
BUDSJETTKAMP 
Regjeringen har lagt frem et svært 
høyrevridd statsbudsjett: Fortsatt kutt 
i kommunebudsjettene, men flere 
penger til krig. RVs svar er "bryt 
rammene" og protestaksjoner hvor 
det er mulig. Videre har RV samlet 
bakgrunnstall for nasjonalbudsjettet, 
til hjelp for lokalpolitikere rundt i 
landet. I tillegg blir RV også rammet 
direkte av budsjettet, sammen med 
de andre mindre partiene. 

SIDE 2, 8-9 og 14 

SEKSUELL FRIGJØRING 
RVs kvinnekonferanse i Bergen skal 
blant annet diskutere mål og midler 
i kampen for seksuell frigjøring, 
i kjølvannet av den såkalte "sex
butikk-debatten" i KK. Debatten går 
på kryss og tvers innad i R og 
innad i Kvinnefronten. 

SIDE 6-7 

ETTER MANIFEST02 
Felleskonferansen til RU/SU/Rød 
Front samlet rundt 900 ungdommer 
til debatt om sosialismen og revo
lusjonen. Nå følger RV opp med 
å velge fokus på "venstresiden og 
de nye bevegelsene" på kommende 
landsmøte: Hvordan vinne en ny 
generasjon for sosialismen og for 
Rød Valgallianse? 

SIDE 12-13 
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LEDER 

Bryt rammene! 
Regjeringen Bondevik har nå lagt fram sitt 
første "eget' budsjett. I valgkampen og i 
fjor høst ble det sagt at det var først nå 
vi virkelig ville få se hva som var regjerin
gens politikk. Og det har vi virkelig fått se. 
Vi har fått et budsjett for et mer klassedelt 
Norge, hvor de som har minst blir forsøkt 
overført til ei moderne fattigkasse. Dette 
var ikke verd å vente på. 

Forslaget er så godt som fritt for 
positive satsninger for folk i Norge. Den 
storstilte satsingen på skole og utdanning 
som alle partier, og særlig Høyre, lova i 
valgkampen har forsvun-

keligheten for det norske folk. Kommuner 
med kniven på strupen~ form av lite penger 
tvinges til å kutte i egne tilbud og priva
tisere oppgaver. I neste runde kommer 
privat kapital inn og overtar de lønnsomme 
oppgavene som vanlig folk må betale 
dyrt for. De som ikke har råd havner på 
sosialen. 

Denne utvikl1nga er ikke ny av året. 
Tvert imot har Stortinget gjennom hele 
90-tallet strammet skruene for kom
munene. Det blir ren dobbeltmoral når Jens 
Stoltenberg blåser seg opp som de fattige 

Gjennom en 
fortsatt 
innstram-

kommunenes ridder. AP 
net. Syke og arbeidsle
dige blir straffet i stedet 
for å bli hjulpet ut av sit
uasjonen de har havna 
i, mens de rikeste blir 
påskjønnet med 
ytterligere skatteletter. Til 
og med stortingsvedtaket 
om maksimalpris på 
barnehager prøver regjer
ingen å snike seg unna. 
Pengene som skal hjelpe 
noen barnefamilier tas 
fra andre barnefamilier 
gjennom kuttene i skole
fritidsordningen og kuttet 
i småbarnstillegget i bar
netrygden. 

ming av 
rammene for norske 

har i like stor grad som 
Høyre vært en pådriver 
for "moderniseringen" av 
offentlig sektor, som i 
virkeligheten har betydd 
privatisering og A/S-ifi
sering. kommuner, og krav om 

"effektivisering" av 
driften innenfor skole, 
sykehjem og sosialbud
sjettene, skaper finans
minister Foss og kom
munalminister Solberg 
den nye virkeligheten 
for det norske folk. 

Hvis nedbyggingen av 
den norske 
velferdsstaten skal stop
pes, trengs det større 
grep enn å avvikle årets 
skattelettelser til fordel 
for kommuneøkonom
ien. Skatt er et klass
espørsmål, og i slike 
spørsmål stoler vi ikke 
på AP. AP har tidligere 

Alle disse enkeltsakene skaper til 
sammen et usosialt budsjett, men det er de 
trange rammene som velferdskommunene 
må leve med som setter spikeren i kista 
for de som faller utafor. Gjennom en fort
satt innstramming av rammene for norske 
kommuner, og krav om "effektivisering" av 
driften innenfor skole, sykehjem og sosial
budsjettene, skaper finansminister Foss 
og kommunalminister Solberg den nye vir-

vært med på skattelettelser for mibærer 
og har stressa moderate lønnsoppgjør for 
arbeidsfolk. For å reparere den skaden 
som allerede har skjedd, må rammene 
brytes og de rikeste må betale mer skatt. 

Budsjettbalansen kan ikke gå foran 
folk sin velferd. RV krever: bryt rammene! 

Landsstyret i RV, 13.10.02 

MEDLEMSAVIS FOR RAUD VALALLIANSE 

BLADSTYRAR Bjarke Friborg 
BLADSTYRE Johanne Bergkvist, Finn Olav Rolijordet, Else 

Merete Thyness, Kristine Nybø, Pål Hellesnes, 
Ingrid Baltzersen, Lars Akerhaug 

BLADBUNAD Einar Børresen 
TRYKK Avistrykk Norge 

ADRESSE Osterhausgate 27, 0183 Oslo 
TELEFON 22 98 90 54 

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

RV-KONTO 7878.05.75424 (Opprør og medlemsinnbetaling) 

- om fortid , folk og framtid 

Det siste tiåret har bevisstheten om kurdisk tilhørighet - kurdayeti- blitt sterkere. Siden 

den første verdenskrigs seierherrer trakk opp nye statsgrenser. har kurderne levd 

splittet under fire stater. Kurdistan styres fra Ankara, Teheran, Bagdad og Damaskus. 

Dette er den første boka på skandinavisk språk som både sammenfatter kurdernes 

historie og gir en oppdatert framstilling av de siste åras utvikling. 

Forfatter og fotograf har i mange år reist på kryss og tvers i Kurdistan. De har møtt 

partiledere som MesOd Barzani. Kemal Burkay, Celal Talebani og Abdullah Ocalan. De 

har besøkt geriljasoldatene og opplevd den grenseløse gjestfriheten i alle deler av 

Kurdistan. Resultatet er et unikt bildemateriale og en lettskrevet tekst som gir deg 

bruddstykker av folkets kulturhistorie, hverdagslivets fest og tragedier og noen av 

morgendagens uløste problemer. Et eget kapittel oppsummerer krisesituasjonen i Tyrkia 

før parlamentsvalget 3. november. -Avslutningskapitlet har tittelen Kurdistan - eller ikke? 

Det er tre tusen år siden en assyserkonge beskrev sine felttog blant kurdere i den 

landsdelen som i dag ligger lengst øst i Tyrkia. For 307 år siden skrev den landflyktige 

Ehmede Xani diktverket Mem O lin som ble kurdernes nasjonalepos. Dermed ble ideen 

om et fritt og samla Kurdistan nedskrevet. Den ideen har fortsatt en slik sprengkraft at 

forlegger lhsan Turkmen ble dømt til 13 måneders fengsel da han til 300 årsjubileet utga 

en fullstendig kurdisk utgave i Istanbul. 

380 sider, 12 kart, BO sider fargebilder 

Alle bildetekster pA Mde norsk og kurdisk 
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~tapir akademisk forlag 
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DEMO 02-02: Folkestyre 
DEMO 03-02: Dannelse 
Yohan Shanmugaratnam: KiØP opp hver eneste jævel 

Ingvild Kaarvann Berntzen: Inn i den skitne materien 

Trude Rønnestad: Om dannelse og forfall 

Dag Eivind Undheim Larsen : Bildung revisited 

Joakim Hammerlin: Kapitalisme - ordet av den tapte tid 

Knut Kjeldstadli: Kunnskap og kapitali sme 

Lotta Elstad: Moll fra en fordums elev 

Helge Jensen: Fra professorvelde til prosessorvelde? 

