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Israel ut av Parkveien! 
I Parkveien nr 35 i Oslo ligger et skam
mens bygg. Den israelske ambassaden i 
Norge, for tiden bevokta av væpna politi og 
stor betongblokker. Sjøl i fredelige Norge 
må den israelske utposten beskyttes som i 
en krigssone, og det er ikke rart. Israel har 
gjennom hele sin historie ført en aggres
siv utenrikspolitikk overfor den omliggende 
araberverden, og godt hjulpet av USAs 
krigsmaskin har de kunnet ekspandere 
territorielt og politisk. Men sjøl i en 50 
år lang historie med krig, skiller de siste 
månedene seg ut: Etter at Ariel Sharon 
marsjerte på Tempelhøyden og israelerne 
valgte ham til statsmin-
ister, har veien mot total 

enn gjør seg fortjent til det. Etableringen 
av et amerikansk verdenspoliti, eller tro på 
at politikere og militære fra verdens over
klasse skal kunne løyse problemene på 
vegne av folk er like lite farbart i Palestina 
som ellers i verden. 

Det trengs en motvekt mot den massive 
økonomiske og militære støtten som Israel 
får fra vesten og i særdeleshet USA Og 
den motvekten kan ikke være basert på 
å ta •telefoner til Bush", som Kristin Hal
vorsen og andre later til å tro. Den må 
handle om folkelig press, aktiv deltagelse 

Det er 
krig vært lagt. Israel har ' amerikanske 

og opinionsbygglng fra 
mennesker, organisas
joner og etter hvert land 
i verden. I stedet for å 
stole på de store, må de 
små samle sin makt. 

brutt alle mennesker- politiske 
ettskonvensjoner som interesser 
kan brytes, de har brutt 
alle traktater om krig og som styrer hvilken krig 
alle resolusjoner som FN som er "rettferdig" og I Norge har vi kommet 

et stykke når nå mange 
organisasjoner, inklusive 

har vedtatt om konflik- hvilken som er "terror-
ten. Sharon har lagt et istisk". 
løp for full krig og kaos, 
en situasjon hvor han kan diskreditere alle 
palestinere, og okkupere hele Vestbred
den og Gaza for godt. 

Hvis en annen stat hadde gjort halvparten 
av det Israel nå har gjennomført, men uten 
å være en viktig USA-alliert, ville det med
ført knallharde represalier fra verdenssa
mfunnet. Jugoslavia blei bomba til total 
overgivelse for et langt mindre åpenlyst 
folkemord enn det Sharon gjennomfører 
akkurat nå. Colin Powell og George Bush 
sin støtte til Sharons rett til å •straffe" Arafat 
og palestinerne, og deres totale impotens 
overfor Israel, viser for alle som har vært 
i tvil at det er amerikanske politiske inter
esser som styrer hvilken krig som er "ret
tferdig" og hvilken som er "terroristisk". 

RV støtta ikke bombinga av Jugoslavia og 
Afghanistan, og vll heller Ikke støtte en 
slik operasjon over Israel, hvor mye de 

LO sentralt, slutter opp 
om kravet om boikott av Israel. RV vil 
jobbe for en total boikott av alle Israelske 
produkter, idrettsboikott, kulturboikott og 
akademisk boikott. Avstenging av den 
israelske ambassaden og aktiv støtte til 
de lovlig valgte palestinske myndighetene, 
blant annet gjennom overføring av den 
oljeprofitten som Norge får inn ekstra som 
et resultat av krisa i Midtøsten. Disse 
tiltakene må iverksettes og vare fram til 
Israel har trukket seg ut av ALLE de okku
perte områdene, og en ny fredsprosess 
som bygger på to likeverdige stater i områ
det igangsettes. Til dette er forslagene fra 
araberstatene langt bedre egna enn rest, 
ene av Oslo-prosessen. 

Israel må ut av Parkveien og Norge til de 
er ute av Palestina. 

Aslak Sira Myhre,leder i RV 
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Pensjonskommisjonen kan bli den neste store kampsaken i norsk politikk. Folketrygden skal privatiseres og pensjonene våre 
overlates til markedskreftene. 

Foran årets tariffoppgjør har flere fagforbund stilt krav om tariffestet rett til tjenestepensjon. Sett 
på bakgrunn av bl.a. anbudskonkurransen i kommunene er det opplagt at vi må støtte dette. 
Problemet er imidlertid at et i utgangspunktet rettferdig krav fort kan spille ball-i-hatt med de som 
vil ha pensjonene våre over på Børs. 

TARIFFOPPGJØR 

Pensjonskassa på Børs? 
PENSJONSKOMMISJONEN 
Makteliten i Norge har fått det for seg at hele 
pensjonssystemet i landet må revideres. Det 
er nedsatt en offentlig kommisjon med Sig
bjørn Johnsen som leder. Kommisjonen skal 
ta stilling til en lang rekke spørsmål og 
innstillingen er ventet høsten 2003. Utgangs
punktet for kommisjonens arbeid er for det 
første usikkerhet rundt Folketrygdens framtid. 
Oppsparte pensjonsrettigheter går idag langt 

som helhet. 

YTELSESBASERT 
Hittil har tjenestepensjonene i Norge vært 
såkalt ytelsesbaserte. Det betyr at arbeids
giver gir arbeidstakeren en tilleggspensjon 
som sammen med Folketrygden blir en fast
satt prosent av tidligere lønn, f.eks. 66 eller 
60% (ved full opptjeningstid). En ytelses
basert tjenestepensjon innebærer m.a.o. et 

utover Oljefondets formue. 
Et overslag går ut på at dette 
nå tilsvarer 3.200 milliarder 
mens Oljefondet bare er på 

Meden 
garantert pensjonsbeløp for 
arbeidstakeren. I offentlig 
sektor er de ansatte selv 
med på å finansiere fondet 
(Pensjonskassa) som gjør 
en slik pensjon mulig. I 
privat sektor faller ansvaret 
helt og fullt på arbeidsgiver, 
uavhengig av om bed en 
går godt eller dårlig. Pens
jonsforsikring for de ansatte 
regnes derfor som en stor 
og hemmende utgiftspost. 
Mange av de større selska
pene anser dette allikevel 
som et nødvendig onde for 
å tiltrekke seg kvalifisert 
arbeidskraft. 

600. Dette volder bekym-
ringer hos politikerne, og 
bl.a. Høyre ønsker å 
privatisere Folketrygden. 
Tankegangen avsrører at 
strategien fortsatt er at 
avsetningene til Folke
trygden skal være en synk
ende ande/ av verdiskap
ningen i landet. 

For det andre kan en 
over lengre tid ikke leve 
med ulike pensjonsordnin
ger for arbeidstakerne. Idag 
er det bare rundt 50% av de 
ansatte i privat sektor som 
har tjenestepensjon, mens 
i offentlig sektor har alle 
det. Denne forskjellsbehan
dlingen skaper sosial uro 
og bidrar bl.a. til å "hindre 

innskudds-
basert pen
sjonsord

ning kan arbeidsgiver 
skyve ansvaret for 
arbeidstakernes pen
sjoner over på finans
markedet. Og ikke nok 
med det: forsikrings
selskapene tilbyr de 
ansatte selv å være med 
på å bestemme hvor 
pengene skal plasseres, 
gjerne over internett. Vi 
kan levende forestille 
oss hvordan dette ville 
blitt markedsført i 
Norge: "Vær med og 
bestem over landets 

INNSKUDDSBASERT 
For å gjøre det enklere 
for bedriftene å tegne pen
sjonsforsikringer for sine 
ansatte har en nå importert 
såkalt innskuddsbaserte 

mobiliteten i arbeidsmarke- oljeformue!" løsningerfra utlandet. Dette 
går ut på at utfra bedriftens det". Mens problemstillingen 

tidligere stort sett gjaldt på leder- og ekspert
nivå, gir det seg nå også utslag i form 
av f.eks. motvilje mot konkurranseutsetting 
i offentlig sektor. Selv om enkeltkapitalister 
får et -konkurransefortrinn i anbudskampen 
skaper dette trøbbel for markedstilpasningen 

■STRAND LEIRSTED VED SANDEFJORD 
■ BARNEHAGEFORDEUNDER6ÅR,MED 
ERFARNE FØRSKOLELÆRERE. 
■ PIONERLEIR: EGET LEIRTILBUD FOR 
DE MELLOM 6-15 ÅR, MED SOMMERAK
TIVITETER OG MYE MORO. 

HOVEDTEMAER: 

■ Bli med å utvikle bevegelsen mot global 
kapitalisme. To uker før leiren har Verdens
banken konferanse i Oslo. På leiren tar vi 

eventuelle overskudd plasseres et likt beløp 
pr. ansatt {likt i kroner eller prosent) i pen
sjonsfondet. Det blir så avkastningen (positiv 
eller negativ!) av disse investeringene som 
avgjør den framtidige pensjonens størrelse. 
Garantien for arbeidstakeren forsvinner. 

debatten om demonstrasjoner og aksjons
former, om globalisering og kvinnekamp, og 
om miljøet og naturresursene. 
■ Det brutale arbeidslivet og veivalg for fag
bevegelsen: På leiren treffer du faglig aktive 
fra hele landet, både kvinner og menn, unge 
og eldre. Hvordan gjøre fagbevegelsen til et 
redskap mot nyliberalismen, og hvordan reise 
en mer kollektiv kamp på tvers av bransje, 
kjønn og alder? 
■ Folkevalgte organer og veien til sosialisme. 
Hva er oppgaven til de folkevalgte revolus
jonære - systemkritiker, vaktbikkje eller ... ? 

Det er mange som ikke har fått med seg 
den prinsipielle forskjellen mellom dagens 
ytelsesbaserte og den innskuddsbaserte pen
sjonsordningen. Også i ytelsesbaserte pen
sjoner blir det jo betalt inn årlige "innskudd" og 
også her blir pengene plassert i fond. I tillegg 
kan det finnes mellomløsninger. Regelverket 
på dette saksområdet er også nærmest totalt 
utilgjengelig for andre enn eksperter. 

MODERNISERING? 
Dette kan være noen av årsakene til at debat
ten om disse forholdene ennå ikke har tatt 
av innenfor fagbevegelsen. En annen med
virkende faktor er at innflytelsesrike krefter i 
AP ikke ønsker enda mer søkelys på klasse
innholdet i "moderniseringa" av velferdsstaten. 
I stedet har de styrt diskusjonen i retning av 
tjenestepensjonens omfang og varighet, for
skjellsbehandling mellom kvinner og menn 
(ulik opptjeningstid og levealder) og andre 
tekniske spørsmål. Det er f.eks. påfallende at 
LO's Representantskap på møte 6. februar i 
år vedtar at tjenestepensjon skal være et sen
tralt tariffkrav uten å nevne ytelsesform med 
ett ord. 

Men hensikten med en innskuddsbasert 
pensjonsordning er altså at arbeidsgiver kan 
skyve ansvaret for arbeidstakernes pensjoner 
over på finansmarkedet. Og ikke nok med 
det: forsikringsselskapene tilbyr de ansatte 
selv å være med på å bestemme hvor peng
ene skal plasseres, gjerne over internett. I 
Sverige skal visstnok hele 70 % av arbeids
takerne i større eller mindre grad ha benyttet 
seg av denne muligheten etter pensjonsrefor
men der. Vi kan levende forestille oss hvordan 
dette ville blitt markedsført i Norge: "Vær med 
og bestem over landets oljeformue!" 

IDEOLOGISK OFFENSIV 
Det skal ikke mye 'fantasi til for å forstå at 
her ligger det mye politisk krutt. Vi står i start-

Hvordan knytte folkevalgtarbeidet sammen 
med kampene som står utenfor kommunesty
ret, og med kampen for sosialisme? 
■ Mot krig og imperialisme: Om kvinnene og 
krigen. Når religion blir politikk - om kristne, 
muslimske og jødiske fundamentalister. FN -
fredsbevarer eller redskap for USA? 

Leiren er åpen for alle interesserte. Prisene 
er ikke fastlagt, men det blir trolig en form 
for gradering - bl.a. "familierabatt" for foreldre 
med barn. 

gropa for en ideologisk offensiv der markeds
kreftene skal ta over pensjonene våre. Den 
ventede "pensjonsreformen" blir en het potet 
i den offentlige debatt og muligens en hoved
sak foran både kommunevalget i 2003 og 
Stortingsvalget i 2005. Det er på høy tid at 
den politiske venstresida og faglige tillitsval
gte setter seg inn i disse spørsmålene og 
utarbeider alternative svar. 

Et nærliggende scenario er at Pen
sjonskommisjonen foreslår å gjøre tjeneste
pensjonene til en lovbestemt rettighet for 
arbeidstakerne. Av hensyn til konkurranse
evnen må dette allikevel bli så billig som mulig 
for arbeidsgiverne. Innskuddsbaserte løsn
inger vil derfor bli hovedregelen, i verste fall 
obligatorisk. I det øyeblikket alle har tjeneste
pensjon kan staten så sette ned ytelsene 
i fol~etrygclen mecl ·gocl samvlttlgtier . t>a 
er vi på Børs alle sammen og hver enkelt 
av oss får en direkte økonomisk interesse i 
aksjekursenes vekst og fall. 

I et større perspektiv er altså kravet om 
alminneliggjøring av tjenestepensjoner ikke 
helt uproblematisk. For fagbevegelsen og 
venstresida må prinsippet fortsatt være at det 
er staten som gjennom skattlegging og kon
troll med verdiskapninga i landet sikrer alle 
en verdig alderdom. Målsettinga for Folke
trygden var opprinnelig å gi alle en pensjon 
på 2/3 av tidligere inntekt. Det er i denne ret
ning kravene må stilles, ellers risikerer vi selv 
å opptre som drivkraft for privatisering og for
sterket høyrebølge. 

Av Arne Rolijordet, 
Styremedlem i Oslo RV og sekretær NNN 
Fellesklubben Ringnes Bryggeri 

(artikkelen har tidligere vært trykt i Klasse
kampen, 27.3.02) 

FOR OPPDATERT PROGRAM: 
Følg med bl.a. på www.rv.no, www.akp.no, 
www.sosialisme.no, www.leftist.net/fin 

VIL DU HA MER INFO I HAR DU LYST Å 
JOBBE MED DETTE? , 
e-post: roed_sommerleir@sosialisme.no -
tlf. 22 98 90 50 

PÅMELDINGER SENDES TIL 
Rød Sommerleir 2002, Osterhausgata 27, 
0183 Oslo. Tlf. 22 98 90 50 
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PALESTINA 

ARAFAT UNDER KRYSSPRESS 
Israels krigføring mot palestinerne betyr at palestinernes leder er under 
stadig hardere angrep fra okkupantmakta. Samtidig betyr det folkelige 
opprøret at Arafat også blir presset nedenfra, av ulike krefter som har sin 
basis i intifadaen. 

ARAFAT SOM FIENDE 
Sharon har alltid sett på Arafat som en fiende. 
Blodsporene i Sharons jakt på Arafat går 
tilbake til Libanon og flyktningeleirene Sabra 
og Shatil la, der Sharon sendte inn falang
istene (dvs. høyreekstreme kristne) på jakt 
etter PLO-folk. Resultatet var en av de verste 
massakrene på sivile i det palestinske folkets 
historie. Ariel Sharon har alltid vært mot gjen
nomføringa av Osloavtalen. Da han var min
ister i Netanyahu-regjeringa 

har å forholde seg til. Et Israel som ruster seg 
opp og forbereder seg til en ny offensiv, men 
som samtidig mister støtte. Det betyr at den 
_israelske staten har dårlig tid. 

HVEM LEDER INTIFADAEN? 
Hva slags situasjon befinner Arafat seg i? 
Hovedsakelig befinner Arafat seg i et kryss
press mellom de israelske og amerikanske 
kravene om å slå ned på palestinsk motstand, 
et press fra EU og arabiske land som Egypt 
og Saudi-Arabia · for å forsøke å forhandle 
fram nye fredsavtaler og et press fra det 
palestinske folket om å fortsette intifadaen og 

Det eren 
slik fiende 
Arafat og 
det pale

-gjorde han sitt for å kunne 
spolere avtalen mest mulig, 
bl.a. ved å sette i verk 
store bosettingsprosjekter i 
de okkuperte områdene. 

Slik sett er det lite nytt i 
Sharons politikk, som hand
ler om å isolere Arafat mest 
mulig. Sharons krigspolitikk 
går ut på å slå palestinerne 
så hardt ned at de ikke 
klarer å reise seg igjen. 

EN LEGITIM LEDER 
Sharons angrep på palestin

stinske folket har å for
holde seg til. Et Israel 
som ruster seg opp og 
forbereder seg til en ny 
offensiv, men som sam
tidig mister støtte. Det 
betyr at den israelske 
staten har dårlig tid. 

motstanden mot Israel. Det 
er åpenbart ingen enkel situ
asjon. Resultatet er at Arafat 
vakler mellom mange roller, 
og fremstår som utydelig på 
mange punkter. 

Det viktigste presset er 
trolig den palestinske intifa
daen. Her er det andre polit
iske skikkelser som trer i 
forgrunnen, f.eks. Marwan 
Bhargouti, leder av Arafats 
eget parti, Fatah, på vest
bredden. Han har stått sen
tralt i UNIF (Foreningen 
av Nasjonale og Islamske 

erne handler om flere ting. Det handler om å 
forsøke å frata Arafat legitimitet over for ver
densopinionen og ikke minst over for verdens 
ledere. Dette har bare delvis vært vellykket. 
Det har fått USA til å rykke klart ut til støtte 
for Israel og Sharon, ikke minst med visepres
ident Dick Cheneys famøse uttalelse på et 
privat selskap sist Ariel Sharon var i USA om 
at "for meg må gjerne Israelerne få henge 
Arafat." En uttalelse som setter et noe spesielt 
lys ved både tidligere og seinere amerikanske 
framlegg om en "palestinsk stat" og som viser 
klart hvem det er USA støtter. 

Krefter) som oppsto i kjølvannet av den nye 
intifadaen, og som er et forsøk på en militær 
ledelse. Han opererer etter klare prinsipper 
om å konsentrere motstanden til angrep på 
israelske soldater og ulovlige bosette re innen
for vestbredden og Gaza, altså grensene fra 
1967. Dette står i sterk motsetning til Arafat 
og de palestinske myndightene som fortsatt 
legger vekt på forhandlinger, og som til tross 
for oppfordringer fra Arafat om å "la millioner 
av martyrer marsjere mot Jerusalem" har til 
gode å uttrykke klar støtte til intifadaen. 

Arafat befinner seg i et krysspress mellom de israelske og amerikanske kravene om å slå ned på palestinsk 
motstand, et press fra EU og arabiske land for å forsøke å forhandle fram nye fredsavtaler og et press fra det 
palestinske folket om å fortsette intifadaen og motstanden mot Israel. 

På den andre siden har det fått svært 
mange andre regjeringer til å rykke kraftig ut til 
forsvar av Arafat som palestinernes leder. Til 
og med vår egen kjære leder av den norske 
utenrikskomite, Thorbjørn Jagland, har latt 
seg fotografere sammen med Arafat i Ramal
lah. I det var det et klart og sterkt budskap: 
Arafat er palestinernes leder. 

