp i 6-7%, sit mange kommunar og fyl
keskommunar med ei slunken kommunekasse att 

og drøftar korleis dei skal skjære ned på offentlege te
nester resten av året og i 1999 . 

Kravet om at regjeringa og stortinget må gje full 
kompensasjon gjennom auka overføringar til kommu
nane og fylkeskommunane etter dette tariffoppgjeret, 
må j tida framover reistast med full tyngde både frå fag
foreningane og forbunda innan kommunesektoren, frå 
andre delar av fagrørsla og ikkje minst frå folkevalde 
RV-arar. 

Om ikkje dette kravet vert innfridd, vil vi oppleve 
nye nedskjæringar i offentlege tenester, avgiftsauke og 
nye privatiseringsframstøyt i kommune-Norge utover 
hausten. 

10 
RV har sosialismen som eit strategisk mål. 
Har dette tariffoppgjeret bragt fagrørsla 
nærare dette målet? Har dei sosialistiske 
perspektiva i den faglege kampen vore 

synlege i dei klassekampane vi har opplevd i det siste? 
Har borgarskapet og <leira stat fått større grunn til be
kymring ? Har makttilhøva i samfunnet endra seg til 
fordel for den organiserte arbeidarklassen i Norge gjen
nom den styrkeprøven mellom klassane som eit hoved
tariffoppgjer er? 

Dette er og spørsmål som vi i RV lyt diskutere i etter
dønningane etter denne våren og somaren. 
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Ve llykket 
Sosialismestevne 

K
. ersti Ericsson oppsummerte målet 
med sosialismestevnet i sin popu
ære innledning. 

Hun pekte på at vi revolusjonære ikke 
er alene om å se faresignalene, og om å 
kritisere det kapitalistiske systemet; «det 
er på tide at system-kritikerne tar konse
kvensen av sine egne innsikter, og be
gynner å diskutere det nødvendige -
nemlig alternativer til kapitalismen som 
samfunnssystem». 

Men om det skal skje er det nødvendig 
at vi revolusjonære tar initiativ til en an
nen form for debatt; « Vi har ikke lenger 
noen oppskrift på den ene, sanne sosialis
men. Vi har mye å lære av andre som 
kommer fra andre tradisjoner og tenker 
annerledes enn oss. Sosialismedebatten 
på 70-tallet var på mange måter eksklu
derende; den handlet om å skille de rene 
av sinn og tanke fra de urene. Nå trenger 
vi en inkluderende debatt som dyrker 
fram alle systemkritiske spirer, uansett 
hvor de kommer fra og hvilket vokabular 
de formuleres i.» 

Det er altså nødvendig å «kaste seg ut 
på dypt ideologisk vann»; det er nødven
dig å revurdere gamle standpunkter og å 
diskutere med nye mennesker. 

Bakgrunnen for stevnet 
Det har vært mange som har savnet ideo
logisk debatt i RV. Diskusjonene rundt 
sosialisme og kapitalisme har hatt en ten
dens til å falle i bakgrunnen for den dag
lige kampen mot forjævliseringa. 

I tillegg har det også vært mange som 
har ment at den ideologiske debatten er 
spesielt viktig med debatten om sosialis
men nå, på grunn av det som har blitt 
oppfattet som en ideologisk krise etter 
både murens fall og den vestlige maois
mens sammenbrudd. 

Det har oppstått et behov for å meisle 
ut en ny visjon for sosialisme, som kan 
vise veien for en ny revolusjonær beve
gelse. 

Peder Martin Lystestøl foreslo på 
landsmøtet i RV i februar 1997 at RV 
skulle arrangere en internasjonal konfe-

Helga 8. - 10 mai samlet netsten 300 
mennesker seg i Oslo for å diskutere so
sialisme i forbindelse med RVs sosialis
mestevne Fra Fyrtårn til Fyrtøy. Det var 
første gang RV har prøvd seg på et ar-

rangement av denne typen og størrelsen, 
og forhåpentligvis var det det første av 
en lang rekke tilsvarende stevner - for 

stevnet må sies å ha vært svært vellykket. 

Av Lars Nygaard 

ranse om sosialismens problemer. Han la 
vekt på at RV som parti hadde behov for 
å oppsummere og lære av de feilene som 
er gjort innafor den revolusjonære beve
gelsen og i de sosialistiske landene. 

På denne bakgrunnen vedtok lands
møtet at RV skulle «ta initiativ til en in
ternasjonal konferanse om 'sosialismens 
problem' høst/vinter 1997/98.» 

Fra fyrtlim til fyrtøy 
Etter hver begynte prosjektet å vokse, og 
etter hvert ble det lagt planer om ikke 
bare å diskutere sosialimsens problemer, 
men også den sosialistiske visjonen, og 
hvordan man kan komme fra kapitalis
men til sosialismen; og konferansen ble 
døpt Sosialismestevnet 1998 - Fra fyr
tårn tilfyrtøy. 

Dette åpnet for den mangfoldige de
batten som fant sted helga 8. til 10. mai. 
Debatten var faktisk så mangfoldig at 
mange fikk en følelse av at det hele var 
noe sprikende og at stevnet manglet en 
helhetlig visjon. Andre mente det var en 
stor styrke at det var mange forskjellige 
tråder å ta tak i. 

Det som begynte som en konferanse 
om «sosialismen problem» endte opp 
med seminarer om alt fra postmodernis
me til forholdet mellom miljøvern og 
fagbevegelse. 

Plenum 
Både fredagen, lørdagen og søndag var 
det plenumssamlinger. 

Etter det innledet den kjente Irske 
menneskerettighetsaktivisten og republi
kaneren Bernadette Devlin McAliskey 
og den tyske fagforeningsmannen 
Herbert Polifka om «Sosialisme og 
Menneskerettigheter». Begge to har rik 
erfaring på hvordan det er å leve med 
sterkt begrensede menneskerettigheter: 
Bernadette Devlin som politiker i det ok
kuperte Nord-Irland, og Polifka som for
fulgt både i det Gamle Øst-Tyskland og 
det nye Tyskland - begge ganger fordi 
han har vært un uforbederlig kommunist 
og uredd kritiker av begge regimene. 

Lørdag formiddag holdt Kjersti 
Ericsson innledning om feministisk sosi
alisme - det skulle vise seg å bli noe av et 
høydepunkt for mange og innledninge er 
også gitt ut som hefte senere. Ericsson 
tok for seg hvilke bidrag den feministis
ke tenkemåten kan gi til visjonen om so
sialisme i en tid der mange blitt mer og 
mer kritiske til det kapitalistiske syste
met. 

Kanskje tidligere tiders forsøk på so
sialisme har manglet den omsorgsrasjo
naliteten som har blitt forvist til det som 
har vært kvinnenes verden - hjemmet og 
familien. Men kvinnene bryter ut av den
ne snevre verden, og da kan en ny tenke
måte oppstå: «Gjennom kombinasjonen 
med klassesolidaritet er behovs- og an
svarslogikk i ferd med å få en samfunns
messig dimensjon. Og kanskje er det net
topp denne tankemåten som peker fram
over, mot et sosialistisk samfunn.» 