Eivind TJønneland: Mellom angst og fet isjisme 

Magnus E. Marsdal og Bendik Wold: Sirenenes Sang 

Audun Lysbakken: Et lite stykke fo lkestyre 

Veslemøy Lode: Når de unge vaagner 

Boris Kagarlitsky: Solidaritetsnettverk 

Einar Braathen: Det nye t redje venstre 

Regi Theodor Enerstvedt: Mot individenes rike? 

Linn Stalsberg: En debutants bekjennelser 

Lars Bugge: Arven fra Pierre Bourdieu 

Abonner vedå sende epost til 
demo-b/;J.dstyret@yahoogroups.com, 
eller skriv tit Demo v/Rød Front, Chateu Neuf, 
Slemdalsveten 7, 0369 OSLO 

1!>0 kroner for 4 utgaver. 
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Foreløpig program for Folkevalgtkonferansen 2002, pr 18.10.02. 

''VELFERDSSTATEN 
PÅ SLAKTEBENKEN" 
FREDAG15.NOVEMBER 
Kl 18.00 

"Sjukehusreformen - hva sa vi og hva skjer nå?" 

LØRDAG16.NOVEMBER 
Kl 10.00 

"Privatiseringsflornrnen kommer" 
Innledning 1: Om bråket rundt statsbudsjettet. 
Innledning 2: Velferdskarnp er kvinnekamp. Hvordan kommunekrise og 
privatisering rammer kvinner. 

Pause 
Plenumsdiskusjon 

Kl 13.00 Lunsj 

Kl 14.00-16.00 
Parallelle seminar. Temaene er: 
- om hovedutvalgsarbeid (terna spesifiseres) 
- privatisering i skolen 
- pensjonsreformen 
- KOSTRA, kommunebudsjett, skatt og overføringer 
- lokalt sjølstyre - en vits, om markedsøkonomiens undergraving av 
lokaldemokratiet 

Kl 17.00-19.00 
Parallelle seminarer, som over. 

SØNDAG17.NOVEIABER 
Kl 10.00 

Fremlegging av to rapporter: 
"Kommunister i kongens kommunestyrer" ved Aslak Sira Myhre 
"RV-jentenes arbeid i de folkevalgte organ", innleder ikke klar 
Plenumsdebatt med fokus 
- erfaringene i arbeidet til nå 
- en ny måte å jobbe på 
- felles innsats fram til valgkampen 

Kl 12.00 lunsj 

Kl 13.00-15.00 
Parallelle seminarer med tema: 
- slik lager vi Røde Budsjetter/Rød kommuneplan 
- vi jobber i Hovedutvalg for Oppvekst 
- vi jobber i Hovedutvalg for Undervisning 
- vi jobber i Hovedutvalg for Omsorg 
- fakta om statsbudsjett og kommuneøkonomi, innleder Torstein Dahle 

AKTIVISTKALENDER 

■ Kvinnekonferansen i Bergen 
■ Folkevalgtkonferansen i Oslo 
■ Globaliseringskonferansen 
■ Anti-nazistisk markering i Sverige 

1.-3.11 
15.-17.11 

29 .11. -1.12 
7.12 

12.-14.12 ■ København mot EU 

I I I 

FOLKEVALGT-
KONFE·RANSEN .. .. ' .,.• .. . 

MER INFORMASJO~N. 

TIDSRAMMER /STED, PRIS OG REISE
OPPL YSNINGER, BESTILLING AV REISE. 
Meld deg på folkevalgtkonferansen 15.-1 7. 
november! Programmet er nesten klart og vil 
bli lagt ut på hjemmesida / sendt ut en av de 
første dagene. Her får du opplysninger om 
tidsrammer, pris og reiseopplysninger osv. 

TIDSRAMMER 
Fra fredag 15.november kl. 18.00 - til søndag 
17.november kl. 14.30 (slutt) 

Fredag kl. 18.00: Sykehusreformen 
Sted: Osterhausgt. 27, 4. etasje (RV-gården) 

lørdag kl. 10.00-19.00: "Privatiseringsflom
men kommer" og to bolker parallelle semin
arer. HOL TET SKOLE, Nordstrand 

Søndag , kl.10.00-14.30: To rapporter : "Kom
munister i kongens kommunestyrer" og "RV
jentenes arbeid i folkevalgtes organ" og en 
bolk parallelle seminarer. HOLT.ET SKOLE, 
Nordstrand 

Hvordan kommer du til HOL TET skole? 
Du tar ljabru-trikken (linje 19)fra Jernbanetor
get (mellom Olso City og Byporten ved Oslo 
S) eller visa vis Bussterminalen. Du går av på 
Holtet (12 minutter fra sentrum) og går over 
trikkelinja til venstre. Skolen ligger 50 meter 
unna (gammel bygning). linje 19 går 7.59, 
8.29, 8.59, 9.29 osv. fra Jernbanetorget. (ett 
minutt seinere fra bussterminalen) 

PRIS 
Du betaler kr. 250 i egenandel for konfer
ansen. Dette får du kvittering på og kan be om 
å få dekket av lag eller fylket ( dette er reis
efordeling). For store fylker, vil det trolig være 
ordnet på forhånd slik at avgiften belastes 
fylket direkte. Du vil få et lunsjmåltid lørdag og 
søndag samt kaffe/te under hele konferansen 
( dette koster 80 kroner, 40 hver dag). Vi 
dekker REISEUTGIFTER under 100 kroner 
for alle deltakere, men med følgende begren
sninger: 

- laget får dekket reiseutgiftene for så 
mange deltakere som de har valgte repre
sentanter i kommunestyret. Alle som er valgt 
inn i fylkesting (eller vara for denne) får også 
dekket reiseutgiftene. Dersom noen lag vil 
sende flere, vil det bli dekket på grunnlag 
av søknad. (Ta raskt kontakt med underteg
nede) 

BESTILLING AV REISE 
Vi dekker bare billigste reisemåte ( i praksis 
vil det si at vi ikke dekker full-pris-billetter) . 
Jo tidligere du bestemmer deg for å komme, 
jo billigere billett kan du få. Vi anbefaler føl
gende ordninger: 

1. Al-quds. 
RV har avtale med Al Quds reisebyrå som 
ordner reise for deg og sender billetter til deg 
og regning til oss: 22 110026 ( eller al
quds@online.no). Opplys om når du ønsker 
å dra, at du ønsker billigste reisemåte og evt. 
personlig bonusnr" 

2. Bestill reise gjennom SAS eller Braa
thens. 
SAS-billetter bestilles på tlf. 815 20400 og vårt 
kundenummer er: 138781 (regning sendes da 
oss og ·bllletter der du ønsker å motta dem) 

Braathens-billetter bestilles på tlf. 815 20000 
og vårt kundenummer er 6011912 (regning 
sendes oss og billetter der du ønsker å motta 
dem) 

3. Bestill sjøl 
Dersom du oppretter en profil på Braathens 
hjemmeside ('eller SAS) kan du få de billig
ste biU.ttf,c.. ~t !lf nå hflStkampanje 411 du 
kan {innen imorgen kveld!) få tur-retur-billett 
Tromsø-Oslo for aktuelle helg ned til mellom 
1500 og 1600 kroner). Du får dekket reiseut
gifter over konto på forhånd ( gi i såfall meld
ing til undertegnede) dersom du trenger det, 
eller oppgjør på konferansen. 

Reisetips Gardermoen-Oslo: 
Dersom du ikke har veldig dårlig tid, så er 
det lurt å ta SAS-bussen. (rett ut fra ankom
sthallen). Bestill tur-retur-billett til 150 kroner. 
Bussen tar 35-40 minutter inn til Busstermi
nalen. Flytoget koster 140 kroner en vei og tar 
23 minutter på samme strekk. 

lykke til med påmelding og reiseforbere
delser! 

Asgeir Bell 
kasserer/RV AU 

Folkevalgt
konferansen 
arrangeres i 
samarbeid med 
Studieforbundet 
fot: f olkeopp
lysning. 
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VERVEHEFTE 
Nå foreligger endelig verveheftet 
"Dette er RV". Heftet er beregnet 
på de som snuser på partiet, lurer 
på å melde seg inn. Det inneholder 
fakta om organisasjon og en lengere 
artikkel om vår historie. Heftet er 
gratis, i a5-format og på 20 sider. 