USA-STØTTE TIL ISRAEL 
Gjennom sin sterke opptrapping av angrep
ene på Arafat har Sharon oppnådd det viktig
ste - forsterket støtte fra USA. Samtidig har · 
Israels offensiv, utført med USA i ryggen, 
ført til sterke motreaksjoner fra stort sett hele 
resten av verden. EU har aldri vært klarere. 
Den arabiske og islamske verden raser, for 
eksempel med Egypts president Mubaraks 
uttalelse om at "Israels handlinger kommer 
til å sette hele regionen i brann". Slik sett 
har Israel vunnet det viktigste, en forsterka 
militær ryggstøtte fra USA, men også mistet 
enda mer legitimitet i verden for øvrig. Det er 
en slik fiende Arafat og det palestinske folket 

TO ULIKE LINJER 

allah og reiseforbud ut av landet. 
Dermed er det grunn til å stille spørsmål 

om hvem de reelle lederne i Palestina er. Det 
kan virke som de politiske løsningene som 
vinner brei og enhetlig oppslutning er de som 
tas i krysningen mellom de militante i Arafats 
eget parti, Fatah, og den militante venstreop-

Palestin-
ernes 
muligheter i 
dag ligger i 

å klore seg fast til 
palestinsk jord, og å 

. tålmodig bygge opp 
motstanden mot Israel. 
I det lange løp vil det 
åpne seg muligheter, 
slik som situasjonen 
sommeren 2000 da 

posisjonen og islamistene. 
Kanskje er det framveksten 
av et nytt og alternativt PLO 
vi er i ferd med å se? 

PALESTINERNE KLORER 
SEG FAST 
Når Arafat ble spurt av 
en utenlandsk journalist om 
han · så noen parallell 
mellom husarresten i Ram
allah og situasjonen i Beirut 
i 1982 da PLO ble tvunget 
ut av Libanon svarte han: 

Det er en åpenbar forskjell 
mello!l] Bhargoutis politikk, 
som handler om å samle 
mest mulig av den palestin
ske motstanden inn i en 
enhetlig fold, knyttet opp til 
en legitim militær kamp om 
områder hele verden anser 
som okkuperte, og Arafats 
fengslingspolitikk. I midten 
av desember i fjor satte 
Arafat den historiske 
skikkelsen Sheikh Yassin, 
som tidligere har lidd mange 
år i israelske fengsler og Israel endelig resignerte , 

"Det er en åpenbar forskjell. 
Da jeg forlot Beirut sto jour
nalistene på kaia og spurte, 
"Herr Arafat, Herr Arafat, 
hvor skal du? Jeg svarte: 

først ble løslat i 1996, i og trakk seg ut av Liba-
husarrest. Måneden etter non. 
fulgte han opp med å 
fengsle lederen av den venstreradikale organ- · 
isasjonen PFLP, Ahmed Sadaat. Det er van
skelig å ikke se parallellen mellom måten 
Arafat behandler opposisjonen og hvordan 
Israel behandler Arafat, med husarrest i Ram-

Jeg skal tilbake til Pales
tina. Og her er jeg, i dag, i Palestina." Det 
ligger mye sannhet i dette. 

Israels stadige angrep og stadig sterkere 
trusler mot palestinernes president handler 
mye om at Arafat på mange måter er selve 

symbolet på palestinernes eksistens og til
stedeværelse i det okkuperte palestina. En 
anonym kilde i de israelske myndighetene sa 
det slik "alt palestinerne må gjøre for å vinne 
er å overleve". Palestinernes muligheter i dag 
ligger i å klore seg fast til palestinsk jord, og å 
tålmodig bygge opp motstanden mot Israel. I 
det lange løp vil det åpne seg muligheter, slik 
som situasjonen sommeren 2000 da Israel 
endelig resignerte og trakk seg ut av Liba
non. Delvis på grunn av egen fredsbevegelse 
og motstand mot okkupasjonen, men først og 
fremst på grunn av den stadige motstanden 
og de stadig flere kistene hjem med israelske 
soldater. 

ETNISK RENSING ELLER NY "FREDS
PROSESS" 
Det er to store farer palestinerne møter i dag. 
Den ene faren er at mye indikerer at Israel 
planlegger en enda sterkere offensiv mot pale
stinerne, med folkemord og etnisk rensing. 
Ukene før USA-~tsendingen Zinnis ankomst 
til Palestina viste hvor raskt Israel er i stand til 
å eskalere krigføringa og hvor langt de er vil
lige til å gå. Faren for at massakrer av samme 
sort som Sabra og Shatilla kan skje igjen i 
palestinske flyktningeleirene på vestbredden 
er overhengende. Den andre faren er at pale
stinerne på nytt blir politisk likvidert gjennom 
en ny "fredsprosess", hvor de grunnleggende 
problemene forblir uberørte. 
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«Vi er i krig med en ond og blodtørstig fiende som 
vi må påføre smertefulle tap. Nå er det ingen 
politiske løsninger. Bare en militær løsning.» 

Ariel Sharon, fra Dagbladet 11. mars. 

VILLE 
DU KJØPT 

APPELSINER 
r 

AV DENNE 
MANNEN? 

PALESTINA 

RV oppfordrer til handelsboikott av Israel 
Sharon var personlig ansvarlig for mas
sakrene i Shabra og Chatilla i 1982, hvor 
hundrevis av palestinske flyktninger blei 
regelrett slakta. Han er Israels valgte 
statsminister, og uttaler at det er helt uak
tuelt å gi tilbake land som er jødenes ifølge 
bibelen. 

Leif Røssaak, den israelske ambassaden 
sin pressetalsmann, hevder at all kritikk 
av Israel er antisemittisme og at all mot
stand mot Israels krigføring vil føre til et 
nytt holocaust. «De eneste massakrene 
som har forekommet, er terroren mot sivile 
israelere.» Liona Herzl, israelsk ambas
sadør i Norge. 

Torger Dahl, advokat i Oslo, er en av dem 
som skal ned for å delta som frivillig i 
den israelske hæren. Gjennom organisas
jonen El Sar verver og organiserer han 
nordmenn til å delta i Israels krigføring. 
Mens soldatene kjører tanks og bulldosere 
gjennom palestinske lamtsbyer, skal nor
dmenn lage suppe til feltkjøkkenet. 

RV vil ha handling mot Israels brutale okkupa
sjon av palestinske områder. Toppolitikerne 
vil overlate utenrikspolitikken og konfliktløs
ningen til «eksperter» og den amerikanske 
presidenten. Vi andre blir gjort til tilskuere til 
de grusomme krigshandlingene i Midtøsten. 
På den måten vil Israel aldri trekke seg ut. 
Bare et massivt oponionspress fra vanlige 
folk i hele verden kan presse Israel til å gi 
etter, for bare et slikt press vil kunne tvinge 
stater som USA og Norge til å ta stilling for 
palestinerne. 

VI KREVER 
■ Full Israelsk tilbaketrekking fra alle de 
okkuperte områdene, Israel må tilbake til 
grensene fra 1948. 
■ Settlerne må forlate de okkuperte 
områdene 
■ Flyktningene må få komme tilbc!ke de 
sine hjem 
■ Opprettelse og anerkjennelse av en pale
stinsk stat 
■ Bistandsmidlertil hjelp og gjenoppbygg
ing av de palestinske områdene 

Inntil staten Israel innfrir disse kravene, vil 
vi jobbe for en forbrukerboikott av israelske 
varer, isolering av Israel diplomatisk og gjen
nom idretts- og kulturboikotter. Ariel Sharon 
viser at han gir blanke i diplomatiske fram
støt fra FN og verdenssamfunnet, da må ver
denssamfunnet ty til hardere lut. Du kan tale 
der Bush tier. Be din nærbutikk om å slutte 
å selge Jaffa appelsiner og andre israelske 
varer. Delta i markeringer og demonstras
joner mot Israels okkupasjon. Støtt innsam
linger, opprop og aksjoner for palestinerne. 
Krisa i Midtøsten løses ikke gjennom en tele
fon til Bush, men gjennom massiv folkelig 
mobilisering og solidaritet. 

Rød Valgallianse har drevet solidaritetsarbeid 
gjennom hele vår snart 30 år lange historie. Vi 
var blant de første som krevde anerkjennelse 
av en palestinsk stat, og blant de første som 
oppretta kontakt med PLO. Til grunn for vårt 
engasjement har det hele tiden ligget en for
ståelse av at konflikten i Palestina IKKE står 
mellom to likeverdige parter, men mellom en · 
okkupant, Israel, og en okkupert, Palestina. 

Palestinerne og deres organisasjoner er å 
sammenligne med Milorg og motstandsbe
vegelsen i Norge under krigen. RV støtter ikke 
selvmordsaksjoner for å ramme flest mulig 
sivile i Israel, men RV mener at palestinerne 
i motsetning til okkupanten Israel har en 
legitim rett til å bruke vold og militærmakt. 
Palestinerne har folkeretten på sin side når 
de bruker vold, Israel bryter alle konvensjoner 
som finnes. 

Fellesutvalget for Palestina 
■ http://www.palestina.no/ 
Ungdom for fritt Palestina 
■ http://home.no/uffp/ 
Boikott Israel 
■ http://www.boikottisrael.no 
Palestinagrupperna i Sverige 
■ http ://www.palestinagrupperna.a.se 
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FAGLIG 

Odda: For dei partia som er for EØS-avtalen (FrP, H, DNA, KrF, V) er lojaliteten til EU viktigare enn tusenvis av norske industriarbeidsplassar og mange lokalsamfunn basert på rimeleg kraft. 

EØS-avtalen trugar den 
' b r, 

kraftkrevjande industrien 
1/5 av den kraftkrevjande indu
strien i Noreg, med tusenvis av 
industriarbeidsplassar, risikerer no 
å bli nedla,gt. Ei viktig årsak er EØS
avtalen. 

I vårsesjonen i Stortinget i 1999 gjennomførde 
Bondevik-regjeringa og Stortinget eit gigant
isk svik mot norske industrisamfunn som har 
vore basert på det naturgitte fortrinnet rime
leg vasskraft. Av omsyn til EØS-avtalen vart 
alle sider ved norsk kraft- og konsesjonspoli
tikk som har gitt nasjonale fortrinn, oppheva. 
Store delar av den kraftkrevjande industrien i 

lokalsamfunn basert på rimeleg kraft. 
I SV er det mange som ikkje bryr seg om å 

forsvare kraftkrevjande industri i Noreg utifrå 
misforståtte miljøargument. Samstundes har 
store delar av SV-leiinga hatt ambisjonar om 
å regjere saman med eit Arbeidarparti som 
har ofra si industripolitiske historie på EU
politikken sitt alter. Senterpartiet er likevel det 
mest hyklerske partiet i denne samanhengen. 
I den sokalla "nei-regjeringa" til Bondevik, sa 
SP ja til EU- og EØS-tilpassingar over ein låg 
sko. Spesielt ille var dette på kraftsektoren. 
11999 var Marit Arnstad (aktiv EU/EØS-mot
standar) Olje- og energiminister. Ho hadde 
ansvar for å leggje fram Stortingsmelding 

Store delar 
av SV-lei-

Noreg kan risikere å bli ned
bygd eller lagt ned. Produks
jon vil bli flytta til lågkostland 
utan særlege miljøkrav eller 
faglege rattar. Dette er i 
ferd med å skje innan store 
deler av Elkem- og Hydro
konsernet, og ved t.d. Odda 
Smelteverk A/S. 

Denne utviklinga har 
Raud Valallianse åtvara mot 
og freista å mobilisere mot 
sidan 1992, utan å få gjen

inga har 
ambisjonar 

om å regjere saman 
med eit Arbeidarparti 
som har ofra si industri
politiske historie på EU
politikken sitt alter. 

nr. 29 (1998-99) om ener
gipolitikken og storting
sproposisjon 52 (1998-
1999) om industrikontrak
tane og leigeavtalane til 
Statkraft, før ho gjekk ut 
i fødselspermisjon ved 
påsketider. Ho vart avløyst 
av Anne Enger Lahnstein, 
som sørga for at denne 
vidtrekkjande EU-tilpassinga 
vart gjennomførd i Stor-

nomslag. lkkje minst i samband med kampen 
om EØS-avtalen og EU-medlemsskap, har 
RV sett fokus på dette. For dei partia som 
er for EØS-avtalen (FrP, H, DNA, KrF, V) 
er lojaliteten til EU viktigare enn tusenvis 
av norske industriarbeidsplassar og mange 

tinget i juni 1999. EØS
avtalen vart nytta som pressmiddel for å 
trumfe gjennom den nye marknadsliberale 
kraftpolitikken. 

EØS-AVTALEN 
I stortingsmelding 29 (1998°1 999), kapittel 8, 

heitte det: 
"Departementet viser til at nye kraft

leveranser på myndighetsbestemte vilkår må 
tilpasses EØS-avtalen og en helhetlig energi
politikk, og at kraftmarkedets rammevilkår 
og virkemåte er endret betydelig på 1990-tal
let. EØS-avtalens statsstøtteregler tilsier at 
kraftleveranser på myndighetsbestemte vilkår 
baseres på markedsverdier". 

Samtidig må et nytt kraftregime ta hensyn 
til at vi har fått et åpent kraftmarked i Nord
Europa, og at EØS-avtalen legger begrens
ninger på hva slags vilkår som kan tilbys i 
myndighetsbestemte kontrakter". 

Stortinget har med andre ord slått fast at 
rimeleg kraft til norsk industri i framtida 
er i strid med EØS-avtalen. Den inter-

Stortinget 
har slått 

Difor foreslo regjeringa 
i stortingsproposisjon 52 
(1998-1999) at nye langsikt
ige kraftkontraktar mellom 
Statkraft og industrien skal 
basere seg på forret
ningsmessige vilkår og 
marknadsverdi, og ordninga 
med å tildele kraft til nye 
industriprosjekt blir awikla. 

fast at rime
leg kraft til 

norsk industri i framtida 
er i strid med EØS-

nasjonale kraftmarknaden 
skal avgjere nivået på kraft
prisane. Mange industri
samfunn vil vere prisgitt 
den internasjonale mark
naden når det gjeld både 
råvarer, ferdigprodukt og 
kraftpris. Konsekvensane vil 
bli dramatiske for mange 
industriarbeidarar, familiane 
deira og lokalsamfunn. 
Stortinget bør bli utfordra til 

I eit brev til stortings
komiteen den 27. mai 1999 
skriv den nye statsråden 
Anne Enger Lahnstein: 

avtalen. Den internas
jonale kraftmarknaden 
skal avgjere nivået på 
kraftprisane. å betale rekninga. 

"Dersom Stortinget endrer prisene, pris
forutsetningene eller ytelsene som kreves 
av bedriftene, slik at vilkårene samlet sett 
blir gunstigere for industrien enn det som er 
fore-slått i proposisjonen, vil dette etter dep~ 
artementets syn øke usikkerheten i forhold til 
EØS-avtalen" 

I innstillinga frå ein samla energi- og 
miljøkomite (frå FrP til SV) heiter det: 

"Komiteen er opptatt av å sikre fortsatt 
stabil og forutsigbar krafttilgang til industrien. 

Dei bedriftene som vil 
overleve, må forsterke rasjonaliseringsjaget 
og presset på faglege rettar. Det vil bli mindre 
rom for å kjempe fram gode miljøløysingar 
og nye typar arbeidsplassar basert på vidare
foredling og gjenvinning av ressursane. For 
leiinga i Norsk Kjemisk Industriarbeiderfor
bund, Fellesforbundet og LO var EØS-avtalen 
viktig for å sikre industriarbeidsplassane. Kva 
seier dei no? 

Av Terje Kollbotn 
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RV og kampen om krafta 
Før stortingsvalet i 1993 ga Raud Valallianse 
ut ein rapport "EU/EØS og den nasjonale 
kampen om vasskrafta og konsesjonslovene". 
Konklusjonen var at EØS-avtalen m.a. ville 
føre til 
■ at Norge måtte tilpasse seg til ein indre 
energimarknad med felles konkurranse
reglar. 
■ høgare straumprisar i No reg, både til den 
kraftkrevande industrien, andre bedrifter, for
brukarar og offentleg drift. 
■ undergraving av arbeidsplassar som er av
hengig av rimeleg straum. 
■ redusert satsing på miljøtiltak basert på 
billeg, rein, fornybar norsk vasskraftenergi. 
■ tilgjenge for energiselskap i andre EØS/EU
land til å kjøpe opp norske kraftverk. 
■tilgjenge til fri krafteksport frå Noreg til andre 
EØS/EU-land. 
■ eit historisk brot med norsk kraft- og kon
sesjonspolitikk sidan 1906. 

Ingen andre parti i Noreg tok desse åtvar
ingane på alvor. Det er bittert å konstatere 

at desse konsekvensane er i ferd med å 
bli ein realitet. RV har, seinast i arbeidspro
grammet 2001-2003, skissert opp ein alterna
tiv kraft- og industripolitikk utan EØS-avtalen. 
Her heiter det m.a. 
■ RV krev at vasskrafta er eit viktig indu
stripolitisk verkemiddel for å utvikle ein allsi
dig kraftkrevjande industri i Noreg. Dette må 
kombinerast med strenge krav til ENØK-tiltak, 
andre fornybare energiformer, miljøinvester
ingar og vidareforedling. 
■ RV meiner at de lar av oljefondet bør nyttast 
til forsking og utvikling av norsk industri. 
■ RV stør kravet om eit statleg investerings
fond som kan sikre vidare norsk eigarskap og 
nyinvesteringar i industrien. 
■ Oljefondet må m.a. nyttast til eit nasjonalt 
investeringsfond for å vidareutvikle miljøven
lege industriarbeidsplassar og anna nærings
utvikling og verdiskaping i fastlands-Noreg 
i staden for kjøp av aksjar på utanlandske 
børsar. 

Av Terje Kollbotn 

Odda Smelteverk A/5: 
Ein industrisaga blott? 
I 1906 skjedde den industrielle revolusjonen 
i Odda. På under to år vart det største kraft
anlegget (Tysso 1) i Europa bygd ut for å 
kunne levere kraft til verdas største kalsium
karbid- og cyanamidfabrikk. Etter krigen vart 
det satsa meir og meir på vidareforedling og i 
seinare år jordforbetringsmiddelet Odda-kalk 
og hydrogencyanamid (CY-50). I det siste har 
Odda Smelteverk NS satsa meir og meir på 
eit nytt, reint kjemisk produkt, PCC, som er 
basert på å nytte avfallstoffet filterkake. 

Trass ei stadig industriell utvikling, har 
verket dei siste åra slite med prisnedgang og 
stadig hardare konkurranse (m.a. frå Kina) 
innan karbidmarknaden i verda, kombinert 
med ein langt høgare straumpris enn før. 
5. mars 2002 vedtok dei amerikanske eigar
ane, Phillip Brothers, å leggje ned karbid- og 
cyanamidproduksjonen og satse på vidarefor
edling av cyanamid innkjøpt frå konkurrenten 
SKW i Tyskland. 120 av dei 200 tilsette fekk 
varsel om oppseiing før påske. Når smelte
omnen stoppar før somaren, vil det bli "frigjort" 
300 GWh (300 millionar kilowatt-timar). Dette 
tilsvarar elektrisitetsbehovet for ca. 60.000 
innbyggjarar. 

Det har vore reist krav frå fagforeininga 
og kommunen om statleg medverknad for 
å utvikla vidareforedlingsdelen av fabrikken 
i form av PCC, utan resultat til no. RV har 
gjort framlegg om ein statleg kompensasjon 
for verdien av den kraftmengda som blir "fri
gjort" til kraftmarknaden, 600 millionar kroner. 
Dette har fått støtte frå mange hald lokalt, 
m.a. på leiarplass i Hardanger Folkeblad -
men ikkje fått noe gehør i Stortinget. Kon
sekvensane av heil eller delvis nedleggjing 
av Odda Smelteverk NS vil og vere drama
tiske ringverknader for småbedrifter og kom
munen. Både Odda og resten av Hardanger 
slit med nedgang i arbeidsplassar og fråflyt
ting. Omstilling er blitt det nye moteordet. 
Omstilling til kva? Det er ikkje lett å skape 

alternative nye arbeidsplassar når basis
arbeidsplassane og det naturgitte fortrinnet 
forsvinn gjennom politiske vedtak. 

