
[ 

t 

GODT RØDT NITT ÅR 
Dette nummer av Opprør er det siste 
i 2001 og i hovedsak viet til debatt 
om veien videre for RV. I kjølvannet 
av valgnederlaget - og i god tid før 
kommunevalget 2003 -er det mange 
debatter som må tas. 

SIDE 1-16 

KVINNEPOLITISK SATSING 
120 deltok på RVs kvinnekonfer
anse på Notodden, og 300 var med 
på RUs feminismefestival i Oslo. Nå 
ønsker landsstyret en ny kvinnepoli
tisk satsing og har satt av midler til 
formålet. 

SIDE 4-7 

FORELDET PARTILANDSKAP? 
Vil ungdommen ha nye, kule og mer 
uforpliktende organisasjoner som 
ikke er etter mønster fra de eta
blerte partiene? Eller er problemet 
at dagens partiskiller avspeiler for
tidens motsetninger, og ikke fremti
dens utfordringer? 

SIDES 

GLOBALISERING 
Opprør rapporterer fra den store 
globaliseringskonferansen i Oslo, 
og ser nærmere på aksjonen "For 
Velferdsstaten". 

SIDE 12-13 
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LEDER 

Ver glad for at RV er annleis 
Når du les dette, er Europol-avtalen ved
tatt. Ein av dei raude på Løvebakken, 
Audun Lysbakken (SV), sa offentleg at 
han er mot avtalen. Han varsla at han ville 
protestere ved å ikkje vere i Stortinget 
når dei som er der, må velje mellom Ja
knappen og Nei-knappen. 

Eg meiner det er ei linje for å svikte EU
motstanden og gjere seg sjølv usynleg, 
og oppfordra han derfor til å vere modig 
og ta ein åpen kamp i Stortingsalen. Eg 
trur knapt det var slikt dei venta seg 
dei som 10. septem-

Eg trur stortingspartia sine valkampanjar 
i 2003 og 2005 blir meir av det same 
som vi opplevde frå 20. august til 8. 
september i år: Kortvarige og intenst 
personfokuserte mediekampanjar. Dei 
beste vil vere psykologisk godt gjennom
tenkte slik at dei trekker tankane vekk frå 
kva dei politiske partia har gjort. Kam
panjane _ skal få folk til å velje røystesetel 
ut frå kva Jan (H), Kristin (SV), Jens (Ap) 
og Siv (Frp) seier dei er mest opptatt av. 
Evnen til å formidle eit varmt kroppsspråk 
gjennom TV blir viktig. 

bersikra Lysbakken ein 
plass på Hordalands-
benken. 

Vi veit ikkje om nokon 
av dei ville røysta 
annleis dersom han før 
vaiet hadde sagt frå 
offentleg om at han 
ville bøye av på denne 
måten dersom SV

Vi vil få 
fleire 
eksempel 

I denne situasjonen blir 
det meir bruk for RV 
og dei tradisjonelle og 
tilvante arbeidsmåtane 
våre: Undersøkje sjølv, 
snakke med folk istad
enfor å stole på råd
mannen. Lage og delta 
i aksjonar saman med 

som viser kor eit
rande dumt det er at 
RV ikkje er på Stor
tinget. dei som slåst, istaden

for korridorsnakk. Aldri 
leiinga påla han å røyste for EU
tilpasning. Kanskje enkelte da ville spurt 
seg kva dei ·skulle med ein slik politikar? 
Dette kunne ha gitt RV-kandidaten i 
Hordaland, Torstein Dahle, dei få ekstra 
røystene han mangla. 

Europol-avtalen er ikkje eit av dei lengste 
stega i strategien soll} er lagt for å ta 
innersvingen på folkefleirtalet som seier 
nei til Europaunionen. Men dei EU-mot
standarane på Stortinget som svikta i 
denne saka, dei har alt no gitt fanden lille
fingeren. 

Vi vil få fleire eksempel som viser kor 
eitrande dumt det er at RV ikkje er på 
Stortinget. 

gi opp fordi om "alle" i Rådhus og Fylkes
hus seier slaget er tapt, jfr. sigeren i den 
"umulege" kampen for Storfjellvegen for 
nokre år sia. 

Vi får nok lite plass i store media, anten 
det er hos Knut Olsen i Depatt 21 eller i 
andre "debatt"-program som er prega av 
sitt eige forfall. Men ute på bygda og ute 
på gata trengst raude aktivistar og raude 
folkevalde som bryr seg om årbeidarklas
sen sine kvardagsspørsmål, slik at skil
naden mellom RV og dei andre partia blir 
synleg i alle dei månadene det ikkje er 
valkamp. 

Erling Folkvord, RV-AU 

MEDLEMSAVIS FOR RAUD VALALLIANSE 

BLADSTYRAR Bjarke Friborg 
BLADSTYRE Finn Olav Rolijordet, Else Merete Thyness, 

Kristine Nybø, Pål Hellesnes, Ingrid Baltzersen, 
Lars Akerhaug 

BLADBUNAD Einar Børresen 
TRYKK Avistrykk Norge 

ADRESSE Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
TELEFON 22 98 90 54 

TELEFAKS 22 98 90 55 
E-POST oppror@rv.no 

RV-KONTO 7878.05.75424 (Opprør og medlemsinnbetaling) 

RV GIR UT 8. MARS-MAGASIN 
Av Marte Mjøs Persen 

RV har vedtatt at vi skal gi ut et 8. mars
magasin i 2002. Redaksjonen har base i 
RV-laget i Bergen. På vårt første åpne red
aksjonsmøte møtte det frem sju entusiastiske 
jenter. Magasinet skal deles ut på gaten på 8. 
mars, samt sendes ut til alle RV-medlemmer 
i landet. Det første møtet var først og fremst 
en idemyldring, og da møtet var over satt 
vi igjen med omtrent 40 forslag på tema/ 
artikler vi vil ha med! Det var en bred enighet 

rundt hovedtema: Kvinner i verden. På det 
temaet kom det mange forslag. Blant disse 
var: Horekunder i Finnmark, Kvinner i Kurdi
stan, Kvinner og krig , og mye mer. Vi disku
terte også en del rundt organiseringen av 
redaksjonen, og det ble bestemt at vi ønsker 
å ha en åpen redaksjon med faste møter 
hver uke, kollektiv jobbing og bare for damer! 
Har DU lyst å .være med, eller på annen 
måte ønsker å bidra med skriving, distribuer
ing, fotografering mm. så ta kontakt med RV
kontoret i Bergen! (tlf. 55 31 64 21) 

Antikrigshefte fra RV (kr. 20). Bestilles fra 
RV-kontoret: 22 98 90 50, rv@rv.no 

Bidrag fra: Innhold: 
Maryam Azimi Stemmene fra Kabul 
Aslak Sira Myhre Etter terroren i USA 
Hege Bae Nyholt Kvinnene og krigen 
Peter M. Johansen. T ali ban og bin Laden 
Berit Mortensen Palestina 
Jan O Jacobsen Venstresiden og terrorismen 
Margaret Sanner Amerikanske liv og andres liv 
Athar Ali Pakistan 
Kari Celius Norge og Nato 
Bjarke Friborg Klassekamp 
Kristine Nybø Globalisering 

www.pdf-arkivet.no (2020)



_NR_._1-_01 ___________________ __,/,.._o_R_G-AN_I_SA_S_J_O_N_.. __ 

NY ARBEIDSPLAN FOR RV 
Det dårlige valgresultatet betyr at RV nå må konsentrere kreftene om parti
bygging og fokusere mye klarere på en rekke utvalgte hovedoppgaver. 
Stikkord er ny kvinnepolitisk satsing og at RVere bør arbeide mer i Attac 
og Aksjon for Velferdsstaten. 

~ BJARKE FRIBORG 

RVs landsstyre (LS) ønsker nå en innskjerp
ing av kursen etter valgnederlaget i septem
ber. For å sende et klart signal vedtok LS like 
godt å forkaste det mer omfattende dokumen
tet "Veien videre", som var blitt oversendt til 
LS fra landsmøtet i februar. I all hovedsak 
bygger den nye arbeidsplanen på lands!Tiøte
dokumentene. Forskjellen er at det er lagt 
opp til mye mer prioritering enn tidligere. 
Detaljene i arbeidsplanen er nå til finpuss 
hos arbeidsutvalget, men hovedlinjene ligger 
fast. 

Dokumentet åpner med å slå fast hvordan 
valget var en tankevekker. Bare i satsings
fylket Hordaland går vi fram. I alle andre fylker 
inkludert satsingsfylket Oslo går vi tilbake. 
Tilbakegangen i Oslo er spesielt dramatisk. 
Det setter et skarpt søkelys på styrker og sva
kheter i både organisasjon og politikk. Partiet 
har nå stort behov for å samle seg om færre 
oppgaver og konsentrere kreftene om part
ibygging, heter det. 

landsmøte\ har allerede vedtatt at partiet 

skal utvikle et nytt arbeidsprogram for RV, og 
LS vil øke egenproduksjonen av studiesirkler, 
debatthefter m.m. Den følgende oversikten 
viser hvordan LS ellers ser for seg prioriter
ingen av arbeidsoppgaver, både for partisen
tralen og for partiet som helhet: 

KVINNEPOLITISK SATSING 
RV må bli et virkelig kvinneparti. Valget be-
tydde et tilbakeskritt og kvinnene i RV har 
opplevd mange tilbakeskritt internt i partiet i 
mange år. Samtidig har valgkampen vist at 
kvinner står sentralt i RV og at mange kvinner 
ønsker å bli aktive i RV dersom vilkårene er til 
stede. I perioden er det derfor satt av midler til 
kvinnepolitisk arbeid, blant annet en kvinne
politisk sekretær på partikontoret. Det skal 
også gis ut et eget eksternt 8. mars-Opprør, 
der ansvaret er delegert til Hordaland RV. 

MED ATTAC MOT NYLIBERALISMEN 
En annen viktig fellesoppgave er kampen mot 
nyliberalismen i Norge og internasjonalt. Den 
omfatter alt fra kampen for en skole eller 
lokalsykehuset til kampen mot kapitalismen 
på verdensplan. LS mener at RV må bidra 

mye mer aktivt i å bygge lokallag innen Attac 
og aksjonen "For velferdsstaten", som begge 
har en stor strategisk betydning i forhold til 
målene våre. I dag er "For velferdsstaten" 
temmelig topptung og lite aktivistisk, men med 
en million tilsluttede medlemmer kan aksjo
nen på sikt ha stor betydning i forhold til å 
utvikle en ny klasseforståelse. 

FOKUS PÅ FYLKENE OG PÅ OSLO RV 
LS opprettholder målet om styrking av fylkes
leddet i RV på landsplan, men setter samti
dig søkelys på Oslo RV spesielt. Med mer 
enn 300 medlemmer er dette den største 
grunnorganisasjonen i partiet og med et stort 
potensiale. Mangeårig svakhet i ledelse av 
Oslopartiet må snus. Et sterkt Oslo-parti har 
også betydning for hvordan kreftene sentralt 
disponeres. Det settes derfor opp som mål å 
avsette ressurser til særegent organisasjon
sarbeid i Oslo, dvs. på sikt lønnsmidler for 
enten leder eller sekretær. 

VÅRE FOLKEVALGTE 
Kvaliteten på arbeidet vårt i folkevalgte organ 
må bedres. En metode i å utvikle dette arbei
det, har vært å avholde Folkevalgtkonferan
ser. Her har folk fått kunnskap, utvekslet 
erfaringer og knyttet kontakter. Men i alt for 
stor grad har folk blitt overlatt til seg selv 
etterpå. Folkevalgtarbeidet må nå få en sær
skilt ledelse, og det må i større grad kjøres 

koordinert politikk (f.eks. prøveprosjekt med 
6-timersdag i kommunene, opprør mot statens 
politikk etc). Folkevalgte skal dessuten skole
res mer målrettet, gjerne gjennom regionale 
frem for sentrale folkevalgtkonferanser. 

RØD UNGDOM 
Arbeidsplanen legger ikke opp til noen sære
gen vervekampanje, men vil til gjengjeld satse 
stort på mest mulig oppfølging av alle de nye 
kontaktene fra valgkampen. Samarbeid med 
Rød Ungdom skal prioriteres. Det må utar
beides en egen arbeidsplan sammen med 
RU om utbygging av RV/RU og utfordringen 
med å få "voksne" RU-ere til å fortsette poli
tisk aktivitet i RV må tas opp. 

AKTIVE MEDLEMMER 
I RV skal det være mulig å være "passivt 
medlem". Men hva er egentlig et passivt 
medlem? LS mener at det i noen tilfeller 
bare betyr at en aktivitet medlemmet allerede 
holder på med ikke er trukket inn i partiet. I 
andre tilfeller betyr at RV ikke klarer å trekke 
med medlemmene på en sak partiet ønsker 
å prioritere. Partiet må derfor samle seg om 
noen få felles saker og partiets tillitsvalgte og 
aktivistene må bli flinkere til å trekke med seg 
andre, bygge nettverk, lage utvalg, arbeids
eller prosjektgrupper. Måle\ vårt ska\ "ære å 
øke den politiske aktiviteten - ikke først OlJ 
fremst å streve med å få på plass lokallag. 

NYSKRIVING AV 
ARBEIDSPROGRAMMET 

Nytt hefte fra AKP 

Landmøtet vedtok at RV skal sette i gang en toårig prosess ·med å modernisere arbeidsprogram
met, slik at det kan bli et godt politisk verktøy i den daglige kampen. Dette er nødvendig blant 
annet fordi: 
• RV trenger et arbeidsprogram som kan være et redskap for både folkevalgte og medlemmer 

som er aktive i bevegelser 
• det må utvikles politikk på nye områder 
• det mangler klasseinnretning og kvinneperspektiv på flere kapitler 
• en del kapitler er "tida gått fra", og de må oppdateres av den grunn 

~ KARI CELIUS, RV-AU 

Landsstyremøtet i oktober vedtok en framdriftsplan for arbei
det, og det ble satt ned en gruppe i Landsstyret som skal 
lede nyskrivingsarbeidet. I gruppa sitter: Erling Folkvord, Kari 
Celius, Romy Rohmann, Marte Mjøs Persen, Carmen Castro 
og Frode Bygdnes. Det er sjølsagt ikke meningen at gruppa 
skal skrive om hele programmet, men sørge for at det blir eta
blert grupper som kan jobbe med de enkelte kapitlene/tema. 

SPØRSMÅL 
Før nyskriving faktisk kan starte er det nødvendig å avklare 
hvordan det nye arbeidsprogrammet skal være. Skal det være 
et omfattende program med mange kapitler der de fleste saks
områder er dekket, dvs omtrent slik som det er nå? Eller skal 
vi redusere det til færre, og bare ta med de viktigste sakene? 
Hvilke er i så fall det? Dersom vi skal dekke de fleste saksom
råder, kan vi klare oss med noen prinsipielle standpunkter? 

Kan noen av kapitlene tas ut av arbeidsprogrammet, og heller 
trykkes opp og brukes som sjølstendige programmer, som for 
eksempel Antirasistisk Manifest og Datapolitisk program? 

TILBAKEMELDING 
I lagssending som gikk ut i slutten av oktober ble lagene opp
fordret til å gi tilbakemelding om dette med frist 15.01 .02. 
Første landsstyremøte på nyåret skal ta stilling til formen 
på programmet. Arbeidsgruppa er interessert i kontakt med 
alle som enten mener noe om hvordan det nye programmet 
bør være eller ønsker å væ;e med og jobbe med noen sine 
"hjertesaker" med tanke på arbeidsprogrammet. Ta kontakt 
med noen i gruppa, med Arbeidsutvalget eller bruk RV-lista til 
å sette i gang diskusjon! Eller lag en lokal prosjektgruppe -
det er "helt lovlig". 

Det hadde for øvrig vært artig å få høre fra folkevalgte og 
RVere som har sin politiske virksomhet utenfor RV om pro
grammet vi har faktisk blir brukt til daglig. Eller ligger det mest 
i påvente av neste valgkamp? 