PENSJONS HEFTE 
"Hva gjør vi med Folketrygden?" er 
tittelen på .enda et nytt hefte fra RV. 
Det er skrevet av Ame Rolijordet, 
styremedlem i Oslo RV og tillitsvalgt 
på Ringnes Bryggeri. Heftet inne
holder materiale om Pensjonskom
misjonen og finanskapitalens angrep 
på velferdsstaten. Heftet er på 60 
sider og koster kr 25,-

LAGSLEDERPERM 
Organisasjonsutvalget legger nå siste 
hånd på en lagslederperm. Det skal 
være et verktøy for ledere på alle 
nivå i organisasjonen. Innholdet er en 
samling av politikk og organisasjon
srutiner i RV. Hensikten er å stimulere 
til mer aktivitet i lokallagene. 

KURDISTAN 
Erling Folkvord har skrevet en omfat
tende bok om det kurdiske folkets 
historie og kamp. 8olca er utgitt på 
forlaget Tapir i Trondheim og finnes i 
bokhandlerne til kr 395. Den kan også 
fåes ved henvendelse til partikontoret 
og da til en litt hyggeligere pris. 

F KURS 
1 5 medarbeidere i RV (partikontor og 
• Rådhuset) har startet på et internt 

kurs i layout. Formålet er at RV kan 
komme raskere og bedre ut med 
aktuelle løpesedler og hefter. 

LINUX 
Omleggingen til Linux på kontoret er 
·snart i mål. En og annen windows
bruker er nok å se, men med tiden 
har vel alle lært seg de nye pro
grammene. Partilederen har gått i 
spiss også på dette området og har 
erklært sin arbeidsstasjon som stabil 
- hva nå enn det betyr. 

NETTSIDENE 
·Det mekkes stadig vekk på hjemmes
idene våre. Du husker vel på å bruke 
dem? Kom gjerne med tips. Om ei 
stund åpner nye sider for listestilling
sarbeidet. Sjekk ut www.rv.no 

Finn Olav Rolijordet 

~Vs .. HANDLINGSPLAN 
~ ØEBATT OG VEDIAK, TAKK! 
En av årets første vinterdager i Trondheim tusla jeg til RVs kontor i Trondheim. Til 11_1in skuffelse var ikke kon
toret spesielt varmere enn asfalten utafor. Intervjuobjektet var alt på plass, ivrig opptatt med kopimaskina. Først 
trur jeg at det er antikrigsmateriell som spyttes ut av maskina, men mannen med brillene stikker snart en kopi av 
førsteutkastet til handlingsplan for RV i hendene mine. Noen har notert på dem med penn. "Metakamp?" skimter 
jeg ved den ene hovedprioriteringa. 

~ KENNETH FUGLEMSMO 

Hei! Hvem er du, og hva driver du med? 
- Jeg heter Per Inge Mathisen. Jeg er 25 
år, filosofistudent og leder for Sør-Trøndelag 
RV. Den siste tida har jeg leda handling
splankomiteen til RV. 

Hva er handlingsplanen? 
- RVs handlingsplan vedtas av landsmøtet 
og er de overordna retningslinjene for førstk
ommende periode. Gjennom handlingsplanen 
lager landsmøtet målsetninger for RV og ret
ningslinjer for landstyret og arbeidsutvalget. 

Blir slike planer i stor grad fulgt? 
- Vi i Sør-Trøndelag og i RV for øvrig, har 
noen dårlige erfaringer med slikt. Forrige 
landsmøte lot det være opp til landsstyret å 
fatte vedtak planen. Det blei nemlig ikke satt 
av nok tid til å behandle den på sjølve møtet. 
Derfor sa Trondheim først nei takk til opp
gaven med å lage handlingsplan, men vi ga 
oss etter hvert. 

Har dere tenkt å sørge for at denne planen 
blir viktigere for RV, og i så fall hvordan? 
Vi ville lage en plan som meiner noe. Med 
klarhet og kanskje kontroversielle standpunkt 
som åpner for virkelige diskusjoner forut for 
og på landsmøtet. 

Hva er så spesielt med denne handling
splanen? 
- Vi 'fokuserer på få saker og legger heller 
ekstra vekt på dem. Vi har lagt vekt på at 
RV skal bli det viktigste utenrikspartiet ved 
å prioritere antiimperialisme. Vi har der lagt 
vekt på Palestina, USA på krigsstien og "glo
balisering". Den andre av de to mest omfat
tende politiske punktene i planen er kamp 
mot nyliberalismen. 

Hva vil det si? 
- De fleste klassekamper i samfunnet i dag 
dreier seg nettopp om denne kampen. Kom
muneopprøret, budsjettstrid, skolekamp osv. 
- alle er egentlig kamper mot den nyliberale 
offensiven til borgerskapet. For RV er det 
dødsviktig å sette disse i sammenheng og 
heve nivået på kampen. Vi må passe oss for 
å miste skogen av syne blant alle delmåla. Vi 
vil ~obilisere hele partiet og håper også på å 
involvere RU sterkere i denne kampen. 

Hvilke andre hovedprioriteringer har dere 
foreslått? 
- Vi vil ha en organisatorisk offensiv. Hvis 
partistøtten forsvinner, vil det kanskje bli 
vanskelig, men desto viktigere. Offensiven 
bør innebære enda mer desentralisering av 
arbeidsoppgaver, flere folkevalgtkonferanser, 
regionale samlinger av lagsledere og, ikke 
minst, et fungerende organisasjonsutvalg som 
har god kontakt med lokallaga. Vi ønsker 

Nytt ungdomsmagasin i salg 
JOBBE JOB'3E JOBBE JOBBE... 
Rebell møtte tre heilt vanlege 
ungdommar! for · å snakke om det 
vanlegaste i verda: Jobben. 

! 

HVA UNGE\ NGRGE BØR VITE 
Knut Nærum1taler til ungdommen i 
spalten " Vi over seksti " 

KONTRASTFYLT OG FARGERIKT 
Vår reporter har tilbragt et år i 
Kairo . 

ABONNER! .. 
150,- kr. i året (seks nummer) 

Nett: rebell.no I perwaago@online.no Fon: 73 S1 70 3S / 934 13 627 

,, 

også at partiet skal studere og skoleres, noe 
som det gjøres lite av i dag. 

Hva bør studeres? 
- Vi vil satse på to ting hovedsakelig: Sosial
istisk folkestyre og sosialistisk økonomi. RV 
har et alternativ til kapitalismen. Rød Ungdom 
og SU har sosialistisk folkestyre som politisk 
hovedfokus. Mye av dette er politikk som RV 
har stått for ei god stund. Derfor er det naturlig 
at sosialismevisjonen vår utvikles videre og at 
vi kommer mer på banen i sosialismedebat
ten. 

Hvilke uenigheter har dere støtt på, for eksem
pel i landsstyret? 
- Noen er redd for at det sterke fokuset på 
Palestina skygger for andre frigjøringskam
per, som i Kurdistan. Jeg meiner derimot at 
vi er nødt til å ha klare prioriteringer. I førs
teutkastet vårt foreslo vi at RV skulle jobbe 
for sammenslåing av kvinnegruppa Ottar og 
Kvinnefronten, noe som blei kontant avvist på 
landsstyremøtet. Ellers var det skuffende få 
uenigheter ... 

Hvordan er gangen videre? 
- Nå har landstyret vurdert første utkast og 
vedtatt at Trondheim skal fortsette jobben 
med et andreutkast som blir lagt fram for 
landsstyret på nyåret. Så skal det opp på 
landsmøtet iiebruar/mars. 

Noen ønsker for den framtidige behan
dlinga? 
- Denne gangen bør det bli satt av tid til ' 
ei seriøs behandling og landsmøtet MÅ fatte 
vedtak, ikke bare overlate det til arbeidsutvalg 
og landstyre. Da havner planen nederst i en 
dokumenthaug i Osterhausgata. Jeg vil ha 
debatt og vedtak! 

LS-VEDTAK O~ 
1. Ut i fra både ny valglov, som krever kun 7 
navn på ei valgliste, og trusselen om å fjerne 
stemmestøtten og dermed en stor del av våre 
inntekter, må det reises en diskusjon i hele 
partiet om hvor mange lister RV skal stille ved 
kommunevalget. Målet må settes på mellom 
minst 120 og opp til 200 lister. 