TYSSEDALSKAMPEN - NOE Å LÆRE ? 
Då dei utanlandske eigarane ALCAN OG 
BACO ville leggje ned ONN Aluminium· i 
Tyssedal i 1973 (og overføre kraft til meir pro
fitable formål), reiste fagforeininga krav om na
sjonalisering. Etter hardt politisk press, overtok 
staten verket året etter. Stortinget vedtok og 
ein sysselsejtingsgaranti for Tyssedal, og i 
1981 vart det etter langvarig press vedtatt 
å byggje ein ny statleg aluminiumsfabrikk i 
Tyssedal. Etter stortingsvalet i 1981 gjekk den 
nye regjeringa, med Willoch som statsminis
ter, inn for å oppheve dette vedtaket og leggje 
ned arbeidsplassane i Tyssedal og eksport
ere krafta ut av dalen. Etter 4 generalstreikar, 
politiske streikar i fleire veker, demonstra
sjonsturar til Stortinget og omfattande solidari
tetsarbeid over heile landet, vart Stortinget 
omsider pressa til å byggje ein ny fabrikk i 
Tyssedal til 1,3 milliardar kroner. 

Dette var ein kamp om den lokale rime
lege krafta framleis skulle vere ein garanti 
for industriarbeidsplassane. Dette vart og ein 
nasjonal kamp om Stortinget kunne garan
tere for arbeidsplassar og lokalsamfunn som 
sto i fare for å bli nedlagt. Arbeidarane i 
Tyssedal og Odda-samfunnet vann til slutt 
denne kampen gjennom ein dristig strategi, 
brei mobilisering og mange aksjonsformer. 

EØS-avtalen, kombinert med manglande 
vilje til politisk styring i vekslande regjeringar 
og Storting og ei tafatt LO-leiing, har i dag gjort 
det mykje vanskelegare å reise ein slik kamp. 
Samstundes er behovet for alliansar mellom 
industrisamfunna og fagrørsla på grunnplanet 
for råderett over naturressursane, større enn 
nokon gong. 1. mai må nyttast til å reise 
denne kampen. 

Av Terje Kollbotn 

>rDET NYLIBERAtE ARBEIDSLIVET 

RÅTT OG BRUTALT 
I begynnelsen av mars benket omlag 500 mennesker seg i Folkets Hus 
for å høre internasjonale og norske innledere diskutere utviklingen 
av arbeidslivet under markedsliberalismen. Konferansen ga en klarere 
forståelse blant annet av det voksende sykefraværet og den økende 
utstøtingen fra arbeidslivet som vi har oppievd de siste årene. 

AV ELSE MERETE THYNESS 

Er markedsliberalismen helsefarlig?, spurte 
arbeidslivsforskeren professor Michael 
Quinlan fra Australia. Han har gjennom 
en rekke forskningsprosjekter sett på sam
menhengen mellom arbeidsmiljø og om-

.... organiseringer og konkurransepress. 35 års 
internasjonal forskning viser at arbeidslivet 
bare blir verre. Det blir færre faste jobber, 
mer deltidsarbeid, mer utleie av arbeids
kraft, og trenden mot kortere arbeidstid er 
brutt. Videre opplever arbeidstagerne mer 
press på jobben, mer usikre arbeidsplasser 
og at ansvaret for sikkerheten på de ulike 
arbeidsplassene forvitrer. 

Bolken om «Bedre folkehelse men 
økende sykefravær» viste til at sykefravær 
og utbrenthet øker, trass i at folkehelsen 
er blitt bedre. Stadig flere støtes ut av 
arbeidslivet Brutaliseringen er en kon
aelMffls blant annet av at kont<urransen 
er skjerpet på alle områder og kravene til 
avkasting er økt dramatisk. Konkuranse
utsettlng skaper utrygghet og hardere 
arbeidstempo. Maset om å kutte ned på 
kostnadene setter enda mer press på de 
ansatte. Da hjelper det ikke at vi fysisk sett 
aldri har vært så friske som nå. 

LO-sekretær Per Gunnar Olsen viste til 
at omlag ti prosent av den norske befolkn
ingen mellom 16 og 66 år er uføretrygdede. 
Han påpekte behovet for et arbeidsliv som 
har plass til alle. Det må være mulig å møte 
presset fra næringslivet uten at dette går 
på helsa løs for de ansatte. Fagbevegelsen · 
spiller en viktig rolle i kampen om å 
bedre arbeidsforholdene. Det er en opp
gave for fagbevegels~n å blant annet jobbe 

for at arbeidsmiljøloven bedre kan sikre 
arbeidstakerne. 

PLATTFORM FOR ET BEDRE 
ARBEIDSLIV 
Den siste delen av konferansen var bereg~ 
net for dem som ønsket å være med på 
å utarbeide en slutterklæring. Plattformen 
som ble vedtatt la vekt på blant annet disse 
punktene: 
■ Brutaliseringen av arbeidslivet har sam
menheng med den økende konkurransen, 
den voldsomme omstillingstakten og an
grepet på faglige rettigheter som følger i 
kjølevannet av markedsliberalismen. Bru
taliseringen av arbeidslivet må møtes med 
en to-fronts strategi. 
■ Vi må møte de konkrete forsøkene på 
å svekke eksisterende lov- og avtaleverk 
som beskytter arbeidstagerne i arbeidslivet. 
Arbeidsgivernes fleksibiliseringsstrategi må 
awises. 
■På den andre siden mfi iagbevege\sen 
og andre folkeffge organiaasjoner lcjempø 
for mer omfattende reguleringer, Inngrep i 
markedene, og tøyling av de økonomiske 
kreftene som presser fram brutaliseringen 
av arbeidslivet - enten det skjer gjennom 
markedsorienterte nasjonale regjeringer, 
WTO, EU eller andre institusjoner. Fagbe
vegelsen må alliere seg med den globale 
bevegelsen som vokser fram mot marked
sliberalismens offensiv. 
■ Den pågående kampanjen «et inklu
derende arbeidsliv» må ta disse problem
stillingene opp i seg: Kampanjen er en 
utmerket anledning til å fokusere på de 
grunnleggende drivkreftene bak brutaliser
ingen av arbeidslivet. 

Det økende presset i store deler av arbeidslivet springer ut fra konkrete maktforhold og politiske beslut
ninger, sa Asbjørn Wahl. 4.-5. mars i år arrangerte aksjonen For Velferdsstatens en konferanse om bru-
taliseringen av arbeidslivet. • 
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HAR VENSTRESIDEN SVIKTE 
Det siste halvåret har det rast en debatt om kvinneundertrykking i inn
vandrermiljøer, og om den norske venstresiden har vært preget av "snill
isme". Deler av SV-ledelsen har nå tatt til orde for Frp-liknende tiltak, 
med mer vekt på tvang og sanksjoner. RV har avvist slike tiltak. Derimot 
ønsker vi velkommen en debatt om hvordan støtte kvinners egen kamp 
for frihet og selvstendighet. Opprør har utfordret tre aktive sosialister i og 
rundt RV, med ulike synspunkter. 

~ BJARKE FRIBORG 

ATHARALI 
Norskpakistaner bosatt i Oslo, og bystyre
medlem for RV i Oslo 1987-1995. I dag 
leder av Flerkulturell Liste, og innvalgt 
på RV-listen fra 1999. 11994 var han den 
første innvandrer som møtte i Stortinget, 
som vara for Erling Folkvord. 

Har venstresiden sviktet 
innvandrerkvinnene? 
- Nei, jeg vil ikke si det. Det kunne kanskje ha 

vært større fokus på deres situasjon i Norge 
og på annengenerasjons situasjon. Men jeg 
vil ikke si at venstresiden har sviktet. Ven
stresiden har f.eks. alltid forsvart retten til 
asyl, og vi er for at kvinner skal ha selv
stendige rettigheter som ikke er knyttet til 
ektefellen. Det er flere eksempler på kvinner 
som blir truet med å bli utvist, hvis d~ vil 
skille seg. SV gjør en feil når de vil ha en 
høyere aldersgrense for familiegjenforening. 
Det kan ikke være strengere regler for utlend
inger enn det som ellers er vanlig i det norske 
samfunnet. Dessuten kjemper vi for retten til 
morsmålsopplæring, og vi er mot KRL-faget. 
Vi krever respekt for mangfoldet og går mot 

Shabana Rehman: standup•komiker og en av frontfigurene for opprøret blant unge innvandrerjenter. 

økt assimileringspress. 

Du er kritisk til Shabana Rehman, hvorfor 
det? 
- Jeg kritiserer selvsagt ikke Shabana 
Rehman fordi hun tar opp kvinners situasjon 
i innvandrermiljøer, men måten hun gjør det 
på. Det er lov å kritisere innvandrermiljøer, 
men det blir feil å stemple innvandrerkulturer 
som kvinnefiendtlige. For meg er det også 
vanskelig å forstå at Shabana Rehman ikke 
virker som hun er opptatt av rasisme og dis
kriminering av innvandrere. Til Aftenposten 
2.2.02 sa hun at problemet ikke er rasisme, 
men at innvandrere ikke vil åpne seg. 

- Hun peker på en del ting som det er 
viktig å ta opp og gjøre noe med. Særlig hvis 
det er kvinner som lever under vold. Men 
dersom ting har med kulturelle verdier og 
normer å gjøre, synes jeg det er enda 
viktigere med en dialog som bygger på gjen
sidig respekt og forståelse. Det er slik man 
kan påvirke og eventuelt endre bestemte 
holdninger. Det kan være viktig å peke på 
enkelte sider ved kvinners situasjon, men når 

Shabana Rehman gjør det til et spørsmål om 
innvandreres kultur blir det vanskelig å skape 
dialog. Kvinnefrigjøring må ikke nødvendigvis 
skje på norske premisser. 

RESPEKT FOR MANGFOLD 
- En jente har rett til å gifte seg arrangert 
hvis hun selv ønsker det, eller til å kle seg 
tradisjonelt og f.eks. bruke hodeplagg. Mange 
jenter opplever det som vanskelig å leve i 
det norske samfunnet og være annerledes, 
f.eks. muslim. Vi må slåss for retten til å være 
annerledes og avvikende. Vi må kritisere det 
som må kritiseres. Men jeg ser også mye 
positivt i forhold til kvinner, f.eks. at kvinner i 
større grad er en del av et kollektivt samfunn. 
I noen sammenhenger spiller de en veldig 
aktiv rolle. De blir ikke sittende aleine med 
ansvar for ting, slik man ofte gjør i eri del 

. vestlige samfunn. 
- Det jeg kunne tenke meg er en større 

debatt om hvordan møtet med det norske 
samfunnet kan forenes med andre verdier og 
andre normer. Hvordan f.eks. ordningen med 
arrangerte ekteskap kan ivaretas i Norge. 

Fram for frekk, fandenivoldsk feminisme 
' 

Shabana Re 
I den senere tid har vi igjen fått se eksempler 
på at kvinner som tør stikke hodet opp o~ si 
at "jeg vil leve mitt eget liv" får hard med
fart. Shabana Rehman er et eksempel på 
dette. Rehman står opp og krever rett til å 
få leve sitt eget liv, ut ifra egne premisser. 
For å få til dette ønsker hun å rive ned murer 
mellom kjønn, kultur og generasjoner. Reh
mans uttrykksform er ekstrem, men hun er 
ingen ekstremist. Hun kjemper en kamp for 
retten til å leve sitt eget liv, med provokasjon 
som middel. 

Målet hennes har vært å tvinge innvan
drergutter og -jenter Ul å ta stilling i "inte
greripgsdebatten". Med dette har hun lykkes 
uendelig mye mer enn politikernes lavmælte 
interne debatter. I følge enkelte mannlige 
politikere med minoritetsbakgrunn i Høyre, 
SV og RV er dette feil, og de hevder at 
Rehman skader integreringsprossen med 
sin uttrykksform. Kanskje er det symptom
·atisk at· det er de middelaldrende innvan
drermennene som rykker ut mot Shabana 
Rehman. Hvilke reaksjoner hadde kommet 
hvis vi unge kvinner i SV/RV rykket ut i 
Dagsavisen og uttalte at Athar Ali og Aktar 
Chaudry er et hinder for det antirasistiske 
arbeidet fordi de "ødelegger for dialogen 

en ·kvi n 
mellom innvandrere og nordmenn" ved å 
ikke fullt ut støtte innvandrerjentenes kamp 
for retten til å bestemme over egne liv? Da 
tror jeg pipen hadde fått en annen lyd. Vel 
nok om det. Men det er viktig å understreke 
at også innvandrere må tåle at tabuer tas 
opp til debatt. Det er slik et demokrati skal 
fungere. Legges det lokk på den offentlige 
debatten, overlates arenaen til ekstremist
ene på begge fløyer. Tiden vil aldri bli moden 
· eller moden nok, så Shabana Rehman har 
dårlig tid, hun vil ha samfunnsendringer nå! 

Det er flott at det kommer unge modige 
jenter som tør å fortelle sine personlige his
torier som viser oss virkelighetens verden. 
Men vi må ikke stoppe der, man må ikke 
bare la debatten dreie seg om det person
lige, individuelle og se på handlingene som 
enkeltstående. 

Som RV'er ønsker jeg meg en frekk 
fandenivoldsk feminisme som tør stå på 
egne bein, tør å synliggjøre seg, tør åta tak i 
de urettferdigheter som finnes, uten å måtte 
ty til formildende omstendigheter, komme 
med analyserende forklaringer og tolkninger 
på hvorfor jeg føler meg diskriminert, eller 
å måtte ta hensyn til alle mulige slags for
dommer menn måtte ha før jeg har "lov" til å 
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:T INNVANDRERKVINNENE? 
Det å praktisere den i Norge betyr andre 
utfordringer enn i andre land. Det er viktig å 
være bevisst på dette og ta debatten. Det blir 
litt feil å si man ikke kan blande seg inn i 
andres kultur. Men på den annen side kan vi 
ikke sette opp bestemte standarder for ting, 
f.eks. barneoppdragelse. 

GUNNHILD AAKERVIK 
Har arbeidet med innvandrerspørsmål 
siden begynnelsen av 1980-tallet, bl.a. 
gjennom Kvinnefronten og i den Inter
nasjonale Vennskapsgruppen på Romsås 
(1984-2002). Jobber i dag med voksen
opplæring og kompetanseutvikling. 

Har venstresiden sviktet 
innvandrerkvinnene? 
- Nei, det er for lettvint. Det har alltid vært inter
esse og engasjement i disse spørsmålene, 
og mange har jobbet med det også i jobb
sammenheng. Men samtidig er jeg enig i 
mye av kritikken av venstresiden. Det er mye 
treghet. Frem til i dag er det relativt få som har 

hman 
efor sin tid 

mene noe, - eller "gjøre" noe. 
RV vil ha en feminisme som sier at OK, 

vi lever i et forferdelig urettferdig mannsam
funn, og det akter vi å gjøre noe med. Vi 
finner oss ikke i å bli trakassert, forsøkt 
formet etter menn sine normer om den 
perfekte kvinne, bli sett på som karrieris
tiske og egosentriske hvis vi ikke tar ut 
full svangerskapspermisjon, indirekte bli til
lagt årsaken for den økende skilsmissepro
senten, stagnasjon i integreringsprosessen 
i innvandrermiljøene, eller få skylden for 
menns identitetsproblem kun fordi vi er 
kvinner! 

Feminismen skal ikke være en indivi
duell kamp hvor alle er sine egne lykke
smeder. Vi trenger det individuelle mangfold 
som blant annet Shabana Rehaman er en 
del av, men vi trenger også kollektivets 
styrke hvis vi skal få til systemendringer. 
Som en av artikkelforfatterne i Rå Tekst sa: 
"Når Lisa går til skolen i år 2002 skal hun 
ikke trippe, kommende lisaer skal tram
pe ... " For å tørre det må nok Lisa ha gått 
på et bøllekurs eller to i RV først. 

Elise Malde 
Kvinnepolitisk leder RV 

hatt venner i innvandrermiljøer. Man trenger 
møtepunkter. Jeg har ofte opplevd manglende 
interesse for å inkludere innvandrere, både 
i partiarbeid og på venstresiden generelt. 
Venstresiden er preget av det omgivende 
samfunnet med manglende kontakt mellom 
innvandrere og nordmenn. Samtidig har man 
kjempet for viktige krav som angår innvan
drere og flyktninger som bl.a. morsmåls
undervisning og rett til opphold i Norge på 
selvstendig grunnlag for innvandrerkvinner. 

- Men det må ikke tolkes dithen at det 
ikke skal stilles krav, både til nordmenn og 
innvandrere. Vi kan aldri godta overgrep mot 
kvinner, verken mot innvandrerjenter eller mot 
norske jenter {eller gutter). Likevel er jeg 
skeptisk til en rekke av de forslagene som 
nå kommer for å "støtte innvandrerjenter". 
Mange av dem virker veldig nedlatende. Vi 
må tro på folk, tro på innvandrere, tro på de 
som tar opp kampen. Og tillate at den føres 
på mange måter. Mulighetene må styrkes for 
å ta egne valg når det gjelder ekteskap, livs
situasjon eller utdanning. 

KOMPETANSEUTVIKLING 
- Vi er ganske mange på venstresiden som 
jobber sammen og er opptatte av innvan
drerspørsmål. Noe jeg oppfatter som særlig 
viktig, er kompetanseutvikling. Det må jobbes 
bedre med opplæring og tiltak som gjør 
at minoritetsforeldre føler større trygghet i 
forhold til oppveksten for barna sine i Norge. 

- Innføring av tvang og obligatorisk 
språkundervisning for voksne strider imot alle 
voksenpedagogiske prinsipper. I dag er det 
store køer i Oslo, folk får ikke det tilbudet 
de har krav på en gang. Når det ikke er 
tilstrekkelig tilpassede og tilrettelagte tiltak, 
er det helt feil å forslå å tvinge innvandrere 
og flyktninger inn i et obligatorisk løp. Det 
er derimot en fordel å kunne tilby introduk
sjonsprogram og veiledning fra dag en. Det 
er for dårlig utbygde godkjenningsordninger 
og påbyggingstiltak for å supplere utdanning 
fra hjemlandet for mange yrkesgrupper, f.eks. 
sykepleiere. Medbrakt kompetanse blir i liten 
grad utnyttet. 

- Når innvandrerjenter eller de som 
kommer ved familiegjenforening , får barn i 
ung alder, må de få langt bedre anledning til 
å ta opplæring og utdanning i kombinasjon 
med graviditet og med det å ha små barn. 
Slike ordninger er i dag dårlig tilrettelagt i det 
norske samfunnet. Dette presser mange inn 
i tradisjonelle roller. Det er en økende ten
dens til å fokusere på alle negative sider ved 
innvandrere og innvandring, men samtidig er 
det et stort behov for deres kompetanse og 
arbeidskraft. Det er skremmende om vi nå for
sterker et A- og B lag i samfunnet på grunnlag 
av etnisk og nasjonal bakgrunn. 

ZARA RAHMANI (29) 
Er politisk flyktning fra Iran og har vært i 
Norge siden 1993. I dag jobber hun med 
Internasjonal Front For Kvinnefrigjøring 
(IFFK), en flerkulturell gruppe av kvinne
og venstreaktivister. 