Etter Plenunsinnledningene giloc folk 
til de seminarene de hadde valgt ut på en 

På fredagen ble stevnet åpnet med 
Aslak Sira Myre, som snakket om pro
blemer og utfordringer med sosialismen 
i det neste århundret. 

Bernadette Devlin McAliskey snakker om Sosialsme og Menneskerettigheter på RVs 
Sosialismestevne Foto: Finn Olav Rolijordet 
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bredt anlangt meny: Det var lagt opp tre 
seminarrekker, men man kunne velge helt 
fritt hvilke seminarer man ville gå på. 

«Sosialismens Visjoner» 
Den første seminarrekken hadde fått nav
net «Sosialismens visjoner» - hvordan 
kommer egentlig et sosialistisk samfunn 
til å -se ut, og hva kommer det til å bety i 
vårt daglige liv? 

Der hadde blant annet RVs kvinneut
valg tatt initiativ til et seminar som de kal
te «Fra Kollontay til Kontantstøtte», med 
Cathrine Holst og Hildur Ve som innlede
re. Dette seminaret ble oppsummert som 
et av de mest vellykka på hele stevnet, 
viktige tema ble diskutert og viktige kon
takter ble knyttet. 

«Sosialismens Erfaringer» 
Mer i tråd med den opprinnelige målset
ningen ble det også arrangert en seminar
rekke om «Sosialismens erfaringer», der 
en skulle prøve å oppsummere positive og 
negative erfaringer med tidligere forsøk 
med sosialisme. 

Her kunne man blant annet delta på et 
seminar om sosialistisk økonomi med 
Peder Martin Lysestøl, eller man kunne 
diskutere hvordan man bør betrakte den 

sosialistiske historien sammen med Per 
Clausen, Herbert Polifka og Ageir Bell. 

«Fra Kapitalisme til Sosialisme» 
Den tredje seminarrekken handlet om 
hvordan man kan komme fra kapitalisme 
til sosialisme. I tillegg til en stor panelde
batt med representanter fra de fleste grup
peringer på den revolusjonære venstresi
da, innledet Eli Ljunggren og Aud 
Oppedal og «Parti og Fagbevegelse». 

Dessuten ble stevnet krydret med to se
minarer som ikke passet i noen av semi
narrekkene: postmodernismedebatten 
mellom Aslak Sira Myhre og Eivind 
Røssak, og et seminar om maoisme. 

Avslutning 
Det hele ble avsluttet med en stor ple
numsdebatt, der en forsøkte å samle noen 
tråder og oppsummere noe av det en had
de lært - og oppsummere hvordan 
Sosialismestevnet hadde fungert. 

Det var stor enighet om at 
Sosialismestevne er noe man bør fortsette 
å arrangere, og de som tok ordet var for
nøyd med gjennomføringa. 

Så minnet noen arrangørene om en 
forglemmelse i programmet, og 
Internasjonalen avsluttet stevnet. 

Debatten fra Sosialismestevnet bør ikke få stilne av. 
Kjersti Ericssons innledning kan bestilles fra RV-kontoret el
ler fra Røde Fane (se annonse et annet sted i bladet). Peder 
Martin Lysestøls innledning bygger i stor grad på heftet 
Lærdommer fra forsøk med sosialistisk økonomi, som kan 
bestilles fra RV. Dessuten jobber RV med å lage et hefte 
med alle innledninge som finnes skriftlig. 

Redaksjonen oppfordrer alle til å fortsette debatten her i 
Opprør. 

Prosessen med å oppsummere gjennomføringa av stev
net er ikke ferdig, så er det noen som ønsker å dele ut ros 
og ris i fohold til hvordan arrangementet ble holdt, eller hvis 
noen har noen gode ideer til hvordan ting kan bli gjort bed
re, kan de ta kontakt med Finn-Olav på RV-kontoret. 

Hva hadde du mest 
utbytte av på 

sosialismestevnet? S
yv 
på 

tevnet 

Taran Sæter 
- Jeg hadde stort utbytte av innledninga til Kjersti Ericsson 
og seminaret som tok opp forholdet mellom kvinneforsker
miljØene og kvinnebevegelsen. De første kvinneforskerne 
var klart forankret i kvinnebevegelsen, og i de spørsmåla 
som kvinnebevegelsen hadde på dagsorden. På slutten av 
80-tallet og utover 90-taU~t har forbindelsen blitt dårligere. 
På seminaret kom det blant annet fram at både deler av kvin
neforskenniljøene og kvinnebevegelsen ønsker å gjenopp
rette denne kontakten. 

Anne Steinsland 
- Det er et stort sprik innafor RV på en del politiske saker. 
Samlinger som Sosialismestevnet. er viktige fordi de skaper 
et rom for diskusjoner som viser bredden i partiet. Til daglig 
diskuterer vi mest dagsaktuelle saker, og her er det ikke så 
mange uenigheter. 
- Utfordringen videre blir.hvordan vi kan utvikle en helhet~ 
lig politisk plattform. 

Lasse Nordenstrøm 
- Jeg likte de problemstillingene Aslak Sira Myhre tok opp. 
I seminaret om postmodernisme beskrev bau blant annet 
hvordan mange unge mangler lyst og energi til å prøve å for
andre ting, fordi de tror at de ikke kan spille noen rolle. 
- Aslak så marxismen som et viktig vertøy for å gi folk tilba
ke troen på deres egen kraft. 

Geir Christensen 
- Kjersti Ericsson skilte seg ut. Hun satte sosialismen inn 
i et hverdagssammenheng og snakket om hvordan vil kan 
få jobb, barn og interesse, altså livet vårt, til å henge sam
men og ikke sveve i forskjellige retninger. 
Ellers var det spennende å høre på Bemadette Devlin og 
de andre internasjonale gjestene. Det var godt å få snudd 
den vestlige sjølgodheten på hue. 

, Håkon Kolmannskog 
- Jeg har bare deltatt på aen delen jeg holdt sjøl, og den 
var artig. Hovedpoenget nå er at venstresida.nå er nødt til 
å meisle ut et konkret alternativ til kapitalismen, og ikke 

, bare diskutere hva vi har lyst til å gjøre. Det prøvede jeg 
, å få fram, og det synes jeg ble bra mottatt 

Connie Bygdnes 
" - Det som gjorde mest inntrykk på meg var å høre den 
'. tyske fagforeningsmannen Herbert Polifka fortelle hvor• 
r dau.både Ø.~t- og Vest~'fyskland så på ham som et ugress, 
~ fordi han var en åpen og kritisk mann. I 1974 ransaket 
' det østtyske politiet huset hans. +3 år senere opplevde 

han det sannne.J Ve,<;t-'fysk),and. 
- Ellers trivdes jeg godt på stevent. Det er morsomt å 

' treffe igjen gode venner fra tidligere samlinger. 