Geopolitikk og olje ved Kaspihavet 
av Kari Austbø og Pål Steigan 

\"",. ,,ff'? 
Spennende pol!l:t1k og kult~.,re~ bakteppe 
for hva AfghanisJankrigenpre1er seg om, 

og hva Norge er .Rå Yet inn i .. ,,_, 
Utgitt ~ støtte fra Noract 

og Studieforbundet for folkeopplysning 

Stort format-rikt illustrert 
j 40 kroner ' 

Rabatt ved kvantumkjøp 
AKP, Ostert,ausgab~ 27, 0183 Os1o 

. "' t 
akp@akp.no 

Tilbud: 
Pluss på en tier og få Jorun Gufbrandsens 
debatthefte om kommunistpartiet i tillegg 
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120· PA KVINNE-
KONFERANSE 
Helgen 10.-11. november gjennomførte Notodden RV en svært vellykket kvinnekonferanse. For de to tilreisende 
fra Oslo var det en rein styrkedemonstrasjon av RVs forankring i lokalsamfunnet og beviset på betydningen av 
et effektivt grasrotarbeid. 

AV CHRIS HARTMANN OG 
BJARKE FRlBORG 

Den eksterne RV-konferansen ble gjennom
ført med støtte fra RV-sentralt, men var i all 
hovedsak verket til de lokale initiativtakerne i 
Notodden RV. På en rekke punkter var dette 
derfor en utradisjonell RV-konferanse. Bl.a. 
var det ikke lagt opp til gruppediskusjoner. Og 
selv om kjente RV-navn som Kjersti Ericsson 
var blant innlederne, er det ikke "typisk RV" å 
ha likestillingsombud Ingunn Yssen som fore
dragsholder. 

Men all slik skepsis var nødt til å fordufte 
når man faktisk befant seg på konferansen. 
\-\elt fra begynnelsen var det en hjemme
koselig stemning. Om ikke fruktfat, kaffe og 
kaker hadde fått morgenstivheten til å for
svinne, ble den i alle fall manet i jorden av 
et sprudlende Notodden Visekor som varmet 
opp forsamlingen med irske, afrikanske og 
norske folkeviser. 

Arrangørene hadde tydeligvis lagt mye 
vekt på kultur, og at folk skulle føle seg 
velkommen. Det hele foregikk i et tidligere 
Betania-forsamlingshus, nå utstyrt med scene 
i stedet for døpefont. De lokale kunstnerne 
Victoria Fuhr, Agnes Guttarmsgård og Ingrid 
Lene Langedok hadde sørget for utsmyk
ning. Et effektivt korps av dugnadsarbeidere 

sørget for frukt, kaffe, lunsj og seinere middag 
til deltakerne. Og lørdag kveld var det fest 
hvor lokalkjendisen Olav Sem opptrådte som 
kjøgemester ("toastmaster") og beriket mid
dagen med tradisjon, dikt, stev og frodige hist
orier. Dagen ble avrundet med Terry Lehns, 
Notoddens mest populære liveband. 

NYE FAMILEMØNSTRE 
Den lokale biblioteksjefen og kulturperson
ligheten Ragnhild Kraugerud viste seg fort 
som en opplagt og flink konferansesjef. Med 
kyndig hånd styrte hun deltakerne gjennom 
programmet og la i sin egen åpningstale vekt 
på både problemer og lyspunkt for kvinner i 
dagens Norge. 

Deretter var det Kjersti Ericsson sin 
tur. Hun innledet bl.a. om skiftende familie
mønstre og om statens økende innblanding 
og definisjonsmakt over for hva som er "gode 
foreldre". Samliv og maktforhold mellom kvin
ner og menn var også i fokus hos de to 
andre innlederne for dagen, Berger Hareide 
fra Modum Bad Samlivssenter og Kjell Ribert 
fra Ribert Kultur og Kommunikasjon. Begge 
trakk frem endringene i samlivsmønstrene og 
beskrev overgangen fra en situasjon med rela
tivt stabile ekteskap frem til 1970-tallet, til en 
situasjon preget av langt flere skilsmisser og 
samlivsbrudd - men også langt flere forskjel
lige samlivsformer og mer frihet til enkeltindi-

SVÆRT FORNØYDE ARRANGØRER 

Fornøyde arrangører. Asgeir Drugli, leder av Notodden RV og Inger Lise Olsen fra arrangementsgruppen. 

videt. 

MOTKULTUR 
Denne utviklingen ble beskrevet som en over
gang fra "klaustrofobe, trange familier" til en 
situasjon med mye større rom for kvinne
frigjøring og mer rom for andre typer ans
varsfordeling enn det som ble tillatt av de 
tradisjonelle og undertrykkende kjønnsrol
lene. Samtidig uttrykte innlederne bekymring 
over den dominerende markedstenkningen, 
og den ekstreme vektleggingen av individets 
uhemmete frihet - i kraft av å være forbruker: 
I det kommersialistiske samfunnet blir alting 
gjort til en vare, inkludert de nære båndene 
mellom mennesker. 

Opp mot dette etterlyste de to mannlige 
innlederne et mer positivt syn på livslang for
pliktelse, å sette andres behov først og å 
vise offervilje. A stå for slike idealer i dag var 
nærmest å regne som en 'motkultur', mente 
de. Kanskje det til og med var på sin plass 
å kalle seg for 'verdikonservativ', i hvert fall i 
møtet med den uhemmede individualismen? 
Imidlertid awiste de både å gå i den fellen å 
alltid stå på pinne for andre, og på den andre 
siden alltid sette sine egne behov fremst. 

INNVANDRERKVINNER 
Søndag innledet Gerd Fleischer fra "Selvhjelp 
for Innvandrere og Flyktninger'' (SEIF). Hun 

Inger Lise Olsen fra arrangementsgruppen er 
svært fornøyd med konferansen, og mener 
at RV har mye å lære om kommunikasjon 
med andre grupper enn seg selv. - Målet 
var å legge et grunnlag for dialog og å nå 
ut til mange flere enn vår egen krets. Dette 
målet har vi oppnådd. Vi satset på 100, det 
kom 120. De aller fleste fra Notodden eller 
resten av fylket, men også Hamar, Lilleham
mer, Arendal og Kongsberg og fra Oslo, for
teller hun. - I tillegg ble det også knyttet 
kontakter til det nystartede antikrigsnettet, og 
det ble samlet underskrifter mot nedlegging 
av lokaltoget. 

- Det er artig å se hvordan deltakerne til
hører hele spektret av kvinner fra lokalsam
funnet. Jeg liker ikke ordet 'alminnelig', men 
det er klart at flere her ikke har deltatt 
politisk før. Mange som ikke er fra den tradi
sjonelle venstresiden. Det er også noen lokale 
næringsdrivende, KrF-medlemmer og kvinner 
og menn i alle aldre. Vi har kanskje ikke vært 
så "politisk korrekte", men temamessig har vi 
truffet svært mange. Vi har bevisst arbeidet 
med formidling og kommunikasjon, her har 
RV som parti mye å vinne. Vi har tatt opp ting 

Lydhøre deltakere på Notodden RVs kvinnekonferanse. 

tok opp om det var mulig å skape et 
flerkulturelt fellesskap, og etterlyste flere 
felles møteplasser. Innvandrerkvinner er ingen 
homogen gruppe, slo hun fast. Samtidig under
streket hun at de var dobbelt undertrykt av 
likestillingsloven med forskrifter og av patriar
katet. Hun advarte mot å ignorere spørsmål 
som tvangsekteskap eller kjønnslemlesting, 
tvert imot var det utrolig viktig å rekke en hånd 
ut til de som faktisk våget å bryte med tradi
sjonen. 

Fleischers håp var særlig de unge jente
miljøene, som hun mente var "fargeblinde" og 
kunne spille en stor rolle i fremtiden. Mens hun 

som kjærlighet og samliv og klart å engasjere 
lokalsamfunnet. Det bør være en tankevekker 
for oss "politikere". 

- Vi har invitert flere landskjente innledere 
som Kjersti Ericsson og Ingunn Yssen, men 
først og fremst ønsket vi å ta opp tema som 
engasjerte folk. Vi har også lagt vekt på profil
ering av lokalkulturen. Endelig ville vi at folk 
skulle kose seg og spise god mat. Rommet 
måtte være dekorert, slik at folk følte seg 
velkommen. 

NOTODDEN RV 
Asgeir Drugli og Morten Halvorsen er enige 
med Inger Lise. 

- Dette var en seier for Notodden RV. Vi 
er ikke noen sekterisk klubb, og ved å arbeide 
på denne måten legger vi grunnlaget for store 
samfunnsendringer. Notodden RV er i en situ
asjon der vi både kan arbeide langsiktig for 
store samfunnsendringer og mot den globale 
kapitalismen, og mer kortsiktig for praktiske 
resultater og å bidra til lokale bevegelser. Vi 
har årlige Telemarksleire der vi utvikler poli
tikk, og vi arrangerer Rød Fest. Det sosiale 
er viktig og ofte undervurdert i RV-sammen-
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så skolen som en naturlig møteplass, mente 
hun at fagbevegelsen hadde sviktet innvand
rerbefolkningen og ikke minst kvinnene. Hun 
ønsket seg mer kontakt mellom norske organ
isasjoner innvandrermiljøer. 

KVINNER OG MENN 
I løpet av formiddagen ble det klart at Ingunn 
Yssen måtte melde avbud. Til gjengjeld tok 
den lokale RVeren og medarrangøren Inger 
Lise Olsen selv over som innleder, og tok 
på sparket et foredrag om kultur og kulturelle 
koder. Hun gikk inn på forskjellige måte å 
nærme seg folk på, og slo fast at det var 

heng. Vi har mange ikke-RVere som dugnads
arbeidere her på konferansen. Det er fordi 
folk merker at RV er til for dem, og ikke for 
partiets egen skyld, mener de to. 

Inger Lise mener at samlinger som Kvinne
konferansen oppleves som mye mer nyttig 
enn å være i kommunestyret. - Dette beviser 
at RV ikke er avhengig av å bli valgt inn i 
kommunestyret. At vi stiller opp gjennom Soli
daritetslista har frigjort krefter til mer utenom
parlamentarisk arbeid. 

SOLIDARITETSLIST A 
Solidaritetslista er et lokalt samarbeidspro
sjekt på Notodden mellom RV, SV, uavheng
ige og utbrytere fra Ap. Etter valget i 1999 
består kommunestyregruppen av tre fra RV, 
en SVer og to uavhengige. 

- Solidaritetslista er en suksess for RV 
som organisasjon, mener Morten som hele 
tiden har vært sentral i listen. - RV er ikke gått 
til grunne, tvert imot. Argumentene mot listen 
er partitaktiske, som at vi skal ha mange lister 
for å få lov å komme på fjernsyn. Men vi er 
ikke avhengige av å komme på tv. Motkreft
ene er store, derfor må vi delta i lokalpolitiske 

mange fordommer og stereotyper som var 
utbredt. Det å lære seg kodene og å bli kjent 
med andre miljøer var svært viktig, mente 
hun, og kom inn på tema som ungdom, 
integrering/segregering og assimilering. 

Arrangementet ble avrundet av de lokale 
fortellerne Jorunn Hegna, Astrid Holtskog og 
Fridun T ørå Karsrud med historier om kvin
ner og menn. De fikk bla. vist hvordan even
tyr fra ulike deler av verden tar opp mange av 
de samme motiver, som kjærlighet og samliv. 
Tema som åpenbart engasjerer på tvers av 
både lande- og fylkesgrenser, noe i hvert fall 
Notodden RV har skjønt til fulle. 

allianser når det er mulig å oppnå noe viktig. 
-11995 ble listen nest størst i kommunen, 

med 22% oppslutning rett etter oppstarten. 
Ved 1999-valget hadde vi fortsatt 15,5% og 
vi har en sterk posisjon i lokalsamfunnet. RV 
har en kjerne på 20-30 betalende medlem
mer, men miljøet er mye større. Vi har ikke 
vært så flinke til å drive inn kontingent, det 
viktigste for oss har vært å skape entusiasme 
og nå ut til mange mennesker. 

- Vi kunne hatt to representanter i kom
munestyret og likevel vært isolert, mener 
Inger Lise. - I stedet har RV profilert seg 
gjennom Solidaritetslista og oppnådd et mye 
større omland. Men vi har også gjennomført 
egne RV-aktiviteter slik som denne konfer
ansen. 

- Folk blir kommunister og revolusjonære 
fordi det er undertrykking i samfunnet, sier 
Morten. - Men vi kan nå ut til mange flere 
ved også å utvikle en dagspolitikk som gjør 
at flest mulig engasjerer seg og selv begyn
ner å gjøre noe. Vi må vekk fra å være navle
beskuende, RV har ikke livets rett hvis ikke 
folk ser på partiet som noe nyttig. 

BY OSS 
NOE RÅTT 
300 deltakere, 50 programposter, 48 timer, 1 verden å vinne. Bunny 
bites back gikk i mål som det største RU-arrangementet på 7 år. 

AV EIVIND VOLDER RUTLE 

Med strofene fra Kjersti Ericssons dikt "By 
oss ikke noe smått!" åpnet den første og 
største Femlnismefestivalen Norge har sett 
fredag 2. november på Nordseter skole i 
Oslo. Omtrent 100 gutter og 200 jenter 
brukte hele eller deler av helga til å forsyne 
seg av de rundt 50 programpostene festi
valen bød på. 

- SUs konferanse og vår festival har 
samla 600 feminister denne høsten. Stadig 
flere blir aktive feminister, og den norske 
likestillingsbobla er i ferd med å sprekke, 
sier RU-nestleder Hannah Helseth. 

Hun mener høstens feminismearrange
menter viser at stadig færre lar seg lure av 
myten om at vi har likestilling i Norge. 

PROGRAM MED HØYT NIVÅ 
Den-røde tråden i programmet var selvsagt 
fett,1;119fttf;, Men .,_, 

og berørte en lang rekke temaer. "Den 
usminka sannheten om likestillings-Norge", 
"Hva gjorde du i krigen, mamma? Om Nord
Irland", "Kvinner i Afghanistan" og "Femin
isme i media og kultur" var noen av tittene 
vi kunne lese i Festivalheftet. 

- I arbeidet med å sette sammen pro
grammet la vi vekt på at det skulle være noe 
for enhver smak og aldersgruppe. Derfor 
henta vi inn mange innledere med ekspert
ise på sine områder, sier Elin Volder Rutle, 
festivalgeneral og jentepolitisk ansvarlig i 
RU. - Maryam Azimi prata om kvinner og 

KOMMUNEVALGET 2003 
Hvordan ser dere på det kommende kom
munevalget? 
- Vi er helt åpne i forhold til Solidaritetslista, 
forklarer Asgeir. Det stemmer at profilering av 
RV er viktig, men samtidig har vi følt at kapa
siteten til utenomparlamentarisk arbeid er blitt 
større. Hvis listen ble oppløst ville vi miste et 
relativt stort miljø, det er et klart dilemma. 

- Vi har regelmessige styremøter i Notod
den RV, der vi bl.a. diskuterer RV sitt forhold 
til Solidaritetslista. Men Solidaritetslista er ikke 
styrt av RV. SV og de partiløse synes bra 
om samarbeidet. De ser at RV er en drivkraft 
i mange ting, vi stiller til debatt med åpent 
sinn. Vi er ikke interessert i å slåss internt om 
detaljer på venstresiden. Det er dessuten lov 
å stemme ulikt. Vi har alle lært veldig mye, og 
ikke sjelden er det typiske RV-saker vi kjører 
frem. For eksempel vedtok Solidaritetslista 
enstemmig å støtte et underskuddsbudsjett. 
Dermed var det mange flere enn "hardcore" 
RVere som stod for en ganske tøff linje. 

Hva kan RV som parti lære av dere? 
- Vi er et parti for folk, det sier vi hele tiden. I 

fundamentalisme, Elisabeth Eide om krigen 
i Afghanistan og Maren Rismyhr om kvinne
lønna, for å nevne noen. 

Festivalen hadde også en høy kultur
profil, noe som skilte den fra tidligere jente
konferanser. I fire og en halv time på 
lørdagen kunne man velge mellom 10 krea
tive verksteder, som selvforsvar, toga, kor 
og gjøgling. 

VERDENS STØRSTE KVINNETEGN 
Lørdag kveld var Youngstorget arena for 
antikrig·smarkering, kombinert med verdens
rekordforsøk (som seg hør og bør på eth
vert stort arrangement med respekt for 
seg selv). I løpet av 8 minutter lagde 
210 veldresserte festivaldeltakere verdens 
største menneskelige kvinnetegn, uthevet 
med fakler. 

- Kvinnetegnet var et nydelig syn. Vi 
hadde ei politisk styrkemarkering midt i 
et cu finaledominert Oslo sentrum. F ·-

kurver med mange mennesker, men også 
at potensialet for jenteorganisering er stort, 
sier festivalgeneralen. 