Har venstresiden sviktet 
innvandrerkvinnene? 
- Det er mange på norsk venstreside som 
bare vet lite om det som foregår, eller de for
står ting veldig overflatisk. De snakker om det 
de kan se, men ikke om det som er feid under 
teppet. Det er fortsatt mye som ikke har vært 
fremme, som nordmenn ikke har visst noen 
ting om. Kanskje de ikke har villet tro på det. 
Derfor-tror de at vi som vil ha fullstendig frihet 
for innvandrerkvinner er ekstreme, f.eks. fordi 
vi er veldig mot religion. Men nå virker det 
som mange faktisk prøver åta et skritt videre, 
selv om det kanskje er for seint. Det måtte 
dessverre et æresdrap til. 

- En ting som få nordmenn har merket 
seg er det som skjer mellom innvandrergrup
per i demonstrasjoner. I demonstrasjonene 
mot krigen i Afghanistan ·og i Palestina var 
det mange islamister som gikk med egne 
plakater. men vi som er sosialister fra Iran og 
andre islamske land har jo flyktet fra islam
istene! Hizbollah, Taliban, Hamas - det er 
det samme for oss. Det er som om de blir 
beskyttet av norsk venstreside. Vi opplever at 
religiøse grupper blir hørt og kan komme på 
fjernsyn, men ikke vi som er kommunister og 
kvinneaktivister. Vi føler at vi ikke blir tatt på 
alvor, at folk ikke skjønner hvor mye vi har 
blitt utsatt for. 

FOR LIKEBEHANDLING 
- Jeg er helt uenig i en 24-årsgrense for familie
gjenforening. I Norge er man myndig fra man 
er 18 år, man kan gifte seg og flytte hjem
mefra. Hvorfor skal det være annerledes for 
innvandrerkvinner? I Iran er det vanlig å gifte 
seg når man er 16-1 7, det er for tidlig. Men 
18-19 er greit. Dessuten er det mange som 
skiller seg når de kommer til Norge, fordi de 
får vite mer om sine rettigheter. Da de giftet 
seg hadde de kanskje aldri sett hverandre 
før. Og i Iran er det ikke lov å skille seg. Kvin
ner må få oppholdstillatelse på- selvstendig 
grunnlag, og ikke leve under trusselen om å 
bli sendt ut. 

- Vi må være for likebehandling. Alle 

Shabana Rehman er i dag en av 
frontfigurene for opprøret blant unge 
innvandrerjenter. Hun er lei av å 
bli beskyldt for å ensidig fordømme 
innvandrermiljøer, og for å spille på 
lag med nordmenns fordommer. 

Til Opprør sier hun følgende: 
- Det er ikke "norsk" eller "pakistansk" 
denne debatten handler om. Jeg har kriti
sert undertrykkende maktstrukturer i reli
gion, kultur og tradisjon utifra et begrep 
om menneskets rettigheter og likestilling
ikke ut fra såkalte "nor.ske" verdier. Fordi 
jeg har brukt mine evner til å tenke selv. 
Jeg har ikke villet godta nedarvede fore
stillinger om undertrykking og redusering 

samfunnsmedlemmer må behandles likt. Det 
skal ikke være andre regl!3r for utlendinger. 
En 24-års grense kan ramme helt blindt, det 
er mange grunner til at folk er her. Det er 
feil å ta fra kvinnen muligheten for et bedre 
liv. Staten har ført en helt feil politikk. I Sve
rige var det noen som fikk nedsatt straff for 
et æresdrap på grunn av "deres kultur", det 
ga større spillerom for de konservative. Det 
var en veldig provokasjon mot alle kvinner. 
Etter drapet på Fadime innfører staten så nye 
regler, men de gjør det bare enda verre mot 
kvinnene enn før. 

- Det er også feil å straffe folk økono
misk. Alle må delta i norskopplæringen, fordi 
det handler om deres egne liv. Det hjelper lite 
med straff mot familier hvor kvinnen blir holdt 
hjemme. Istedet må det gjøres ting som får 
slutt på de patriarkalske tanker. Kvinnene må 
få mulighet til å velge selv. De må få tilbud om 
kurs, og flere kvinner må ut i arbeid. Mange 
kvinner har utdanning fra hjemlandet sitt, de 
må oppmuntres og få mulighet for fremgang. 
I stedet blir de møtt av en masse regler som 
hindrer dem i å arbeide og bruke sin erfaring. 

Hva kan gjøres konkret? 
- Det er viktig å støtte innvandrerkvinners 
egen organisering, og alle som kjemper for 
kvinners rettigheter. I dag er det mange kon
servative religiøse grupper som får statsstøtte, 
både muslimer, kristne og andre retninger. 
Jeg er for religionsfrihet, men mot at religioner 
skal få støtte. Religion er en privatsak, vi 
må skille all religion fra staten og samfunnet. 
Alle religiøse privatskoler må legges ned, 
og den offentlige skolen må bli mye bedre. 
Barnevernet må dessuten behandle alle likt, 
og ikke være mer forsiktige over for innvan
drerfamilier. 

av valgfrihet, fordi dette går på bekostning 
av retten til å selv bestemme over sin 
egen kropp, seksualitet og fremtid. 

- Jeg tar opp det jeg mener er viktig, 
for å sette fokus på det som hindrer 
utvikling og en naturlig integreringspro
sess. Jeg er lei av alle personangrepene 
og hersketeknikkene som bidrar til at 
politikerne unnviker seg sitt ansvar og 
gjemmer seg bak jenter som er uenige 
med meg. Hvor er disse jentene i den 
offentlige debatten, og hvorfor er det alltid 
en mannlig innvandrerpolitiker som skal 
fremføre deres sak? Og hvorfor er det 
et fullt samsvar mellom disse innvan
drermennenes holdninger til meg, nesten 
uansett partitilhørighet? 
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De siste par årene har vi sett framveksten av en 
ny generasjon antikapitalister, sosialister og andre 

motstandere av global kapitalisme. I år blir det masse
mobilisering mot Verdensbankens møte i Oslo (24.-26. 
juli) og EUs toppmøte i København i desember. 

EUOG 
GLOBALISERINGEN 
~ LINE SCHOU 

E\Js politikk er styrt av samme nyliberal
istiske tankesett som preger internasjonale 
institusjoner som Verdensbanken, WTO og 
IMF (Verdens Handelsorganisasjon og det 
Internasjonale Pengefondet). Målet med EU 
er å skape et regionalt grenseløst marked, 
nettopp å gjøre det samme regionalt som 
de andre institusjonene gjør globalt. EU er 
dermed en pådriver for den økonomiske 
globaliseringen, ikke et bolverk mot den. 
Sammen med USA og Japan fremmer EU 
liberalisering og deregulering også globalt, for 
eksempel i fora som WTO. Målet er markeds
adgang og gode investeringsbetingelser for 
de EU-baserte multinasjonale selskapene 
verden over. Når EU taler på vegne av alle 
medlemsstatene i internasjonale forhandling
er, er budskapet entydig for handelsliberal
isering. Mange av de nasjonale regjeringene 
hadde trolig hatt et mer nyansert standpunkt 
om de fikk snakke for seg selv. 

VELFERD I UNIONENS TID 
Etableringen av et felles marked på tvers av 
Europas landegrenser var og er grunnlaget for 
den europeiske unionen. Dette enkle faktum 
drukner gjerne i unionsvennlige politikeres 
snakk om fred, miljø og samarbeid. Finans
fyrstene og industrimagnatenes drøm om et 
grenseløst og deregulert europeisk marked, 
med fri flyt av varer, tjenester, kapital og 
arbeidskraft, fortsetter å være grunnlaget for 
EUs utvikling. 

USA er idealet, det store amerikanske 
hj~mmemarkedet er en viktig grunn til de 
amerikanske storselskapenes globale domin
ans. I Europa har det til nå vært flere hind
ringer for et slikt enhetlig marked - ulike lover 
og regler for produksjon og markedsføring i 
de forskjellige landene, toll og andre hand
elshindringer, regulering av finansiering og 
investeringer på tvers av grensene - og for
skjeller i kultur og språk 

EU-prosjektet er et forsøk på å bryte ned 
disse barrierene og omforme Europas mange 
ulike land og folk til et enhetlig marked. Na
sjonale forskjeller er bare sand i maskineriet 
- i beste fall noe som kan utnyttes i markeds
føringen av fetaost eller parfyme. Også de 
offentlige velferdsgodene og måten de for
valtes og fordeles på varierer sterkt mellom 
landene. Sett fra Brussel er disse forskjel
lene noe av det som hindrer den frie flyten av 
arbeidskraft - det vil si at folk nekter å flytte 
for å få arbeid. 

KOMMISJONEN OG KAPITALEN 
Norge er en del av det indre marked gjennom 
EØS-avtalen, og må følge de EU-direktivene 
som gjelder for det. Hva blir konsekvensene 
for folk i Norge og Europa av en stadig mer 
harmonisert europeisk økonomi? EUs indre 
marked er ikke bare et prosjekt for den euro
peiske storkapitalen, det er også i stor grad et 
prosjekt laget av den. 

Det tette samarbeidet mellom EUs insti
tusjoner og det private næringslivet ble for 
alvor etablert på 1980-tallet. Ifølge boka 
Europa A/S, skrevet av forskere på Corporate 
Europe Observatory, var det ikke en gang slik 
at de private selskapene sendte sine lobby
ister til Brussel fordi arbeidet med det indre 
marked var i gang. Det var næringslivsled
erne sjøl som startet arbeidet med det indre 
marked. 

En gruppe næringslivsledere, med Per 
Gyllenhammar fra Volvo og Wisse Dekker 
fra Philips i spissen, fant på begynnelsen av 
1980-tallet ut at det trengtes en overordnet 
plan for å skape ny vekst i EU. Etter inspira
sjon fra det amerikanske Business Roundta
b/e, grunnla de i 1983 European Roundtable 
of lndustria/ists (ERT), med daværende EF
kommissær for næringslivet, Etienne Da
vignon, til stede. ERT lanserte i 1985 et 
ambisiøst forslag til femårsplan, som skulle 
fjerne handelshindringer, harmonisere lover 
og oppheve økonomiske grenser, under 
navnet "Europa 1990". Seinere samme år lan-

---

Attac-seksjonen i en av de fredelige massedemonstrasjonene i Gøteborg sommeren 2001. 

serte kommisjonen et lovforslag som skulle bli 
til Fellesakten av 1986, de rettslige rammene 
for det indre marked. Lovforslaget var helt likt 
ERTs forslag til femårsplan, bortsett fra at den 
optimistiske tidsrammen var utvidet fram til 
1992. Industrilederne i ERT drev intensiv lob
byvirksomhet overfor de nasjonale regjering
ene for å snu den utbredte skepsisen, også 
etter 1986, for å sikre at planene ble gjen
nomført raskt. 

LOBBYISME 
ERT har også vært svært sentral i å utforme 
EUs økonomiske og monetære union med 
fellesvalutaen euro. Andre ERT-hjertesaker 
er en kraftig satsing på motorveinettene i EU, 
og utvidelsen mot øst, der næringslivsled
erne i ERT har engasjert seg i prosessen 
med å utarbeide passende strukturtilpasn
ingskrav for søkerlandene. Det nære forhol
det mellom ERT og EU-kommisjonen viser 
seg blant annet i at folk fra ERT er repre
sentert i kommisjonens arbeidsgrupper, som 
ofte legger premissene for det videre arbei
det. ERT og de andre næringslivslobbyistene 
har også vært sentrale i å sørge for at EU 
presser på for liberalisering og deregulering i 
alle internasjonale forhandlinger. 

Mens ERT tar seg av de store linjene, og 
plasserer store prosjekter på EUs dagsorden, 
fins et utall andre næringslivslobbygrupper i 
Brussel, som også arbeider for å påvirke lov
givningen. UNICE er den europeiske arbeids
giversammenslutningen, og består av 33 
arbeidsgiverorganisasjoner fra 25 land, inklu
dert norske NHO. UNICE er næringslivets offi
sielle stemme i Brussel. UNICEs eksperter 

går gjennom alle detaljer i lovgivning som 
er relevant for næringslivet, og kommer med 
endringsforslag overfor byråkratene og politik
erne i EU-institusjonene. Amerikanske selska
per har sin egen lobbygruppe i Brussel, 
AmCham, som også er svært innflytelsesrik, 
i tillegg kommer bransjeorganisasjoner og de 
store selskapenes egne folk, og profesjonelle 
PR- og lobbyfirmaer som tar ulike oppdrag. 

Antallet lobbyister i EU-systemet er rundt 
10.000, 3000 jobber mot EU-parlamentet, det 
vil si at det er mer enn tre lobbyister for 
hver parlamentsrepresentant. Nesten alle rep
resenterer selskaper, bransjeorganisasjoner 
eller næringslivets lobbygrupper. Bare en liten 
brøkdel er fra miljø- eller andre folkelige 
organisasjoner. 

DEMOKRATI 
Mens politikerne på nasjonalt nivå må forholde 
seg til en kritisk offentlighet, opererer EU
institusjonene mye mer uforstyrret. Hemme
ligholdet i EU-systemet og at de fleste medier 
orienterer seg på nasjonalt nivå, gjør at det 
ikke finnes noen egentlig europeisk offent
lighet, der aktuelle saker kan diskuteres og 
settes på dagsordenen av en kritisk opposi
sjon. Den offentlige debatten på nasjonalt 
nivå kan også være nokså overflatisk, men 
det fins i det minste et offentlig rom der kri
tisk opposisjon av og til når inn. Det fins 
ikke noe slikt offentlig rom på EU-nivå. Folk 
i EU-landene, eller EØS-tilknyttede Norge og 
Island, får vite svært lite om hva som skjer i 
EU-institusjonene. Informasjon når gjerne ut i 
de nasjonale mediene først når ny politikk er 
vedtatt og det er for seint å protestere. 
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EU, VERDENSBANKEN, 
WTO OG IMF 
" Pådrivere for markedsliberalisme 

~ LINE SCHOU OG 
\ ELSE MERETE THVNESS 

EU-institusjonenes politikk er ren markeds
liberalisme. Det markedsøkonomiske evan
geliet går igjen på alle politiske områder, 
tydeligere enn det vanligvis uttrykkes på 
nasjonalt nivå. Institusjonene kan ikke bare 
brukes til andre formål, dersom andre poli
tiske flertall skulle bli virkelighet. EU-systemet 
er bygget opp av og for storkapitalen. EUs 
"grunnlover" - Maastricht-, Amsterdam-, og 
Nice-traktatene - er utarbeidet i nært samar
beid med storselskapene. EUs institusjoner 
er konstruert slik det passer storselskapene. 
Selve grunnideen med EU er å opprette et 
felles, grenseløst europeisk marked. 

PRIVATISERING OG DEREGULERING 
EU-institusjonene produserer en strøm av 
direktiver, som må innarbeides i 
medlemslandenes nasjonale lovgivning. Gjen
nom EØS-avtalen gjelder også mange av 
disse direktivene for Norge. EU påvirker også 
medlemslandenes og tilsluttede lands poli
tikk ved hjelp av mykere midler enn de jurid
isk bindende direktivene. Viktigst her er EUs 

Broad Economic Policy Guidelines, som utar
beides for hvert enkelt land. Her forordres den 
tradisjonelle markedsøkonomiske medisinen 
med offentlige nedskjæringer, privatisering og 
deregulering, fleksibilisering av betingelsene 
for arbeidslivet, et trygdesystem "som skaper 
insentiver til å arbeide", betingelser som gir 
gode vekst- og konkurransevilkår for selskap
ene. 

ØKT UTBITTING 
WTO (Verdens Handelsorganisasjon), Ver
densbanken og IMF (det Internasjonale 
Pengefondet) bygger på de samme prinsip
pene: Frie kapital- og varebevegelser og minst 
mulig politisk styring. Ideologien baserer seg 
på den markedsøkonomiske teorien om at 
hvis markedet får råde fritt vil en oppnå en 
maksimal effektivitet i ressursutnytting og en 
fordeling i ressurstilgang basert på tilbud og 
etterspørsel. I praksis fungerer det ikke sånn. 
Når WTO, Verdensbanken, og IMF samles 
til internasjonale konferanser er det for å 
skape rammebetingelser som gjør det mulig 
for stadig større multinasjonale selskaper å 
intensivere utbyttingen av verdens befolk
ning. 

RVERE MOBILISERER I FAGBEVEGELSEN 
"Norsk Kommuneforbund i Akershus er sterkt 
kritisk til den politikken Verdensbanken fører. 
Vi ønsker derfor å arbeide for at det gjen
nomføres ei brei markering i Oslo i forbind
e/se med møtet, hvor vi setter fokus på mye 
av den usosiale og markedsliberalistiske poli
tikken som Verdensbanken står for." 

Ovenstående uttalelse ble vedtatt på NKF
Akershus sitt årsmøte. Det er en organisa
sjon med 15.000 medlemmer, eller nesten like 
mange som Transportarbeiderforbundet. RV
medlem og leder av Akershus NKF, Tormod 
Jarsve, håper at vedtaket vil bli en inspirasjon 
for mange andre i fagbevegelsen. 

- Dette dreier seg om å se at ting 
henger sammen. Fagbevegelsens grunnlag 
er kampen for lønns- og arbeidsforhold, eller 
"brødpolitikk". Men arbeiderklassen og fag
bevegelsen trenger også mye mer, som RVer 
må du være med å sette flere saker på dags
ordenen. Vi må se hvordan Verdensbanken 
allerede i dag griper rett inn i våre faglige 
rettigheter og i samfunnsutviklingen, mener 
RVeren. 

RYGGDEKNING 

hus. Han mener det viktigste nå er å sørge for 
at vedtaket blir brukt. 

- For oss som er sosialister i fagbe
vegelsen er det viktig å ha formalitetene i 
orden. Er det en viktig sak du jobber med 
er det frustrerende å bli hindret pga. forma
liteter. NKF-vedtaket er viktig for å gi aktivister 
rundt omkring ryggdekning. Det blir lettere for 
et medlem f.eks. i As Kommunale Forening å 
få gjennomslag for å gjøre noe med Ver
densbanken lokalt. Jeg tror også det vil fung
ere inspirerende i forhold til andre foreninger 
uten for Kommuneforbundet. Mange vil tenke 
at "hvis NKF-Akershus kan gjøre noe slikt, 
kan også vi andre mene noe om det", håper 
Jørgen. 

LOKAL T=GLOBALT 
- Offentlig sektor i Norge er lenket sammen 
med politikken til Verdensbanken. Jeg tror 
det er en ny ting som begynner å gå opp 
for folk, at spørsmål om privatisering ikke 
nødvendigvis bare er lokalpolitikk, fortsetter 

Jørgen. 
- Nye globale avtaler som f.eks. GATS

avtalen legger i dag føringer for hvordan lokal
politikere skal drive butikk. Det betyr nye 
utfordringer for oss fagorganiserte. En ting er 
å slåss mot Høyre-politikerne her hjemme i 
Asker, en annen å ta for seg hele Verdens
bankens politikk. Mange har hørt om Ver
densbankens strukturtilpasningsprogrammer, 
hvor land i den 3. verden blir tvunget til pri
vatiseringer og sosialkutt. Slike forhold kan vi 
også få om kort tid. Det handler ikke om vel
dedighet med 3. verden, men om å synlig
gjøre sammenhenger. Når ISS og Norlandia 
går inn og vil ta over driften av eldrehjem i 
Asker er det en del av en global utvikling. 

- Konkurranseutsetting i helsesektoren er 
ikke bare et spørsmål om lokalpolitikk. Når 
Verdensbanken skal ha møte i Oslo er det 
mulig for oss å demonstrere mot de tingene 
som angår deg i din hverdag. Det er på dette 
grunnlaget vi skal mobilisere fremover. 