; Biørn Tore Egeberg 
i - Jeg likte særlig godt mnledningen til Kjersti Ericsson, 
'., men for å helle litt målurt (begeret vil jeg si at sosialis
, mestevnet ikke kom langt nok i å stake ut RVs hoved-

prinsipperfor.et sosialistisk samfunn. Vi må kunne si 
noe mer enn at vi ønsker et annet samfunn. Jeg tror folk 
vil vite hvå som er alternativet vårt før de vilvære med 

~ på å fonne det 
; 

13 

Tekst og foto: Else ME!rete Thyness 
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• • 0s1a s 
- Sosialismen tilhører de arbeidsløse, de hjemløse, de fattige, de som ikke kan 
lese eller skrive. Når vi diskuterer sosialismens framtid må vi knytte den. til grasro
tas behov Store ord og teorier vil få folk til å tro at sosialismen er et anliggende for 
intelligentsiaen i samfunnet, sier sørafrikanske Dan Mohapi. Han var en av hoved
innledere på RVs sosialismestevne i mai. 

Av Else Merete Thyness 

Mohapi jobber som provinssekretær 
i C0SATU (Congress of South 
African Trade Unions). Han er også 
medlem av sentralkomiteen i South 
African Communist Party (SACP) i 
Gautengprovinsen. 

Mohapi forteller at han sluttet 
seg til de revolusjonæres rekker da 
han i 1983 ble sparket fra arbeids
plassen sin, og forble arbeidsløs i 
tre år. 

- Jeg ble sint, forteller han. - Jeg 
hadde nettopp giftet meg, og nå var 
jeg ute av stand til å forsørge famili
en min. Så jeg sluttet meg til flere 
organisasjoner, blant annet 
Industrial Aid Society. Her hjalp jeg 
andre arbeidsløse, blant annet med å 
etablere prosjekter og kooperativer 
som kunne gi dem et levebrød. 

Kameratorganisasjonen knyttet 
seg til C0SATU i 1986. 

- C0SATU hjalp oss med peng
er, og med å bygge opp et organisa
sjonsnettverk for arbeidsløse over 
hele landet, forteller Mohapi. 

Rettferdig tilgang pli jobber 
C0SATU, som kan sammenlignes 
med norske LO, har 1,8 millioner 
medlemmer, organiserer 19 fagfor
bund, og er sammen med ANC og 
SACP samlet i Trepartsalliansen. 

Siden grunnleggelsen i 1985 har 
C0SATU gått i spissen for kampen 
mot apartheid og for demokrati og 

• arbeidernes rettigheter. Med valget i 
1994 vant de en stor seier, men de 
har like fullt mange konfliktsaker 
på dagsordenen. Det sørafrikanske 
samfunnet er et av verdens mest 
urettferdige. De hvite, som utgjør 
mindre enn 13 prosent av befolk
ningen stikker av med mer enn 58 
prosent av inntektene. Samtidig har 
landet en ekstremt stor arbeidsle
dighet, ca. 40 prosent av den ar
beidsføre delen av befolkningen er 
uten jobb. 

- Lønninger og jobbgoder er de 
viktigste instrumentene for å forde
le økonomiske ressurser til største
delen av befolkningen. Arbeids
markedspolitikkens målsetting må 
være å oppheve apartheidtidens 
strukturer slik at alle er sikret rett
ferdig tilgang på jobber. 

Det er på tide å bedre arbeidsfor
holdene for de mest sårbare arbei
derne, og å styrke arbeidsmulighe-

Faglig leder i RV, Terje Kollbotn besøkte COSATU og SACP da han deltok på en internasjonal faglig konferanse 
i Johannesburg tidligere i år. Nå hadde han gleden av å kunne invitere Dan Mohapi til Norge. - Det er viktig å 
komme sammen og diskutere politiske erfaringer og strategier, sier Mohapi. 

tene for de utstøtte gruppene i lan
det, særlig for de som bor i de fatti
ge jordbruksområdene, sier 
Mohapi. 

Han mener at staten må ta ansva
ret for arbeid- og verdiskapning ved 
å gi folk arbeid der de bor. Det kan 
også sikre at infrastrukturen i landet 
blir bygget opp. 

- Staten må gripe inn og sørge 
for at ressursene blir kanalisert til 
landsbygda. Det er først når folks 
behov for skole, sykehus, elektrisi
tet osv. er dekket, at de virkelig kan 
føle at de er en del av det nye sam
funnet. 

Lokale rlid 
- Hvor stort problem er rasediskri
minering i Sør Afrika? 

- Rasismen har fått seg et slag i 
ansiktet, men vi har fremdeles et 
stykke igjen å gå. Derfor ser vi det 
som en viktig oppgave å forsone 
svarte og hvite. Apartheid er en del 
av fortiden vår. Nå må gå videre 
som en nasjon og ett folk, og etable-

re en kultur som ikke er basert på 
rase. 

Mohapi mener at landet nå også 
er modent for en ny form for demo
krati, men ikke et demokrati hvor 
folk blir valgt inn i regjeringsposi
sjon for så å komme tilbake etter 
fire år for å høste stemmer til nye 
mandater. 

- Vi vil at folk på grunnplanet 
skal være sikret styringsmedvirk
ning. I nesten alle lokalsamfunn har 
vi f.eks etablert noe vi kaller lokale 
råd. Her kan studenter, ungdom, 
kvinner, arbeidere, forretningsfolk 
og representanter fra kommunestyre
ne komme sammen og diskutere sa
ker som angår disse områdene. På 
den måten får folk direkte innflytelse 
på utviklingen av sitt eget nærmiljø. 

Sikre kvinnespørsmlil 
- Hvordan er kvinnenes situasjon? 

- Generelt har kvinner liten til-
gang på økonomiske ressurser som 
land kapital og teknologi. 
Bidragene deres til økonomien i 

form av ulønnet arbeid er undervur
dert, samtidig som mulighetene for 
lønnet arbeid er begrenset av fakto
rer som mangel på utdanning og ar
beidstrening, husholdningsforplik
telser og kjønnsstereotyper. 

Kvinner som er ute i arbeidslivet 
blir møtt med diskriminering og an
dre ulemper. De blir for eksempel 
ansatt i dårligere betalte og mer usi
kre jobber enn menn. 

Mohapi sier at for å sikre at kvin
nespørsmål blir en av hovedsakene i 
politikken deres, er det viktig at 
kvinnene selv spiller en meningsfull 
rolle i fagforeningene. Det er også 
viktig at de får ledende posisjoner i 
den nye regjeringen. Den nye regje
ringen har etablert en kjønnskom
misjon som skal behandle saker 
som er viktige for kvinner. 

- For å skape flere og bedre job
ber for kvinner må vi ta med i be
regningen alle de forskjellige rolle
ne kvinnene spiller i økonomien og 
utfordre urettferdige kjønnsrolle
mønstre, understreker Mohapi. 
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Rett etter Sosialismestevnet reiste Dan Mohapi 
med buss fra Oslo til Odda. Derfra gikk ferden vi
dere til Bergen og Trondheim, før han igjen retur
nerte til Oslo. 

Norgesturneen ga han rikelig anledning til å be
søke norske arbeidsplasser, og treffe fagforenings
folk og aktivister fra forskjellige miljøer. 

- Hva gjorde mest inntrykk på deg på rundturen 
din? 