- Etter festivalen ligger det et tomrom 
og venter på oss. Veldig mange av deltak
erne har ikke vært på bøllekurs, enda flere 
er ikke organiserte. Alle RU-lag bør holde 
bøllekurs. Start opp jenteallianse også, hvis 
dere tror det er mulig. Klarer vi å få med 
mange av festivaldeltakerne til å gjøre noe 
etter festivalen også, DA har Bunny bites 
back vært en suksess! 

praksis betyr det at vi må lære å kommunisere 
med andre, og lære av hverandre. Gjennom 
Solidaritetslista plukker vi bedre opp hva folk 
er opptatt av, samtidig som vi kan kjøre våre 
store linjer. Det er mulig å oppnå samarbeid 
og dialog med krefter uten for kretsen, og RV 
er helt klart styrket. Vi er få, men vi ønsker 
å drive både utenomparlamentarisk og parla
mentarisk arbeid. Vi har opplevd dette samar
beidet som frigjørende. 

- Likevel har vi klare vilkår for felleslister, 
vi er ikke for hva som helst. For det første må 
programmet være basert på sosialistisk poli
tikk, ikke bare "berg trikken" etc. For det andre 
må alle på listen må være enige i denne poli
tikken, og stå på plattformen også etter et 
valg. For det tredje må alt foregå ut fra en 
demokratisk prosess. Og for det fjerde vil vi 
gå mot samarbeid bare mellom SV og RV, 
det ville ikke brakt oss videre. Vi må få med 
uavhengige sosialister, folk som er aktive i 
ulike lokale sammenhenger, avslutter Asgeir. 

-RV er til for folk, ikke for partiets egen 
skyld. Partiet er noe som folk skal kunne 
bruke. 
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TO KURDISKE KVINNER 
Kurdere er en voksende minoritetsgruppe i Norge. I dag bor det mer enn 
12.000 kurdere fra Nord-Irak i Norge, og flere tusener fra Tyrkia og Iran. 
Opprør har snakket med to av dem om RV og deres ønsker til norsk 
venstreside. 

AV~ BJARKE FRIBORG 

Shilan: Vil ikke være 
en fugl i et gullbur 
Shilan (27) er fra Sulaimaniyah i Nord-Irak, 
eller Sør-Kurdistan. Hun har vært i Norge 
siden juli 1998. Opprør treffer henne på Torg
allmenningen i Bergen med en bunke løpe
sedler. 

- Helt fra jeg var liten har jeg vært med 
på demonstrasjoner. Vi var for kurdernes ret
tigheter og mot krigen mellom Irak og Iran. 
Det var alltid mye politi og militær, og Saddam 
Hussein hadde angivere over alt. Men det 
var også mye solidaritet. En dag da jeg var 
liten kom det plutselig en mann inn i huset 
vårt, han var blitt skutt og blødde mye. Min 
mamma tok en skarp kniv og skar ut kulen. 
Oet gikk veldig fort og så løp han videre for å 
skjule seg. Oet gjorde stort inntrykk på meg. 

de på meg. Det var veldig merkelig. De sa 
jeg skulle fortelle alt, men hvor skulle jeg be
gynne? Kunne jeg stole på dem, kanskje de 
ga opplysninger videre til Irak? Jeg var redd 
for å si alt. De brukte en arabisk tolk som ikke 
skjønte alt jeg sa. Han oversatte flere ting 
feil. 

- Etter seks måneder fikk jeg oppholds
tillatelse på humanitært grunnlag. I mellom
tiden bodde jeg på asylmottak. De ga meg 
2500 kroner til å dekke alle utgifter. Men vi 
måtte betale alt, både lege, telefon, busskort. 
Jeg likte ikke å bo på mottaket, det var 
mange folk som bodde sammen. Vi hadde 
ulike kulturer. Jeg kom fra byen og var ikke 
muslim, men de jeg ble plassert med var 
veldig religiøse. De kritiserte alt jeg gjorde. 
Det var som å bo i en dyrehage, der alle de 
forskjellige dyrene er satt sammen uten noen 
hensyn, forklarer Shilan. 

EN FUGL I ET GULLBUR 
- Nå går jeg på kveldsskole og lærer norsk og 

Shilan (27) er fra Sulaimaniyah i Nord-Irak, eller Sør-Kurdistan. Hun har 
vært i Norge siden juli 1998. 

samfunnsfag. Særlig i fjor 
kranglet jeg mye på skolen, 
lærerne er veldig lojale mot 
staten og mot Nato. De 
undertrykker kritikk. De sier 
at Norge er demokratisk 
og at alt er så bra. De sier 
at "vi kan ikke klage, vi har 
det så bra". Så spør jeg 
hvorfor elevene må låne 
penger til skolebøker, de 
er ikke fri. Lærerne bare 
svarer at innvandrere får 
masse penger fra staten. 
Men i Irak var det gratis 
utdanning, vi fikk mat på 
skolen og bolig. Samtidig 
var det et diktatur, kurdere 
fikk ikke lov å snakke 
kurdisk på skolen før 1983 
og vi måtte lære masse om 
Saddam Hussein. Derfor 
sa vi at kurderne ikke 
ville være som en fugl 
i et gullbur. I Irak vet 
alle at myndighetene lyger, 
men i Norge tror folk på 
avisene og politikerne. Folk 
i Norge sier at vi har blitt 
hjernevasket, men egentlig 
er det motsatt, mener 
Shilan. 
- En dag spurte læreren 

FRA IRAK TIL NORGE 
- Da jeg først kom til Norge så jeg at det var 
ingen bygninger som var ødelagt. Det var helt 
ulikt Irak. Jeg ble også redd fordi jeg ikke så 
noen på gaten og folk hilste ikke på hveran
dre. Det var som om det var helt stille! Det er 
mye mer liv på gatene i mitt hjemland. Og da 
jeg gikk til politiet for å søke asyl håndhilste 

om jeg kjente en bestemt 
amerikansk forfatter. Jeg kjente ham ikke og 
læreren sa at jeg ikke visste noen ting og at 
dette var ennå et eksempel på at jeg bare 
snakket uten å vite noe om saken. Det er sant 
at i Irak lærte vi mest om Saddam Hussein og 
om arabisk historie, men ingenting om kurd
erne. Men på fritiden leste vi franske og rus
siske bøker av Victor Hugo og Tolstoj . Etterpå 

OMRV 
måtte vi brenne bøkene slik at de ikke ble 
funnet hvis politiet gjennomsøkte huset. Jeg 
blir sint når nordmenn tror vi ikke vet noen
ting! 

Hva tror du RV har å tilby? 
- Jeg håper at det er flere som er enige med 
meg der. Jeg er sosialist og vil kjempe for 
frihet. Min pappa var med i Iraks Kommunist
iske Parti i 19 år, men han brøt med dem fordi 
de samarbeidet med Saddam Hussein. Han 
sa til meg jeg ikke burde bli med, men jeg ville 
selv finne ut av ting. Han hadde rett, det var 
ikke noe bra parti. Nå er jeg ikke med noen 
steder. Jeg har vært på noen RV-møter, men 
de bare snakket om ting jeg ikke visste noe 
om. Jeg vil jobbe for et fritt Kurdistan og for 
flyktningers rettigheter. Jeg vet også mye om 
å være ung innvandrerkvinne i Norge. Vi er 
mer enn 15.000 kurdere i Norge, og 40 mil
lioner i hele verden. Vi må presse norske 
myndigheter og gå mot Nato som støtter 
Tyrkia, sier Shilan bestemt. 

Sara: Vil tas på alvor 
Sara (23) er kurder fra tyrkisk-okkupert Kurdi
stan og kom til Norge i 1990. Hun har en liten 
sønn, men har tidligere jobbet mye politisk 
og vært aktiv i en kurdisk kvinnegruppe. Ved 
valget i år stod hun på RV-listen i Akershus, 
men mener mye må endres. Bl.a. mener 
hun deler av RV opptrer belærende over for 
innvandrerjenter, og ikke tar argumentene 
deres på alvor. 

FOR KURDERE, MOT ISLAM 
- Jeg ble med i RV fordi jeg trodde jeg 
kunne bruke tankene mine fra før om innvand
rerkvinner, tvangsekteskap og hvordan mus
limer behandler jenter. Folk i RV sier de 
støtter innvandrerkvinner, men mange skjøn
ner ikke problemene. Jeg føler ikke at jeg blir 
tatt alvorlig. Det eneste svaret jeg har fått er 
at "det er ikke alle muslimer som gjør sånn". 
Men det er meg som kommer fra et muslimsk 
land. 

- Noen i RV har til og med sagt at jeg 
svikter mine egne ved å være så kritisk. Det 
kunne jeg aldri gjort, jeg er stolt av å være 
kurder. Men jeg vil endre kurdisk kultur. Det 
som jeg er mot er mishandling av kvinner og 
volden som er i hjemmet. Det finnes folk som 
kaller seg demokrater og sosialister, men som 
i sin oppførsel er muslimer. De kan snakke 
mye om frihet, men i hjemmene sine er de 
fanatisk mot at kvinner skal kunne bestemme 
mer. Det har jeg selv fått oppleve. Jeg vet 
hva jeg snakker om, men hvis jeg forteller om 
mine meninger får jeg høre at det er meg som 
har sviktet. Det er akkurat som når kurdere 
sier at jeg ikke burde skilt meg fra mannen 
min, som var mye eldre enn meg. Kanskje 
det ikke er så mye frihet for RV-kvinner heller, 

undrer Sara. 

MISFORSTÅ TT ANTI
RASISME 
- I mange år har jeg vært 
opptatt av dette og av 
småjenter som må gå på 
skolen med slør. Jeg er 
helt mot slør! Jenter fra 
muslimske hjem må bære 
det fra de er helt unge, 
de blir undertrykt av sine 
egne fordi de er så små. 
Det er urettferdig. Norske 
myndigheter er med å 
undertrykke disse småjent- . 
ene ved å tillate at foreld
rene får gjøre dette. 

- Jeg jobbet på en barnehage, der var 
det mange jenter som gikk med slør. En dag 
skulle vi grille og en jente hadde kjempelyst 
til å smake på pølsene av svinekjøtt. Men 
hun fikk ikke spise noe, selv om hun ikke 
visste hvorfor. Jeg var kjempelei meg, særlig 
når jeg etterpå får høre av nordmenn at "du 
svikter dine egne". Det virker som nordmenn 
og norsk venstreside er redd for å bli kalt 
rasister. Det må de ikke være, de må se 
sannheten i øynene og hjelpe oss som for
søker å bryte de gamle tradisjoner. Det er 
ikke rasisme, men solidaritet. 

- Jeg er også helt mot muslimskoler, men 
de jeg har snakket med i Akershus RV er alle 
sammen mot meg. 

Men det er jo mange kristne skoler, mens 
muslimene blir motarbeidet? 
- Jeg kjenner ikke så godt til hva norske 
kristne driver med. Jeg bare vet at på muslim
skolene vil det bli kjønnsdelt undervisning, der 
jentene blir lært opp til å være mindreverd
ige enn guttene. Hvordan kan noen støtte 
noe så forferdelig? Vi må kjempe for et bedre 
liv, også for barn fra muslimske hjem. Det 
blir uansett feil å sammenlikne kristendom 
med islam. Blant kristne har du kontakt med 
omverdenen også før du blir 15-16 år, men 
muslimer blir hjernevasket fra de er helt små. 
Muslimske jenter tror at det er nødt til å være 
sånn, og at de må gifte seg med sin fetter. 
Når den tid kommer er det ham som bestem
mer. De fleste av oss blir giftet bort. For oss er 
arrangert ekteskap det samme som tvangs
ekteskap. Hvis du klarer å komme deg unna, 
blir du enten utstøtt eller drept. De sier at 
du er hore og skal brenne i helvete, forteller 
Sara. 

GODTROENDE NORDMENN 
- Da jeg kom til Norge trodde jeg at nord
menn var veldig ureinslige mennesker, det 
hadde jeg lært hjemmefra. Foreldrene mine 
støttet PKK, men moren min var religiøs og 
faren min kom i fengsel. Jeg lærte at jeg aldri 
skulle gi hånden til nordmenn, spise sammen 
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med dem eller sove i samme hus som dem. 
Og du måtte i hvert fall aldri gifte deg med en 
som er norsk. Likevel gjelder det andre regler 
for menn, de kan gjerne ha norske kjærester. 
Det er jentene som blir undertrykt mest. 

- Da jeg ble kjent med nordmenn skjønte 
jeg alt dette var fei\ . Mange er veldig ærlige og 
åpne, men de er redde for å bli kalt rasister. 
De tør ikke snakke om undertrykkingen som 
skjer innad i utenlandske miljøer. Det virker 
som om de er lært opp til å tro på folk, men 
de er alt for godtroende. Så lenge kurderne 
ikke gir jentene frihet og respekterer kvinner 
blir Kurdistan heller aldri noe fritt land. 

VESTLIGE KVINNER 
Hvordan ser du på det norske kvinner har 
oppnådd? 
- Jeg er stolt over det norske kvinner har opp
nådd. Mange har klare meninger om hva de 
vil , og de bestemmer over sine egne liv. Hvis 
kurdiske kvinner vil ha mer å si blir de straks 
stemplet som horer. Hvis de snakker mye 
og har sine egne meninger blir de kalt "dår
lige kvinner". Jeg skulle ønske jeg kunne gå 
sammen med en norsk gutt uten at andre 
tror vi er kjærester. Norske jenter trenger ikke 
tenke på det. Kurdiske menn kan bryte et 
ekteskap, men det er uansett kvinnen som 
blir sett ned på. En skilt kvinne er ikke verdt 
noen ting. Alle tror du er hore og at du ligger 
med alle. 

Er det frihet hvis kvinner kan bruke trange 
klær og kle seg utfordrende? 
- Hvis en person har bestemt sine klær selv, 
da er det riktig av henne uansett. Du er ikke 
noe dårlig menneske fordi du bruker bestemte 
klær! Å kunne bestemme selv gir styrke og 
selvtillit. Mange kurdiske jenter drømmer om 
å kunne gjøre det samme som norske jenter, 
men de er veldig redd for å bli sett ned på. 
Derfor er de ofte veldig forsiktige. Mange 
av dem blir slått hjemme, og mange flykter 
hjemmefra eller flytter på krisesenter. Det er 
de som er de virkelig bra menneskene som 
trenger støtte og respekt. Ikke at "anti-rasis
tiske" nordmenn kritiserer dem! 

Feministisk gutt -
i teori eller praksis? 
Med utgangspunkt i debatt på RU's Feminismefestival 2.-4. november i år. 

"Kan gutter være feminister? Holder det å gjøre halvparten av husarbeidet for å være en virki!lig feminist? Er 
~annlige feminister bare gutter som synes synd på jenter og vil hjelpe? Hva tjener gutter selv på å være femi
nister og slåss mot kjønnsroller? Hva kan gutter gjøre i kvinnekampen?". Dette var utgangspunktet for debat
ten "Feministisk gutt - tøffing eller tøffel?" som denne artikkelen skulle handle om. Imidlertid mener vi debatten 
havnet litt på siden av det som burde vært tema. 

I RV og RU er det et problem at 
kvinnekampen for det meste blir drevet 
av kvinnene, mens alle andre politiske 
områder, organisasjonene og organi
sasjonskulturene er mannsdominerte 
og mannsstyrte. RV er kanskje i teorien 
et feministisk parti , men det er ikke et 
kvinneparti. 

Se bare på introduksjonen til debat
ten. Hva betyr: "Er mannlige feminister 
bare gutter som syns synd på jenter og 
vil hjelpe? Hva tjener gutter selv på å 
være feminister og slåss mot kjønnsrol
lene?"? Jobber vi med antirasisme fordi 
vi syns SYND på alle mørkhudede? Er 
det personlig VINNING som får oss til 
å jobbe politisk? Gutter og menn vil 
tape på kvinnefrigjøring i den form at 
de mister sin funksjon og sine fordeler 
som undertrykkere. Lignende utsagn 
ville aldri bli brukt for å skape debatt 
om sosialisme eller antirasisme, der 
mekanismene er de samme: vi jobber 
politisk fordi vi har en rettferdig verden som 
mål, selv om det betyr at vi må senke vår lev
estandard. At utgangspunktet for en så viktig 
debatt blir lagt på et så lite gjennomtenkt 
grunnlag er skremmende. 