Iranske arbeidere: 

KAMPMOT 
·VERDENSBANKEN 
OG NORSK OLJE
IMPERIALISM.E 

■ I tråd med ønskene til Verdensbanken 
og WTO har det kapitalistiske islamske 
regimet i Iran gått offensivt ut mot arbeid
ernes levevilkår. Den "reformvennlige" 
president Khatami vil ha en kapitalisme 
etter vestlig modell, men uten noen ret
tigheter for arbeiderne. Samtidig har 
norske Statoil pekt ·ut Iran som sitt 4. 
viktigste satsingsområde. Men den økte 
utbyttingen har ført til ø~t motstand. 
■ Over hele verden har arbeidere begynt 
å slå tilbake mot den globale kapital
ismen. De siste 2-3 årene har også 
den iranske arbeiderbevegelsen fått ny 
selvtillit, ~tier 23 år med brutalt preste
styre. En omfattende lærerstreik i januar
februar ble slått hardt ned på av politiet, 
med flere døde og hundrevis av arrest
erte. Bare det siste året har titusener av 
arbeidere aksjonert mot manglende utbe
taling av lønn, mot privatisering av stat
lige selskaper, mot masseoppsigelser og 
mangel på garantert jobb og sosial trygg
het. Dette gjør de trass i brutal undertryk
king og arrestasjoner. 
■ Iran er et land med 63 millioner 
innbyggere, en av verdens største 
oljeprodusenter og siden 1979 et·"fyrtarn" 
for militant islamisme. I dag er 
arbeidsløsheten ca. 30% og misnøyen er 
økende. En helt ny generasjon har vokst 
opp siden revolusjonen: 2/3 av befolkning
en er under 30 år, og rundt halvparten er 
under 14. Blir det et opprør i dette landet 
vil det få følger for hele regionen. 

-■Mens iranske arbeidere trenger inter
nasjonal solidaritet, har Khatami og 
norske oljekapitalister en felles interesse 
i å fremstille Iran som mer "moderat" 
enn tidligere. Men i Iran er det verken 
organisasjons- eller streikerett, kvinner er 
utsatt for apartheidliknende tilstander og 
alle nasjonale minoriteter blir undertrykt. 
I Norge må alle fagorganiserte, sosial
ister, kvinneaktivister etc. være solidar
iske med den kampen som føres i Iran, 
som i andre land: 

- Nei til diktater fra Verdensbanken og 
WTO 

- Nei til norsk oljeimperialisme 
• Ingen illusjoner om Khatami 
• Solidaritet med de iranske arbeid

erne 

Jørgen Wilhelmsen er leder i Asker 
NKF og styremedlem i NKF-Akers-

24.-26. juni kommer Verdensbanken til Oslo for å avholde en såkalt ABCDE-konferanse, med fattigdom som tema. En rekke 
organisasjoner og enkeltpersoner har stiftet kampanjen Oslo 2002 som vil arrangere protester mot møtet. Det blir mobilisering fra 

hele landet. Det er også opprettet en egen debattliste på Internett. For påmelding eller mer informasjon, følg med på: www.oslo2002.no. 
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EN FARLIG 
MANN 
- Vi visste at vi blei politisk overvåka. Men omfanget overgikk min fantasi, 
sier Ragnar Steinstad, som har mottatt POT-dokumenter fra 21 års over
våking. 

~ JOHANNE BERGKVIST grep mot mine demokratiske rettigheter. 

BEGRENSET INNSYN 
Ragnar Steinstad har mottatt 75 sider som 
dekker politisk aktivitet over 21 år. Hans aktiv
itet i SUF, seinere i AKP og 

Det er grunn til å tro at rundt 50.000 har blitt · 
ulovlig politisk overvåka etter 1945. Mange 

har kommet i registrene til 
POT fordi de har stått på 
RVs valglister eller abon
nert på Klassekampen. Fullt 
lovlig politisk arbeid har 
blitt kartlagt og dokumentert. 
Retten til mappeinnsyn er 
allikevel begrensa. Hen
synet til informanter og 
agenter har blitt satt fremst 
av et enstemmig Storting 
da de vedtok lnnsynslova i 
1998. Lova sier: 

RV har blitt fulgt nøye. Han 
har blitt fotfulgt, besøkende 
er observert og selv foreld-
renes mening om politikk 
er blitt registrert. Særlig har 
hans arbeid i fagbevegelsen 
og som tillitsvalgt i For
svaret blitt sett på som en 
trussel. Hver gang han har 
flytta har de ulike politidi
striktene fått beskjed om at 
de har fått en "farlig" person 
til sitt distrikt. I et notat til 
Garnisonen på Porsanger
moen, i forbindelse med at 

Fullt lovlig 
politisk 
arbeid har 
blitt kartlagt 

og dokumentert. Retten 
til mappeinnsyn er 
allikevel begrensa. Hen
synet til informanter og 
agenter har blitt satt 
fremst av et enstemmig 
Storting da de vedtok 
lnnsynslova i 1998. 

han i 1973 var tillitsvalgt for 600 mann 
beskrives han som person: 

"Det skal ikke gis innsyn 
i et dokument eller en 
opplysning i et dokument 

når sikkerhetsmessige eller personvernmes
sige hensyn tilsier at det gjøres unntak fra 
innsynsretten. Innsyn skal alltid nektes hvis 
slikt innsyn vil gi kjennskap til samarbei
dende ljenester eller for øvrig gi kjennskap 
til overvåkingspolitiets lovlige metoder på en 
måte som kan forhindre gjennomføringen av 

"Vanlig manipulering og framgangsmåte, 
og meget godt skjult. For øvrig har han opp
trådt meget forsiktig og korrekt. Tydelig dyktig, 
arbeider i det stille, virker solid og overbe
visende, og man må slutte av dette at han 
er skolert, og må betraktes 
som en '1arlig" mann i kraft 
av sin arbeidsmetode." 

Dette viser 
at POT 
hadde plas
sert agenter 

i SUF-laget, at de hadde 
avsatt folk til å fotfølge 
overvåka personer på 
dagtid og at de hadde 
folk som gikk skift for å 
utføre jobben. 

overvåkingsljenestens opp
gaver. " 

Så vidt formulert at det 
kan brukes til hva som helst. 
Resultatet er at mappa bare 
er et redigert utvalg av alt 
de hemmelige tjenestene 
dreiv på med. For bruken 
av informanter var utstrakt 
og hensynet til Mossad og 
britisk etterretning har blitt 
satt foran retten til innsyn. 

Siste flyttemelding han 
har sett er så seint som fra 
1989. - At de registrerte 
hvem som kom på besøk er 
et overtramp mot meg som 
person, sier han. Jeg har 
gått ut med mappa og ser 
det som en forpliktelse. Jeg 
har også søkt om erstatning. 
Ikke fordi jeg er en psykisk 
knekt mann, men rett og 
slett fordi POT har handla ulovlig. Det å havne 
i POTs arkiver som en fare for rikets sikkerhet 
på grunn av politiske standpunkter er et over-

På begynnelsen av· 1970-
tallet kom den amerikanske propagandafil
men Green Berets som hyllet USAs krigføring 
i Vietnam, med John Wayne i hovedrollen. 

I RVs POLITIKK 
■ RV krever full innsynsrett. A få se hele mappa er nødvendig for å kunne gjennomføre et 
oppgjør mot den ulovlige politiske overvåkinga og registreringa. 
■ RV oppfordrer alle som har mistanke om at de har blitt politisk overvåka om å benytte 
retten til å søke om innsyn innen år 2003. Vi vil kunne gi informasjon om denne retten, og 
retten til å klage og kreve erstatning når mappa er mottatt. 
■ RV krever garantier for at den ulovlige politiske overvåkinga er over. 

Ragnar Steinstad har vært politisk overvåket i 21 år. Retten til mappeinnsyn er allikevel begrenset. 

Filmen møtte store protester. POT ventet seg 
reaksjoner fra SUF-laget på Notodden og 
skrev i et notat om Ragnar Steinstad: 

" .. .pålitelige kilder melder meddelte 9ds. 
Kl.1015 at det ikke ville 

TETT SAMARBEID 
11975 fikk Ragnar Steinstad sparken fra Sie
mens. Fagforeningslederen på Siemens skrøt 
seinere til fagforeningslederen på Ranheim 

En rekke 
papirfabrikk, Ragnars nye 
arbeidsplass i Trondheim, 

mapper hvordan han hadde samar-
viser at del- beidet med bedriftsledelsen 

takelse i 

bli noen deltakelse fra Not
odden da det ikke passet 
for noen av . medlemmene. 
Videre undersøke/se utover 
dagen viste at formann i 
det stedlige partilag av SUF 
var fraværende i byen. Ny 
kilde meldte kl. 19. 15 at han 
samme dag ved 12-tiden 
hadde gått inn i bilen til 
Steinstad - en rød VW fra ca 

streiker, støttearbeid og 
andre faglige kamper 
har vært overvåka, med 
god hjelp av den Ap
dominerte LO-ledelsen. 

for å bli kvitt Ragnar - på 
politisk grunnlag. 

Ragnar hadde imidlertid 
ikke markert seg politisk i 
løpet av prøvetida. Ønsket 
om å kvitte seg med han 
måtte derfor ha vært basert 
på opplysninger de hadde 

1960 H5520. Bilen var deretter sett kjørende 
utover Sauheradveien." 

Dette viser at POT hadde plassert agenter 
i SUF-laget, at de hadde avsatt folk til å fot
følge overvåka personer på dagtid og at de 
hadde folk som gikk skift for å utføre jobben. 

FAKTA 

fått fra andre steder. Seinere blei han nekta 
jobb av faglige og politiske grunner på papir
fabrikken Union i Skien. "Vi vil ansette elek
triker, ikke tillitsvalgt" var svaret han fikk på 
jobbsøknaden. Ikke noe av dette er nevnt i 
mappa, men samarbeid mellom overvåkings-

Boka De visste alt av Bye, Jacobsen og Sjue (høsten 1993), var den direkte årsaken til at 
Lund-kommisjonen blei oppretta for å granske ulovlig politisk overvåking utført av Politiets 
Overvåkingstjeneste (POT). I 1996 la Lund-kommisjonen fram sin rapport. Her ble omfattende 
overvåking av hele venstresida avslørt. Stortinget vedtok Innsynslava i 1998, som blant annet 
gir begrensa rett til innsyn for å beskytte informanter og samarbeidet med utenlandsk etter
retning. Søknadsfrist for innsyn er utgangen av 2003. Det er mulig å klage på innsynet og kreve 
erstatning. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



VELFERD 

siden og i overvåkingspolitiet at slikt samar- En velferdsstat for kvinnefrigjøring 
beid var godkjent på toppen og ble vurdert 
positivt. n 

politiet og Arbeiderpartiet og deler av LO var 
ikke uvanlig. 

En rekke mapper viser at deltakelse i 
streiker, støttearbeid og andre faglige kamper 
har vært overvåka, med god hjelp av den 
Ap-dominerte LO-ledelsen. Lund-kommisjo
nen slår fast: 

«VÅRE FORHANDLERE I EEC» 
I et hemmeligstempla dokument underskre
vet av politimesteren på Notodden, står det 
om et 1. mai-arrangement som Ragnar leda: 
"Hovedtaleren framførte en meget krass tale. 
Han sparte ikke på uttrykkene, verken når det 
gjaldt vår regjering, dets medlemmer og våre 
forhandlere i EEC." 

- Vi blei overvåka på politisk grunnlag. 
Hvis du var for Vietnamkrigen, EEC, Apart
heidsystemet og demonstrerte for det, blei du 
ikke kartlagt, og ikke regna som statsfiende. 
Vi må huske på at POT ikke er en frivillig 
organisasjon, men en statstjeneste som av 
hensyn til rikets sikkerhet kartla folk for poli
tiske standpunkter, folk som agiterte for det, 
som sto fram. I 21 år har jeg blitt kartlagt og 
regna som statsfiende fordi jeg har aksjonert 
og organisert, forteller Ragnar. 

IKKE FOR Å STØVE NED ARKIVET 
- Hva skulle POT bruke alle opplysningene 
til? Da AKP brukte dekknavn blei vi ledd av, 
da vi hevda at vi blei overvåka trodde ikke 
folk på det, for "sånn er ikke Norge". Men vi 
visste jo at overvåkinga foregikk, og anså det 
nesten som en del av dagliglivet. 

Omfanget av overvåkinga var mye større 
enn Steinstad og mange andre på venstre
sida hadde trodd. Lund-rapporten avslørte at 
overvåkingspolitiet har gått inn i privatlivet til 
folk og fotfulgt dem, plassert agenter i organ
isasjoner, spart på leserinnlegg og valglister. 

- I dag ser jeg at hemmeligholdet misten
keliggjorde oss selv, men det var ikke dumt ut 
fra tanken om å beskytte folk på venstresida. 
Mange har lidd og blitt nekta jobb. Bakgrun
nen var at de regna oss som fiende av staten. 
Materialet blei ikke henta inn for å samle støv 
i arkivet. Opplysningene var til for å brukes. 

Steinstad mener overvåkerne tenkte seg 
at i en gitt situasjon ville andre deler av 
staten, politi, militæret og domstoler kunne 
settes inn mot folk på venstresida. Frykten 
for politisk motiverte angrep mot venstresida 

Materialet 
blei ikke 

"Det har ikke blitt påvist 
noe fast mønster i lokalt 
samarbeid mellom overvåk
ingspolitiet og organisas
jons/edd og medlemmer i 
Arbeiderpartiet og LO. Men 
kommisjonen kan slå fast at 
lokal kontakt og samarbeid 
ikke var uvanlig. Initiativene 
kom helst fra politiet, men 

henta inn 
for å samle 

støv i arkivet. Opplys
ningene var til for å 
brukes. 

var ikke ubegrunnet. 11973 
øvde Forsvaret på et tenkt 
scenario hvor de skulle slå 
til mot streikende arbeidere 
i Odda og Tyssedal. Nato
meldinger om disse øving
ene blei den gang avslørt 
av soldaten Narve Trædal. 
Han blei tiltalt for å ha lekket 

de blei gjerne møtt med åpen velvilje og pol
itiet fikk informasjon, særlig om hvem som 
var kommunister på arbeidsplasser og i lokal
miljøet, og hva de stelte med. Informasjon 
gikk også i noen tilfeller andre veien fra poli
tiet til partiet/fagbevegelsen. [. .. ] det var en 
utbredt oppfatning både i Arbeiderpartiet/LO-

NETTADRESSER 

opplysningene, men blei til 
slutt frikjent i Høyesterett. 

- Situasjonen i Norge har aldri tilsagt at 
det skulle føre til likvidasjoner og massearre
stasjoner. Men den grundige overvåkinga må 
sees i det lyset, sier Steinstad. 

■ Lund-rapporten i sin helhet: www.stortinget.no/lind/httc.htm 
■AKP har en utfyllende side, med pekere til mapper, artikler, lnnsynslova etc: 
www.akp.no/mappa/index.html 
■ Organisasjon Mot Politisk Overvåking (OPO): home.no.n.et.overvak/ 
■ Slik søker du innsyn: http://www.akp.no/nytt/innsyn2000.htm 

Vi må hindre at velferdsgodene vi 
har undergraves av privatisering 
og økte egenandeler. Men skal vi 
fjerne ulikhetene mellom kvinner og 
menn, må vi også kreve endringer. 

Målet med feminismen - og RVs mål - er 
å oppnå full kvinnefrigjøring. For at det skal 
kunne gjennomføres må kvinnefrigjøringen 
være et grunnleggende prinsipp i alle deler 
av samfunnslivet og samfunnsutviklingen, så 
også som en del av velferdsstaten. Når vi tar 
opp kampen for velferdsstaten og mot betal
ingssamfunnet er det vesentlig å kjempe for 
en ny og forbedret velferdsstat, og ikke bare 
ønske å beholde alt ved det gamle. Dagens 
velferdsstat er bygget opp som et kjønnsdelt 
system, hvor menn og kvinner har forskjellig 
stilling og posisjon. Kampen for velferdsstaten 
må blant annet også være en kamp for å 
utjevne ulikhetene mellom kvinner og menn. 

Kvinners relativt sterke posisjon i Norge 
bygger på en sterk offentlig sektor. Utbygg
ingen av velferdsstaten har flyttet mange av 
omsorgsoppgavene ut av familien og gjort 
dem til et offentlig ansvar. Det har gitt kvin
ner økt mulighet til å delta i arbeids- og sam
funnsliv. 

I dag er velferdsstaten og dens grunn
verdier i ferd med å bli rasert. Dette slår 
ekstra uheldig ut for kvinner, fordi deres posi
sjon i arbeidslivet er svakere enn menns, og 
fordi de er mer avhengig av velferdsstaten 
som brukere. Flertallet av de som jobber i 
omsorgsyrker er også kvinner. Kampen for 
velferdsstaten og kampen for kvinnefrigjøring 
er to sider av samme sak. 

Kvinners økte yrkesaktivitet de siste 
tiårene har gitt grunnlag for en kvinnebe
vegelse, og gitt større kvinnelig deltakelse 
i politikk og samfunnsliv. Men det er fort
satt slik at hovedansvaret for omsorgen 
for barn og syke hviler tyngst på kvinner, 
og det gjør at kvinner er avhengige av en 
sterk offentlig sektor. 

HJEM IGJEN? 
Velferdsstaten har hatt mye å si for kvinners 
mulighet til selv å kunne organisere sin egen 
hverdag. Kvinner trenger ikke lenger være 
hjemme for å ta seg av barn eller gamle syke 
foreldre , man har fått offentlig eldreomsorg 
og barneomsorg. Det har gjort at kvinner kan 
tjene egne penger og er mindre avhengige av 
ektemann eller annen familie som forsørger. 

I en velutviklet velferdsstat blir familien 
hjulpet av betydelige supplement av offentlige 
tjenester, og enkelte hevder at dette har vært 
med på å tømme familien for funksjoner. I lys 
av diskusjonene omkring velferdsstaten har 
man dermed også fått en diskusjon om den 
moderne foreldrerollen. Dette har vært heftig 
debattert de siste årene, blant annet i debat-

. ten om barnehagepolitikk og kontantstøtte. 
Her ble småbarnsfamiliens organisering av 
dagliglivet et hett politisk konflikttema. 

RVs kritikk av ordningen med kon
tantstøtte går ut på at den innebærer en 
støtte til den gammeldagse funksjonsdelte 
kjernefamilien, i praksis at far er forsørger 
og mor hjemmeværende . Det dreier seg 
ikke bare om kvinners mulighet til å være 
i lønnsarbeid, men om adgang til en rekke 
sosiale rettigheter som i det norske sam-

funnet er knyttet til det å ha inntekts
givende arbeid. 

GRUNNLAGET FOR VELFERDSSTATEN 
Den norske velferdsstaten ble bygget på 
det grunnlaget at tjenestene skulle være 
universelle. En skulle betale skatt etter 
evne, mens velferdsgodene skulle være likt 
tilgjengelig for alle, uansett inntekt eller sosial 
status. Enhver innføring av egenandeler og 
privatisering av velferdstjenester undergraver 
dette prinsippet. Siden kvinnelønna ligger 
under menns lønnsnivå er det i kvinners inter
esse at de offentlige tjenestene er billigst 
mulig. 

Med den utviklingen vi nå ser, er det i 
framtida ikke nødvendigvis staten som gfr 
deg de tjenestene du trenger. Det kan like 
godt være private aktører som er ute etter å 
tjene penger på dine behov for velferd. Denne 
økende privatiseringen av offentlige tjenester 
truer velferdsstaten. En av de farligste kon
sekvensene av privatisering og anbudsutset
telse er at politikerne sier fra seg innflytelse 
og overfører styringen av offentlige tjenester 
fra politikken til markedet. 