- Noe av det som imponerte meg mest, var det 
lille samfunnet i Odda. Nesten alle arbeiderne var 
organisert i fagforeninger, og det virket som om 
alle, inkludert kvinner, var opptatt av politikk. I et 
slikt samfunn tror jeg alle føler at de styrer sin egen 
framtid, og at ingen andre gjør det på deres vegne. 

- Hva kan kamerater fra Sør-Afrika og Norge 
gjøre for å hjelpe hverandre i vår felles kamp for 
demokratiet? 

- Først og fremst er det viktig å komme sammen 
og diskutere politiske strategier og erfaringer. I lø
pet av denne helga har vi snakket ol'h sosialismens 
framtid, og vi har identifisert hvilke roller arbeider
bevegelsen og fagforeningene kan spille. Jeg gle
der meg til å komme hjem og dele disse tankene 
med mine kamerater i Sør Afrika. 

Men Mohapi mener at nordmenn har viktige 
ting å lære fra Sør-Afrika også. I løpet av stevnet la 
han merke til hvordan flere innledere feilet i å rela
tere erfaringene sine til kampen på grunnplanet. 

- De snakket over hodene våre. I sånne tilfeller 
føler du ikke at disse menneskene kan representere 
deg. Det bør være en balanse mellom sakene du har 
diskutert og folks faktiske behov. Det er bare på 
den måten du kan få alle mennesker med i kampen 
for sosialismen. 

Mohapi mener at vi nå må være tålmodige og 
tenke strategisk. Sosialismen kommer ikke bare 
snikende over natta. 

- Og når vi staker ut vår sosialistiske framtid må 
vi sørge for at vi har arbeiderne og de fattige med 
oss. Gjør vi ikke det, minsker sannsynligheten for å 
nå målet vårt, avslutter han. 

Dan Mohapi er provinssekretær i COSA TU i 
WITS-regionen som dekker de store gruve- og 
industriområdene rundt Johannesburg. - Nå er 
det på tide å bedre arbeidsmulighetene for de ut
støtte gruppene i landet vårt, sier han. 
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Noen kommentarer til 
sos i a I i smedebatten 

T
akk til Fjeld og Steinholt for grun
dige kommentarer til mitt innlegg 
om sosialistisk økonomi. Jeg håper 

mange nå deltar i debatten og tror vi kan 
være enige om at ingen bitr være redd for 
å bomme på fasiten, så det er bare å 
komme igjen. Dette blir dessverre et svar 
som skrives i "all hast", men debatten vil 
fortsette! 

Først en liten kommentar til Fjeld. 
Parti-og statsledelsen i Sovjet kunne all
tid bruke «den truende fascismen» som 
begrunnelse for sin enorme sentralise
ring av makt. Det er ingen uenighet om 
at fascismen truet fra 30-tallet, men var 
ensretting, sentralisering og ensidig vekt 
på tungindustri dermed svaret? 

For det første er vell våre erfaringer at 
demokrati, deltagelse og hensyn til folks 
behov, virker mer mobiliserende enn rå 
makt. Og det tragiske var at gjennom 
denne modellen ble hele ideen om sosia
lismen gradvis knust. Når Sovjet
Unionen lanserte sin veldig sentraliserte 
5-årsplan fra 1928, en plan som var for
beredt på 20-tallet, var det ikke først og 
fremst fascismen som var begrunnelsen 
for sentraliseringen og ensrettingen. Det 
grunnleggende spørsmålet var: Hvilken 
innflytelse skal den vanlige sovjeter ha: 
arbeideren, bonden, de intellektuelle, 
folk i by og på land. Dette spørsmålet ble 
etter min mening løst ved grovt makt
missbruk og partiets diktatur (proletaria
tets diktatur!) 

Steiiifiolt tar opp mange spørsmål. Jeg 
vil her bare kommentere to av dem: 

a.Kampen mot imperialismen 
Jeg mener selvsagt ikke sosialismen må 
«vente» til imperialismen er knust. Men 
jeg mener dette spørsmålet blir hoved
spørsmålet for enhver som er opptatt av 
utviklingen av et sosialistisk samfund. 

Jeg polemiserer her både mot ideen 
om sosialisme i små «øyer»(land) i en 
verden hvor kapitalen er tusen ganger 
mer internasjonal enn for 100 år siden. 
Erfaringer fra Jugoslavia, Cuba eller 

Albania gir oss en ide om de problemene 
en liten isolert økonomi vil stå overfor. 

Dessuten tror jeg klassekampen i dag er 
så internasjonal at nasjonale grenser ikke 
vil avgjøre grensene for en politisk masse
bevegelse som er så sterk at den truer sel
ve fundamentet i det bestående samfunnet. 
Om vi tenker oss en situasjon hvor mar
kedsøkonomien går inn i fullstendig krise, 
vil dette ramme store markedsområder. 
Ikke bare ett land, som Norge. Og, tenker 
vi oss en politisk bevegelse som utfordrer 
det bestående samfunnet, tror jeg også 
denne vil måtte strekke seg langt utover 
landegrensene. Det er dette internasjonale 
perspektivet jeg forsvarer, mot en snever 
«norsk sosialisme». 

b.Steinholt advarer mot å gjitre sosialis
men til et «drømmesamfunn» og minner 
oss om at det er et klassediktatur. 

Det er OK at Steinholt viser til hva 
Engels mente om en revolusjon for 130 
år siden, men er vi så sikre på at Engels
erfaringer er tilstrekkelige i dag? Må en 
samfunnsomveltning skje med rå makt 
og våpen? Vi er enige om at klassemot
setningene er skarpe. Men det borgerlige 
demokratiet med en opplyst arbeider
klasse, den sterke internasjonaliseringa 
av kapitalen og det store mellomsjiktet 
(småborgerskap .... ) har endret de politis
ke forholda drastisk. Mot en bevisst ar
beiderklasse og stort mellomsjikt som 
ønsker fredelige overganger, kan det ten
kes at et borgerskap i krise m4 be om for
handlinger? I Manifestet sier Marx at 
proletariatet vil nytte sitt «politiske» her
redømme til «litt etter litt å rive all kapi
tal fra borgerskapet». Her er det nettopp i 
det politiske hegemoniet makten ligger; 
at folkeflertallet ønsker forandring. Og i 
utsagnet «litt etter litt» ligger også mar
keringen av at dette må skje i et tempo 
som er bra for folket og ikke ut fra et 
«ideelt prinsipp» om «avskaffing av all 
utbytting» i et slag. 

Peder Martin Lysestøl 

Disse titlene foreligger nå i Revolusjons skriftserie: 

Hefte 1: Kommunistisk opprop til verdens arbeidere og folk (Quito-dokumentet) 

Hefte 2: Arbeiderklasse.ni vekst og endring 

Hefte 3: Maosimen - et revolusjonært blindspor 

Hvert hefte koster kr. 20,- + porto. Du får alle tre for kr. 50,- + porto. Portofritt ved 

forskudd til Forlaget Revolusjon, boks 3458 Bjølsen, 0406 OSLO, giro 0819 

2065241 . NB: Abonnenter på tidsskriftet Revolusjon (kr. 100, -) får heftene som en 

del av abonnementet. 