KVINNENES EGET VERK? 
I debatten hørte vi mange fine ord om hvor 
viktig gutter synes kvinnekampen er. Men 
hvorf~r virker det da som mange gutter er 
villige til å gjøre nesten hva som helst for 
å slippe å delta i kampen? At kvinnenes 
frigjøring må være kvinnenes eget verk, dvs. 
at kvinnene skal lede kampen, er en riktig 
analyse som vi oppfatter at de fleste stiller 
seg bak. Så lenge kvinnene skal lede kampen 
må kvinnene også legge premissene og sette 
prioriteringene, og guttene må være med og 
kjempe på dette grunnlaget. Da vil vi ikke 
lenger høre argumentet om at særegen kvin
neorganisering er ekskluderende, og at gut
tene blir utestengt fra kampen. 

Et annet tema som var oppe til diskusjon 
var om menns viktigste rolle i kvinnekampen 
er å jobbe i forhold til andre menn. Det er 
fakta at menn, både i og utenfor RV/RU, hører 
mer på menn enn de hører på kvinner. Derfor 
er det utrolig viktig at gutter i RV/RU er aktive 
i kvinnepolitiske debatter, og på denne måten 
er med på å få andre menn til å ta kvinnekam
pen på alvor. Vi tror ikke at kvinnekampen 
stagnerer dersom vi lar feministiske gutter og 

menn bevisst bruke sitt kjønn for å fremme 
vår sak, og på den måten bruker de under
trykkende mekanismene i samfunnet til vår 
fordel. For å ta et eksempel: Tversnittet av 
det norske folk vil vel ta en gjennomsnittlig 
hvit norsk ungdom mer seriøst enn en 17-årig 
pakistansk gutt som henger utenfor Oslo City 
om kveldene, men det er vel ingen av oss 
som slutter å diskutere antirasisme av den 
grunn? 

OM PRAKSIS 
Så til det vi mener er det viktige i debatten, og 
det vi ø.nsker oss: Feministiske gutter i PRAK
SIS! Det finnes ikke mange gutter og menn i 
RV/RU som har sluppet unna skolering i fem
inisme og kvinnekamp. Derfor er det heller 
ikke mange som mener (eller hvert fall sier 
høyt) at kvinnekamp ikke er viktig, og det 
begrunner de med rettferdighetsprinsipper og 
at vi trenger en samlet arbeiderklasse for å 
gjøre revolusjon. Dette er vel og bra, men vi 
forlanger følgende: 

1) RV/RU må ta utgangspunkt i, og basere 
seg på den politikken og de sakene den 
radikale kvinnebevegelsen står for. Vi må 
legge mye mer vekt på feministisk teoretisk 
skolering enn vi gjør i RV/RU i dag. Det betyr 
også at RV/RU må ta standpunkt i mange 
flere saker, f.eks. om prostitusjon er vold mot 
kvinner, om å kjøpe en prostituert er voldtekt 
mot betaling og om prostitusjon er slave-

handel. Og det betyr at vi ALDRI mer får 
debatter der kvinnebevegelsen både i 
Norge og internasjonalt tar standpunkt, 
og menn (og kvinner) i RV/RU går i 
motsatt retning, mens de gnåler om 
likestilling, slik vi så i debatten om tvun
gen delt omsorg. 

2) Det holder ikke å være feminist i 
teorien. Man blir ikke en god feminist av 
å betale kontingent i "riktig" organisas
jon, men ved å være feminist i praksis\ 
Feminisme er ikke en kortvarig opp
gave, som å arrangere en demo. Fem
inisme er ikke å sette seg ned en gang 
i halvåret for å skrive et leserinnlegg for 
6-timersdagen. Feminisme er så mye 
mer, feminisme er en levemåte. Det er 
å ha på seg de feministiske kvinnebril
lene 24 timer i døgnet. 

HVA MÅ GJØRES? (BRENNENDE 
SPØRSMÅL FOR BEVEGELSEN 
VÅR) 

Skal en være feministisk gutt i praksis holder 
det ikke å sitte på hver eneste guttesamling 
og halvhjertet love en ikke skal bruke en 
eneste hersketeknikk. Da må en også disku
tere porno med kompisene sine, tagge H&M
plakater, skrive leserinnlegg og mane til 
opprør mot skjønnhetstyranniet fordi fjor
tisene får underlivssopp av å gå i for trange 
bukser, holde appeller om kvinnenes situa
sjon i Afghanistan, sette tegneserier foran 
pornobladene i kiosken, gå med feministbut
tons, mase om kvinneperspektivet på hvert 
eneste møte de er på, de må foreslå kvinne
lige appellanter og ledere (fordi de er flinke, 
og ikke bare fordi de er kvinner) , bli støtte
medlem i Kvinnefronten eller Ottar og være 
stolte av det, og lage bråk på apoteket hvis 
Norlevo'en (nødprevensjon) er gjemt bak 
disken eller det ikke er mer igjen. En må 
skjønne at et nei er et nei. Hvis en er gutt og 
feminist tror du ikke det var voldtektsofferets 
egen feil fordi hun hadde drukket og ble med 
en ukjent hjem på nachspiel. En unnskylder 
ikke kameraten som går på strippeklubb med 
at han er et produkt av samfunnet og ikke 
klarer åta ansvar for sine egne handlinger. 

Og ikke minst, en må skjønne at en blir 
ikke populær av å være feminist i praksis, 
men at det er faen så nødvendig! 

Av Janne Håkonsen og Silje Grimseid, 
Bergen RV 

www.pdf-arkivet.no (2020)



FRAMTIDAS 
-

VENSTRESIDE 
Venstresida er under endring. Nye organisasjoner og tidsskrifter ser dagens lys. En bevegelse 
som Attac organiserer folk som aldri har drevet med organisasjonsarbeid eller politisk arbeid 
tidligere. Er det håp for RV framover, eller vil ungdommen ha nye, kule, mer uforpliktende 
organisasjoner som ikke er etter mønster fra de etablerte partiene? Opprør har spurt noen av de 
som er knytta til radikale organisasjoner i studentmiljøet i Oslo og Bergen, noen sQm har stårta 
nytt tidsskrift, og noen fra Rød Ungdom. 

~ SIGRID ANGEN 

FORELDET PARTISTRUKTUR 
Kristine Nybø (27) har bakgrunn fra arbeid i 
RV og Rød Ungdom i mange år, og var som 
studentaktivist med på å starte Rød Front på 
Blindern. Hun er nå også med i redaksjonen 
til det nystarta tidsskriftet Kontur. 

- Den politiske situasjonen per i dag er 
at Ap har gått med timilssteg mot høyre de 
siste ti åra. Derfor åpner det seg også et rom 
på venstresida, og det er ikke sikkert at den 
radikale venstresida ser ut som i dag om ti år. 
SVs brakvalg på bekostning av Ap i år stiller 
RV overfor nye utfordringer, det viser at det 
er et stort rom til venstre for Arbeiderpartiet. 
Samtidig er det klart at RVs politikk er det rik
tigste utgangspunktet å jobbe ut fra, selv om 
jeg tror at venstresida kommer til se anner
ledes ut om ti å_f, og at den også bør se anner
ledes ut. 

- I dag har vi en partistruktur som gjen
speiler de motsetningene som var på 70-tal
let, den norske partifloraen har ikke endra seg 
mye siden da, sier Kristine. Som revolusjonær 
sosialist mener hun at SVs syn på bombing 
og regjeringsamarbeid med Ap, samt at de 

ofte har et naivt syn på FNs rolle, viser at de 
stort sett er et sosialdemokratisk parti med 
litt mer integritet enn Arbeiderpartiet. Derfor 
mener hun at RV må være utgangspunktet 
for å bygge et revolusjonært og systemkritisk 
parti. 

DEMO OG KONTUR 
Kristine mener at det er behov for et parti
politisk uavhengig og radikalt tidskrift, derfor 
valgte hun å jobbe med Kontur. Hun synes 
Demo er et bra tiltak, men det er en forskjell 
på hvordan Demo, som har utspring i miljøet 
rundt Rød Front, og .Kontur orienterer seg. 
Demo er i hovedsak et studentblad for Uni
versitetet i Oslo, mens Kontur tar sikte på å 
nå ut til breiere grupper både aldersmessig 
og geografisk. 

- Styrken til de radikale studentorgan
isasjonene har tradisjonelt vært at de har 
kopla studentkamp til samfunnet, og aktivt 
vært med på å prege kamper i samfunnet. 
Under Vietnamkrigen var studentene en viktig 
del av opposisjonen mot krigen, i USA var 
kravene fra den amerikanske borgerrettsbeve
gelsen viktige for de radikale studentorgan
isasjonene. I Frankrike i 1968 var koblingen 
mellom studentbevegelsen og streikebeve
gelsen viktig. For å få en slagkraftig student-
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bevegelse er det viktig 
å alliere seg med andre 
politiske bevegelser i 
samfunnet, mener Kris
tine. 

PÅ TVERS AV PAR
TIENE 
Trude Iversen (27) er redaksjonsmedlem i 
Kontur,· mens Christan Samuelsen (26) er 
nyvalgt leder i Rød Front på Universitetet i 
Oslo. Begge er opptatte av å bygge bånd 
utover de tradisjonelle partigrensene. 

- Kontur er åpent for folk på venstresida, 
men også for folk som ikke er partipolitisk 
definert, forteller Trude. - For eksempel folk 

. som er engasjerte i den nye bevegelsen etter 
Seattle. Folk som har en mer sosial tilnærm-
ing til verden, men som ikke er partipolitisk 
definert på en høyre-venstre-akse. Kontur 
har en partipolitisk uavhengig plattform og vil 
favne videre enn den tradisjonelle partipoli
tiske tilnærmingen til verden. 

Trude sier videre at hun ser på Kontur 
som et bedre svar på den nye bevegelsen 
enn de tradisjonelle partiene, at den tradi
sjonelle venstresida fort kan miste folk som 
ikke er så klart definerte på hvor de står, og at 
hennes engasjement i Kontur vel er et svar på 
hva hun mener er noe av løsninga på fram
tidas utfordringer. 

RU OG SU 
- Rød Front (RF) organiserer både RUere og 
SUere, forklarerer Christian. Han antar at en 
del av RFs medlemmer kommer til å gå til RV, 
en del til SV. Sjøl sier Christian at han ser på 
RV som sin naturlige organisasjon når han er 
ferdig med studietida. 

Det har vært en del snakk om et nytt parti
prosjekt knyttet til miljøet rundt RF, jamfør 
oppslag i Klassekampen med tidligere leder 
i RF, Camilla Bakken Øvald. Christian mener 
at RF som studentorganisasjon har blitt en 
arena som fungerer som en erstatning for et 
nytt parti for SUere og RUere. 

Når vi spør om RV som partiprosjekt er 
noe for framtida, sier han at det kan se ut som 
at det er flere som velger å organisere seg 
i store, nye organisasjoner som Attac, heller 
enn i de etablerte partiene. Dette er sjølsagt 
noe som RV også vil merke. Han sier videre 
at det er fint med mer dialog mellom RF og 
RV. 

ROSSO 
Fra Bergen spurte vi Stine Akre (28), 
mangeårig studentaktivist og nåværende 
fylkesse~retær for RV i Hordaland, hva som 
kjennetegner ROSSO og hvordan ROSSO 
står i forhold til RV. 

- På linje med Rød Front har ROSSO 
ikke noen formell tilknytning til noe parti , og 
organiserer folk med ulik partitilknytning, både 
NKPere, RVere, SVere, men med hoved
vekten på uavhengige folk. ROSSO fungerer 
som en myldreplattform, og er i stor grad saks
orientert. ROSSO har for eksempel ingen 
politisk plattform, og organisasjonen har en 
flat struktur. Folk som er aktive i ROSSO er i 
stor grad mot etablerte partier, og mot parla
mentarisk arbeid generelt, mener Stine. 

Som en aktivistisk studentorganisasjon 
er ROSSO gammel i norsk sammenheng. 
Organisasjonen har eksistert i snart 10 år, 
men har endra innretning etter hvert. I de 
første åra var ROSSO den største gruppa i 
Studenttinget ved Universitetet i Bergen satt 
med mange av de sentrale studenttillitsverv
ene. Etter hvert fant man ut at det krevde for 
mye tid og krefter i forhold til hva man opp
nådde, så man valgte å ikke stille til valg ved 
universitetet, forteller Stine. 

- Nå fungerer ROSSO som en aktivistisk 
studentorganisasjon utafor det etablerte sys
temet, som jobber i forhold til aktuelle saker, 
og som lager tidsskriftet Brodd og gir ut 
Doavis en gang i måneden. Brodd er skrevet 
kun av studenter, og med et systemkritisk per
spektiv. ROSSO som organisasjon kan sies å 
være et middel heller enn et mål i seg sjøl, og 
fungerer som en møteplass for ulike miljøer, 
mener Stine. ROSSO har også gjort at det 
ikke er aktuelt for verken SV eller RV å eta
blere seg på Universitetet i Bergen. 

RV FOR LITE ENHETLIG 
Hva med de unge som er aktive i RU nå? 
RU arrangerte en fantastisk feminismefesti
val i høst, og Opprør spurte Hannah- Helseth 
(21 ), nestleder i RU, om noe slikt er mulig å få 
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til i RV-regi også. 
- Det er nok en forskjell på voksenorgani

sasjon og ungdomsorganisasjon i utgangs
punktet... Men hvis RV skal få troverdighet for 
eksempel som kvinneparti, så fordrer det at 
man tar feministiske kamper i samfunnet, og 
gjør kvinnekampen til en politisk satsing også 
ute, ikke bare i organisasjonen, sier hun. 

- RV er lite enhetlig både politisk og 
organisatorisk. RV er fragmentert, med mange 
ulike fraksjoner, og det er vanskelig å se hva 
RV er. RV må finne sin identitet og sitt mål, 
og ha et felles prosjekt. Det er fint å være 
med i ulike folkelige bevegelser som Attac og 
Nei til EU, men man trenger en samla organi
satorisk politisk aktivitet, sier Hannah. Felles 
saker, debatt og skolering kan gi klarere poli
tikk. 

Hannah sier at RV hemmes av ulike mål, 
og at et utgangspunkt for veien videre må 
være å definere hva sosialisme er, og at RV 
er for demokrati. Uten en klart definert poli
tikk, så blir RV bare "brødkravpartiet", mener 
Hannah. Et parti som bare stiller enda større 
krav enn SV. Man må starte i det små, man 
må gjøre noe, man må synes utafor valg 
også. 

Er RV et parti for framtida, eller må man starte 
noe nytt? 
- Å starte noe nytt blir som den kjente 
parodien i "Life of Brian" ifølge Hannah: 
"Judean Peoples Front", eller "Peoples Front 
of Judea"? Man må bygge på det som er 
bra, og RV er absolutt et utgangspunkt. Men 
hvilke bokstavkombinasjoner er ikke så viktig, 
det viktigste er at det er en organisasjon 
som gjør noe, og som baserer seg på sosial
istisk folkestyre og som er revolusjonær, 
mener Hannah. Det er bevegelse, vi ser nye 
organisasjoner, nye fenomener, som Attac 
og Aksjon Forsvar Velferdsstaten. RV er en 
bra start og et sted å diskutere, avslutter 
Hannah. 

RV, SV og venstresidas framtid 

Det er to utgangspunkt for denne artikkelen. For det første SVs brakvalg, som også førte erklærte revolusjonære 
inn på Stortinget - samtidig som RV mislyktes. For det andre mine lokale erfaringer som gruppeleder for Felles
lista RV/SV, som i Nøtterøy kommune har større oppslutning enn Arbeiderpartiet - og som i vide kretser opp
fattes som en betydelig motkraft til de sterke høyrekreftene lokalt. Artikkelen kan leses som et krav til ledelsen 
i RV om å utforme en bevisst og langsiktig strategi og taktikk overfor SV. 