2. Erfaringer fra listestillingsarbeidet i Aker
shus i 1999 og opplegget for listestilling i 2003 
i Hordaland sendes ut i partiet. 

3. Nominasjonsprosessen og mobilisering til 
listene foregår nå i alle partier. Det er derfor 
viktig at arbeidet med å stille lister starter 
straks. 

f 
~ , 
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\ NR. 6-02 

Listestilling 2003 

- VEKK MED DEN DÅRLIGE 
SAMVITTIGHETEN 
Vi har tidligere hatt en pliktfølelse rundt listestilling. Men det er mye mer 
en mulighet enn en plikt. Det mener Steinar Nørstebø som er aktiv i listes
tillingskampanjen i Hordaland. Han ser optimistisk.på mulighetene foran 
valget i 2003. 

~ BJARKE FRIBORG 

- Hvis man bare ser det som tungt og trist og 
ikke mulighetene for organisasjonsbygging og 
politikkutvikling får vi det ikke til godt nok. Vår 
erfaring fra 1999 er veldig positiv. Vi stilte i 
9 kommuner og hadde 3 fungerende lokallag 
før listestillinga, men vi endte opp med en ny 
kommune med representasjon (Meland), og 
til sammen to nye lokallag (Meland og Stord). 
Lagene har utviklet seg i hele perioden og blitt 
mer solide. Også i de kommuner vi ikke stilte 
fikk vi kontakter som begynte å jobbe opp mot 
fylkeslaget. Dette kan vi nå bygge videre på. 

FRYKTEN FOR Å BLI VALGT ... 
- Noe av frykten for å bli valgt inn er at det går 
på bekostning av annen politisk aktivitet. Men 
erfaringen vår er at både listestilling og rep
resentasjon i offentlige organer skaper mer 
aktivitet enn det eventuelt hemmer. Der vi er 
valgt inn skjer det også mer utenomparlam
entarisk enn der folk vegrer seg for å stille. 
Aktivitet skaper aktivitet, og gir mu1igheter for 
å bygge organisasjon og utvikle politikk. For 
å stille nye steder må vi stille spørsmålet om 
hvorfor vi stiller. Det svaret må vi kunne gi 
selv før vi får folk til å stille på en liste. For 
eksempel tvinger det seg frem en diskusjon 
om hvorfor vi ikke er i SV, hvorfor det er viktig 
at RV stiller og hva det er som skiller oss fra 
de andre. Vi opplevde sist at det fungerer poli
tikkutviklende. Det gjelder alt fra små lokale 
saker til mer omfattende ideologiske ting. Vi 
må ta konkret utgangspunkt der en bor og der 
en virker, og greie å bygge ting rundt det. 

RVOG SV 
Hvordan er situasjonen med SV som kanskje 
største parti i Bergen? 
- Vi har bestemt i styret i Bergen RV at vi skal 
diskutere forholdet til SV, og hva som skiller 

ISTESTILLING 
I 

4. Denne kampanjen forutsetter aktiv del-
takelse fra Rød Ungdom. 

5. Listestillingsutvalget skal oppdatere under
lagsdokument for innstilling til listestillingsmål. 
Underlagsdokumentet sendes så ut til fylkene 
innen 1. november sammen med: 
- oppdaterte medlemslister og fullt utskrevet 
database med navn 
- informasjon om folkevalgtarbeid 
- endringene i valgloven 
- erfaringene fra Akershus 1999 
- opplegget for Hordaland 2003 

6. Listestillingsutvalget utvides med Odd Sten
sholt (Møre- og Romsdal) . Det består nå av: 
Turid Thomassen, Elise Malde, Aslak Sira 

oss. Det går jo ikke an å la være, det uansett 
hvilket syn man har på SV. Det er viktig for 
oss å utfordre SV politisk. I Bergen har SV 
vært politisk nærmere RV enn mange andre 
steder, men etter deres valgseier i fjor og 
gode målinger etterpå, har det kommet sig
naler mer i retning av mer "ansvarlig" samar
beid med andre partier enn samarbeid med 
RV. Dette er forhold det er nødvendig å få 
klarlagt om SV er en alliert eller et systemparti 
med hyggeligere standpunkter enn de andre. 

RØD UNGDOM 
Hvordan er samarbeidet med ungdommen? 
- RU og RV har ekstreme fellesinteresser 
rundt listestilling, vi har så mye å bidra til 
hverandre. RU har fått masse vange kontak
ter gjennom listestillingsarbeidet, og grunnlag 
for å utvikle aksjoner og politikk. Og for RV 
er RU viktig i forhold til nye kontakter og med
lemmer. Det er viktig at begge ser våre felles
interesser, ikke bare for listestillingen i seg 
sjøl, men for å bli ·sterkere organisasjoner og 
utvikle mer konkret politikk. 

HORDALAND SOM UNNTAK? 
- Mange tror at Bergen og Hordaland er 
unntaket fra resten av RV. Men jeg tror saken 
er at vi bare er blitt litt mer fornøyd med oss 
selv, litt flinkere til å si at "dette har vi gjort, 
dette var bra". For det er masse som ikke 
skjer og masse som er dårlig, masse vi burde 
gjort noe med. Men vi mener at når det 
har skjedd noe bra er det jo kjempebra. Vi 
får ikke gjort alt, men vi får gjort noe og 
gleder oss over det. Og nå nettopp fikk vi 
9,6% oppslutning, selv om det var en ytterlig
gående god måling! Likevel tror vi litt på det, 
for samme måling sa at vi ville få 4,6% hvis 
det hadde vært stortingsvalg, dvs. normaln
ivået. Så jeg tror på det lokale arbeidet, avs
lutter Steinar. 

I 
Myhre, Finn Olav Rolijordet, Asgeir Beil / AU 
kan supplere utvalget. ' 

7. Alle landsstyre-medlemmene får som 
"hjemmelekse" i oppgave å kontakt 3 loka
llag hver for å kartlegge status i forhold til 
listestillingsarbeidet. 

8. Tidsplan for framdrift: 
a) Innen 1. november skal utsending av 

materiell fra AU/ listestillingsutvalget ha gått 
ut til alle fylkesleddene. 

b) LS sin "hjemmelekse" skal meldes 
tilbake til partisekretær innen 10. november, 
slik at resultatene kan gjøres kjent på folkeval
gtkonferansen 15.-17. november. 

c) 15.-17. november Folkevalgtkonfer-

Fortsatt Solidaritetsliste 
på Notodden 
Notodden Rød Valgallianse har på 
medlemsmøte 12. sept. 2002 drøfta sit
uasjonen foran kommunevalget 15. sep
tember 2003. Vi vil peke på følgende 
viktige tegn i tida: 

Høyrekreftene er på offensiven ved 
at de jobber iherdig for å svekkekom
munestyrenes betydning. Dette gjøres 
ved å redusere antall kommunestyrerep
resentanter, ved å delegere mest mulig 
til administrasjonen, ved å privatisere 
og konkurranseutsette tjenester, ved at 
staten tyner kommunene økonomisk slik 
at kvaliteten på tjenestene svekkes. 

De folkevalgte organene står med 
ryggen mot veggen, de er lite i stand til 
å stille opp til forsvar for innholdet i de 
offentlige tjenestene. Det er færre saker 
til behandling og flere finner det lite nyttrg 
å stille til valg og bruke tid på lokafpolitlsk 
arbeid. Det er mindre oppmerksomhet og 
mindre oppslutning om valgene (kun 53 
% valgdeltakelse ved kommunevalget i 
Notodden i 1999) og færre medlemmer 
og mindre deltakelse innad i partiene. 