SOMMERLEIR I AUGUST 

«Partier og menneskerettigeter under sosialismen» er ett av hovedtemaene på 

marxistisk-leninistisk sommerleir 13.-16. august. Pris for voksne i jobb ca. 400,- alt 

inkludert. Skoleungdom, arb.løse halv pris. Mer info fra: 

Revolusjon, boks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

E-mail: revolusjon@rocketmail.com 

På nettet: home.sol.no/~shoku/revolusjon 
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Nazikonsert 
ble stoppet 
Politiets inngrep overtor nazikonserten og arrestasjonen av naziste
ne er en seier for den antirasistiske bevegelsen, uttalte RV-ledet 
Aslak Sira Myre etter en vellykket mobilisering 19. mai. Takket være 
brei mobilisering og godt samarbeid blant antirasistene ble politiet 
tvunget til åta hånd om nynazistene som ville markere seg. 

Av LARS NYGAARD 

Fra demonstrasjonen mot nazistenes planlagte markeringer i Oslo 16. mai. Det 
var mobilsert i mange forskjellige miljøre, og det gode oppmøtet var med på å 
tvinge politiet til å hindre nynazistene i å markere seg 17.mai-helga. 

Politiet valgte å stoppe den planlagte 
nazi-konserten på Rykkin utenfor 
Oslo den 16. mai. Seinere på kvel-

den ble 44 høyreekstremister arrestert, og 
flere biler med svenske nazister ble es
kortert over grensen. På denne måten falt 
også nazistenes planer for 17. mai i fisk. 

De siste åra har politiet i Norge valgt å 
beskytte nazistenes konserter og arrange
menter mot antirasister. Denne gangen 
tvang antirasistene politiet til å skifte lin
je. Det politiske presset som ble lagt på 
myndighetene de siste månedene og den 
siste uka, og ikke minst styrken i den an
tirasistiske mobiliseringa natt til 17. mai, 
er årsaken til at politiet nå snur. 

Planer om markering 
Gjennom å tillate nazistene å arrangere 
denne type arrangementer, og til og med 
beskytte dem for å «unngå konfronta
sjon» med anti-rasister, har det norske 

politiet fått den tvilsomme ære av å gjøre 
Norge til et av de få landene i Europa 
som tillater nazistene får ture fram. Det 
er en av grunnene til at norske nazister 
kan mobilisere sin kumpaner fra andre 
land til å ødelegge den norske nasjonal
dagen. 

De to siste årene har 17. mai feiringen 
blitt forsøkt brukt av nazistene; de har 
forsøkt å organisere tog gjennom Oslos 
gater. Nazister fra Norge, Sverige, 
Danmark og Tyskland hadde i år planlagt 
en stor mobilisering for å markere seg i 
Oslo: Kvelden 16. mai skulle det arran
geres en rekrutteringskonsert, og så skul
le det marsjeres på selve nasjonaldagen. 

Ingen av delene ble noe av og de skan
dinaviske nazistene gikk på et sviende 
nederlag. 

Politisk mobilisering 
Sira Myhre, som sjøl deltok på marke
ringa på Jernbanetorget og mobiliseringa 

til Rykkin, har ingen tro på at denne arre
stasjonen ville kommet av seg sjøl. Sira 
Myhre understreker at det ikke var politi
et som stoppa antirasistene på vei til 
Rykkin, men at en sjøl valgte å snu når en 
fikk vite at lokalet var tømt. Vi hadde 
ingen konfrontasjon med politiet, sier 
Sira Myhre. 

- Jeg har i utgangspunktet ingen tillit 
til Oslo Politikammer i slike spørsmål, 
men er glad for at de lar seg påvirke av 
det massive presset som omverden har 
lagt på dem til 17. mai. Nå er det opp til 
den antirasistiske og anti-fascistiske be
vegelsen å kjempe videre under parola 
«Ingen nazister i våre gater». 

Vi må fortsette mobiliseringa for å 
stanse nazistenes forsøk på å få fotfeste i 
Norge og gjøre ideologien sin stuerein, 
og vi må være på vakt også resten av 17. 
mai-dagen 

Brei front 

I tillegg til Anti-facistisk Aksjon, som 
stod som arrangører, var demonstrasjo
nen støttet av 14 fagforeninger som også 
hadde LO-sekretariatet i ryggen, samt 
SOS-rasisme og flere ungdomsorganisa
sjoner. Det var en brei front som marker
te avstand fra nazismen 16. mai. 

Nazistenes markeringer ble stoppet 
uten at det utarter til slåsskamper med 
politiet og uten at pressen kan framstille 
den antirasistiske kampen som en gjeng
krig mellom blitzere og nazister, og ak
sjon kan vise vei for den videre kampen 
mot rasismen og nazismen. 

Det var et positivt samarbeid med 
både Blitz-miljøet, som oppførte seg di
siplinert og bra, og fagforeningene, som 
har tatt initiativ til en mer aksjonistisk 
linje. Nå kan vi bygge ut allianser i det 
generelle anti-rasistiske arbeidet og i det 
mer aksjonistiske arbeidet, som tidligere 
har vært preget av Blitz-miljøet. 

Flagget ble tatt tilbake på 17. mai! 
Nazistenes forsøk på å 
erobre nasjonale symbo
ler som flagget og nasjo
naldagen har også møtt 
motbør fra blant annet 
Norsk Målungdom, som 
har satt igang en kam
panje for å ta flagget tilba
ke fra nazistene. 

S
ærlig reagerte mange mot massemedias omtale 
av nazistene som «nasjonalister». Dette er ak
kurat det nasjonalistene ønsker, og det ødeleg

ger for demokratiske krefter som blir satt i samme 

bås som de fremmedfientlige pøblene. 
EU-motstandere og målfolk skal ikke settes i 

samme bås som nynazister og rasister. 
I Sverige har det gått så langt at det svenske flag

get har blitt forbudt på flere skoler fordi det blir opp
fattet som et nazi-symbol. 

På pressekonferansen som ble arrangert i forbin
delse med kampanjen 17. mai utfordret 
Klassekampens redaktør Jon Michelet avisene i 
Akersgaten til å «kalle den stygge, grumsete nazis
paden for det den er.» 

Media ga etter 
Massemedia gir dermed nazipøblene mulighet til å 
framstå som forsvarere av norsk sjølstyre og arvta
kere til folk som Wergeland og Aasen. 

Seinere måtte de store avisene og TV-kanalene 
innrømme at det ikke var forsvarlig å kalle nazister 
for nasjonalister, og lovet å rydde opp i praksisen. 
Noe de også har fulgt opp, i alle fall foreløpig. 

LN 
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Ny leiing 
Raud Ungdona 

• I 

Raud Ungdom 
har halde lands
møte, og den 
nye RU-leiaren 
Wence With for
tel om landsmø
tet og planene 
framover. 