VELFERDSSTATSMODELLERIEU 
Det finnes flere forskjellige velferdsstats
modeller i EU-landene, men alle skiller de seg 
på avgjørende vis fra den norske. 

I den mest utbredte modellen er dine 
sosiale rettigheter knyttet til jobben din , van
ligvis på basis av individuelle forsikrings
ordninger. Er en uten arbeid har en enten 
ingen eller kun en meget begrenset sosial 
sikring. Det vil med andre ord si at familien 
som økonomisk enhet og "forsikringsordning" 
blir viktig. Italia er et eksempel på dette. 

I mange europeiske land har kirken og 
de frivillige organisasjonene tatt over mange 
av de "typiske" velferdsstatsordninger, f.eks. 
barnehager, skoler og sykehusdrift. Lovgiv
ningen i disse landene er bygget opp med 
utgangspunkt i familien som en økonomisk 
enhet, og bygger i varierende grad på at kvin
ner utfører ubetalt omsorgsarbeid i hjemmet 
og har en løs tilknytning til arbeidsmarkedet. 

EUs grunnleggende prinsipp om fri flyt 
av varer, tjenester, kapital og personer forut
setter at enhver arbeidstaker kan ta med 
seg sosiale rettigheter som er opptjent i et 
EØS-land til et annet EØS-land. Det indre 
marked er dermed i konflikt med den norske 
velferdsmodellen. 

En omlegging av skattefordelingen gjør 
at de som finansierer "velferds-Norge" -
kommuner og fylkeskommuner - får stadig 
mindre av skatteinntektene. Velferdsordn
ingene betales ikke av skatt, men i stigende 
grad av egenandeler og avgifter. 

Vi utvikler oss raskt mot ett samfunn med 
velferd for de som kan betale og har forsikret 
seg. I beste fall blir det veldedighet til de som 
faller utenfor. I et forsøk på å motvirke dette 
er det viktig at en leser statsbudsjettet og 
analyserer økonomien med kvinnebriller -
for å synliggjøre hvilke konsekvenser vedtak
ene får for kvinner og kvinners hverdagsliv, 
såkalt "kjønnsbudsjettering". I en ny og sterk
ere velferdsstat må målet være å" få vekk 
de sosialt skapte kjønnene, sl ik at velferds
godene blir likt tilgjengelige for begge kjønn! 

Elise Malde 
kvinnepolitisk leder RV 
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Valget 2001 var en smell i trynet for RV. Etter 
å ha gått jevnt fram i valg gjennom hele nitti
tallet fikk partiet en nedtur over alt utenom 
Hordaland. Etter en slik tilbakegang er det lett 
å gi opp. Et så lite parti som RV kan fort ende 
som ei sekt og bli gitt opp av folk til fordel 
for det større, mer spiselige og maktkåte SV. 
Valgtilbakegangen tvinger oss i RV til å ta 
et valg om vår egen framtid . Skal vi aksept
ere en skjebne som et promilleparti og være 
fornøyd med det, eller skal vi gjøre noe helt 
annet? Jeg tror Norge trenger et RV som 
gjør noe helt annet. På tross av et møkkavalg 
høsten 2001, kan RVs rolle i norsk politikk 
bli større de neste åra enn noensinne. Det 
er ingen fysisk lov som gjør det ideologiske 
partiet RV lite, og sakspartier som SV og Frp 
store. 

MILITÆR GLOBALISERING 
Behovet for et sosialistisk, marxistisk og 
radikalt parti har ikke blitt mindre det siste 

mot stater, men innafor stater, eller i verste 
fall fra lufta over stater. Gjennom bombing, 
kommandoaksjoner og borgerkrig skal den 
til enhver tid sittende amerikanske president 
kunne avsette enhver statsleder eller ethvert 
regime som setter seg opp mot USA. Fang
ene som nå sitter med bind for øynene på en 
base på Cuba er satt der til skrekk og advar
sel for hele verden. "Her kan du havne, om 
du setter deg opp mot USA, uansett hvor du 
bor, hvilke rettigheter du har i ditt eget land, 
og hvor rettferdig kampen din måtte være". 
USA skiller ikke mellom muslimske funda
mentalister, eks-kommunister eller sosiale 
bevegelser. De som truer den nye markeds
økonomien, det globaliserte monopol, skal 
slås ned på uansett. 

NORGE USA-LOJAL 
Denne utviklinga er farlig, den kan utløse 
en ny verdenskrig hvis cowpoyer som Bush 
jr. får fortsette å lede den, og den gjør 

En israelsk 
statsminister 
kan gjen
nomføre 

året. Gjennom mange år har 
vi sett en voldsom liberal
isering av verdensøkono
mien. Markedene har tatt 
mer og mer av kontrollen 
over fenomener som før 
har vært politisk styrte. Glo
baliseringa har gitt oss en 
verden hvor de store multi
nasjonale selskapene styrer 
stadig mer av utviklinga. 
Den frie konkurransen 
skaper nye private monop
oler. 

folkemord mot 

alle verdens land og folk til 
leilendinger under USA. Vi 
ser utviklinga av det som på 
fagspråk heter en unipolar 
verdensorden, og vårt eget 
land er en solid støttespiller 
for dette. Gjennom vår rolle 
som USA-lojal uten egne 
stormaktambisjoner, har 
Norge vært ei nyttig brikke 
for amerikansk diplomati. I 
Midtøsten, på Sri Lanka og 
i Latin-Amerika har USA 
kunnet bruke Norge i trygg 
forvissning om at vi aldri 
vil gjøre noe som ikke Det 
Hvite Hus har godkjent. Da 
Norge tiltrådte FNs sikker
hetsråd uttalte for sikkerhets 
skyld vår FN-ambassadør 
Ole Kolby at det var helt 
utenkelig at Norge ville gjøre 
noe annet enn USA i sikker
hetsrådet, og han la til: 

Det som kalles glo
bal-isering, er i hovedsak 
gjennomføringen av en ver
densomspennende kapital
isme, med en økonomisk 
imperialisme uten 
konkurrenter. I kjølvannet 
av denne, ca 10 år etter 
at økonomien begynte å 
utvikle seg, ser vi nå fram
veksten av en militær ver

palestinerne uten at det 
hvite hus løfter en finger, 
mens Serbia og Milosovic 
blei bomba sønder og 
sammen med begrunnelse 
i det samme. Og i Bin 
Ladens hjemland, Saudi
Arabia, kan de nekte kvin
ner de mest 
grunnleggende ret
tigheter, hogge hendene 
av folk for lommetjuveri 
og samtidig nyte vestens 
gunst. Sjølsagt fordi Israel 
og Saudi Arabia spiller på 
lag med USA. 

densorden som bygger på den nye globale 
imperialismen. USAs bombekriger i Kosovo 
og ikke minst Afghanistan varsler en ny epoke 
som kan bli like undertrykkende som kolonit
ida, og like politisk viktig som frigjøringskri
gene. Det USA nå prøver å gjennomføre er i 
realiteten amerikansk krigslov som overordna 
alt annet i hele verden. 

HEGEMONI 
I den tidlige fasen etter 11 . september var 
det en sekretær i Det Hvite Hus som slapp 
katta ut av sekken. Han uttalte at dette betyd
de "the ~nding of nations". Utsagnet blei 
senere trukket tilbake, men det er i realiteten 
en god beskrivelse av det hegemoniet som 
nå innføres. Den fysiske kontrollen over terri
torier er ikke lenger viktig for USA, det som 
er viktig er den politiske og økonomiske kon
trollen over dem. Militær makt brukes ikke 

"Hvorfor skulle vi det?". 

DOBBELTMORAL 
Denne politiske og økonomiske utviklinga, 
denne ny-imperialismen skaper en verden 
hvor den strukturelle og systematiske ulike
behandlinga av folk etter kjønn, rase, klasse 
og geografisk tilhørighet er det dominerende 
trekket. En israelsk statsminister som Arie! 
Sharon kan gjennomføre folkemord mot pale
stinerne uten at det hvite hus løfter en finger, 
mens Serbia og Milosovic blei bomba sønder 
og sammen med begrunnelse i det samme. 
I Afghanistan blir Taliban bomba og forsøkt 
utrydda fysisk. Etter sigende på grunn av sin 
umenneskelige behandling av kvinner og sin 
støtte til terror, men i Bin Ladens hjemland, 
Saudi-Arabia, kan de nekte kvinner de mest 
grunnleggende rettigheter, hogge hendene av 
folk for lommetjuveri og samtidig nyte vestens 
gunst. Sjølsagt fordi Israel og Saudi Arabia 

spiller på lag med USA når det kommer til 
økonomisk globalisering, mens Taliban og 
Milosovic var motspillere, og fordi Serbia og 
Afghanistan var området hvor de amerika
nske tanks og fly ikke fikk ferdes fritt. Etter at 
USA med store deler av vesten i ryggen har 
brukt sin krigsmaskin i disse to landa, står vi 
ikke i en verden fri for terror, vi har ikke et 
Balkan hvor friheten rår, men USA har sikra 
seg trygge militære baser i begge områdene. 

INGEN OPPOSISJON? 
For å forstå hva som skjer i verden trengs 
det analyser. Det er ikke avgjørende om det 
er Clinton eller Bush som sitter ved makta 
så lenge det er den amerikanske kapital
ismens interesser som styrer uansett. Under
trykkinga, urettferdigheten og volden i verden 
skjer systematisk og den følger mønstre. RV 
ser det. RV er et parti som ikke tror at krigen 
i Midtøsten forsvinner om man tar en telefon 
til Bush, som Kristin Halvorsen så fint sa det. 
Bush og Sharon har felles interesser, Israel er 
USAs brohode i Midtøsten. Hvis Bush irette
setter Sharon, er det bare for å få et pusterom 
for å iverksette sin egen krig i området, den 
mot Irak. 

Det norske stortinget er i dag tappa for 
analyser av dette. Ingen løfter sin stemme 
mot imperialismen eller påpeker det systema
tiske i undertrykkinga. Ingen protesterer mot 
et begrep som "Krigen mot terror". Ettertida 
viste at vi som sa at det ikke handla om terror 
hadde rett. USA etablerer nå permanente 
baser i hele området. Norge har etablert seg 
militært i Kirgisistan, like ved grensa til Kina. 
Hva i alle dager skal vi der? Det finnes gode 
SVere på tinget som skjønner dette, men for 
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verden, og Norge er ikke noe unntak. Norge i 
dag er et samfunn i rask forandring, og foran
dringen går mot et samfunn de færreste av 
oss ønsker seg. Den dominerende følelsen 
som spres i Norge er utrygghet og usikker
het. Vi er et av verdens rikeste land, og den 
materielle velstanden spres fortsatt til mange. 
Arbeiderklassen lever stort sett gode liv og 
nyter godt av goder som i tidligere tider var 
forbeholdt borgerne. Dette bidrar sammen 
med det nye fragmenterte produksjonssys
temet til å gjøre klassebevisstheten mindre. 
Det er svært få som omtaler seg sjøl som 
tilhørende arbeiderklassen i Norge, og enda 
færre som har et identitetsmessig forhoid til 
begrepet, blant annet fordi de sjøl ikke føler 
seg undertrykt. Likevel spres det utrygghet: 

VELFERD UNDER PRESS 
Framtida er et åpent rom hvor ingen helt veit 
hva som venter dem. Arbeidsmarkedet blir 
stadig hardere, utstøtingsmekanismene blir 
flere. Om folk ikke svetter seg i hjel og dør ved 
samlebåndene lenger, så er det stadig flere 
som sliter seg ut fysisk og psykisk for å henge 
med i arbeidsgiverens krav til liten bemanning 
og høy produksjon. I tradisjonelle middelklas
seyrker innafor kreative og frie yrker krever 
arbeidsgiveren sjela til folk, på en måte som 
gjør dem utbrukte når de er 35. Skillet mellom 
offentlig og privat sektor er i ferd med å for
svinne, de nye kravene til modernisering som 
reises unisont i alle partier fra Frp til langt inn 
i SV fjerner effektivt de humane trekka som 
offentlige arbeidsplasser har hatt. Kommune, 
stat eller statsbedrift er i ferd med å bli like 
ille, om ikke verre enn private konserner, noe 
f.eks. Telenor er et godt eksempel på. 

For å skjule 
indre konflik
ter har SV 
bestemt at 

å skjule indre konflikter har 
partiet bestemt at det bare 
er Kristin Halvorsen som får 
uttale seg om utenrikspoli
tikk i SV. Det svekker ven
streopposisjonen i Norge. 
Det svekker antiimperialis
men at et styrka SV opp
summerer krisa i Midtøsten 
med at det bør tas en tel
efon til Bush, at de revo
lusjonære SVerne sin parti

det bare er Kristin Halvor
sen som får uttale seg om 
utenrikspolitikk i SV. Det 
svekker venstreopposisjo
nen i Norge. 

De velferdsordningene 
som skal ta vare på folk om 
de ikke klarer seg i arbeids
marked- et står også under 
press. Faren ved å miste 
jobben eller å bli sjukemeldt 
er sjølsagt ikke så stor om 
velferdsstaten finnes der til 
å ta vare på deg og gi deg 
muligheten til et godt liv. 
Dessverre er det ikke sånn. 

leder awiser diplomatisk boikott av Israel som 
useri-øst mens AUF-lederen faktisk støtter 
dette RV-kravet. Det trengs en langsiktig opp
bygging av motstand mot USAs cowboypoli
tikk verden rundt. For å få til det trengs det 
partier som ser at politikken ikke er et resultat 
av en manns dumhet, men sterke økono
miske og militære interesser i det globale sys
temet vi lever under. Hvis en ikke har slike 
analyser, ender man opp med å tro alt for mye 
på den offisielle versjonen av sannheten, slik 
SV endte etter 11. september da d~ stemte 
for å gi USA retten til militær hevn. 

SAMFUNN UNDER ENDRING 
Den økonomiske liberalismen som samles 
under globaliseringsparaplyen feier over 

Tvert imot handler stadig 
flere av de fortellinger vi hører fra 
velferdssektoren mer om svikt enn om trygg
het. Private pensjonsforsikringer, trygdefor
sikringer, sjukhus og skoler vokser fram som 
paddehatter. Folk stoler ikke lenger på at kol
lektivet tar vare på dem om individet svikter. 
Usikkerheten og utryggheten fra det fleksible 
arbeidsmarkedet forplanter seg også inn i den 
offentlige sektoren. 

ET NYTT MENNESKESYN 
Privatisering, fleksibilisering og moderniser
ing er alle positivt lada moteord som flyr rundt 
oss til enhver tid. Samtidig er de bundet opp 
til den utryggheten som vokser rundt oss. 
De knytter seg ikke til det sosialdemokratiske 
velferdssamfunnet som vokste fram i Norge 
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etter krigen, og heller ikke til noen av de verdi
ene som fagbevegelsen og de sosiale beveg
elsene har stått for i Europa i det forrige 
århundre. De knytter seg opp mot et men
neskesyn og et samfunn hvor individet og 
individets rolle som konsument står i sen
trum . Arbeiderbevegelsen har alltid holdt fram 
menneskenes produksjon som grunnlaget for 
erkjennelse og verdi, og menneskeverdet som 
noe universelt som ingen kan ta fra deg, ikke 
en gang deg sjøl. "Gjør din plikt, krev din rett" 
var et slagord som oppsummerte både verdi
synet og den sterke sjølfølelsen som den 
nrorske industriarbeiderklassen bygde på. I 
"det nye verdensbildet" er menneskets verdi 
ikke knytta til produksjon, men til konsum. Det 
er gjennom ditt konsum - dine valg i marked
et - du får verdi. Alle menneskelige relas
joner reduseres til et spørsmål om å velge 
rett i konkurranse med andre individer. Men
neskeverdet er noe du gjør deg fortjent til 
gjennom dine valg. Velger du feil, er dLI lat, 
dum eller dumsnill. Du har deg sjøl å takke for 
at du havner i uføret. Da er det ingens plikt 
å hjelpe deg lenger, du har frasagt deg ditt 
menneskeverd, og samfunnet fraskriver seg 

En ny militær verdensorden vokser fram, som bygger på den nye globale imperialismen. USAs bombekriger i Kosovo og ikke minst Afghanistan varsler en ny epoke 
som kan bli like undertrykkende som kolonitida, og like politisk viktig som frigjøringskrigene., skriver Aslak Sira Myhre. 

. " ansvar. 

PÅ BEKOSTNING AV ANDRE? 
I et slikt samfunn, hvor hvert valg en gjør om 
utdanning, jobb, partner eller økonomi kan bli 
skjebnesvangert, vokser sjølsagt utrygghet, 
redsel og angst. I det moderne Norge skapes 
identiteten din gjennom valgene dine i klesbu
tikken, velferden din gjennom valgene dine i 
arbeidsmarkedet, og pensjonen din av valg i 
aksjemarkedet. Oljefondet og pensjonsfond er 
to forskjellige ekstreme utgaver av denne ide

lonistenes forståelse av verden: verde~ er et 
sted som man kan hente rikdom hjem fra. Vi 
er sterkere enn folk i Afrika, Asia og Latin
Amerika, og så lenge vi er det har vi rett til å 
plyndre ressursene deres. Vi er vinnere i den 
globale konkurransen og vinneren tar alt. 

"FRIHET" 
Den andre sida av dette er pensjonsfondene, 
som gjør det samme på individnivå. I Sverige 
kan man nå forvalte sin egen pensjon gjen
nom å gå inn på nettet og bestemme hvor 

Arbeider-
bevegelsen 
har alltid 
holdt fram 

ologien. Når Norge bygger 
opp et kapitalfond på snart 
tusen milliarder, som skal 
sikre framtidas pensjoner og 
velferd i Norge, og invest
erer store deler av summen 
i aksjer, er alle ideer om 
verdensfelleskap drept til 
fordel for verdenskonkur
ranse. Dette oljefondet kan 
bare bli lønnsomt for folk i 
Norge dersom aksjene på 
de store børsene kaster 
godt av seg, og de vil bare 
gjøre det dersom utbyttet 
til de store selskapene er 
høyt. Dette utbyttet vokser 
fortere jo dårligere lønns
og arbeidsforhold folk har 
verden over, og jo mer 

menneskenes produksjon 
som grunnlaget for erkjen
nelse og verdi, og men
neskeverdet som noe 

ens egen del av fondet 
skal investeres. Volvo, Erie
son eller McDonalds. Du 
bestemmer sjøl. Problemet 
med den "friheten" og 
friheten i et hvert innsats
bestemt pensjonssystem er 
igjen at det legges enormt 
ansvar på individet og indi
videts valg. Pensjonen din 
ryker igjen hvis du gjør en 
feil , sklir eller blir sjuk for 
tidlig. Du må spare nok 
penger sjøl , og de må inves
teres rett. Er du i et fond 
med god avkastning, og har 
spart mye penger, får du 
god pensjon. Mangler en 
eller begge, velkommen til 
minstepensjonistenes triste 

universelt som ingen kan 
ta fra deg, ikke en gang 
deg sjøl. I "det nye 
verdensbildet" er men
neskets verdi ikke knytta 
til produksjon, men til 
konsum. Det er gjennom 
ditt konsum - dine valg i 
markedet - du får verdi. 

naturressurser som ødelegges. Norge kan 
altså bare lykkes på bekostning av andre -
fattige folk i resten av verden. Investering i 
klasebomber er bare et ekstremt utslag av 
dette. Ei framtid hvor det norske oljefondet 
slåss med det svenske mobiltelefonfondet om 
avkastning til egenvelferd er et annet ekstremt 
utslag av det samme. 