SVs BRAKVALG 
SVs brakvalg var bra på den måten at partiet 
fanget opp en del av velgermarsjen fra Arbeid
erpartiet på et velferds- og fordelingspolitisk 
grunnlag. Kristin Halvorsen står nær Erik Sol
heim ideologisk, men hun veit atskillig mer 
om hvordan folk lever og tenker - og evner 
å omsette dette til oppslutning. Samtidig 
innebar valgseieren dess-
verre at partiledelsen i SV 
på kort sikt styrker kontrol-
len innad i partiet, og slip-

rommet ha vært enda mindre. 
2) Andre og flere - i og utafor RV - vil 

bygge det revolusjonære partiet i Norge med 
utgangspunkt i sin egen smågruppe (AKP, IS, 
NKP, Revolusjon, Tjen Folket). Min mening 
om dette er nå som før at de pga. manglende 
folkelige røtter for sine partiprosjekt enten vil 
tendere til sekterisme og/eller begrense seg 

Jeg hører 
ikke med til 
dem som 

· til å være «stille motorer» i 
breie fronter. 

bane og skolenedleggelse osv. Vi har ikke 
blitt «moderate» (sjøl om vi kan ha fleksibel 
taktikk) - f eks. var det et ramaskrik blant 
motstandere og i media sist vinter da hele 
kommunestyregruppa marsjerte ut fra et kom
munestyremøte i protest mot at kommune
styreflertallet vedtok å overprøve folkeviljen 
og bygge golfbane i det beste turområdet i 
kommunen. Det er mye opp til oss sjøl hvor 
stort gjennomslag vi får i lokalmedia. 

per å bry seg særlig mye 
om RV som et reelt rikspoli
tisk alternativ. 

Jeg hører ikke med til 
dem som mener at subjekt
ive feil i valgkampen var 
hovedårsaken til at RV mis
lyktes i valget. Men uten 
klarere grensedragning mot 
SV-ledelsen - og mer aktivt 
dialog og enhetsarbeid over
for venstresida i SV, kan 
vandringen i skyggenes dal 
bli både lang og tung for 
RV. Samtidig har utviklinga 
etter 11. september vist at 
også de ytre betingelsene 

mener at 
subjektive feil i valg
kampen var hoved
årsaken til at RV mis
lyktes i valget. Men uten 
klarere grensedragning 
mot SV-ledelsen - og 
mer aktivt dialog og 
enhetsarbeid overfor 

3) En tredje tendens, i 
noen viktige revolusjonære 
ungdomsmiljøer, ser ut til å 
være å bygge «noe nytt» på 
tvers av SU/RU og SV/RV
skillet. Jeg trur det ligger 
mye fornuftig tenkning i 
de samarbeidsprosjektene 
som er under utvikling -
ikke minst ut fra det 
omgrupperingsperspektivet 
jeg skisserer under. Men 
jeg vil advare mot å la RV 
seile sin egen sjø. De fleste 
steder er det et lite sjikt 
av folk som bærer mye av 
RV-aktiviteten - og det er 
et skrikende behov for at 

På denne bakgrunnen bør RV-ledelsen 
også oppsummere erfaringene fra de andre 
stedene som har hatt fellesliste. 

Det kan være motsetninger mellom å 
bygge RV som et eget alternativ og et slikt 
samarbeid, som vi må forholde oss bevisst til. 
Men det ville være partisjåvinistisk sekterisme 
å gå mot et slikt samarbeid når det finnes poli
tisk grunnlag for det (og ikke fører til at vi må 
gå på akkord med vår egen politikk). Derfor 
mener jeg RV bør ha som linje å stille flere 

felleslister ved kommunevalget om to år. 

venstresida i SV, kan 
vandringen i skyggenes 
dal bli både lang og 
tung for RV. 

OMGRUPPERINGSPERSPEKTIV 
I mindre målestokk har RV allerede vært en 
arena for omgruppering gjennom at det har 
vært et tilsig fra ulike revolusjonære tradi
sjoner og miljø. Men det fins fortsatt viktige 
revolusjonære og virkelig systemkritiske miljø 
utafor RV. Det er altså et misforhold mellom 
de reelle og de formelle partiskillene på 

for RV-politikk kan endre seg fort. 

TRE PERSPEKTIV 
Jeg har tre perspektiv på debatten om forhol
det til SV: 
1) Et selvstendighetsperspektiv 
2) Et enhetsperspektiv 
3) Et omgrupperingsperspektiv. 
Jeg skal forklare nærmere hva jeg mener 
med hvert av disse perspektivene - og sam
tidig vise at det fins både enhet og motsetning 
mellom dem. 

BEHOVET FOR ET STERKT RV-PARTI 
Skal en oppebære et revolusjonært alternativ 
krever det en demokratisk sosialistisk strategi, 
organisasjon og folkelige røtter. Til tross for 
alle sine svakheter, mener jeg RV ut fra dette 
er det beste utgangspunktet for å bygge et 
sterkere revolusjonært parti i Norge. Dette 
støter så vidt jeg kan se mot to eller tre alter
native tenkemåter i RV. 

1) Noen svært få stiller spørsmålstegn 
ved RVs eksistensberettigelse - og utelukker 
ikke å ta utgangspunkt i venstresida i SV 
isteden. De undervurderer at revolusjonære 
aktivister uten en egen organisasjon hele tida 
blir tvunget til å definere seg i forhold til SVs 
ledelse - og vil ha begrensa rom for å ta ini
tiativ og gå i spissen. Oppposisjonen i SV 
(Ebbing og co.) har ofte vært gode i kritikken 
av ledelsen, men har hatt begrensa vilje og 
evne til å lage handlingsalternativ. Uten initia
tiv og kritikk fra et RV til venstre ville dette 

unge folk går inn i partiet og 
preger det. A bygge opp igjen den legitimi
teten RV har opparbeida seg blant i mange 
lokalsamfunn hvis den først 
får seg en knekk, kan vise 
seg å bli vanskelig. Det er 
særlig viktig at det er klarhet 
i Rød Ungdom om dette. 

ENHET PÅ VENSTRE
SIDA - OGSÅ I VALG? 
For marxister bør det være 
et prinsipp å forene alle som 
lar seg forene på et fornuftig 
politisk grunnlag. Dette prin
sippet må gjelde i små og 
store saker, både i uten
omparlamentarisk og parla
mentarisk arbeid osv. 

Da RV inngikk felles
liste med SV på Nøtterøy 
var det etter et langvarig 
politisk og personlig samar
beid mellom noen tonean-

Det er altså 
et mis
forhold 

venstresida - som tilsier et 
bevisst omgrupperingsper
spektiv. RV bør ha som linje 
å samle demokratiske revo
lusjonære i et større parti -
ikke gjennom å samle «kreti 
og pleti», men gjennom 
politisk avklaring i viktige 
prinsfppspørsmål. Jeg vil ha 
omgrupperingsperspektivet 
inn i RVs program. 

Sjøl om RV er vårt 
utgangspunkt i en omgrup
peringsprosess, så kan og 
bør det selvfølgelig komme 
tider hvor «RV-ramma» blir 
for snever - og hvor det 
er grunnlag for noe nytt 
og større. For meg er det 
også klart at for oss er 
muligheten for å påvirke 

givende personer i begge 

mellom de 
reeHe og de formelle 
partiskillene på venstre
sida - som tilsier et 
bevisst omgrupperings
perspektiv. RV bør ha 
som linje å samle demo
kratiske revolusjonære i 
et større parti - ikke 
gjennom å samle «kreti 
og pleti», men gjennom 
politisk avklaring i 
viktige prinsipp
spørsmål. 

partier - og etter et kommunevalg hvor RV 
var større enn SV (6% mot 4,8%). Som nyeta
blert alternativ fikk vi 15% oppslutning ved 
siste kommunevalg (og blei da i tillegg til å 
være den blåeste også den rødeste komunen 
i Vestfold). Vi sitter i alle betydelige utvalg, 
har godt besøkte gruppemøter og vi hadde 
nesten 17% på en lokal meningsmåling sist 
vår. På det beste har vi jobba bra i eller 
sammen med folkelige aksjoner - mot golf-

f.eks. SU er av langt større 
betydning enn å holde på noen få medlemmer 
som trur at Moskvaprosessene mot ledende 
kommunister var arbeiderklassen ved makta 
- og som ikke tåler klar programtale også om 
arbeiderbevegelsens mest dyrekjøpte erfar-
inger. 

Jørn Magdahl 
Nøtterøy RV "' 
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VENSTRESIDEN 

Er det 
RV i Sør-Trøndelag er inne i en vanskelig situasjon. Hvorfor? En disku
sjon rundt dette spørsmålet viser fort at dette ikke bare gjelder lokal
partiet. RV som parti har store problemer. Men også andre partier er inne 
i en vanskelig situasjon. Dette innlegget skriver jeg etter en lagsdebatt i 
Trondheim RV. Målet med innlegget er å bidra til debatten om hva som 
kan gjøres for å snu situasjonen. 

PARTIENES KRISE 
Alle partier og ungdomsorganisasjoner har 
de siste årene fått færre aktivister. Oppslutn
ingen om valg er også nedadgående. Dette 
avspeiler ei krise for det borgerlige demokra
tiet og er et stort demokratiproblem. Det er 
mange årsaker til dette. Etter den 2. verdens
krigen hadde partiene visjoner om å "bygge 
landet". Gjennom rask utbygging av velferds
ordninger, gjennom industrireising og gjen
nom tallrike offentlige tiltak hadde politikerne 
makt til å bestemme retningen på utviklingen. 
Partienes makt og rolle økte med veksten i 
den offentlige sektoren. De siste tiårene har 
denne utviklingen gradvis snudd. 

Deregulering og kraftig vekst i kapitalen 
har økt næringslivets makt kraftig. På toppen 
av dette har vi nyliberal ideologi som fjerner 
alle visjoner om å styre utviklingen og "bygge 
landet". Teknologirevolusjonen har også bid
ratt til individualisering av produksjonsforholda 
og bestyrket -ideene om "enkeltmenneskets 
uendelige muligheter". 

En konsekvens av dette har vært at poli
tikkens prestisje er kraftig redusert. Særlig 
rammes lokalpolitikken som mange oppfatter 
som ren "sandpåstrøing" og administrering av 
beslutninger fattet av andre. De frie inntekt
ene til kommuneforvaltningen reduseres år 
for år. I 1990 sto de for 80% av kommune
sektorens inntekter. I år 2000 var andelen 
redusert til 69%! Problemet er særlig akutt for 

fylkestingene etter sykehusreformen. Er det 
mulig å opprettholde levende fylkesting uten 
virkelig innflytelse? Det trengs en ny stor dis
kusjon om framtida for demokratiet i Norge. 

RVs KRISE: "DEN STORE TVILEN PÅ 
ALTERNATIVET" 
RVs krise kommer tydeligst til uttrykk i mang
elen på partiaktivitet. Hvorfor møter ikke 
folk på medlemsmøter? Hvorfor var tallet på 
valg-aktivister, med noen unntak, lavere enn 
tidligere? Særlig tankevekkende er det at 
dette skjer i ei tid hvor engasjementet mot glo
baliseringen øker kraftig og hvor antikrigsbe
vegelsene samler aktivister over hele landet. 

RVs krise er en del av den allmene 
demokratikrisa. Men som et parti hvor nettopp 
visjonen om et alternativ til kapitalismen er 
det bærende, rammes vi særlig sterkt. Årsak
ene til RVs problem er mange. Men, jeg tror et 
grunnleggende forhold utfordrer oss mer enn 
noe annet: Det dreier seg om den "store tvilen 
på alternativet" til kapitalismen. Kampen mot 
kapitalismen føres i dag på mange områder, 
i fagforeninger, gjennom Attac, gjennom Nei 
Til EU, gjennom aksjoner mot WTO etc. Men 
hva er alternativet? På 50-60-tallet kjempet 
NKPere for en sosialisme de trodde var under 
utvikling i Sovjet-Unionen og Øst-Europa. På 
70-og 80-tallet kjempet ML-bevegelsen for 
en sosialisme de trodde Kina og Albania re
presenterte. Det er knapt noen som ser på 

Cubas, Vietnams eller Nord-Koreas "sosial
isme" som modeller. 

Historiske erfaringer har vist at sosial
ismen som alternativ tilkapitalismen, stort sett 
har vært fiaskoer. Uansett om RV og andre 
sosialistiske partier tar avstand fra historiske 
overgrep i sosialismens navn, uansett om vi 
forklarer og mener å forstå mye av det som 
har skjedd, uansett om vi utvikler nye pro
grammer om en annerledes sosialisme, så 
plages , vi av en grunnleggende tvil: Er det 
mulig? Det er denne tvilen som etter hvert 
virker som en lammelse på oppslutningen om 
ideen og et parti som RV. 

TRONDHEIM 
RV i Trondheim/Sør-Trøndelag RV i Trond
heim har vært et av de mest aktive og stabile 
RV- områder. Vi har alltid drevet teoretiske 
diskusjoner og tallet på aktivister har vært 
rimelig bra. Dette har ikke vært tilfelle de siste 
2-3 årene. Aktiviteten har vært sterkt dalende. 
Vi har manglet et funksjonsdyktig styre og på 
de få medlemsmøtene som har vært har opp
møte vært svært lavt. Bare det parlament
ariske arbeidet, i bystyre og Fylkestinget har 
vært bra. Her har vi trolig styrket oss i forhold 
til tidligere. Kanskje fordi vi driver konkret anti
kapitalistisk arbeid? 

Hovedårsaken til dette er de faktorene 
som er nevnt tidligere. Men i tillegg har vi i 
Trondheim hatt en ekstrem "flukt fra partiet". 
Hvorfor? Jeg tror hovedårsaken er mangelen 
på et godt styre og mangelen på organisa
sjon i RV generelt. Dersom RV-sentralt hadde 
fungert bedre ville konsekvensen av ei lokal 
styrekrise vært mindre. Etter min mening må 
vi i Trondheim om nødvendig foran neste 
årsmøte legge ned et grundig arbeid for å få 
til et handlekraftig styre. Om nødvendig må vi · 

0 

pa 
tone ned noe av det parlamentariske arbeidet, 
fagforeningsarbeidet, Nei til EU-arbeidet eller 
arbeidet i Attac eller andre organisasjoner, for 
å sikre gode folk til styre. Her trengs det mye 
diskusjon så valgkomiteen må komme i gang 
raskt. Det er bare 2 mnd. til årsmøte. 

HVA MÅ GJØRES? 
For det første er det viktig med diskusjon. 
Det nytter ikke å lure seg bort fra problemet 
med smarte organisatoriske tiltak eller moral
isme. RV i Trondheim startet diskusjonen på 
sitt siste medlemsmøte. Jeg tror alle synes 
diskusjonen var befriende og fungerte krea
tivt. Vi må fortsette diskusjonen. Hvordan 
skape interesse for sosialismen? Det er vår 
hovedutfordring nr. 1. Det mangler ikke på 
opprør mot kapitalismen. Hvorfor fører ikke 
dette til oppslutning om RV som nettopp vil 
avsk~ffe kapitalismen? 

For å slåss for alternativer til kapitalismen 
kreves det både at du tror kapitalismen kan 
avskaffes, at den ikke er evigvarende, og at 
det finnes troverdige alternativer. Etter min 
mening preges den antikapitalistiske beveg
elsen i dag av svært vage og mangelfulle 
analyser av kapitalismen. Attac slåss mot 
utslagene av den globale kapitalismen, men 
uten en teoretisk forståelse av det som skjer. 
Nei til EU slåss også mot europeisk kapital
isme, men uten ei dypere teoretisk analyse 
av årsakene. Forsvar Velferdsstaten har også 
gode paroler for kampen, men heller ikke 
dette er en organisasjon som kan utvikle de 
dypere analysene. 

RV som sosialistisk parti burde være are
naen som på grunnlag av marxistisk teori 
utviklet ana.lysene av dagens kapitalisme. 
Men heller ikke RV har en aktiv diskusjon om 
dagens kapitalisme. I sitt stille sinn er det kan-

Refleksjoner over listestilling 2003 
Fra den dagen du leser "Opprør" er det ca. 13 måneder til år 2003. Dette 
året er det kommune- og fylkestingsvalg i Norge. Hvis vi regner 3 måneder 
til å jobbe konkret med å stable på beina lister i alle fylker og de fleste 
av kommunene og 9 måneder. til valget i september kan vi si at vi har 
god tid til å komme i parlamentariske organer som bestemmer veldig mye 
hvordan folk bor i sitt nærmiljø. 

Det er her vi kvinner føder, hvor vi bor, hvor vi 
elsker, hvor vi dør, hvor vi lever eller kanskje 
bare overlever? Det er her vi føler hvordan 
det går med den "Store verden" og kanskje 
gjør noe for å forandre den til det bedre, og 
det er også her vi ser og kjenner hvordan 
storebror Staten behandler oss. 