Av Lars Nygaard 

- Kven er den nye leiinga i RU? 
- Landsmøtet valde ei allsidig 
leiing med stort spenn i både al-

der og politisk røynsle. Over 213 Den nye leiaren i Raud Ungdom Wenche With. 
av den nye leiinga på totalt 19 per- ' 
sonar er jenter. Den yngste er 14 år og den - Kva vil dette tyde i praksis? 
eldste er 25, og representantane kjem frå hei- - RU vil setje i gong statsbudsjettaksjonar, 
le landet. stå i spissen for kravet om gratis lærebøker 

Folk har røynsler frå forskjellege poliJiske og Iærlingeaksjonar. Vi vil arbeide for å ven 
område; alt frå miljøvern, jentekamp, fagleg te eit bindeledd mellom ungdom og fagrørs
kamp, husokkupasjon og dyrevern til la, derfor vil vi satse på fagleg ungdomskurs 
Sosialistisk Ungdom og Operasjon Dagsverk og bøllekurs for jenter på yrkefagleg. Å drive 

- Korleis vil du oppsummere landsmøtet? 
- I all hovudsak var det eit godt landsmøte 
for RU, med stor oppslutnad kring den valde 
hovudprioriteringa interessekamp og den 
flunkande nye politiske plattformen vår. 
Landsmøtet synte eit RU i vokster og at vi no 
står overfor eit generasjonsskifte der yngre 
og nye folk krevjer å få setje sitt preg på or
ganisasjonen. Dette kom mellom anna til ut
trykk gjennom at forslaget om 25-års alders
grense i RU fekk sopass stor oppslutnad. 

Landsmøtet var sarnlande i den forstand at 
vi gjorde sarnlande vedtak på spørsmål som 
var kontroversielle i førre periode, som til 
dømes antirasistisk vedtak og vedtak om 
særeigen jenteorganisasjon. Dette syner at 
RU no har vorte stort og modent nok til å 
romme store politiske motseiinger utan å la 
oss hemme og splitte 

- Kvafor planar har RU dei neste to åra? 
- Landsmøtet valde interessekamp som ho-
vudprioritering. Dette tyder kamp for folks, 
og då særskildt ungdom sine interesser over
alt i samfunnet. I hovudsak vil dette dreie seg 
om skulekamp, studentkamp, fritidspolitikk 
og fagleg kamp, men interessekamp handlar 
og om jentekamp og antirasisme fordi dette 
er noko som direkte påverker livsvilkåra 
våre. 

Vi vil arbeide for å knytte systemkritikk 
og kampen for sosialismen til interessekam
pen, og nytte interessekampen som ein del av 
strategien for eit anna samfunn. 

med interesse-
kamp vil tyde 
at RU må ver
te meir på of
fansiven i 
høve til å stille 
dei rette paro
lane og dei ret
te krava til 

«Til tross for at vi står sterkare no 
enn nokonsinne på 90-talet, og at 
RU er i stendig framgong er det 
viktig at både RV og AKP fortset
jer å bidra til bygginga av RU 
frametter» 

einkvar tid. Sommarpatrulje heile året og 
forsatt kamp mot skjønnhetstyrranniet er 
døme på slike krav. 

Korvidt vi skal lykkes med dette er i stor 
grad avhengig av at vi samstundes greier å 
styrke vårt eige organisasjonsapparat i tida 
som kjem. 

Økonomien vår er dårleg, vi er organisa
torisk svakare enn vi burde vore, og den poli
tiske skuleringa er heller ikkje god nok. 

Til tross for at vi står sterkare no enn no
konsinne på 90-talet, og at RU er i stendig 
framgong er det viktig at både RV og AKP 
fortsetjer å bidra til bygginga av RU framet
ter. Vi treng massevis av drahjelp, både øko
nomisk, organisatorisk og politisk. 

- Korleis ser livet ut for RU frametter? 
Definitivt bra! Vi skal ha sommarleir 27.-
2.august, med påfølgande skulestarts- og 
vervekampanje. Til hausten skal vi ha inter
essekampkonferanse. Kven veit, kanskje 
greier vi å overgå jentekonferansen i tal på 
deltakarar (250). Vi tek sikte på det. 

RV utfordrar 
stortinget 
Arbeidsutvalet i Raud 

Valallianse stør streiken 

som sjukepleiarane, 

lærarane og andre AF

grupper fører for høgare 

løn innan offentleg sek

tor. Staten må snarast 

gå attende til forhand

lingsbordet for å korne 

krava i møte. 

aud Valallianse reagerer sterkt på at re
eringa og Stortinget nok eingong har 
ebla streikeretten i Norge ved å ved

ta tvungen lønsnemd mot streikande AF
medlemar i kommunesektoren. Både hjelpe
pleiarane i Norsk Helse- og Sosialforbund 
(YS), sjukepleiarane i Norsk 
Sjukepleierforbund (AF) og andre delar av 
AF-kommune har i det siste opplevd at stor
tingsfleirtalet driv eit rått politisk maktmis
bruk for å halde fagorganiserte kvinner i of
fontleg sektor nede. 

Forsvar forhandlingsretten! 
Bondevik-regjeringa vidareførar no 
Arbeiderpartiet sine politiske tradisjonar 
med å undergrave grunnleggjande faglege 
rettar gjennom bruk av lønsnemd. 

Forsvaret av den frie forhandlings- og 
streikeretten er ein prinsippkamp som alle 
delar av fagrørsla, ikkje minst LO, no bør 
reise. 

Krav til budsjettet 
Raud Valallianse krev at regjeringa og 
Stortinget i samband med revidert nasjonal
budsjett vedtar å gje full kompensasjon til 
kommunane og fylkeskommunane etter ta
riffoppgjeret i kommunesektoren. 

Dei statlege rikdomane står i grell kon
trast til dei mange uløyste oppgåvene i kom
munane. Om ikkje komunane får full Iøns
kompensasjon gjennom statlege overføring
ar etter tariffoppgjeret , vil kommunale te
nester bli ytterlegere svekka eller privati
sert. 

Raud Valallianse vil og oppmode alle 
RV-representantane i kommunane og fyl
keskommunane og folkevalde frå andre par
ti om å reise dette kravet ovafor regjeringa 
og Stortinget. 

Arbeidutvalet i RV 
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Bygg MAl
motstan.d! 

0 ECO-toppmøtet i Paris 28. april vedtok utsettel
se av behandlingen av MAI-avtalen 
(Multilateral Agreement on Investments). I ok

tober vil forhandlingene tas opp igjen. Dette har gitt oss 
litt tid til å få ut mer informasjon og bygge en motstand 
mot avtalen. 

Tverrpolitisk møte 
Etter en møteinvitasjon fra RV til kvinneorganisasjoner, 
miljøorganisasjoner, solidaritetsorganisasjoner, Nei til 
EU, fagbevegelsen, politiske partier og ungdomsorgani
sasjoneF, Gatt, WTO-kampanjen m.fl. er det nå satt ned 

1 en arbeidsgruppe som skal forberede et nytt møte 25. i august for å stifte «Nettverk mot MAI». i 
,, Det blir jobbet med å få til en MAI-webside (antage- i 

( lig knyttet til Solidaritetshuset) og det er startet et norsk i 
anti-MAI-epost'-nettverk. 