Det skjer tiltross for at svært mange er 
opptatt av at ungene skal få barnehage
plass, ha en god skolegang, at kommunen 
skal ha allsidige idretts- og kulturtilbud, at 
kvalit~f'!eld~~iikat~ 
den enkeltes behov. Vi vil samtidig kri
tisere de synspunktene som hevder at 
lokaldemokratiet er dødt, at offentlig sektor 
er bånn og at det bare er å gi opp og 
sørge for sitt eget beste ved å ty til pri
vate løsninger. Det er ikke tvil om at den 
solidariske modellen er på vikende front 
og at gamle og mer primitive tanker 
om å være sin egen lykkes smed' 1er 
på frammarsj. Vi har sett hvordan disse 
ideene har fått virke i andre land og skapt 
økte klasseskiller, større arbeidsledighet, 
mindre toleranse, mer fornedrelse og stor 
økning i rein fattigdom. Med dette som 
rådende tankegang vil dette også skje 
her. Vi må gå imot disse negative sam
funnsendringer og ta en kamp på mange 

anse. På konferansen skal arbeidsmetoder 
for folkevalgtarbeid diskuteres, spesielt bør 
det fokuseres på å skape en positiv kultur 
rundt det å være folkevalgt i RV, og som 
fokuserer på det som er mulig å utrette uten å 
slite seg ut.. Erfaringene bør konkretiseres og 
gjøres kjent i organisasjonen. Både positive 
og negative erfaringer bør få en framtredende 
plass i Opprør før jul. 

d) På LS-møtet 18-20. januar 
- settes konkret mål for mange lister vi 

skal stille 
- LS skal igjen ha tatt kontakt med "sine" 

tre lokallag og avlegge rapporter om status 
innen 10. januar. 

- Listestillingsutvalget utarbeider en 
detaljert handlingsplan for hele landet i forhold 
til hvilke kommuner det skal satses i og hvilke 

arenaer for solidaritetstanken. 

FORTSATT SOLIDARITETSLISTA 
Siden 1995 har vi hatt et samarbeid 
på venstresida mellom SV, RV og par
tiløse i Solidaritetslista. Notodden RV 
mener dette samarbeidet har fungert 
så bra at det bør videreføres. Soli
daritetslista har vært en mulighet for 
partiløse til å bli valgt inn i kom
munestyret, den har vært et forum for 
debatt og utvikling av lokalpolitiske 
saker for venstresida, den har vært et 
reelt alternativ i valg for svært mange 
og høyst sannsynlig oppnådd større 
oppslutning enn SV og RV hver for seg 
til sammen ville gjort. 

Vi ønsker å få til en enda mer åpen 
nom1nasjonsprosess. Vi går derfor inn for 
at de·to partiene får 2 hver på den kumul
erte delen av lista. Utover det går vi inn 
for at enkertpersoner, representanter fra 
foreninger og lag etc. kan fremme fors
lag, der vilkåret et å slutte seg til Solidar
itetslistas gjeldende Programerklæring. Vi 
går deretter inn for et åpent nominas
jonsmøte, som med forbehold om de 4 
partirepresentantene, står fritt til å nom
inere· tiele 1i'Stå:·' På nominasjonsmøtet 
ll!lfn'Utl 
gramerklæring og ikke er medlem av 
andre partier enn de som deltar, møte 
og stemme. Dette er synspunkter som vi 
ønsker å drøfte nærmere i tida framover. 

Vi synes Solidaritetslista bør opptre 
med en ordførerkandidat. I og med at RV 
har hatt førsteplassen i 1995 og 1999 
(med ior9førerkandidater riktignok) er vi 
innstilt' på at SV eller partiløse skal ha 
førsteplassen på lista. 

Notodden 12. sept. 2002 
Notodden RV, Morten Halvorsen 

(leder) 

vi kan glemme. 
e) Landsmøtet skal brukes til å få fram 

navn som kan stå på lister over hele landet, 
og være en kick off for innspurten med 
listestillingskampanjen. 

9. Kontinuiteten i listestillings'utvalget må 
sikres over landsmøtet, slik at arbeidet ikke 
stopper opp i perioder med utskifting av 
ledelse. 

10. Listestillingsutvalget/AU tar kontakt med 
RU for å få fram kontaktpersoner, lag og 
bør forsøke å kjøre ut en oversikt over skol
evalgsresultater for å se om det kan være 
grunnlag for lister der dette ikke er opplagt i 
forhold til RVs valgresultater. 
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PROGRAM FOR KVINNEKONFERANSEN 
FREDAG1.NOVEMBER 

17.00- ca. 20.00, Workshops 

■ Selvforsvarskurs ( bare for kvinner) 
Instruktør Terje Valen 

■ Feministisk teori 
Cathrine Holst 

■ Skrivekurs 
Tone Foss Aspevoll 

■ Minibøllekurs ( bare for kvinner) 
Jorun Gulbrandsen 

■ fv1edia og aktivisme 
Maja Cimmerbeck 

11 Dans - bevegelse 
. 'ChikuAli 

LØRDAG 2. NOVEMBER 

09.00-10.00 Innsjekking, Nordnes bydelshus 

10.00-10.15 Åpning/ velkommen 

10.15-11.00 Frigide kvinner? Ved Hilde 
Danielsen, kulturforsker 

11.00-11 .15 Pause 

11.15-12.00 Madonna eller horer, kvinne
bilder i media. Ved Tone Foss Aspevoll, 
journalist i Klassekampen og medieviter. 

12.00-12.45 Formiddagsmat/ Pause 

12.45-14.45 Paneldebatt 
Mål og middel l kamp for seksuell frigjøring. 
Innledninger ved: Johanne Bergkvist fra Kvin
ne.fronten, Sigrid Angen fra Kvinnefronten, 
Mariann Fossum fra Kvinneaktivistene Ottar, 
Sunniva Schultze -Florey fra Rød Ungdom. 

14.45-15.15 Pause 

15.15-16.00 Seksuell frigjøring gjennom 
forbud? Ved Cathrine Holst, sosiolog 

16.00-16.15 Pornofoner, teleselskapenes 
nye gullgruve. Ved Jorun Gulbrandsen, 
leder i AKP. 

16.15-16.30 Pause 

16.30-19.00 Gruppe og plenumsdebatt 
rundt dagens temaer. 

20.00 Fest og moro 

SØNDAG 3. NOVEMBER 

10.00-11.45 Når kvinner blir en vare, 
om prostitusjon og trafficking. Ved Marit 
Kvamme, Kvinnefronten. 

11.45-12.00 Pause 

12.00-13.30 Omskjæring, kultur og myte. 
Ved Chiku Ali, bystyremedlem i Bergen og 
kulturarbeider. 

13.30-14.00 Avslutning og oppsummering . 

PÅMELDING TIL HORDALAND RV 
bergenrv@online.no eller 55 31 64 21 eller 
Postboks 992, 5808 Bergen, innen 25. okto
ber 

Konferansen er gratis og vi praktiserer en rei
seutjevning på 250 kroner. Alle med utgifter 
over 250 får disse dekket. 

Konferansen arrangeres med støtte fra Stud
ieforbundet for folkeopplysning. 
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Et av temaene på kvinnekonferansen er mål og midler i kampen for sek
suell frigjøring, bl.a. på bakgrunn av den såkalte "sexbutikk-debatten" 
som Klassekampen dro opp i begynnelsen av oktober. Debatten går på 
kryss og tvers innad i RV og innad i Kvinnefronten, og Opprør bringer her 
to av innleggene som tidligere har stått på trykk i KK. 

Sex-debatt på villspor 
Vårt utspill i Klassekampen om seksuell 
frigjøring og sex-butikk har skapt stor debatt i 
kvinnebevegelsen. Fokuset i de siste ukenes 
diskusjoner har dessverre ikke dreid seg om 
strategi for seksuell frigjøring, men for eller 
mot dildo, og for eller mot butikk i Kvinnefron
tens regi. 

Vi reagerte på det vi opplevde som mor
alisme og manglende politiske argumenter i 
kampen mot Beate Uhse. Pornoindustriens 
offensiv for å gjøre porno spiselig gjennom å 
rette salget mer mot kvinner og starte butikker 
uten porno, gjør at vi må skjerpe argumen
tene i kampen. Vi må vite hvorfor vi demon
strerer mot disse butikkene. Vi må si høyt om 
og om igjen at grunnen til at vi er mot porno 
er fordi vi ønsker en fri og glad sex. Vi veit 
at porno handler om å gjøre kvinnekroppen 
om til en vare, at porno spille på tabuer, 
skyld og skam. Slagordet "Nei til salg av sex" 
må handle om motstand mot salg av kropp. 
Enkelte feminister har tydeligvis gått i fella og 
mener det betyr et nei til salg av alt som han
dler om sex. Hvis demonstrasjonene er et nei 
til dildo, nei til glidemiddel og nei til blonde-BH 
er vi på ville veier. 