ET DIGERT VERKSTED 
Jeg ser for meg denne perioden på 13 
måneder som et digert verksted. Her skal vi 
finne på oppskrifter, personalet, arbeidsplaner, 
markedsføring, osv. Og parallelt skal vi tenke: 
hvorfor er det viktig for RV å være repre
sentert i kommune- og fylkesting? Eller bedre 

sagt - hvordan skal vi, det vil si vanlig folk, 
utfordre makta? Vi må minne oss på rollen 
som de folkevalgte i RV har hatt alle disse 
årene. Det har vært godt å være vaktbikkjer, 
urokråker, rødstrømper, møteplagere fordi vi 
taler makta midt i mot... Alt dette har vi til vår 
fordel, det gjør at vi har godvilje i lokalsamfun
net! 

For med alt dette møysommelig arbeidet, 
med små skritt av gangen og - som vi sier på 
spansk - gjennom dette "maurarbeidet" lager 
vi grunnlaget for et sosialistisk samfunn, selv 
om du ikke tror det... 

Vi skal sette i gang en bevisstgjørings
prosess og et registreringsarbeid. Du spør: 

Hva skal vi registrere? Jo, det er viktig infor
masjon som skal samles inn: 

a) våre erfaringer (gode og vonde), 
b) våres motstandere og konkurrenter og 

vårt forhold til dem (SV skal analyseres!) 
c) områder i samfunnet og organisering 

av disse. Blant annet privatisering av tjenester, 
maktforhold og klasseanalyse, hvordan er kom
munestrukturen, fylke og regioner, distrikts
politikk. 

På gulvet av dette verkstedet skal vi skape 
og fostre de fremtidige samfunnsledere, de 
som er lojale til folkets behov og ikke beskytte 
kapitalistenes drømmer og interesser. 

MANGFOLD 
I løpet av disse årene har vi kommet i kontakt 
med mange personer og organisasjoner. Våre 
lister skal forhåpentligvis speile samfunnet. Vi 
kan tenke oss følgende "formel" når vi tenker 
listestilling: K+U+l+M= god liste. K=kvinnfolk, 
U=ungdommer, !=innvandrer, M=mannfolk. 
Kanskje er ikke kommune- og fylkestings
arbeid den rette arena for ungdommer til å 

utfolde seg, men dette er veldig individuelt og 
gjenstand for diskusjoner i ditt lokallag. Alle 
grupper i samfunnet har sine erfaringer og 
ressurser som må tas i bruk. 

TIL VIDERE KAMP KAMERATER! 
Vi vet at sosialisme ikke kan vedtas på Stor
ting, kommune eller fylkesting. Men vi vet at 
plassering av en vei, en bygning, et vannverk 
kan influere like mye i våre liv som kvalitet 
på undervisning eller pris på barnehageplas
sen. Å få kontakt med folk i ditt lokalsamfunn, 
med faglige organisasjoner, å få erfaringene 
dine ut av "skapet" kan bidra til en dialektikk 
mellom parlamentarisk-arbeid og aktivisme. 
Dette gir oss redskaper for å lage funda
menter for et nytt samfunn som skal oppstå 
fra asken av kapitalismen. Lykke til med 
listestillingsarbeidet! 

Ana lsabel L6pez Taylor, 
medlem av RV-AU 
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RV? 
skje slik at mange stiller seg spørsmålet om 
kapitalismen, tross sine kriser, er grunnsolid 
og vil overleve i enda mange generasjoner? 
Hvordan er det da mulig å samle folk til kamp 
for alternativer til kapitalismen? Hvem orker 
å bruke tida si til å slåss for en utopi når 
dagen krever innsats til å slåss mot overgrep
ene kapitalismen utsetter oss for? De få som 
orker å bry seg om utopien finnes det alter
nativer for i smågrupper som AKP, IS eller 
lignende. Jeg mener RVs teoretiske oppgave 
nr. 1 er å diskutere kapitalismen og utvikle 
analysen av dagens kapitalisme. Både fordi 
den voksende antikapitalistiske bevegelsen 
har skapt stor interesse om nettopp dette 
spørsmålet og fordi alternativet til kapital- · 
ismen henger nøye sammen med hvordan vi 

. mener kapitalismen vil utvikle seg. Det er her 
vi bør gjøre innsatsen i tida framover. 

Jeg tror det er umulig å komme særlig 
videre på sosialismediskusjonen uten en grun
digere analyse av dagens kapitalisme. Den 
store analysen av kapitalismens grunnlag ble 
gjort av Marx og Engels for 150 år siden. På 
30-tallet var det en ny stor kapitalismedisku
sjon som følge av den krisa verdenskapital
ismen var inne i. I dag er tida overmoden for 
en ny stor diskusjon, både på grunn av krisa 
i sosialismen og utviklingen av den globale 
kapitalismen. Mitt forslag er at RV sentralt 
tar initiativ til to store diskusjoner som begge 
må drives fram av Landsstyret. For det første 
en diskusjon om RVs krise, om årsaker til 
"den store tvilen". For det andre en teoretisk 
diskusjon om dagens kapitalisme. I tillegg 
til disse diskusjonene må RV ta tiltak for å 
stramme opp organisasjonen, først og fremst 
gjennom å styrke sentralismen i partiet. 

Peder M Lysestøl, Trondheim RV 

Hva skal til for at 
Trondheim RV får 20 
mennesker med på 

sommerleiren? 

Sommerleir 
- bare for 70-tallskameratene? 

Etter flere år med varierende oppmøte og betydning er det på tide å få en 
diskusjon i hele RV om hva slags funksjon sommerleiren skal ha. Må vi 
tenke helt nytt i forhold til hva en sommerleir skal være? 

diskutere å flytte kommaer i den eksisterende 
arbeidsprogram-teksten, men at seminaret 
skal vies utvikling av politikk for tida framover. 
Seminaret bør ta for seg RVs politikk på 
noen av de områdene i arbeidsprogrammet 
som mest trenger fornyelse, og de tankene 
seminaret frembringer må tas med videre 
i arbeidsprogramprosessen. Det vil si 
hovedsakelig en leir av typ'e A. 

Sommeren 2000 ble det forsøkt en modell 
med to sommerleire, der AKP og RV arrang
erte en hver, rett etter hverandre. Dette var et 
resultat av ulike ønsker i forhold til program 
for leiren, og begge partiledelser awiste at 
det var noen dramatikk i beslutningen, selv 
om den brøt med et mangeårig mønster. Til 
sammen kom det trolig flere på de to leirene 
enn på mange år. Særlig på RV-leiren dukket 
det opp en del folk som ikke hadde vært 
på leir på lenge. Bare noen få personer var 
med på begge leirene. Meningene var delte i 
forhold til hvor vellykket denne modellen var. 
Mange var svært fornøyd med at RV arrang
erte leir med et politisk program etter RVs 
egne behov, mens en del andre syntes det 
var dumt med en slik dobbeltorganisering, og 
skulle ønske at alle kunne være sammen. 

FORSØK PÅ FORNYELSE -
Sommeren 2001 ble det forsøkt en annen 
modell. En gruppe av unge jenter i Oslo satte 
seg ned og dannet en sommerleirgruppe, på 
initiativ fra Jorunn Folkvord og Nina Reim, 
hvor blant andre undertegnede var med. For 
initiativtakerne var det et sentralt premiss at 
det skulle arrangeres en fellesleir, det vil si 
med RV og AKP som arrangører i felleskap. 
Vi ga den navnet "Rød Sommerleir", og hadde 
en uttrykt målsetning om at dette skulle være 
noe nytt, at programmet skulle være mer allsi
dig og trekke inn både innledere og deltakere 
fra miljøer utenfor RV og AKP. 

På tross av noen utradisjonelle eksterne 
innledere, lyktes vi i liten grad med dette. 
Leiren ble nok av mange oppfattet som en 
tradisjonell Rød Front sommerleir. De som 
kom var med noen unntak de samme som 
hadde vært på Rød Front-leirene de siste 
årene. Det resulterte også i at seminarene 
til de eksterne innlederne nesten ikke hadde 
deltakere. Folk så ut til å foretrekke å høre de 
kjente og kjære. 

Per Inge Mathisen, 
leder i Sør-Trøndelag RV 

- De siste årene har veldig få kommet til de 
tradisjonelle AKP/RV sommerleirene. Mange 
av oss i Trondheim synes disse leirene har 
en tendens til å bli lite utviklende og for isol
erte fra det som skjer i samfunnet ellers. Vi 
fikk langt flere til å komme fra Trondheim da 
vi for første gang hadde en egen RV-leir, og 
følte at vi da fikk større mulighet til å disku
tere organisasjonsbygging enn noen gang 

Det holder altså ikke å gi noen personer 
av yngre alder hovedansvaret for det politiske 
programmet for å få til en fornyelse. Vi tror 
hele RV må ta en diskusjon på hva funksjo
nen til sommerleiren skal være, og hva slags 
leir vi ønsker. 

TRADISJONELLE 
SVAKHETER 

Samtidig vil vi invitere andre miljøer til 
å delta og komme med innspill, være med 

å utvikle politikken vår. Det 
Vi tror hele vil ikke si den tradisjonelle 
RV må ta en ideen om at vi lærer dem 

Hva slags sommerleir bør vi 
så ha i 2002? Landsstyret 
har allerede vedtatt at som
merleiren til neste år skal 
knyttes opp til prosessen 
med å nyskrive arbeidspro
grammet. Hvordan kan det 

diskusjon 
på hva 

funksjonen til sommer
leiren skal være, og hva 
slags leir vi ønsker. 

opp, men at vi lærer minst 
like mye av dem. For eksem
pel kan vi invitere Fram
tiden i våre hender, Natur 
og Ungdom og Bellona til 
å være med å diskutere 
hvordan RVs miljøpolitikk 

gjøres på en gunstig måte? De ulike funk
sjonene en sommerleir kan ha, kan forenklet 
settes opp slik: 
A. Et verksted for politisk utvikling 
B. Et sosialt samlingspunkt, som skal fung

ere partibyggende på tvers av geografi og 
fløyer 

C. Et tiltak for ekstern rekruttering, et sted der 
nye folk kan bli presentert for politikken 

D. Et arbeidsverksted , der for eksempel valg
kamp planlegges 

Rød Front-leirene har tradisjonelt vært av 
type C. Svakheten med dette konseptet 
er at innholdet ofte kan bli tannløst fordi 
viktige politiske uenigheter ikke blir tatt opp til 
debatt. Nye folk skal helst presenteres for det 
grunnleggende, det vi alle er enige om. Type 
C-konseptet har også vært forstått slik at nye 
folk skal komme på leir for å lære om vår poli
tikk, mer enn at vi går i dialog med miljøer vi 
selv mener vi kan lære noe av. 

EN ABCD-LEIR 
Vårt forslag for 2002 er et sommerseminar 
av rundt 4 dagers lengde, knyttet opp til 
arbeidsprogrammet. Det betyr ikke at vi skal 

tidligere. Det ga mersmak. Samtidig trenger 
vi mye nytenkning rundt det å lage sommer
leir. Vi må ikke bli så fordømt innadvendte. 
Sommerleirene bør bli en plass hvor en kan 
ta med seg venner og folk som ikke er med 
i RV, og kanskje er litt skeptiske til RV, og 
hvor disse får inntrykk av at RV er et inspi
rerende, dynamisk prosjekt hvor vi får til ting 
og det er morsomt å drive med politikk. 

- Trondheim RV ba forrige landsstyre 
om å lage en sosialismekonferanse neste år 
fordi vi trenger å diskutere RV sin framtid 

skal være, og f.eks Kvinnefronten, Ottar og 
kvinne- og kjønnsforskningsmiljøer til å være 
med å utvikle RVs kvinnepolitikk. RV har også 
en politisk utfordring i forhold til framveksten 
av den globaliseringskritiske bevegelsen. Vi 
må utvikle en egen politikk i forhold til global
isering, og her bør ulike deler av denne bev
egelsen få komme med innspill. 

Det å knytte sommerleiren opp til nyskriv
ing av arbeidsprogrammet gjør det klart at 
den har en politisk funksjon, og at det å være 
på leir vil si å få innflytelse på hva RV skal 
jobbe med framover. Dette kan gjøre det mer 
interessant å komme på leir både for RV
medlemmer og andre som står oss nær poli
tisk. 

Målet er en leir som oppfyller funksjonene 
ABCD - den er et ledd i å utvikle RVs politikk, 
i stedet for å bli hengende i løse lufta, - den er 
et arbeidsverksted, som kan bli en god start 
på arbeidsprogramprosessen, - den vil være 
meningsfull å delta på, både for RVs medlem
mer og andre. 

Kristine Nybø og Line Schou 
Oslo RV 

og utarbeide et mye bedre og mer fengende 
arbeidsprogram. Dette ble ikke vedtatt. Da 
mener jeg det er ekstra viktig med en som
merleir i RV-regi med helt ny tone og på 
helt nytt sted. Vi bør tørre ,å tenke stort og 
mobilisere utenfor oss selv, men det krever 
omlegging av hvordan vi organiserer som
merleiren. 

l::, 
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VELFERD 
FOR FOLK, 

IKKE PENGER 

- Det trengs et omfattende økonomisk løft 
for offentlig sektor, sier Asbjørn Wahl, daglig 
leder av aksjonen For velferdsstaten Han har 
ryddet et lite hjørne av skrivebordet sitt på 
kontoret i Kristian Augusts gate til notat
blokken min. 

~ ELSE MERETE THYNESS 

Ellers er rommet fylt med stabler på stabler av aviser og 
tidsskrifter. 

Hva er egentlig velferdsstaten? 
- Det finnes ingen presis definisjon, men vi tenker på 
velferdsstaten som de ordningene som sikrer folks sosiale 
og økonomiske trygghet. Utviklingen av en offentlig sektor 
og velferdsordninger som trygder, utdanning, helsestell og 
sosialhjelp har gjort oss til et av de samfunnene i verden 
hvor de sosiale forskjellene er minst og hvor det sosiale 
sikkerhetsnettet fungerer best. 

Nå er velferdsstaten under angrep, mener Asbjørn Wahl 
- og mange med han. 

- I de siste 20 årene har den politiske og økonomiske 
utviklingen gått i stikk motsatt retning. Politikerne har gitt 
seg ende over til markedskreftene, og dermed undergraves 
de ordningene som nettopp er basert på styring og reguler
ing. Markedet er i utgangspunktet usosialt. Verdiene blir 
konsentrert på få hender og de sosiale forskjellene øker. 
Det var jo nettopp for å få slutt på fattigdom at man i forrige 
århundre grep inn med politisk styring på en rekke områder 
av markedet. 

MAKT SKAPER MOTMAKT 
Aksjonen For velferdsstaten er en allianse mellom fagfor
bund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisa
sjoner for å styrke kampen mot de økende forskjellene i 
samfunnet, mot privatisering, deregulering og markedslib
eralisme - og for en sterk offentlig sektor. Over en million 
medlemmer fordelt på 30 organisasjoner står bak. 

Fortell litt om aksjonen For velferdsstaten? 
- Aksjonen For velferdsstaten er en reaksjon på utviklingen 
i samfunnet. Stadig flere folk og organisasjoner har sett at 
dette bærer helt galt av sted. Derfor gikk seks fagforbund 
sammen og ble enige om å organisere en bred allianse for 
å demme opp mot markedskreftene. Makt skaper motmakt. 
Aksjonen For velferdsstaten er en del av denne motmakten 
som er i ferd med å vokse frem. 

Alliansen har klare målsettinger. 
- Vi ønsker et samfunn med arbeid til alle, en rettferdig 

Asbjørn Wahl er daglig leder av aks
jonen For velferdsstaten. 

fordeling av godene, og velferdsordninger der ingen faller 
utenfor. 

Dette vil Wahl et co oppnå ved blant annet å bekjempe 
privatiseringen av offentlige eiendom og virksomhet og 
bekjempe konkurranseutsetting. 

- Samfunnsøkonomien må ligge under demokratisk styr
ing. 

Er all privatisering et onde? 
• Det handler ikke om å privatisere et pukkverk i Oslo. Vi 
lever i en verden hvor vi ser en massiv omfordeling av makt 
fra det offentlige som jo består av demokratiske folkevalgte 
forsamlinger og over til privatkapitalen. Jeg er imot den 
maktoverføringen i samfunnet. Derfor er jeg prinsipielt imot 
privatisering. 

JA, DET ER MULIG 
Foreløpig satser aksjonen For velferdsstaten hovedsakelig 
på skolering og informasjon for å påvirke samfunnsdebat
ten. 

- Og så prøver vi å bygge så breie allianser som mulig. 
Vi startet som seks fagforbund, og i dag er vi tredve lands
omfattende organisasjoner. Det kan du kalle en reell, brei, 
folkelig allianse. Vi skal bygge opp styrke til å kunne gjen
nomføre konkretet aksjoner. 