Vil du være med på det sistnevnte - send en e-post til: 
krismoll@onlin&.no 

Ferdig foredrag 
Undertegnede bar laget et ferdig foredrag om MAI -
med noen overhead-plansjer. Det er meningen at folk l 
rundt om i landet kan bruke dette som det er - eller som 
grunnlag for et eget foredrag. Er du interessert - ta kon
takt med RV-sentralt. 

Informasjon om MAJ 
MAI-avtalen er oyersatt til norsk og det er lagt ut infor
masjon på ODIN'. Norske myndigheter har foretatt en 
miljøkonsekvensanalyse som nå er ute på høring. Den 
vil du også kunne finne på ODIN. _ 

Klassekampens nettspalte - www.klassekampen.no -
har hatt informasjon om hvor du finner websider om 
MAI. 

Kristine Mollø-Christensen 

nstre o 

Utgitt av Revolusjonært Forbund. 
Nå kommer vi som månedsblad! 
Bestill abonnement eller gratis 
prøveeksemplar fra: 

Venstre om! 
Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

•••••••••••••••••••••••••• 

OPPRØR 5•98 

Faglig treff 
i Strasbourg 
D

et 4. internasjonale fagli
ge treffet fant sted i 
Strasbourg 5.-6.juni. Litt 

over hundre fagforeningsfolk 
med hovedvekt av folk fra 
Tyskland og Frankrike samlet 
seg til diskusjon under parolen 
«Stå sammen mot kapitalen!». 

Det var også folk der fra 
Tyrkia, Colombia, Danmark og 
Norge. Streiken blant franske 
togførere og i Air France førte til 
at folk fra Italia og Spania dess
verre ikke klarte å komme seg til 
konferansen. 

Det var tre temaer rundt ho
vedemnet: solidaritet i arbeider
klassen: 
I. Forholdet mellom de som har 
arbeid, og de arbeidsløse, de som 
jobber på kontrakt, de som job
ber på deltid og har a-typisk ar
beidstid, forholdet mellom privat 
og offentlig ansatte. 
2. Forholdet mellom fremmedar
beidere og «nasjonale» arbeide
re. 
3. Internasjonal solidaritet. 

Bra diskusjoner 
De to første temaene ble behand
let i arbeidsgrupper, mens det 
siste foregikk i plenum. I ar
beidsgruppene sto folk fram med 
sine erfaringer som varierte i stor 
grad med hensyn til på hvilket 
nivå den faglige kampen lå. 

Et klart pluss for konferansen 
var denne flyten av informasjon 
fra klare kampforeninger til mer 
tilbakeliggende sektorer og om
vendt. 

Konferansen vedtok blant an
net resolusjoner til støtte for den 
pågående norske transportarbei
derstreiken, til støtte for colom
bianske oljearbeidere, og til støt
te for «sans papier» - illegale 
innvandrere i Frankrike totalt 
uten rettigheter. 

Arbeidsløshet. 
Arbeidsløshet er naturlig nok et 
stort tema i Tyskland og 
Frankrike. Rainart Roth, profes
sor i samfunnsstudier og med i 
ledelsen av arbeidsløshetsbeve
gelsen, fortalte om hvordan situ
asjonen er i Tyskland. Tyskland 
har ca. 4 millioner arbeidsløse. 
50 % av de arbeidsløse er uten 
jobb i mer enn ett år. 

Etter 6 måneder er det «arbeid 
for trygd». Tyskland har også et 
system hvor du må bevise at du 
aktivt søker jobb. Det er bare det 
at det faktisk koster penger å 
søke på jobb gjennom formid
lingen. 10-15 DM må en ut med 

En av deltakerne på det 4. internasjonale faglige treffet i Strasbourg 
- Yukop, fra IG Metall i Stuttgart. 

- og det er en regel om at du må 
søke på 5 jobber pr. måned for å 
være berettighet til arbeidsløs
hetsstrygd ! 

Både SPD og CDU har sørget 
for at denne regelen er blitt en 
del av lovverket. Forbundene har 
tilsluttet seg et program som he
ter «Til arbeid». Det slår fast at 
de arbeidsløse må godta lav 
lønn, samt at de som er i arbeid 
må godta lavere lønn - i solidari
tet. Fagforbundene har altså helt 
svelget utsagn :!t om at tyske ar
beidere er «overlønnet», og lagt 
seg på en politikk som presser 
lønna ned for alle. 

Inspirert av blant annet aksjo
nene i Frankrike, har de tyske ar
beidsløse i større og større grad 
gått ut på gata og gjort seg hørt. 
Fra et antall på 1000 har nå an
tallet demonstranter på den må
nedlige aksjonsdagen til de ar
beidsløse økt til 50.-60.000. 

Det er også mange aksjoner 
utenfor dyre hoteller og restau
ranter, hvor de arbeidsløse har 
gateteater, «tromme-aksjoner» 
o.l. Alt indikerer at de arbeidslø
se ikke finner seg i å være usyn
lige lenger. Det har også vært 
fellesaksjoner mellom tyske og 
franske arbeidsløse. 

SpørsmlJlet om organisering 
Et hovedspørsmål i innledningen 
var hvor og hvordan de arbeids
løse skulle organisere seg. Det er 
1 million av de arbeidsløse i fag
foreningene. De aller fleste er 
altså ikke organisert. Derfor må 
det i dag være en arbeidsløshets
bevegelse uavhengig av fagfore
ningene. Men de arbeidsløse 
oppfordres til å fagorganisere 

seg, flere foreninger diskuterer 
hvordan de kan organisere de ar
beidsløse, og målet - det er fag
organiserte arbeidsløse. 

Kortere arbeidstid 
I arbeidsgruppa som omhandlet 
arbeidsløshetsspørsmål foreslo 
Yakup fra 1G Metall i Stuttgart at 
det viktigste kravet - i solidaritet 
med de arbeidsløse - må være 
kortere arbeidstid med lønns
kompensasjon. 

Han viste blant annet til sin 
egen bransje, bilindustrien, hvor 
vanlig arbeidstid er 9 timer (og 
det er utenom overtid). Flere av 
deltagerne hadde positive erfa
ringer med at foreningene hadde 
fått folk til å nekte overtid og 
derigjennom fått til at flere ble 
ansatt . 

Fagorganiserte pli tvers av 
landegrensene 
Det er enormt lærerikt og viktig 
at fagorganiserte utveksler kon
krete erfaringer på tvers av lan
degrensene. Og dette gjelder 
ikke bare for sentral-Europa 
hvor forholdene likner hveran
dre - men ikke minst for folk fra 
Norge. 

For eksempel på området med 
privatisering er Norge bare på 
fosterstadiet i forhold til Europa. 
Her er det mye å lære av fagor
ganisertes erfaringer fra disse 
landene. 

Det neste faglige treffet vil 
finne sted i Stuttgart sommeren 
'99. 