Vårt nei til Beate Uhse og Porno-Hagen 
handler nettopp om at dette er konserner som 
gjør levende mennesker om til varer. Vi lar 
oss ikke lure når de forsøker å smyge seg 
inn på markeder som stuereine undertøys- og 
morobutikker. Samtidig demonstrerer vi ikke 
mot alt de selger og mot alle som selger det 
samme som dem. Det handler ikk~ om dildo, 
men om undertrykkinga som ligger bak. Vi 
er selvfølgelig klare over at porno er med på 
å skape forestillinger om hva som er sexy. 

Mye som dis~e butikkene selger er rene por
norekvisitter. 

Men ideen om hva som underordna og 
overordna sitter i hodet uavhengig av hva vi 
tar på oss. Vi må finne en måte å erotisere 
likeverd på. Da må vi tenke nytt. 

PORNO HAR MONOPOL 
Det er en forskjell på kristenpuritanister og 
feminister i kampen mot porno. Det må få 
konsekvenser for hvordan vi arbeider og argu
menterer, og for hvilke mål vi har i kampen. 
Da må vi kunne ha to tanker i hodet samti
dig. Vi vil knuse Beate Uhse og Porno-Hagen 
og vi vil frigjøre seksualiteten fra pornoens 
grep, frigjøre sex fra salg av kropp, fra utnyt
telsen av usikkerhet og fra den feilopplysn
inga porno gir om sex. Porno har et klamt 
grep om tankene våre, om hva vi definerer 
som reelt, som normalt. Unge definerer sin 
egen seksualitet ut fra hvor pornoen setter 
grenser, og blir dermed opptatt av hva som 
er "normalt", ikke hva som gir dem lyst og 
glede. Pornoen lærer bort et vrengebilde av 
seksualitet: alltid tilgjengelig, alltid lyst, alltid 
villig. Kropp er noe som kan byttes og selges 
uavhengig av følelser og vilje. 

Kvinnebevegelsen har alltid stått i spis
sen for seksuell frigjøring. Derfor gjorde vi et 
tankeeksperiment: Kvinnefronten kan starte 
sex-butikk. Hvorfor skal pornoindustrien ha 
monopol på seksuelle hjelpemidler? Hvorfor 
skal porno få monopol på å definere seksu
alitet? Vi trenger en slags Klinikk For Sek
suell Opplysning for voksne, kall det butikk, 
sex-shop eller fristed. Et sted hvor man kan 
spørre, diskutere, få prevensjon, veiledning, 

Sex i butikk? 
Det er reist en debatt om det er feministers 
oppgave å starte sexbutikk. Dessverre har en 
debatt som egentlig kunne handlet om vilkår 
for seksuell frigjøring blitt forvrengt ved at 
det har blitt framstilt som om det er Kvinne
frontens politikk/ et utspill fra Kvinnefrontens 
ledelse å starte butikk. Den delen av debat
ten lar jeg ligge her. Noen grunnleggende 
premisser bør være viktige for en feministisk 
tilnærming til seksuell frigjøring: 

1) Sex skal ikke være en vare. Dette er 
grunnleggende i for eksempel motstanden 
mot porno: Porno gjør seksualiteten til en 
vare, noe som videre gjør at kommersielle 
aktører kan tjene penger på å utnytte andre. 
Det å starte en feministisk "sex-shop" blir 
derfor per definisjon en umulighet. 

2) Pornoens bilder av sex er problema
tiske. De bilder av seksualitet som pornoen 
framstiller, er på god vei til å bli ensbetydende 
med hva som anses for å være "erotisk". Det 
er tette koplinger mellom hva som selges i 
sex-butikkene og pornobransjen for øvrig Of. 
for eksempel Beate Uhse-konsernet). Det bør 
være feministers oppgave å slåss for et man-

gfold i seksuelle uttrykk, en ikke-standariser
ing av seksualiteten, en seksuell frigjøring. I 
tillegg er det å tro at en skal kunne starte 
en sex-butikk uten å være med på å befeste 
bilder av hva som skal være/ bør være/ er 
seksuelt, like urealistisk som å tro at vi skal 
kunne heve oss over enhver påvirkning fra 
det samfunnet vi lever i. 

3) Sex skal ikke være tabu. For eksempel 
pornoindustrien lever av at sex er tabu. Det 
bør være feministers oppgave å kjempe for 
en "av-tabuisering" av seksualiteten. En av
tabuisering innebærer å arbeide for god pre
vensjonsveiledning og seksualopplysning for 
ungdom, det innebærer videre å kjempe mot 
for eksempel pornoens myter og løgn om hva 
sex er. Det betyr å arbeide for god seksualop
plysning også for voksne, gjerne i form av en 
"klinikk for seksuell opplysning for voksne", 
med fagfolk og ekspertise som kan gi folk 
gode råd - gratis. Ett eksempel på en vel
lykket "av-tabuisering": For 50 år siden var 
det kun mulig å kjøpe kondomer hos bar
bereren. Etter hvert har kondomene inntatt 
enhver kiosk og alle dagligvareforretninger. 

kjøpe bøker og hjelpemidler. Et sted som 
fokuserer på sex som en av livets store gleder 
uten å tingliggjøre det. 

SEKSUELL FRIGJØRING 
Feministers fremste kampsak er å slåss for 
frigjøring av kvinner, da må dette også gjelde 
seksualiteten. Det handler om trygghet fra 
overgrep og undertrykking. Det handler om å 
fjerne pornoens bilde av seksualitet, og det 
handler om at kvinner selv skal kunne defi
nere sine behov og lyster. Det må være mulig 
å diskutere ulike strategier for å nå det målet. 
Vi er enige om at kampen mot porno er 
sentral for å oppnå seksuell frigjøring, men 
vi er nok uenige om veien dit. Uenigheten 
er ikke ny. De tidlige borgerlige feministene 
mente at arbeiderbevegelsens feminister var 
usedelige som krevde prevensjon og abort. 
Har vi kommet tilbake til nullpunktet? 

Hvorfor har Kvinnegruppa Ottar beskyldt 
oss for å være pornoindustriens håndlang
ere? Vi argumenterer jo nettopp for å ta sek
sualiteten tilbake fra pornoindustriens klamme 
grep. Ottars svar på vårt utspill har avslørt en 
seksualfiendtlighet som er på linje med det vi 
hører fra Krfs Anita Apelthun Sæle. Pornolib
eralister og puritanister gjør begge seksualitet 
til et moralsk spørsmål som handler om rett 
og feil, ikke undertrykkende eller frigjørende. 
Kvinnegruppa Ottar har gått i patriarkatsfella 
og påstår at det er penetreringen som er 
undertrykkende. Vi hevder at det er kjønnsrol-

Dette er etter min mening en bedre strategi 
i forhold til seksuelle hjelpemidler også - ta 
dem bort fra sex-industriens monopol. Det 
kan ikke være feministers oppgave å lage 
egne sex-butikker - da vil feminister være 
med på å opprettholde tabuer knyttet til sek
sualiteten. 

4) Jeg mener også at vi bør skille mellom 
ulike typer seksuelle hjelpemidler. Det bør 
være greit med hjelpemidler som i fysisk for
stand kan hjelpe folk til å få et bedre sek
sualliv. Dette dreier seg for eksempel om 
vibratorer. Noe annet mener jeg er såkalte 
"sexy klær" og annen "staffasje"( Jf pkt 2 om 
seksuelt mangfold). Det er urealistisk å tro at 
vi kan heve oss over det samfunnet vi lever 
i, og lage seksuelle uttrykk (og klær) som fullt 
og helt er "frigjorte". I tillegg er det etter min 
mening ikke slik at det skal være helt greit å 
tilby folk for eksempel hvilke som helst uni
former i den seksuelle frigjøringens navn - for 
eksempel sykepleieruniformer. At slike uni
former selges som seksuelle "rekvisitter" er 
med på å befeste en kvinnerolle som er reak
sjonær og uheldig for sykepleieryrket som 
sådan. I tillegg er det en del rekvisitter som 
spiller på en kopling mellom sex og vold -
for eksempel håndjern. Jeg mener det er fem
inisters oppgave å kjempe mot denne kop-

KVINNEPOLITIKK 

lene og menns dominans som er det sent
rale, ikke hvordan menn fungerer fysisk. Vi vil 
ha med våre mannlige kamerater i kampen 
mot porno og mot kvinneundertrykking. Vi tror 
også at det er mulig å vinne menns tanker for 
seksuelt likeverd. 