Er dere et nasjonalt fenomen, eller samarbeider dere med 
tilsvarende utenlandske organisasjoner? 
- Vi er med i internasjonale nettverk av organisasjoner 
som alle slåss mot den urettferdige utviklingen i samfun
net. Vi har god kontakt med den globale alliansen som har 
vokst fram etter kampen først mot den såkalte MAI-avtalen 
(Multilateral avtale om investeringer) og så mot Verdens 
handelsorganisasjon i Seattle i 1999. Eksempler på organi
sasjoner i dette nettverket er Attac og Public Citizen - den 
største forbrukerorganisasjonen i USA. 

- Angrepene på folks velferd skjer ikke bare i Norge, 
men over hele verden. Globaliseringen av økonomien har 
ført til at forskjellene øker på alle nivåer i verdenssamfun
net: mellom de fattige og de rike landene, mellom fattige 
og rike i rike land og fattige og rike i fattige land. I kjølvan
net av den økonomiske globaliseringen følger en massiv 
privatisering av felleseiendom - altså offentlig virksomhet. 
En rekke land i verden er i disse dager i ferd med på å 
selge ut infrastrukturen sin som vann, elektrisitet, post, tele
kommunikasjon, jernbane og ikke minst helse. Ekspansjon 
inn i offentlig sektor har blitt en stadig viktigere metode 
for multinasjonale selskaper å erobre nye markeder. Nå er 
den europeiske helsesektoren er blinket ut som et mål for 
liberalisering. 

Hva er det største problemet i verden i dag? 
- Jeg er enig med sjefsspekulanten Georg Soros. Han 

skrev at det er ikke lenger atomvåpenene som er den største trus
selen mot menneskeheten, men markedsfundamentalismen. Bare 
se på hvordan spekulasjonsøkonomien har ført til finanskriser i 
Asia, Russland og Brasil. Det har kastet millioner av mennesker ut 
i nød og elendighet. 

Er en annen verden mulig? 
- Den er ikke bare mulig. Den er helt nødvendig, sier Asbjørn 
Wahl. 

Demo 0301 
Marte Ryste: Den nye feminismen 
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Karin Haugen: Det ukritiske kjønn 

Kjersti Ericsson: Sosialisme og feminisme 

Ingvild Kaarvann Berntzen: Osex 
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Marielle Leraand: En historie om motstand 
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Globaliseringskonferansen i Oslo: 

DEMOKRATISK 
MAKT, IKKE 
KONSERN MAKT 
Millioner av mennesker samler seg i protest mot Verdensbanken, Det internasjonale pengefondet og Verdens 
handelsorganisasjon verden over. Så mange fant ikke veien til globaliseringskonferansen i Oslo. Omlag tusen 
stykker hadde satt av en helg for å lære mer og oppmuntre hverandre i kampen for et bedre samfunn. 

~ --""' ELSE MERETE THYNESS 

Kanadiske Naomi Klein har globaliserings
bibelen «No logo» på samvittigheten. Hun 
advarte mot at Bush vil bruke krigen i Afghani
stan til å presse fram ytterligere liberalisering 
av handelsavtaler og dermed legge enda 
bedre til rette for handelsregimene. 

- Bush påstår at handel er demokrati, 
at du kan shoppe deg fri. Samtidig blir 
avgjørelser som angår oss alle tatt stadig 
lengre unna lokalsamfunnet. 

- Og verdenshandelen er urettferdig mot 
de svakeste landene. I forhandlingene heter 
det: Dere er fri til å handle - etter våre regler. 
Eller for å si det med andre ord. Dere er enten 
med oss eller mot oss. Låter ikke det kjent, 
spurte Naomi Klein salen, som nikket tilbake. 

- Vi må utfordre både de religiøse og den 
økonomiske fundamentalisme, sa hun. 

Forfatter og forsker Elisabeth Eide som 
selv har bodd i Afghanistan advarte mot 
å sluke USAs propaganda rått, og stillte 
spørsmål ved hvordan media fremstiller de 
skallte «andre». 

- Når dere ser en rasende mann tenne på 
en dukke på gaten i en pakistansk by, tenk 
dere at han kan være hyggelig og drikke te 
med. Og at han kanskje er sint fordi gjødsels
subsidiene til appelsintrærne hans forsvant 
med den siste struktureringsavtalen. 

Eide påpekte at mediene utgjør et spesielt 
felt innen markedsliberalismen. 

- Dagens mediemoguler eier ikke bare 
medier, men også bryggerier, forlag, 
fornøyelsesparker, IT-konserner, teletjenester 
og filmselskaper. Hvilket innebærer at nyhets
mediene i større grad blir tenkt på ensidig ut 
Jra markedsprinsipper og i tilsvarende mindre 
grad ut fra hensynet til demokratiet og men
neskerettighetene. 

MER MAKT TIL FOLKET 
Konferansen strakte seg over tre dager i 
midten av oktober. Arrangørene var ATT AC, 
Nettverk mot markedsmakt, FOKUS, ForUM 
for utvikling og miljø, Forum for systemde
batt, For velferdsstaten og Solidaritetshuset. 
Konferansen rettet seg mot markedsliberal
ismen og alternative utviklingsveier. Med fire 

Globaliseringskonferansen bød på kulturelt og politisk mangfold. 

Svenske Janne Sjostedt fra EU-parla
mentet stillte spørsmål om hvorvidt EU kunne 
bli et verktøy for å ta tilbake kontrollen fra 
de transnasjonale selskapene. Så svarte han 
selv nei. Etter mange år som EU-parlament
ariker er han forsatt like sterk EU-motstander 
som da han kjempet mot svensk medlemskap 
i 1994. 

- EU fjerner makten fra folket og de 
politiske styringsmaktene og er en pådriver 
for globaliseringsprosessen. Brussel flommer 
over av velorganiserte lobbygrupper som har 

alt annet enn demokrati i tankene. Du kan 
ikke melde deg inn i en bokseklubb, hvis du 
vil samle på frimerker, sa han. 

Neuri Rosetti er medlem av den nas
jonale ledelsen av de jordløses bevegelse 
(MST) i Brasil. En prosent av befolkningen 
eier over halvparten av Brasils dyrkbare jord. 
Mye av produksjonen innrettes på eksport 
mens store deler av befolkningen mangler 
mat. MST hjelper de jordløse til å få jord, 
blant annet gjennom okkupering av landom
råder. MST jobber også for en omfattende 

jordreform i landet og for at samfunnet skal 
innrettes på å -møte folkets behov, ikke på 
eksport for å dekke Brasils utenlandsgjeld. 

DEN VANHELLIGE TREENIGHETEN 
Selv kapitalistene er enige i at det kapitalis
tiske systemet til tider ikke fungerer. Derfor 
gjemmer de seg bak frasen: There is no alter
native. Det er imidlertid ikke alle enige i. 

Nina Drange, leder av Attac-Norge pekte 
på tiltak som innføring av skatt på finanstrans
aksjoner, avskaffing av skatteparadisene og 
sletting av u-landsgjelden som delmål på vei 
mot en bedre verden. 

Asbjørn Wahl viste til at vi lever i en tid 
der motkreftene er i ferd med å vokse fram, 
organisere seg og slå tilbake. 

- Kapitalkreftene skal konfronteres. Vi må 
organisere motkreftene, og forankre kampen i 
de sosiale gruppene som rammes av den glo
bale kapitalens offensiv. Sentralt her er fag
bevegelsen, blant annet fordi den inneholder · 
de samfunnsmessige motsetningene som det 
rådende økonomiske systemet produserer. 

Naomi Klein mente at vi er nødt til å skape 
en ny verden. 

- Demonstrasjonene er en del av beveg
elsen, men det er ikke alt, selv om våre mot
standere liker å tro det. Vi må ikke bare 
protestere, vi må også beskrive hvordan det 
nye samfunnet skal se ut. Da vil det bli konk
ret og begripelig for folk. 

plenumsmøter og 36 paralellseminarer kunne Naomi Klein setter blant annet søkelyset på hvordan merkevaregiganter får folk 
den skilte med et variert program. til å tro at produktet deres er et bilde på noe de selv kan føle noe for. 

Janne Sjostedt advarer mot å melde seg inn i bokseklubber. 
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RØD VALGALLIANSE 

Selvkritikk? 
Hvis det siste nummer av 
Opprør er representativt for 
kulturen av selvkritikk i RV 
ser jeg ikke lyst på RVs fram
tid. De fleste snakker som 
sosialdemokratiske valgstrate
ger som teller stemmer og mul
tipliserer og syter over NRK og 
media. 

Nå kaller mange RV et parti mens det 
fortsatt heter Rød Valgallianse. Et marx
istisk parti er et helt annet prosjekt enn en 
valgallianse, som er en FRONT av ulike 
politiske strømninger. Mange av RVs 
politisk-teoretiske problemer kan tilbake
føres til at dette spørsmålet ikke er løst. 

' ' Avisa Klassekampen er "venstre
sidas avis" yten at noen har satt opp 

.. noen prinsipper eller kriterier på hva som .··• 
1 

er "venstreside." (Siden Jon Michelet ble w 

redaktør fikk jeg kontinuerlig så store 
problemer med å komme på trykk at 
jeg til slutt ga opp å skrive der. Jeg er 
altså ikke "venstre" ,men jeg skriver nå i 
Friheten.) 

I denne avisa skriver alle mulige folk 
og det meste er mulig å mene; en kan 
sverme for det nye styret i Jugoslavia 
(Peder Martin Lysestøl) eller Taliban, 
eller gå inn for innsåmling til UCK (Øgrim, 
Larsen) etc.etc. Jeg vet ikke hvor mange 
ganger jeg har skrevet artikler hvor jeg 
har spurt: hva mener RV? Og alltid: aldri 
noe svar! 

RV (som nå tror det er et marxistisk 
parti, tydeligvis) mener åpenbart at det er 
mulig å drive politikk uten å ha politiske 
analyser og klare politiske posisjoner. 
Et marxistisk parti har i grunnen bare 
ett våpen: politisk klarhet. Både Saleh 
(Iran) og Farhad (Iran) er inne på dette 
i Opprør, men det er typisk at en så 
selvfølgelig innsikt må importeres. Noen 
glupe sjeler i ledelsen av RV mener 
som blokk at grøt, uklarhet, bohemisk 
raddisisme og "hjerte til venstre" kan 
erstatte intellektuelt og kritisk arbeid med 
å utforme en politikk. 

Sagt på en annen måte: RV hadde 
hatt dobbelt så mange stemmer hvis 
"partier hadde brukt hodene sine til å 
utarbeide en klar og tydelig politikk i alle 
spørsmål og sørget for at den kom på 
plakater og i Klassekampen - enn å telle 
gallup og prognoser. 

Hva Peter M. eller Jon M. skriver i 
KK er deres private sak og det får de 
holde på med. Men hva mener det marx
istiske "partier Rød Valgallianse, det er 
det saken handler om. 

Før eller senere må det gå opp for 
landsstyret i RV at en kan ikke drive poli
tikk uten å drive politikk, på alle områder! 
Klarhet er revolusjonær marxisme, grøt 
er sentrisme og sosialdemokrati. 

Jan Hårstad 

ISLAM 

Hva er politisk islam? Hva ligger i begrepet islamsk fundamentalisme? Er islam "verre" enn andre religioner? 
Hvordan bør vi som revolusjonære forholde oss til islam? Etter 11.9. er slike spørsmål blitt mer aktuelle enn på 
lenge, og i RV er meningene svært delte. I denne artikkelen advarer Trude Koksvik Nilsen fra Bergen mot de 
enkle svarene, og argumenterer for å se religion i sammenheng med de konkrete samfunnsforholdene. 

En nødvendig debatt 
Islam er kanskje den av verdensreligionene 
som det knytter seg flest fordommer, myter 
og meninger om og til. De fleste i Norge har 
en mening om islam, enten de er medlem
mer i Kristent Samlingsparti og stempler alle 
muslimer som "vantro muhammedanere" som 
kommer for å ta over landet vårt, eller om 
man er den helt vanlige kvinnen i gata som 
har sett Rikets Tilstand på TV2 om Kadra, 

· den unge somaliske kvinnen som gikk inn i 
moskeene i Oslo med skjult mikrofon og avs
lørte at imamene i Norge rådet unge jenter til 
å la seg kjønnslemleste. 

Her i Norge er ikke fremstillingen av Islam 
i media særlig positiv. Muslimer og muslim
ske land blir ofte fremstilt som barbariske, 
umoderne, fundamentalistiske og udemokrat
iske. Det er et skarpt skille mellom "oss" og 
"dem". Også i radikale kretser finnes det folk 
som mener at islam er en reaksjonær og ikke 
minst kvinnefiendtlig religion. 

ISLAMISME 
I denne debatten er det et godt spørsmål hva 
for begreper vi skal bruke, for å være mest 
mulig presise. Mitt syn er at verken "politisk 
islam" eller "islamsk fundamentalisme" er helt 
dekkende. Å snakke om "politisk islam" blir 
lett litt ullent, av den enkle grunn at islam 
er politisk. Muslimene ser på Koranen som 
Guds ufeilbarlige ord, og tror at de lovene og 
reglene som finnes der er gitt av Gud. Mus
limene tror at Gud åpenbarte hele Koranen 
til profeten Muhammed, som husket hele 
teksten utenat og fikk noen til å skrive den 
ned i ettertid. Det at Muhammed var analfa
bet, brukes som "bevis" for at han ikke har 
forandret på teksten. I islam, som i andre reli
gioner, er det ulike skoler som tolker skrift
ene ulikt, men en del vesentlige ting er det 
enighet om og islamsk lov, Sharia, bygger på 
Koranen. Men når vi snakker om politisk islam 
i dag mener vi som oftest den typen politiske 
meninger og gjerninger som muslimer frem
mer, i land som Iran, Saudi-Arabia, Egypt og 
Afghanistan, for å nevne noen. 

Et annet begrep som kan være litt uklart 
er begrepet "islamsk fundamentalisme". Reli
gionssosiologen Jeff Haynes mener det er 
meningsløst å bruke begrepet "islamsk funda
mentalisme" om muslimer som bruker troen 
sin som en unnskyldning for å begå over
grep, gå til krig eller å undertrykke kvinner. 
Haynes mener at begrepet er verdiløst fordi 
de aller fleste muslimer ser på seg selv som 
fundamentalister, fordi de bekjenner seg til de 
fem fundamentene (de fem søylene) i Islam, 
nemlig trosbekjennelsen, bønn, pilgrimsferd, 
almisse og faste. Haynes velger i stedet å 
bruke begrepet "islamister'' på ytterliggående 
muslimer. Jeg tror dette kan være et nyttig og 
oppklarende begrep å bruke. 

HISTORISK TOLERANT 
Historisk sett har islam vært en av de 
"snillere" religionene. Islam misjonerte ikke 
først og fremst med sverd, men med ord. 
De første tiårene etter profeten Muhammeds 
død ekspanderte islam voldsomt, og stort sett 
fredelig. Når muslimene erobret Jerusalem 
fra de kristne i 638, gjorde de dette uten å 
ødelegge de kristne hellige stedene i byen, 
og uten å fordrive den kristne befolkningen. 
Jødene, som lenge hadde blitt forfulgt av de 
kristne herskerne, fikk igjen leve og utøve reli
gionen sin i Jerusalem ay de nye muslimske 
herskerne. 

Islam ser på Moses, Jesus, Adam, Abra
ham og flere andre av de viktige skikkelsene 
i kristendommen og jødedommen som pro
feter. Islam tror at både muslimer, kristne og 
jøder er "barn av Abraham", de har også det 
felles at de er "bokens folk". De fleste mus
limer mener at Gud åpenbarte de hellige tekst
ene tre ganger, først til Moses, deretter til 
Jesus og endelig til Muhammed, men at det 
først ble riktig tredje gangen. Dette synet kan 
forklare hvorfor islam gjennom historien har 
vært en tolerant religion over for konkurrenter 
som kristendommen. Riktignok mener mus
limer at de kristne har misforstått Guds vilje 
og at de har feil tro, men det er langt fra det 
og til å fordømme dem ensidig som kjettere. 