Poenget er at vi har overtatt de gamle ko-

rekker. 
Denne utviklinga pågår med alt og alle. Og 

i kjølvannet av den spres den nye folkesjuk
dommen: angst, depresjon og utslitt-het. Alle 
tre produkter av et samfunn som setter indivi
dets "frie" valg over alle kollektive rettigheter. 
Og det hele presenteres som naturlig. Som 
om det alltid har vært sånn. Det er ikke riktig 
at det alltid har vært sånn. Tvert imot, det har 

aldri før ek1istert samfunn hvor din mulighet til 
overlevelse når du er 60 år gammel avgjøres 
av dine valg når du var 25. Du kunne gjøre 
dumme ting fra stein-alderen av og fram til i 
dag uten at livsretten din har blitt tatt fra deg. 
De gamle fikk ikke mindre mat av sine barn 
sjøl om det hadde vært tørke 10 år før. Folk 
blei ikke satt ut til ulvene så lenge det var 
mulig å fø på dem. Det er samhold som har 
vært naturlig, og det konkurransesamfunnet 
som nå skapes er det som er fremmed og 
farlig. 

FRAMTIDA FOR RV 

kraft i Norge. Vi må tørre å forandre oss for 
å bli flere, så lenge det politiske grunnlaget 
forblir bra. Vi må videreføre det uvurderlige 
arbeidet som opprørere fra RV gjør i hele 
landet i dag. Klassekamp, kvinnekamp og 
antirasisme vil fortsatt være sentralt, men vi 
må også utvikle oss videre. RV trengs mer 
enn noensinne. SV styrka seg voldsomt ved 
valget høsten 2001, og har gått enda lenger 
fram på meningsmålingene denne vinteren. 
Likevel er min påstand at den utenrikspolitiske 

Vi trenger 
ikke flere 

Sjøl om klasseteori står 
svakt i dag, og sjøl om par
tier kan gjøre stor suksess 
som "saks-partier" enten det 
er helse og eldre eller barn 
og unge som er saken, 
mener jeg at RV har ei 
framtid som ideologisk 
klasseparti. Svaret på de 
utfordringene som samtida 
gir oss ligger ikke i å 
videreutvikle eller akseptere 
individualismen som eneste 
prinsipp. Tvert imot trengs 

sakspartier 
eller popu

listpartier, vi trenger en 
populær bevegelse som 
både bekjemper den 
såkalte moderniseringa 

opposisjonen i Norge har 
blitt svekka siden valget. 
Kristin Halvorsens monopol 
på å uttale seg om uten
rikspolitikk gjør at alt som 
skisseres ovafor av en ny 
verdensorden blir borte i 
"telefon til Bush", "begge 
parter må besinne seg" eller 
"fred er viktig nå". Barn og 
unge er et rettferdig krav 
for småbarnsforeldre. SV 
treffer dem og mange med 
jobb i offentlig sektor, men 
det samler ikke folk mot lib
eralismen og individualiser
inga. Vi trenger ikke flere 

og den nye imperialismen. 
Vi trenger ikke mer av 
markedets frihet, vi 
trenger folkelig frihet, soli
daritet og fellesskap. Dit 
vil RV - blir du med? 

det gjenreising av kollektive identiteter. Identi
teter og organiseringer som kan gi rom for 
kollektiv trygg-het, samtidig som folk i større 
grad enn i de Sovjet-inspirerte samfunnene 
får muligheten til individuell utvikling. Det 
trengs å utvikles svar på høyresidas rop om 
moderne marked. Det nytter ikke å lene seg 
på verken Gerhardsen eller Lenin når det 
21. århundres progressive samfunnsalterna
tiv ska] utvikles. Det trengs tenking, kreativitet 
og etter mitt syn med klasseteori og marxisme 
som redskap, og ikke religion. RV må ikke 
forbli et promilleparti, men ei politisk viktig 

sakspartier eller populistpartier, vi trenger en 
popu-lær bevegelse som både bekjemper den 
såkalte modemiseringa og den nye imperial
ismen. På tross av et dårlig valg høsten 2001, 
er RV avgjørende for at vi skal få noe sånt. 
RV må bli et udogmatisk parti , som sammen 
med andre kan skape den nye sosiale bev
egelsen i Norge. Vi trenger flere kjettere og 
flere ildsjeler. Vi trenger ikke mer av marke
dets frihet, vi trenger folkelig frihet, solidaritet 
og fellesskap. Dit vil RV - blir du med? 

Aslak Sira Myhre, leder av RV 

,r, 
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FYLKE 

Fylkeskommunen 
C, 

HVORDAN BLIR BARNET TIL SLUTT? 
~ SIGRID ANGEN 

Det kan se ut som dagens fylkeskommune 
er på vei mot en nedleggelse, heller enn en 
rolle som tjenesteprodusent eller en regional 
utviklingsaktør. Kanskje blir resultatet av alle 
reformtiltak som iverksettes bare armer og 
bein, og ikke en kropp det går an å leve med. 

Det er synd på fylkeskommunen. Den har 
blitt utsatt for massiv kritikk og harselas i 
mange år, og det er mange myter knytta til 
fylkeskommunen. Mytene knytter seg både til 
omfanget på administrasjonen og kvaliteten 
på de tjenestene som produseres. Effektivitet 
brukes som argument, og kjøpes av mange. 
Det er kanskje grunn til å minne om hva 
som er alternativet til en tredeling av styr
ingsstrukturen. Er en sterkere stat, eller en 
regionalisering med mindre folkevalgt kontroll 
å foretrekke? Kan vi opprettholde småkom-

munene hvis de skal overta alle fylkeskom
munens oppgaver? Hvorfor ble en direkte 
folkevalgt fylkeskommune i sin tid opprettet? 

ARMER OG BEIN, MEN LITE KROPP 
Hva er det så som skjer med fylkeskom
munen i dag, kan det skimtes en retning? 
Sykehusene, stamveiene, tannhelsen, barne
vernet, rusomsorgen , spesialisthelsetjenest
ene, psykiatrien, overføring av ansvar for opp
gaver knyttet til landbruk og miljø er noen 
stikkord som kan si noe om omfanget av de 
ulike reformene og omorganiseringene som 
er gjennomført eller som er på trappene per i 
dag. 

Sykehusene og spesialisthelsetjenestene 
har gått over til staten. Tannhelsetjenesten 
skal fylkeskommunen få beholde. Hva som 
skjer med det fylkeskommunale barnevernet, 
rusomsorgen og ansvaret for oppgaver knytta 
til landbruk og miljø er foreløpig uklart. Det 

er også snakk om en todeling av stamvei
nettet, og det må heller ikke glemmes at flere 
store kommuner både kan og vil ta seg av 
flere oppgaver som fylkeskommunene i dag 
har ansvaret for. 

Hva er det som blir igjen? De videre
gående skolene, og noen oppgaver knyttet til 
kultur. Og så må vi ikke glemme fylkeskom
munen som en regional utviklingsaktør. 
Regjeringen har flagget høyt at midler som 
staten fram til i dag har hatt hånd om, skal 
overføres til fylkeskommunene. Men det er 
verdt å merke seg at dette ikke akkurat er 
såkalte "friske midler''. 

Det skal gjennomføres minst ett valg til 
fylkeskommunen til (kommune- og fylkes
tingsvalget i 2003), og så skal fylkeskom
munen evalueres etter hvert. Men det kan 
altså se ut som det blir mest armer og bein, 
og ikke så mye annet igjen. 

- Betinget ja til Storregion Øst 
RV ønsker en offensiv debatt om 
fremtiden for fylkeskommunen. Mitt 
syn er at sammenslåing av fylker 
ikke trenger å være en dårlig ting. I 
Sverige er det f.eks. erfaringer med 
at regionalisering i noen tilfeller kan 
bety større makt til mindre kom
muner og folkevalgte, og mindre 
makt til staten. Men en del av 
de forslagene som ligger i bordet 
nå er ganske problematiske, fordi 
en rekke forutsetninger ikke er på 
plass. 

STORREGION ØST? 
I flere fylker er det utredet forslag om sam
menslåing til større regioner etter oppfordring 
fra den gamle regjeringa. Men det er uklart 
hvilke oppgaver som skal være med i disse 
forsøkene. Østfold fylkesting har sammen 
med Akershus, Hedmark og Oppland utredet 
en sammenslåing til en storregion. Men fler
tallet går mest sannsynlig inn for forsøk om 
sammenslåing av Østfold og Akershus. 

En utredning av det siste alternativet kon
kluderte med at regioner kan konkurrere med 
staten, motvirke sentralisering og i større 
grad få til en utvikling under kontroll av de 
folkevalgte. Dette høres jo fint ut, nesten 
som tatt ut fra RVs partiprogram om satsing 
på bygdenorge, større folkevalgt styring og 
lokale tilpasninger. Men det er ikke fullt så 
enkelt... 

"REGIONAL UTVIKLINGSAKTØR" 
Skal en sammenslåing bli vellykket må det 
være på visse vilkår. Rapporten om Østfold/ 
Akershus var basert på forutsetningene i 
Stortingsmelding 31 , som la opp til forsøk 
med regioner som regionale utviklingsaktører. 
Der var også fylkeskommunens oppgaver 

fastlagt slik at landbruk 
og miljø skulle beholdes. 
I tillegg skulle fylkeskom
munen prøve å få styring 
med flere av statens opp
gaver, bl.a. Vegkontoret, 
Aetat, Sivas og lignende. 

En "regional utviklings
aktør'' må ha grep om infra
struktur, næringsetablering 
og arealplanlegging- inklu
dert miljøproblematikken. 
I tillegg mente rapporten 
at en slik aktør burde ha 
selvstendig beskatningsrett 
og direkte valg til regions
tinget. En annen utredning 
ble utført av Eccon, som 
også mente det var mange 
gunstige ringvirkninger for 
en sammenslåing - men 
da uten Hedmark og Opp
land som ville bli uhen
siktsmessig stort. Forslaget 
er sendt ut på høring i 
kommunene, og blir sann- Anne Steinsland er RV-representant i Østfold fylkesting. 

synligvis vedtatt i Østfold 
fylkesting. 

MER MAKT TIL ÅMÅL? 
I Sverige har de gjennomført flere lignende 
forsøk, bl.a. i Vestra Gøtaland i Sverige, som 
fylkestinget i Østfold jevnlig har kontakt med. 
Der har de slått sammen 3 gamle liin (dvs. 
fylker) til en storregion. Dette er ennå en 
forsøksordning. De har hatt store problemer 
i forhold til helsevesenet, hvor de som alle 
andre har store underskudd og lange vente
lister. Selv mener de det mest positive er at 
de selv kan bestemme skatteøret, og har fått 
større selvstendighet fra den svenske stat til 
å utvikle regionen uten statlig innblanding. 

I fjor sommer ble det vedtatt en samferd
selsplan hvor jernbane og vei var sidestilt 

mellom alle de store byene, og selv Viinster
partiet og De · Grønne var fornøyd. En dele
gasjon av norske politikere fra Østfold fylke 
dro på studietur dit. En representant fra De 
Grønne i Årnål sa at selv om de i utgangs
punktet var i mot hadde de nå endret syn. 
Hun synes Årnål kom i en sterkere stilling, 
og fikk mer drahjelp på å utvikle seg nå enn 
tidligere. Selv små partier fra småsteder fikk 
innflytelse, mente hun. Overraskende nok var 
det Høyrepartiene i liinstyrelsen som var mest 
imot. Og den svenske stat som synes de 
hadde fått for mye makt. 

Anne Steinsland 
RV-representant i Østfold fylkesting 

J 
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- Nei til sent 
ja til lokalt f E 
RV sin styrke er i kommunene, 
derfor er nok engasjementet for 
hva som skjer i kommunene 
større enn hva som skjer i 
fylkeskommunen. Debatten om 
fylkeskommunen er allikevel 
viktig. Det er snakk om hvilken 
taktikk vi skal ha for den 
pågående utviklinga av det kapi
talistiske Norge. Skal vi være 
bremse på denne utviklinga og 
fremstå som forsvarere av 
dagens ordning, eller skal vi være 
pådrivere for å gi fylkeskom
munen et nytt og mer meinings
fylt innhold. 

Jeg er av den mening at vi skal være sys
temavslørere og ikke system/øsere. Det er 
ikke vår oppgave å regionalisere fylkespoli
tikken. Det er heller ikke vår oppgave å 
gi fylkeskommunen mening hvis den ikke 
har det. Derimot ser jeg på avsløringene av 
hensikten med den nye fylkeskommunen 
som systemavsløring. Fylkeskommunen 
slik den er i dag tjener ikke "moderniser
ingsprosjekter til sosialdemokratene eller 
regjeringas sentraliseringsprosjekt. Derfor 
angripes den direkte og indirekte. At en avs
lører og går aktivt i mot denne utviklinga, 
er ikke det samme som at man er konserva
tiv og forvarer det bestående. Faktisk kan 
det være progressivt å være ei bremse. 
Mitt prinsipp er at en del av dagens ordn
inger, spesielt deler av det folkevalgte styre, 
ønsker vi å holde mest mulig inntak! i et 
framtidig sosialistisk Norge. Dette er for 
meg et prinsipp. . 

Vår utfordring og vår oppgave er å løse 
politiske oppgaver, tvister og spørsmål, 
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ralisering, 
,lkestyre 

nærmest mulig befolkningen. Det betyr at 
vi må tilstrebe oss på å flytte oppgaver 
nedover og ikke oppover. Og de aller 
fleste oppgavene vi har, er oppgaver som 
med fordel kan og bør løses på et nivå 
som fylke. Styrken i en slik modell, er 
at oppgaver løses av folkevalgte. Vi for
svarer ikke fylkeskommunens "oppblåste 
byråkrati" når vi advarer mot ei sentralisert 
byråkratisering av oppgavene på dagens 
fylkeskommunenivå. Vi bare avslører at 
folkevalgte organ bygges ned av politiske 
grunner. Og hovedgrunnen er kanskje at 
dagens fylkespolitikere ikke bare er ei 
bremse for "moderniseringa", men faktisk 
er mer og mer i politisk konfrontasjon mot 
den økte sentraliseringa som ønskes av 
det "moderne" kapitalistiske Norge. 

At regionalisering av fylkespolitikken 
skal skape vitallsering og ny giv for å 
beholde fylkeskommunen, tror jeg ikke på. 
For det første er regionaliseringsbegrepet 
så vidt at det meste kan legges i begrepet. 
EU har sin ide, å bruke regionene4or 
å bryte ned de etablerte folkevalgte 
områdene. Andre bruker regionaliserings
begrepet for kommunesammenslåinger. 

Vår strategi må være å reise demo
kratispørsmålet i debatten om fylkeskom
munen. Jeg ønsker å refse politikerne 
som har vegring mot politiske avgjørelser 
og sverger til delegering. Jeg ønsker å 
utfordre folk til å delta i debatten om 
deres innflytelse og påvirkning av poli
tiske avgjørelser. Folkevalgte organ må 
være i folk sitt søkelys. Før kalte vi 
det for massemobilisering. Folks krav til 
fylkeskommunen, vil være et viktig argu
ment for politisk styrt fylkeskommune. 
Klarer vi ikke det, så innser jeg at jeg 
kaster bort tid på fylkestinget. 

Frode Bygdnes 
RV-representant i Troms fylkesting 

KOMMUNEVALG 1 
Kommunevalget 2003 

- DET ER NÅ RV TRENGS 
Turid Thomassen fra Lillehammer er leder av RVs listestillingsutvalg. Gruppen skal forberede et opplegg for 
kommune- og fylkestingsvalget i 2003. Det er landsstyremøtet i juni som vedtar bindende retningslinjer. 

~ BJARKE fRtBORG 

Hvor står RV idag, halvannet år før det kom
mende valget? 
- SVs fremgang i stortingsvalget 2003 gjorde 
at RV havnet litt mer i skyggen enn vanlig. For 
mange i RV var det en nedtur at vi ikke fikk 
noen representanter. Men med et høyrevridd 
SV som vil i regjering med Arbeiderpartiet er 
det fortsatt et stort rom for RV. Det trengs et 
parti som er konsekvent mot sosialkutt, privat
iseringer og USA-ledete krigstokter. Et parti 
som ikke kommer med populistiske utspill om 
innstramminger og sanksjoner mot de svak
este. Et parti som vil ha et alternativ til dagens 
kapitalisme, et parti som er for sosialisme og 
folkestyre. 

- RV har en kjempemulighet frem til lokal
valget neste høst, til å markere oss som 
det venstrepartiet som alltid går mot faen
skapen, og ikke bare blir med på en stem
ningsbølge. Jeg tror SV ville gått enda lenger 
mot høyre, f.eks. over for flyktninger, hvis ikke 
noen hadde vært der og sagt fra. I mange 
saker må RV være en vaktbikkje, selv om vi 
også er mye mer enn det. 

Er RV tydelig nok som alternativ? 
- Mange RVere er blant de mest aktive i 
lokalsamfunnet. De opplever nok at det er de 
som gjør jobben, mens det f.eks. er SV som 
får stemmene. Til en viss grad er det riktig, 
mange synes at RV har den beste politikken 
men tror vi er for få til å gjøre en forskjell. Iste
det tror de at SV er de som kan få gjort noe. 
Jeg mener at de tar feil. SV ender ofte opp 
med dårlige kompromisser, mens RV er de 
som fortsetter kampen. 

- Mange steder har RV like mange eller 
kanskje flere aktive enn SV, selv om SV har 
flere medlemmer. Mange tror at SV er mye 
sterkere og gjør mye bedre ting enn de faktisk 
gjør. I dag er SV store på meningsmålinger, 
men det er langt fra sikkert at de beholder 
disse velgerne. SV har muligheten til å lage 
rabalder nå, men det er lite som tyder på 
de vil gjøre det. Tvertimot har mange lokale 
SV-lag gått veldig til høyre, og stemmer for 
privatisering av e-kraftverk og nedskjæringer 
i sosialbudsjettene. De er så forbasket "ans
varlige". 

- Samtidig er det mange RVere som ikke 
står frem som RVere. De har stor tillit som 
personer - men folk er lite kjent med partiet. 
Jeg mener vi må bli mye mer tydeligere som 
RVere enn det vi er i dag. 

Hvordan ser du på muligheten for felleslister i 
2003? 

- Jeg ønsker færrest mulig felleslister. Jeg 
tror det er viktig at RV står frem med våre 
egne representanter. Det er ikke noe hinder 
for å drive samarbeid med andre organisa
sjoner eller partier, men jeg tror at vi skal 
være mest mulig RVere. Ikke til enhver pris, 
selvsagt. Hvis ikke det blir stilt venstreliste i 
det hele tatt er det bedre med en fellesliste. 
Dessuten har vi fått signaler om at flere av 
felleslistene fra 1999 vil bli opprettholdt i 
2003. F.eks. er det felleslister mellom SV, 
RV og uavhengige både på Nøtterøy og på 
Notodden. Begge steder får de 14-18% av 
stemmene og er jevnstore med Arbeiderpar
tiet. Der står også RVerne sterkt innad i 
samarbeidet. 

Hvordan tror du RV kan få flere til å stille seg 
på valglistene? 
- Det er nok mange som kvier seg for å stå 
frem på listene våre. Mange er f.eks. redde 
for å bli innvalgt i kommunestyret. De tror at 
de ikke er flinke nok, eller at det er så fryktelig 
kjedelig og slitsomt. Men ofte er kommune
styret et springbrett, hvor aktivister kan oppnå 
mye større gjennomslag i media og få en mye 
større kontaktflate. Det kan selvfølgelig være 
en belastning å ta opp ting som er upopulære 
blant de andre politikerne, men det kan også 
være utrolig gøy når du får støtte fra de som 
blir tråkket på - dvs. når folk føler at du tar 
opp sakene deres. 