HVORFOR IKKE SEX-BUTIKK? 
Hvorfor dementerer Kvinnefronten vår opp
fordring om å starte feministisk sex-butikk? 
Eli Aaby fra Kvinnefronten spør i sitt svar ti l 
oss om sex alltid skal være morsomt. Vårt 
svar er klart: Ja! Hvorfor framstiller hun det 
som en motsetning mellom 6-timersdag og 
retten til å kjøpe seksuelle hjelpemidler? 

At SVs Inga Marte Thorkildsen blander 
inn håndjern og pisk i diskusjon om seksuelle 
hjelpemidler er i beste fall et sidespor. Vi vil 
ha vekk undertrykking og tvang. Vi vil ha vekk 
bilder på kvinners underordning og avmakt. 
Håndjern er ikke et seksuelt hjelpemiddel! 

Hvis feminister ikke tar debatten om sek
suell frigjøring nå, kommer vi på defensiven i 
kampen mot porno. Skal vi klare å knuse por
noens bilde av seksualitet, må vi som femi
nister peke i en retning. Vi må komme med 
alternativer. Vi må skape en seksualitet som 
er basert på likeverd, glede og humor - net
topp seksuell frigjøring. 

Johanne Bergkvist og Elise Malde 
(KK 9.10.02) 

linga, og derfor også mot slike rekvisitter. Det 
er derfor ikke helt greit å bruke eller selge 
slike rekvisitter - uansett om det er "frivillig" -
fordi det er med på å opprettholde en kopling 
mellom seksualitet og vold som er farlig. 

5) Og hva er egentlig problemet? Blir ikke 
diskusjonen om seksuelle rekvisitter som kan 
"piffe opp" seksuallivet en avsporing? Er det 
ikke nok et symbol på individualiseringen i 
samfunnet? Et par som har problemer med 
seksuallivet finner løsningen i rekvisitter som 
kan heve spenningen litt. Det trenger ikke 
være noe galt i det, men det kan også være 
slik at problemet ligger på et helt annet plan: 
For eksempel i et slitsomt liv for øvrig - med 
lange arbeidsdager og stress? Er da sek
suelle rekvisitter som kan gi litt ny gnist den 
beste medisinen? Eller er det noe helt annet 
- som også er helt grunnleggende i Kvinne
frontens plattform og politikk? Vi vil forandre 
verden - og våre egne liv - men vi tror ikke 
at vi kan forandre våre egne liv uten også å 
forandre verden og skape et annet samfunn! 

6) Konklusjonen blir: Ja til sex, nei til 
butikk. 

Sigrid Angen (KK 11.10.02) 
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NEI TIL KRISTELIG KRIGSBUDSJETT 
- Regjeringen er stolt av å legge fram et stramt budsjett, men som vanlig 
har de råd til krig, skrev RV i sin første pressemelding mot statsbudsjet
tet: - Det norske krigseventyret skal fortsette, og her åpner finansmin
isteren pengeboka. Denne politikken er barnefiendtlig. I Norge straffes 
barna ved forfall og for lite midler til materiell - i Afghanistan skal de 
bombes. Det stramme budsjettet gjelder ikke leiesoldatvirksomheten. I alt 
økes forsvarsutgiftene med nesten 2 milliarder. Over 1 milliard øremerkes 
operasjoner i utlandet. Til sammenligning er hele Miljøverndepartemen
tets budsjett på' 2, 7 milliarder. 

~· eRJ;RAMMEN.,Bt GG t.ANoer1 1 
""" .c ·~ ,,. ,, •1 

Pressemelding fra ·Rød Valgallianse 2002-10"03 

Rød Valgallianse vil bygge landet med 
oljepenger heller eno å kvele det med 
trange budsjettrammer. Selv om den kraft
ige høyreprofilen på statsbudsjettet møter 
kritikk, hersker det en lammende enighet 
blant de fleste topp-politikerne om den 
såkalte budsjettramma. Vi blir forledet til 
å tro at det er fullstendig umulig å bruke 
oljepenger til å investere i velferd og 
infrastruktur. Men er det mer ansvarlig 
å spille pengene på det internasjonale 
aksjekaslnoet, enn å bruke dem til å 
bygge opp fastlandsøkonomien og løse 
viktige velferdsbehov? Selv om Aps Jens 
Stoltenberg kritiserer profilen på budsjet
tet, er han helt enig med Bondevik om 
ramma. 

- Det er ikke mulig å løse befolknin
gens behov innenfor denne ramma. Vi 
må få et skikkelig opprør for å sprenge 
rammene både nasjonalt og lokalt, sier 
RV-leder Aslak Sira Myhre. 

I sitt forslag til statsbudsjett gjør regjer
inga det motsatte av Robin Hood - den 

tar fra de fattige og gir til de rike. Konge
hU$et får en økning i overføringene fra 
staten på over '26 prosent. Også fors
varet har regjeringa råd til å bruke mer 
penger på. Samtidig gjøres det ingenting 
for kommuneøkonomien. En økning på 
2,6 milliarder er en dråpe i havet for . 
de kriserammede kommunene. Åtte av ti 1 

kommuner har allerede varslet at de må 
kutte i velferdstilbudet. Dette budsjettet 
betyr ytterligere velferdskutt. 

- Det må bli slutt på at verdens rikeste 
land sparer seg til fant, sier Sira Myhre. I 
stedet for å snu på hver krone og sylte ned 
penger i utlandet burde vi bygd landet, 
det er den beste garantien for framtida. 
Vi har tapt 100 milliarder på børsen i år, 
for de pengene kunne vi fått infrastruk
tur, velferd og industri som vi hadde hatt 
nytte av i tiår framover. istedet sitter vi 
igjen med lite annet enn økte overskudd 
til bedriftsledere og pengeflyttere, fortset
ter en opprørt Sira Myhre. 

Staten er ein skattetjuv! 
Det er på tide at både folk flest og kommunep
olitikere trår til mot det store skattetjueriet 
som øydelegg kommunane sin økonomi. Etter 
skattereformen i 1992, som gjorde at aksjeut
bytte vart fritatt for skatt, har kvar einaste 
lønstakar og pensjonist betalt 28 prosent 
inntektsskatt. Mange har trudd at skattepen
gane skulle brukast til å sikre gode skoler, 
barnehagar og ei god eldreomsorg. 

I løpet av dette tiåret har kommunane 
fåft,mange nye oppgåver.'Samtidig har Stort
inget gong på gong endra speiereglane slik 
at staten får større og større del, mens fylket 
og kommunen får mindre del av inntektsskat
ten. Mens Kari og Ola lojalt har betalt det dei 
skal, så har mindre og mindre av skattepen
gane vorti verande i kommunekassa. 

I 1993 tok staten ein fjerdepart av 
inntektsskatten, dvs. 7 av dei 28 prosentane. 
Kommunen og fylket fekk tilsaman beholde 
21 prosent. I år tar staten nesten halvparten 
av innteksskatten, dvs. 13,7 av dei 28 pros
entane. Kommunen og fylket får tilsaman 
beholde 14,3 prosent. Og det er berre litt av 
endringane som har å gjere med at staten tok 
over sjukehusa ved siste årsskiftet. 

Om vi så ser på kommunane for seg, 
så får dei no i 2002 beholde 1, 1 prosentdel 
mindre av inntektsskatten enn dei gjorde i 
1993. No kan sikkert både Jens Stoltenberg 
(Ap) og Kjell Magne Bondevik (Krf.) seie at 
ein prosent mindre ikkje er så mykje. Dei 
som lever i overflod har jo aldri forstått at 
også eit "lite" inntektstap er ille for den fat
tige. Men poenget er jo at kommunane sin del 
av inntektsskatten skulle ha auka med fleire 
prosentpoeng for å halde tritt med dei nye 
oppgåvane. Statens skattetjuveri frå kommu
nane er derfor mykje større enn desse tala 

tyder på. 
La oss sjå på nokre kommunar i Troms. 