Kristine Mollø-Christensen 
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Nordsumatras· stille 
undertrykking 

Mellom to islamske høyborger i Nord-Sumatra bor en befolkningsgruppe som i flere hundre 

år har lidd under et press. Denne befolkningsgruppa er batakerne, bestående av seks for

skjellige stammer, som holder til i områdene rundt innsjøen Toba. I dag teller de mer enn 

seks millioner mennesker, og presset mot dem er like hardt som det alltid har vært. 

Batakeme flykta fra 
Burma og Nord
Thailand til 
Sumatra, da de ble 
drevet ut av innflyt
tede mongolere. 
Med på flyttelasset 
tok de selvfølgelig 
med seg kulturen sin 
- en kultur som var 
svært høyt utvikla. 
Batakeme hadde 
kunnskaper om våt
marksdyrking av ris, 
en egen teknikk for 
bygging av hus, de 
spilte sjakk og kun
ne spinne bomull. 
De hadde til og med 
et eget skriftsystem. 
Selv i dag bruker 
mange den samme 
husbyggingsteknik
ken, og de er liden
skapelige sjakkspil
lere. Det siste deler 
de forresten med 
resten av befolk
ninga på Sumatra. 

Batakeme var et veldig krigersk folke
ferd, og det har ført til at kulturen deres 
er meget godt bevart i dag. Batakeme 
bygde nemlig aldri bruer og stier mellom 
landsbyene sine, for da var de lettere å 
forsvare. Fjellene rundt innsjøen Toba 
skapte samtidig en naturlig barriere mot 
andre folkeslag. Derme~ ble batakeme 
nærmest isolerte i århundrer. Og kulturen 
deres ble følgelig bevart uten særlig på
virkning av andre kulturer. Batakemes 
kultur har derfor alltid vært, og er frem
deles, meget forskjellig fra resten av 
Sumatra, og det er dette som har ført til 
det harde presset mot dem. 

Religionen har kanskje vært den vik
tigste kulturforskjellen. De islamske 
områdene i nord og sør har alltid for
søkt å omvende batakeme. Før foregikk 
dette med våpen i hånd, i dag er det hel
digvis andre metoder. Særlig i nord ble 
batakeme stadig angrepet av det islam
ske Ache, men de klarte aldri å konver
tere dem til islam. Merkelig nok kon
verterte batakeme ganske lett til kris
tendommen, da Indonesia ble koloni
sert av Nederland. I dag er de fleste ba
takere protestanter, bortsett fra i sør 

Av Carl Fredrik Berg 

hvor islam dominerer. Men over alt le
ver fortsatt en del av den gamle stam
mereligionen. 

1. juni 1945, under Indonesias frigjø
ringskamp, holdt Soekamo, som senere 
skulle bli Indonesias president, en tale 
der han la den filosofiske basis for den 
framtidige statens politiske styre. Under 
denne talen satte han fram Pancasila, el
ler «de fem prinsipper», som det hye 
Indonesia skulle styres etter. Disse fem 
prinsippene er symbolisert i Indonesias 
nasjonalsymbol: en øm med et våpens
kjold - det viktigste prinsippet er symbo
lisert med en stjerne i midten av våpens
kjoldet. Dette prinsippet er troen på gud, 
men det er sterkt presisert at det kan være 
en hvilken som helst gud. I dagens poli
tiske Indonesia blir dette prinsippet defi
nitivt ikke fulgt. 

Den kristne befolkninga på Øst-Tirnor 
har i lengre tid blitt særdeles blodig un
dertrykt av den indonesiske regjeringa. 
Undertrykkinga av de kristne batakeme 
på Nord-Sumatra har vært veldig lik den 
som har blitt utøvd på Øst-Tirnor. Men 
befolkninga på Nord-Sumatra har ikke 
hatt en like opprørsk motstand mot mak
ta i området. Derfor har det heller ikke 

flytt like mye blod her som på Øst
Tirnor. Hendelsene på Øst-Tirnor er blitt 
svært dårlig dekket av norske og interna
sjonale medier. Undertrykkinga av bata
keme er derimot ikke blitt dekket i det 
hele tatt. Grunnen er selvfølgelig at det 
ikke har vært nok blod til å lage en heftig 
nyhetsmelding. 

Men undertrykkinga er virkelig nok. 
Regjeringa pumper inn penger for å fi
nansiere bygging av moskeer i de kristne 
områdene, mens lite eller ingenting til
faller de kristne menighetene. Samtidig 
følges det mest islamske prinsipper i lov 
og rettsvesen. Og områdets representant i 
nasjonalforsamling gjør ingenting for be
folkninga der. Mot dette systemet ønsker 
selvfølgelig befolkninga å gjøre mot
stand. Det har vokst opp et sterkt hat mot 
islam og den regjerende makta, men ing
en tør vise dette hatet. Dessverre har det 
også vokst et hat mot kineserne, en grup
pe som også blir undertrykket i 
Indonesia. Men dette skjer på en helt an
nen måte enn undertrykkinga mot bata
keme. 

Som ellers i Indonesia har Sumatra et 
sterkt paramilitært politi. I følge bataker
ne beskytter dette politiet «muslimer og 

kinesere», noe som ikke 
er så langt i fra sannhe
ten. Dette politiet hin
drer befolkninga å vise 
sin motstand mot syste
met. Og å prøve og for
andre det politiske land
skapet med stemmesed
ler er helt umulig i da
gens skinndemokrati i 
Indonesia. Opprørske 
metoder tør de ikke ty 
til. Etter å ha sett hvor
dan det har gått på Øst
Tirnor, er dette utelukket 
for de fleste. Bortsett fra 
den yngste generasjonen 
husker alle året 1965. I 
dette året ledet dagens 
president Soeharto en 
nedslakting av en halv 
million medlemmer av 
kommunistpartiet i 
Indonesia. Ytterligere 
250.000 mennesker ble 
sendt i fengsel. Det var 
gjennom dette masse
mordet at Soeharto sikra 

seg makta i Indonesia. 
Dessverre har batakeme fått enda et 

problem å hanskes med de siste årene. 
Innsjøen Toba, som er sørøst-Asias stør
ste innsjø, har blitt Sumatras største tu
ristmagnet. Denne innsjøen, som ligger i 
et enormt vulkankrater, trekker til seg 
masse turister, særlig fra Australia. 
Turistene har dratt med seg narkotika, og 
på de største turiststedene er det et 
enormt misbruk blant den lokale ung
dommen. Narkotika er nå «utrolig» ak
septert i dette samfunnet. 

Batakeme har alt for mange proble
mer å hanskes med. Undertrykkinga her 
er like hard som på Øst-Timor, og de for
tjener en like stor støtte. Det samme gjel
der alle de andre som blir undertrykket 
av den regjerende makta i Indonesia. Til 
tross for det nasjonalistiske innholdet i 
Soekamoes Pancasila, er det politiske 
miljøet i dagens Indonesia nasjonalsjåvi
nistisk og undertrykker landets minorite
ter. Presset mot dette fra det internasjona
le samfunnet bør derfor økes, slik at det 
kan framdrives forandringer i landet. 
Den økonomiske krisa i landet skaper 
forandringer, og dette bør presses til å 
skje i riktig retning. 
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