IKKE ALLE ER SUPER-AKTIVISTER 
- En del er også redde for å stille opp over
for media, f.eks. på et radiointervju. Spesielt 
gjelder det jenter og kvinner. For mange er 
det skummelt å gå på en talerstol. Derfor 
er det også veldig tilfredsstillende når du så 
faktisk klarer deg likevel, når du overvinner 
frykten. Det kan være innmari morsomt å få 
gjennomslag for en sak, å oppleve at folk 
støtter deg. 

- Mye av det som driver deg er at du 
føler urettferdigheten. Derfor trenger du ikke 
å kunne alt om alt, RV har veldig mange res
surspersoner og vi bør jobbe mer sammen for 
å hjelpe hverandre. Det er slett ikke sånn 
at alle absolutt må stå i første rekke, det 
er ikke alle som står med hevet knyttneve. 
Det er lov å jobbe mer i det stille og være 
lavmælt. Du trenger ikke kunne verken Marx 
eller Lenin, eller å ha kunnskaper om alt mulig 
fra 1970-tallet. Det viktigste er å engasjere 
seg, å bidra på de måtene det er mulig. 

RV SOM ET SAMLINGSPUNKT 
Turid ser på RV som et sted der folk 

med ulike erfaringer og forutsetninger kan 
søke sammen og lære av hverandre. Spesielt 
mener hun det er viktig at den nye genera-

sjonen begynner å ta mer over. 
- Det hadde vært ålreit å få til mer samar

beid med Rød Ungdom. RU har en kapasitet 
og en kontaktflate som v: over 35 ikke har. 
Samtidig har vi nok mer erfaring på andre 
områder, og andre nettverk som ungdommen 
ikke har tilgang til. Sammen kan vi bygge en 
organisasjon som er mye sterkere, mer spen
nende og som har større slagkraft enn det 
den har i dag. 

VIL HA INNSPILL 
Til slutt kommer Turid med en oppfordring. 

- Listestillingsarbeidet er helt avhengig 
av innspillene fra lokalt. Det vi gjør nå er å 
hente inn erfaringer fra det lokale RV-arbei
det for å kartlegge situasjonen. Det vil si få 
oversikt over de oppgavene som lokallagene 
driver med, finne ut hvilken kontaktflate det er 
med andre organisasjoner og miljøer. Eventu
elt finne ut om det har vært endringer over 
tid. Vi tar også opp kjønnsfordelingen, andelen 
yngre RVere og hva man forventer av RV
sentralt. På denne måten er listestillingsar
beid veldig viktig for organisasjonen. Det er 
en jobb som ikke bare skal foregå rett foran 
valget, det krever kontinuerlig jobbing og opp
følging, understreker Turid. 

■ Kontakt utvalget og kom med tips og 
innspill til listestillingsarbeidet. Send 
e-post til Turid Thomassen, merket "Liste
stilling 2003": turid.thomassen@hil.no. 

■ RV får vanligvis høyere oppslutning 
ved kommune- og fylkestingsvalg 
enn ved stortingsvalg. De beste 
resultatene i 1999 var Risør med 
11.6%, Kragerø med 9.5% og i Vågan 
med hele 13.6 %. På landsplan var 
oppslutningen 2, 1 %. RV ble dermed 
representert i 40 kommunestyrer og 
på 10 fylkesting. Mellom 55.000 og 
60.000 velgere stemte på RV-lister 
eller på lister der RV deltar. 
■ Fra 1995 til 1999 økte antallet rene 
RV-lister fra 68 til 88, dvs. med 29%. 
Felleslistene omfattet bl.a. Vest-Agder 
og Finnmark fylke, der RV samarbei
det med henholdsvis Miljøpartiet De 
Grønne og med NKP. I kommuner 
som Alstahaug, Notodden og Nøt
terøy var det felleslister med både 
RV, SV og uavhengige. 
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RØD UNGDOM 

Marijke Berdahl er nyvald leiar i Raud Ungdom. Ho vil satsa på fagleg arbeid og organisering av ungdom. 

RU SER FRAMOVER 
Opprør har prata med Marijke Berdahl, 21 år og nyvald RU-leiar. Marijke har allmennfag frå vidaregåande, og har 
jobba på lager og i barnehage. Politisk har ho jobba mest med feminisme, hovudsakleg i RU. 

~ INGRID BALTZERSEN 

Er det duka for mykje endringar på 
Landsmøtet? 
- Den største endringa er at me vil satsa på 
fagleg arbeid, det har me ikkje jobba noko 
særleg med på lenge. Elles planlegg me ei 
omlegging av bladet vårt Rebell. Rebell inne
held no både nyhende og bakgrunn, og det 
er diskusjon om korleis Rebell skal brukast. 
Me vil at det skal verta eit ungdomsmagasin 
som radikal ungdom MÅ lesa. Me vil satsa på 
Rebell framover. 

RU er ein organisasjon med mykje utskifting, 
både fordi folk ikkje er unge så lenge, men 

ofte raskare utskifting enn det. Har RU eit 
bevisst forhold til det? 
- Me hå par at faglegsatsinga vil bøla på dette. 
Viss folk vert verva på eit klassegrunnlag vil 
dei få eit meir personleg forhold til RU og 
halda seg aktive lengre. Det er forskjell på å 
vera radikal , og på å slåst for eigen kvardag . 
Me har bygd opp ein meir stabil medlems
masse denne landsmøteperioden, og leiinga 
som går av vil fortsetja å vera aktive i organ
isasjonen. Det er nytt. Mesteparten av leiinga 
vert skifta ut, men det vert likevel kontinuitet. 

Begge mororganisasjonane dykkar, RV og 
AKP har problem med rekruttering av ungdom. 
Ungdom forsvinn mellom RU og vaksen
partia. Vil de gjera noko med dette? 

VIL ORGANISERA UNGDOM I ARBEID 
Kvaer planane rundt denne nye kampanjen? 
- Me har laga ein strategi som forhåpentlegvis 
vert vedteken på landsmøtet, som dekkjer 
dei fire neste åra. Den neste landsmøteperi
oden (2 år) vil me fokusera på skolering. Dei 
fleste folk i RU er blanke på fagleg arbeid. Ein 
stor del av dei som jobbar er ikkje fagorgan
iserte, og mange har aldri hatt løna arbeid. 
Me ynskjer å laga ein aksjon i løpet av peri
oden, at RUarar som er på ein arbeidsplass 
lagar action for betre arbeidsvilkår. 

Er dette ein "proletariseringskampanje" som 
skal få alle i jobb? 
- Me kallar det ikkje for "proletarisering", og 
det er ikkje ein kampanje for at alle skal pro
letarisera seg, men at alle skal vera bevisste 
på kor ein jobbar, og at ein skal jobba fagleg 
når einer i arbeid. Me ynskjer å laga alliansar, 
både med RV og AKP, og håper på vida re 
alliansar med f.eks. ungdomsinitiativet i LO, 
SU og AUF. Me vil samarbeida med alle! I 

den første perioden vil me leggja grunnlaget 
for vidare arbeid. 

Kvifor er bevisstgjering viktig? 
-Alle i RU er bevisste på skulen, og er raude 
og radikale der. Skulen er livet, jobben er 
berre jobb. Det er eit problem i forhold til 
ungdom elles og. Me starter på eit utruleg 
scratch-nivå. Målet er å få til noko større, 
å verva ungdom på klassegrunnlag. Det er 
viktig å verva folk til fagforeiningane. Det er 
difor me ynskjer ei allianse utanfor RU, RV 
og AKP. Kanskje laga ein allianse som kan 
gå rundt på arbeidsplassar og prata med 
ungdom å få dei til å organisera seg? Det 
er viktig at ein del folk går inn i fagforeining
ane og får dei meir ungdommelege. Mykje er 
gammaldags og vanskeleg, viss ein sender 
ein e-post kan det gå lang tid for å få svar, og 
det er vanskeleg å tinna ut kva foreining ein 
skal melda seg inn i og kva telefonnummeret 
deira er. Ungdom bytter jobb ofte, og det er 

- RU har ein aktiv diskusjon om framtida for 
venstresida, og forslaget til RUs fireårsstrategi 
"To skritt fram", eit dokument som inneheld 
både fagleg strategi og strategi for venstre
sida, er eit viktig innspel i denne debatten. I 
dag er det få RUarar som vert med i RV eller 
AKP. Det ber organisasjonane preg av. Viss 
me fyrst skal satsa, må me satsa offensivt. 
Det nyttar ikkje å gå inn ein og ein. 

Korleis ser RU på samarbeidet med moderor
ganisasjonane framover? 
- Me førestiller oss at fagleg satsing vil føra 
til tettare samarbeid. Sidan AKP og RV har 
mange faglege aktivistar mil me bruka dei 
ressursane som er der. 

viktig å gjera det enklare å bytta klubb og få 
betre samarbeid mellom klubbane. 

Er det spesielle typar jobbar de vil leggja vekt 
på? 
- Me vil leggja vekt på det me kallar burger
proletariatet. Ungdom jobber mykje deltids
jobb i hamburgerkjeder, i butikk osv. Men det 
er vanskelege arbeidsplassar å organisera i, 
McDonalds frys ut folk dei veit er organiserte, 
plutseleg får du ingen vakter ... 

De er ikkje redd for reaksjonar frå arbeids
gjevarar når de går så tyde/eg ut og seier at 
de vil inn for å organisera? 
- For det første skal jo folk gå inn fordi dei 
vil ha ein jobb, og semja rundt viktigheita av 
å vera organisert er så stor at eg trur ikkje 
nokon andre vil sjå på det som eit problem. 
Dessutan er få RUarar kjende frå fagforein
ingsarbeid frå før av så det burde ikkje vera 
noko problem ved tilsetjinga. 

Rød Valgallianse har vært et selv
stendig parti siden 1991, men har 
røtter tilbake til 1970-tallets AKP. I 
dag ønsker RV å være et samlende 
parti for revolusjonære. Det tillates 
at man er medlem i andre partier 
og organisasjo~er så lenge det ikke 
stilles konkurrerende lister ved valg. 

Rød Ungdom er et "skilsmissebarn", 
som fortsatt har vedtektsfestet at både 
RV og AKP er moderpartier. De siste 
par årene har RU likevel gått mer i 
retning av en "selvstendighetslinje", 
med vekt på å utvikle sin egen poli
tikk - på tvers av foreldrenes gamle 
uenigheter. 

I august arrangerer RU en stor sosial
ismekonferanse, i samarbeid med 
studentorganisasjonen Rød Front og 
Sosialistisk Ungdom (ungdomsorgan
isasjonen til SV). Målet er å gjen-. 
nomføre det største sosialistiske 
arrangementet i Norge siden 70-talet, 
med minst 700 deltakere. Følg med 
på www.sosialisme.no 

RUs landsmøte i april vedtok dessuten 
å utfordre ~n rekke av venstresidens 
partier og organisasjoner, fra SU og 
SV til RU, RV og AKP: 

■ Sosialistisk Ungdom må diskutere 
om revolusjonære sosialister i lengden 
har noe som helst i SV å gjøre, eller 
om det revolusjonære SU heller bør 
satse på et revolusjonært partipro
sjekt. 
■ SV bør diskutere om man kan kalle 
partiet sitt "Sosialistisk" når man ikke 
går inn for sosialismen, altså inn 
for å konfiskere privatkapitalen for å 
opprette et økonomisk demokrati et 
sosialistisk folkestyre. Vi utfordrer SV 
til å møte Rød Ungdom til debatt hva 
er det i "En sosialisme for vår framtid" 
SV ikke kan være enig i? 
■AKP bør diskutere hva slags parti 
venstresida trenger, om de skal fort
sette å være et eget parti eller om 
man bør satse på et samlende revo
lusjonært prosjekt, og hva prosjektet i 
såfall er. 
■ RV bør diskutere om RV er et 
godt nok utgangspunkt for et sam
lende revolusjonært partiprosjekt, og 
bli langt bedre til å utfordre ideologisk, 
både i samfunnsdebatten og internt 
på venstresida. 
■ Uavhengige revolusjonære og 
sosialister i fagbevegelsen, miljøbe
vegelsen, kvinnebevegelsene, solidar
itetsarbeidet, antirasismen og Attac 
bør kaste seg inn i arbeidet for et 
samlende revolusjonært partiprosjekt, 
for eksempet gjennom arbeid i RV. 
■ Rød Ungdom bør føre videre en 
debatt om - hva slags parti vi trenger 
- og hvordan vi kan skape det. Er 
det gjennom RV, gjennom AKP eller 
gjennom et nytt, samlende partipro
sjekt. 
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ØSTFOLD 
Anne Steinsland 
Mikkelbergsbakken 10, 1832 Askim 
tlf: 69 88 5940/95 0612 90 
e-post: a-steins@online.no 

AKERSHUS 
Linda Tangen 
Skoklefall Terrasse 45, 
1450 Nesoddtangen 
tlf: 92 86 16 75 
e-post: lindawt@student.matnat.uio.no 

OSLO 
Olaf Svorstøl 
Motzfeldtsgate 5, 0187 Oslo 
tlf: 22 17 99 02 / jobb: 22 85 88 04 
e-post: olaf.svorstol@so.uio.no 

HEDMARK 
Harald Dyrkorn 
Solbakkenlia, 2100 Skarnes 
tlf: 62 96 22 96, 
e-post: haralddy@online.no 

OPPLAND 
Michael Hall 
Johan Castbergsgate 36, 2815 Gjøvik 
tlf: 6117 65 15 

BUSKERUD 
Ana Lopez 
Steinsvingen 1 G, 3615 Kongsberg 
tlf: 32 73 06 09 / 97 16 29 88 
e-post: ana-tayl@online.no 

VESTFOLD 
Per Jørgensen 
Anillavn. 20, 3219 Sandefjord 
tlf: 33 46 5342 
e-post: perj@vestfoldnett.no 

TELEMARK 
Morten Halvorsen 
Søndre Skogenveien 4, 3679 Notodden 
tlf: 35 01 33 93 
e-post: mo-halv2@frisurf.no 

AUST-AGDER 
Knut Henning Thygesen 
Øvregate 16, 4950 Risør 
tlf: 371514 51/951769 78 
e-post: ketil@risor-rv.com 

VEST-AGDER 
Vette Mangseth 
Gunhildsvei 67, 4633 Kristiansand 
tlf: 38 01 23 37 / 91 38 29 83 
e-post: vetmangs@online.no 

ROGALAND 
Leiv Olsen 
Admiral Cruysgate 24, 4012 Stavanger 
ttf: 51 52 59 18 (Pl, 51 78 80 41 Ul 
e-post: leolsen@online.no 

HORDALAND 
Marte Mjøs Persen 
Fantoft studentby N-268, 5075 Bergen 
tlf: 5527 60 49 /90 95 9952 
e-post: marte.persen@student.uib.no 

SOGN OG FJORDANE 
Ottar Uglum 
Håland, 6993 Høyanger 
tlf: 57 712921 
e-post: ouglum@enitel.no 

MØRE OG ROMSDAL 
Odd Stensholt 
Grasskaret 8, 6429 Molde 
tlf: 71 21 55 34, 93 86 79 29 
e-post: ostensho@online.no 

SØR-TRØNDELAG 
Per I. Mathisen 
Moholt Alle, Hus 14 - L 61 
7050 Trondheim 
tlf: 73 50 97 05 /90 62 9310 
e-post: Per. Inge. Mathisen@idi.ntnu.no 

NORD-TRØNDELAG 
Solveig Aamdal 
Vestberget 11, 7650 Verdal 
Ul: 74 04 2618 
e-post: s-aamdal@online.no 

NORDLAND 
Margit Steinholt 
Mølnhussletta 4, 8800 Sandnessjøen 
tlf: 75 04 91 43 
e-post: inghs@online.no 

TROMS 
Frode Bygdnes 
St. Olavsgt. 31, 9405 Harstad 
tlf: 77069260/94854522 
e-post: bygdnes@online.no 

FINNMARK 
Synnøve Thomassen 
Skoleåsen 45, 9513 Alta 
tlf: 78 43 21 68 
e-post; oeheitma@online.no 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV 
Sist ajourført: 17.10.2001. 

MATERIELL 

Sendes til: RV, Osterhausgate 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98 90 55. 

Bøker: 
__ stk. Livet bak murene. 

Red: Erling Folkvord. RV på Stortinget. 160 sider, paperback. 1997 

Pris: 
kr 40 

_stk. 20 år med RV i kommunestyrer og fylkesting. to år på Stortinget. kr 10 
Red: Aksel Nærstad. RV-bok, 240 sider, paperback. 1995. 

_stk. Rødt! Erling Folkvord - 25 år på barrikadene for AKP og RV (Damm) kr 298 
__ stk. Den nyliberale revolusjonen. kr 200 

Peder Martin Lysestøl og Roar Eilertsen, 190 sider 
_stk. Europa AS. Internasjonale konsern sin lobbyvirksomhet overfor 

EU/WTO (Klim, dansk) 

Vi har flere titler i kommisjon fra andre forlag, noen på engelsk, disse omtales i 
medlemsavisa Opprør. 

Hefter: 

kr200 

_stk. Antikrigshefte. kr 20 
Bakgrunnsstoff om den nye krigen, RV sin antikrigsplattform. 

_stk. Kraftkokeboka. Om salg av kommunale kratverk. 2000. kr 40 
Red: Finn Olav Rolijordet 

Program: 
__ stk. Prinsipprogrammet 
__ stk. Prinsipprogram, kortversjon 
_stk. Arbeidsprogrammet, 2001-2003 
__ stk. Antirasistisk Manifest 

Plakater: 
_stk. Rød Valgallianse (logoen i plakatversjon, 63x16) 

Merker: 
__ stk. RV-flagget - metall 

Annet: 
_stk. T-skjorter, restopplag. Med RV-logo, rød stjerne eller 

kvinnekampmerke. Ring og spør om farge/størrelse 
_stk. Verveblokker (stiftet 10x i hver blokk) 
__ stk. Dette er RV. Presentasjonshefte om RV, historikk etc. 

Sendes alle nye medlemmer. 

RV skal sende bestillinga til: 

kr 20 
gratis 
kr 20 
kr 10 

kr 5 

kr 2 

kr 150 

gratis 
gratis 

Navn: ________________________ _ 
Adresse: ______________________ _ 
Postnr/sted: ____________________ _ 

KLASSEKAMPEN VISER 
EN ANNEN VERDEN 

Men at Klassekampen er der er ingen selvfølge 

TA ANSVAR - KJØP AKSJER 

Ønsker du mer informasjon/prospekt? Ta kontakt med Klassekampen på tel. 22059500, e-post 
aksjer@klassekampen.no eller besøk vår hjemmeside www.klassekampen.no KlASSEKAMPEN 
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SLIPPEN SENDES: 
RØD VALGALLIANSE 
OSTERHAUSGATE 27 
0183 OSLO 

KONTAKT OSS EVT. PÅ RV@RV.NO 

. RØD VALGALLIANSE 

MEDLEMSSKAP I RV KOSTER: KR 100 FOR STUNDENTER OG ARBEIDSLEDIGE, KR 300 FOR FOLK I ARBEID 

□ JA, JEG VIL BLI MEDLEM I RØD VALGALLIANSE □ JEG VIL HA MER INFORMASJON OM RV 

NAVN: ______________________________ _ 

ADRESSE: ____________________________ _ 

POSTNUMMER: _____ POSTSTED: ___________________ _ 

E-POST: ______________ TELEFON: ____________ _ 
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