SITUASJONEN I DAG 
I dag ser man imidlertid flere steder at religiøse 
grupperinger prøver å "skru tiden tilbake" og 
knytte stat og religion tettere sammen, som 
en motvekt mot sekularisering. Sekularisering 
er en faktor mange religioner kjemper mot, 
og kan kort forklares som privatisering av reli
gion. Sekularisering kjennetegnes av at det 
trekkes tydelige skiller mellom stat og reli
gion, mellom det hellige og det profane. En 
naturlig motreaksjon mot dette er forsøk på å 
knytte stat og religion tettere sammen, f.eks 
ved hjelp av lover. Islam er et godt eksempel 
på dette, f.eks i de arabiske landene hvor 
muslimske grupperinger prøver, og av og til 
får gjennomslag for, å innføre islamsk lov. En 
ser det også i de tidligere sovjetstatene i Asia, 
som for eksempel Tadsjikistan og Usbekistan, 
hvor muslimske grupper kjemper for å få 
makt etter mange år under kommunistisk 
styre. I Kashmir kjemper muslimske seperat
ister, hindunasjonalister og militante sikher 
mot hverandre - og mot sekularisering. 

POLITIKK OG RELIGION 
Alle religioner er i større eller mindre grad 
politiske. I hvertfall er det sånn at mennesker 
bruker religionen som påskudd for den verds
lige politikken de ønsker å føre. Opp igjennom 
historia har mennesker over hele verden brukt 
religion som unnskyldning og begrunnelse for 

krig og grusomheter. Krig og undertrykking i 
Allahs navn kalles ofte "politisk islam". Men er 
terrorhandlingene protestantene i Nord-Irland 
utfører "politisk kristendom"? 

En ting er hva religionen faktisk er, en 
helt annen ting er hva religiøse fundamental
ister påstår at den er. Sharia-loven f.eks, som 
mange muslimer sverger til , kunne like gjerne 
vært utformet fra den kristne bibelen, hvis 
man hadde tatt alt som stod i den bokstavelig. 
Leser man de hellige skriftene til islam og 
sammenligner dem med den kristne bibelen, 
de hinduistiske veda-tekstene eller jødenes 
hellige skrifter, vil man finne flere likheter 
enn forskjeller. Sånn sett blir det feil å hevde 
at islamister har teologisk grunnlag for de 
ugjerningene de utfører, i hvert fall hvis man 
samtidig hevder at protestantenes terror i 
Nord-Irland ikke skyldes kristendom. Til og 
med buddhismen, som mange ser på som 
en fredselskende religion, har velsignet drap i 
religionens navn på Sri Lanka hvor buddhist
munker har engasjert seg aktivt p~ singhales
isk side. 

AVSPEILER SAMFUNNET 
Grusomheter som utføres i religionens navn 
kan man trekke frem utallige eksempler på. 
Særlig er det mange eksempler på at kvinner 
undertrykkes i Guds navn. For mange har Tali
bans behandling av afghanske kvinner blitt et 
skrekkeksempel på dette. Men det er dess
verre ikke det eneste eksempelet. Både mus
limer, hinduister, kristne og buddhister i India 
praktiserer den groteske skikken med å kaste 
syre i ansiktet på jenter/kvinner, noe som 
ødelegger dem for livet. I tillegg holder hindu
ismen fortsatt på den gamle skikken med 
enkebrenning, dvs. at kona brennes levende 
sammen med sin avdøde ektemann. Her 
hjemme i Norge blir kvinner slått og voldtatt 
i ekteskapet under dekke av at "det er 
Guds vilje at kvinnen skal være underordnet 
mannen", noe Eva Lundgren har dokumentert 
i sin bok, "I herrens vold". 

For å forstå denne typen overgrep, skikker 
og tradisjoner så nytter det ikke å kun ta 
utgangspunkt i koranen, bibelen eller i tora
rullene. Man må også sette handlingene inn 
i en samfunnsmessig kontekst og se på de 
sosiale forholdene i de landene disse tingene 
foregår. Fattigdom, geografi, historie - det er 
mange ting som spiller inn i de områdene 
vi finner rel igiøs ekstremisme i ulike sjatter
inger. Sosiologen Emile Durkheim sa en gang 
at "religion er samfunnet skrevet på him
melen". Det synes jeg er en fin måte å fork
lare at religion i større grad speiler samfunnet 
enn omvendt. 

Trude Koksvik Nilsen studerer religions
vitenskap og er medlem av Bergen RV 
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Passkon-troll 
Av Pål Hellesnes 

Ali spruta kaldt vatn i andletet, pusta djupt inn, 
og så inn i speglet på det offentlege toalettet 
med slitne auger. Alt i alt burde dette vera ein 
lett sak, sa han til seg sjølv medan han strauk 
seg gjennom det kortklipte skjegget. Han retta 
litt på panneluggen med ein kam, lot varm 
luft frå ein maskin tørka hendene, og skritta 
målbevisst ut av toalettet. Ute i hallen så han 
mengder av menneske som virra hit og dit. 

Alle så dei stressa og irrita-
' ble ut, nett slik folk ser ut 

~ · ~ \ ~ når dei skal ut og reisa. 
f; .. \ ~ ·~ Nokre småungar sutra, ~\-/4~~- medan nokre ungdom-

·/,;::?}/~- mar - truleg backp_ack
J arar - satt og smasov 

på ein benk. Det grøne skiltet 
med bokstavane "Security - passport con

trol" lyste han i auga. Ali tok peiling, bana seg 
veg gjennom folkevrimmelen, og gjekk roleg 
inn i køa til passkontrollen. 

Etter nokre få minutt vart det Ali sin tur. Han 
gjekk fram til glasburet der kontrolløren satt 
og kika ut mot han med auger som lyste av 
keisamheit. Kontrolløren tok imot passet til 
Ali, og starta å bla i det med same 
triste oppsyn. Han kika på biletet, 41c✓' 
tasta nokre bokstavar på data-

maskinen som sto ved sidan av 
han, venta ein kort stund, og så ga 
han passet attende til Ali. -

- Ver så venleg å venta her litt, sa 
han med trøytt røyst, vinka Ali til side og 
starta å ekspedera neste person i køa. 
Etter eit par minutt dukka det opp ei grøn
kledt tryggleiksvakt med maskinpistol under 
arma. 

- Kom med meg, er De snill, sa ho i ei alt 
anna enn høfleg tone til Ali. Han trakk oppgitt 
på akslene og fulgte etter ho. 

Etter kort tid kom dei inn i eit rom som var heilt 
nakent bortsett frå eit bord og to stolar, ein 
på kvar side. Vakta nikka bryskt mot den eine 
stolen, og sette seg ned i den andre. 

- Kva er problemet, spurte Ali. 
- Vi vil berre stilla deg nokre spørsmål. Er det 
eit problem for deg, kanhende, sa ho i eit mis
tenksamt tonefall. 
- Nei spør i veg. 
- Kva for farge er det på sokkene dine i kof-
ferten? 
- Orsak? 
- Høyrer du dårleg? 
- Nei, dei er grå, raude og svarte. Korleis 
det? 
- Har du farga dei raude sjølv, eller kjøpte du 
dei slik? 
- Eg kjøpte dei raude ... 
- Interessant, sa ho og noterte noko på eit 
ark. 
- Kva er yndlingsretten din? Spurte ho i eit 
brysk tonefall. 
- Kofte med tehina og ris, men kvifor ... Lenger 
kom ikkje Ali før ho braut han av. 
- Kvifor nett den retten? 
- Vel, det smakar godt. Eg har likt det sidan 
eg var liten. 
- Du er vel klår over at dette ikkje er ein rett 

som kjem frå dette landet? 
- Ja, men ... 
- Liker du kanhende ikkje maten vår? 
- Jo, men ... 
- Interessant, sa ho att, og noterte meir. 
- Kvifor skal du reisa no, og ikkje for ein 
månad sidan? 
- Av di det er no eg ønsker å reisa. 
- Det har ikkje falt deg inn at du kunne spart 
både deg og meg for masse problem om du 
hadde reist for ein månad sidan? 
- Nei. 
- Så du synes det er greit å skapa problem, er 
det så? 
- Nei. Men om eg hadde reist for ein månad 
sidan, kva hadde skjedd då? 
- Då ville vi spurt deg kvifor du ikkje kunne 
reisa ein månad seinare. Men det er ikkje 
poenget. 
- Kvaer poenget, då? 
- Poenget er at du skal svara på mine 
spørsmål. Kva likar du best, blaut- eller hard
kokte egg? 
- Men kvifor spør du meg om alt dette? 
-Av di du kan vera ein spion eller fare for trygg-
leiken til Staten. Ali så sitt snitt. 
- Men korleis veit eg at du ikkje er spion eller 
fare for tryggleiken til Staten? 
- Kva meinar du? 

- Nei, for alt eg veit kan eg jo sitta her og 
varta.spurt ut av ein fiende ay Staten, 
og kven veit då kva informasjonen 

eg gir deg kan verta nytta til. 
- Men dette er jo absurd. Eg er 

ikkje spion! protesterte ho medan 
ho rynka på panna. 
- Kan du bevisa det? 

- Bevisa det? Korleis skulle eg 
klare det? 
- Då nektar eg å svara på fleire 
spørsmål. Eg vil ikkje verta spurt 

ut av ein potensiell fiende av Staten! 
Sa Ali med eit triumferande smil. 
- Men eg er tryggleiksvakt. Det er 
absurd at eg skal vera spion! 

- Nei, det er faktisk omvendt. Som vakt har du 
vel tilgang til sensitiv informasjon, ikkje sant? 
- Ja, men ... 
- lkkje noko men. Med andre ord er posisjo-
nen som tryggleiksvakt perfekt for ein spion. 
- Jo, men ... 
-Der har du det. Eg vil ikkje svara på spørsmål 
frå ein spion. 

Ein liten stund satt ho og så forvirra ut i lufta. 
Ali starta å plystra på ein munter melodi. Etter 
å ha tenkt ein stund, reiste ho seg brått opp. 

- Eg hentar sersjanten. Du skal få sjå at 
du ikkje kan tulla med meg! 
- Gjer det, sa Ali. -Eg ventar 
gjerne. Etter kort tid kom 
vakta attende med ein bre
iskuldra mann ikledt grøne 
militærklede med sersjant
vinklar på akslene. 
- Jaså, så du vil ikkje 
svara på kva for egg 
du likar, hæ? Sa han 
og lente seg truande 
over bordet. 
- Nei, eg svarar ikkje 
på spørsmål frå ein 
spion. 

- Spion? Kven då? Sa sersjanten med forvirra 
mine. 
- Vakta vel , svarte Ali, som om dette 
var sjølvsagt. 
- Er du spion? brølte sersjanten til 
vakta. 
- Nei sjølvsagt er eg ikkje det! 
- Kan du bevisa det, spurte Ali. 
- Bevisa det? Sa vakta, og så frå Ali, 
til sersjanten og til Ali att. 
- Du bør fiska fram bevis på at du ikkje 
er spion litt brennkvikt,, kommanderte 
sersjanten til vakta. Vakta så seg litt 
rådvill omkring. Ingenting gjekk som 
det vanlegvis gjorde. 

- Eg ville ikkje gjera det, om eg var deg, 
sa Ali til vakta. 
- Kvifor ikkje? 
- Kva om sersjanten er spion? Då har du gjort 
deg medskuldig i spionasje. Andletet til vakta 
lyste opp. 

- Ja, det kan jo vera. Sersjant, eg skuldar 
deg herved for å vera spion. 
- Kva?! No får det vera nok! Sersjanten var 
ildraud i andletet. 
- Spør om han kan bevisa at han ikkje er 
spion, foreslo Ali. 
- Sersjant, kan du bevisa at du ikkje er 
spion? Vakta hadde vunne att sjølvtillitten. 
Hendene tok eit fastare grep om maskinpisto
len. Sersjanten vart ståande ..ei stund og sjå 
frå den eine til den andre. Så så han 
ned på maskinpistolen til vakta. 

- Eg skal henta løytnanten. Då 
skal vi få ordna opp i dette, sa han 
og skunda seg ut, medan han 
trakk pistolen sin opp av skulde
rhylsteret. 

- Og ta med ein kaffe til meg 
når du er i gang, ropte Ali etter han. 

- Kva no, sa vakta etter at han 
hadde gått. 
- Slapp av, svarte Ali, det skal nok gå bra. 
Hugs at du berre har gjort jobben din. 
- Ja, det stemmer. Eg gjer berre jobben min, 
sa ho og sjekka magasinet på maskinpisto
len. Etter kort tid kom sersjanten attende med 
ei lita, kraftig dame med løytnatntsmerker. 

- Rrett! Brølte sersjanten, og vakta skvatt 
opp I rett stilling. 
- Eg høyrer det er ein spion her, sa løyt
nanten. 
- Slikt skal vi ikkje ha noko av! Peik ut spio
nen, så skal eg sørga for å skyta vedkom
mande. 
- Det er han som er spionen, sa sersjanten, 
og pekte på Ali. Ali så opp med ei foruretta 
mine. - Eg trudde det var han, eg, sa han og 
pekte på sersjanten. 
- Sa du at sersjanten er ein spion? sa løyt
nanten undrande. 
- Vel, det var det vakta sa I stad. 
- Har du sagt det? Løytnanten så morsk i 
blikket på vakta, som sto og fikla med sikring
sknappen på maskinpistolen. 
- Ehh ... ja. 
- Men ·det er då ho som er spionen, sa 
sersjanten. Han sto no med pistolen sin i 
handa. 
- Kan nokon vera så venleg å fortella meg 
kven det er som er spion? skreik løytnanten. 
- Kanhende er det ho, kviskra Ali til 
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sersjanten. 
- Orsak, men er De spion, løytnant? spurte 

sersjanten. 
- Kva? Eg spion?. 
0 Ja, kan du bevisa noko anna, spurte 

vakta. 
-· Ho hadde tenkt å få oss begge skate, 
sa sersjanten med eit megetsigande 
blikk mot vakta. 

- Hald kjeft! ropte løytnanten, eg skal henta 
kapteinen! 

Kapteinen kom og gjekk, og med tid og 
stunder ein major, tre korporalar, ein fenrik 

og ein oberst, før øverstkommanderande 
på flyplassen, ein general, kom inn saman 
med sine to liwaktar, mutte gorillamenn med 
svære gevær. To stålgrå auger myste intenst 
mot den opphissa forsamlinga gjennom tjukke 
brilleglas. Generalen strauk seg gjennom den 
velpleide barten og kremta. Rommet vart 
stille. · 

- Er de dumskallar klår over at eg har 
måttet bryta av eit særs interessant slag 
bridge berre for å ordna opp I Dykkar latter
lege problem? No, kan nokon vera så venleg 
å forklåra kva det er som foregår, så eg kan 
få den skuldige skole og koma meg attende 
til viktigare gjeremål? Han vart umiddelbart 
møtt med eit vell av ulike versjonar, anklagar 
og prolestar. Løytnanten. ei korporaJ c,g 
majoren var samde om at det var kapteinen 
som var den skuldige, kanhende I samar
beid med sersjanten, som på sin side, saman 
med vakta og obersten meinte at majoren 
hadde intrigert for å få uskuldige dømd 
medan det var kapteinen som var skurken. 

Kapteinen, dei to gjenverande korporalane 
og fenriken, derimot meinte at det heile 

var eit komplott kokt I hop av fenriken, løyt
nanten og vakta. Etter å ha høyrt på kakofo
nien ein stund smelte generalen stokken sin I 
golvet. Det vart stille att. 

- Veit de kva, forbanna grautskallar. Eg 
trur eg rett og slett gjer det enkelt, og let liv
vaktane mine skyta dykk heile bunten. De ser 
mistenkelege ut alle saman, bortsett frå han 
pokkers sivilisten ved bordet der borte. Kva 
GJER du her eigentleg? Ali, med alle auger 
på seg, trakk på akslene og sa 

- Eg svarar ikkje på spørsmål frå fiender 
av Staten. 
- Ja kva om det er generalen som er spionen, 
skreik løytnanten, som no var lettare hyster
isk. Han vil skyta oss alle saman. 
- lkkje ver absurd. Det er du som står bak alt 
saman, brølte kapteinen og vifta med pisto
len. Kaos braut laus i det alle starta å slenga 
anklagar hit og dit. 

- Hald dykk unna! Eg gjer berre jobben 
min! hylte vakta. Ingen la merke til at Ali 
plukka opp bagasjen sin og gjekk rolig ut av 
rommet og bort mot innsjekkinga. Idet han 
leverte billetten, høyrte han eit skol, etterfulgt 
av masse roping og fleire skol. 

-God dag, sa skrankedama til han medan 
ho registrerte billetten hans. 

· - Ja, svarte Ali med eit smil, 
- han vert betre og betre. 
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