Kommunaldepartementet har rekna ut kvadet 
vil bety om kommunen sin del av inntektsskat
ten blir auka med 1 - eitt - prosentpoeng: 

Lenvik +11,0 miilionar Balsfjord + 4,8 mil-. 
lionar Harstad + 23,6 millionar 

Med ei slik endring ville kommunane sin 
del av inntektsskatten vere omtrent tilbake på ,, 
1993-nivå. Om kommunane sin del i, tillegg 
vart auka med 2 prosentpoeng til, for å kom
pensere for dei nye oppgåvane, kunne pluss
beløpet tredobiast for kvar kommune. 

Desse tala viser at vi har å gjere med eit 
storstila statleg skattejueri. Nordmenn er så 
altfor tålmodige og lojale mot ein stat som.blir 
meir og meir kynisk. For å stanse dette skat
tetjueriet trengst det mottiltak som monner. 
Den politiske streiken mot statsbudsjettfram
legget 17. oktober uttrykker mange sitt raseri, 
men paroiane frå LO-sekretariatet er upresise 
og tannlause. Kanskje det har å gjere med 
at LO stadig er tett bundi opp til Ap-toppen 
som dessverre godtar Bondevik si "budsjet
tramme"? 

RV oppfordrar kommunepolitikarar i alle 
parti til å vise ansvar overfor folket i det 
lokalsamfunnet Glei er vald til å styre. Kom
munestyra bør fatte vedtak om å kreve stans 
i det statlege skattetjueriet. Viss det kravet 
ikkje blir innfridd, bør kommunestyret sjølv 
vedta å stanse innbetaiingane til staten. Dei 
kommunestyra som ikkje gjerdet, vil lett ende 
opp som overgriparar mot si eiga befolkning. 
For det er den oppgåva statsminister Bonde
vik og finansminister Foss vil at kommunes
tyra skal ta på seg. 

Erling Folkvord, nestleiar i RV 

Kommuneopprør på rett spor 
8-10 RV-ere var blant de over 200 som var på konferanse på Værnes 21. 
og 22.10. som ble arrangert av Folkeaksjonen for omfordeling, velferd og 
demokrati. 

Konferansen må oppsummeres som et stort 
skritt framover for å samordne og styrke 
kampen for et kommuneopprør mot den 
statlige strupingen av Velferds-Norge. Jeg vil 
trekke fram fire punkter som viser dette: 

1. Det var store diskusjoner om behovet 
for å sprenge budsjettrammene. Spesielt blant 
Ap-ere (Schjøtt-Pedersen var også på kon
feransen) er det liten vilje til å overskride 
regjeringas ramme noe særlig. Men det endte 
med at ALLE Ap-ordførerne som var til stede, 
stemte for en oppfordring til kommunen om 
å budsjettere reelt ut fra hva som er nød
vendig for at kommunene skal få gjennom
ført sentralt vedtatte oppgaver og lovpåiegg. 
En bystyrerepresentant for Ap i Bergen sa 
at det vil være sterkt om en forsamling med 
så mange Ap-folk vedtar en formulering om 
underskuddsbudsjettering, "så det håper jeg 
virkelig vi gjør!" Ordfører Anne Sofie Sand 
Mathisen fra Dønna lanserte begrepet man
glende inntektstilbakeføring fra staten. Hun 

foreslo at det opprettes en ny budsjettpost 
med dette navnet i alle kommunebudsjettene 
hvert år framover. Posten skai dekke det som 
mangler for å sette opp et reelt budsjett, og 
kan utgjøre teks. 5% av det totale budsjet
tet. Prosentsatsen vil variere fra kommune til 
kommune. 

2. En økende forståelse for de store sam
menhengene, altså hvor 
stor betydning WTOs politikk og GATS
.avtalen har for det som skjer i Norge. Den 
store og raske nedbygginga av velferdsstaten 
i Norge er styrt av internasjonale kapitalin
teresser, og den dereguleringa av offentlig 
sektor som vi ser i dag, er livsfarlig for den 
norske velferdsstaten. Om noen år kan vi 
risikere å havne i en situasjon som likner på 
Argentina og Mexico. Og analysen av den 
utviklinga RV har vært mer eller mindre alene 
om å påvise har foregått det siste tiåret -
en- gigantisk omfordelig fra offentlig til privat 
sektor - var det full enighet om på konter-

ansen. 
3. Det var også brei enighet om at man nå 

må velge side: enten å 
være lydig mot de økonomiske rammene 
staten fastsetter, og som betyr kraftige kutt i 
kommunenes virksomhet, eller å vise ansvar
lighet overfor innbyggernes behov for en vel
fungerende kommunal tjenesteyting. 

4. Og det var gledelig at det var stor 
bredde, selv om det 
fremdeles er relativt topptungt. Vi skulle gjeme 
sett flere representanter både for de som 
bruker kommunale tjenester og for fagfore
ningene i privat sektor. Men det som må til for 
å få til et virkelig opprør var det full enighet 
om og forståelse for: deltakelse fra både 
kommuner, fagforeninger i offentlig og privat 
sektor, interesseorganisasjoner og andre. 

Heie konferansen var preget av entusi
asme og vilje til å få til noe, og til virkelig 
å reise opprørsfana for å slåss mot den 
utviklinga vi ser med statsstyrt nedtrapping 
av den offentlige velferden. Aller viktigst fram
over blir å få langt flere til å slutte seg til 
Folkeaksjonen, og til å jobbe lokalt og region
alt for å samordne og styrke kampen. 

Konferansen vedtok enstemmig en 
uttalelse, som du finner på 
www.velferdsstaten.no, og som avslutter med 
følgende oppfordring: 

"Vi vil oppfordre til å aktivt arbeide for 
å få organisasjoner og kommuner over hele 
landet til å slutte seg til Folkeaksjonen i tiden 
framover - og vi vil: 
■Aktivt informere befolkningen om kon
sekvensene av statens underfinansiering for 
kommunen de bor i. 
■ Arbeide for bredt samarbeid og folkelige 
protester til forsvar for velferdstilbudene. 
■ Oppfordre til reell budsjettering, slik bud
sjettene må være dersom kommunene skai 
få gjennomført sentralt vedtatte oppgaver og 
iovpåiegg. 
■ Gå inn for at kommunene avviser å påta 
seg nye oppgaver hvis de ikke er fullfinansi
ert. 
■ Kreve at underdekningen på 5,5 milliarder 
dekkes inn i år, og at Stortinget vedtar en 
forpliktende opptrappingsplan for kommune
Norge." · 

~ 

Eivind Reiersen, Nesodden RV 
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TENK PÅ ET TALL? 
- offentlig fattigdom eller rikdom 
SITUASJONEN I KOMMUNEØKONOMIEN 
IDAG 
Finnes det en kommune i dette landet der 
lokalpolitikerne ikke svetter over røde tall? 
Finnes det en kommune som ikke må skjære 
ned til neste år? I hvert fall er situasjonen slik i 
de fleste kommunene - og for mange har det 
vært slik noen år. Vi vil først i dette lille heftet 
gjengi tall fra Nasjonalbudsjettet 2003/St.meld 
nr 1 som viser de siste års underskudd i kom
muneforvalt-ningen (tabell side 183). (Alle tall 
i millioner). 

1998: - 6 197 
1999: - 9 767 

' 2000: - 5 504 
,, 2001: -6901 

2002: 15 206* (- 6 394) 
2003: - 6 176 
* Dette tallet er påvirket av statens oppgjør 

med fylkene for sykehusene på i alt 21, 6 mrd. 
Justert for dette tallet blir underskuddet i kom
muneforvaltningen dette året på kr 6 394 mil
lioner. 

Samlet underskudd i denne perioden er 
på hele 40 milliarder 939 millioner. 

SITUASJONEN I DEN STATLIGE ØKON
OMIEN I DAG 
En skulle tro at dette var en indikasjon på at 
kongeriket er i trøbbel. Men vi vet jo at så ikke 
er tilfelle. Dette er en tilsvarende tabell på 
statsforvaltningen (side 182). (Alle tall i mil
lioner). 

1999: 66 978 
2000: 220 905 
2001: 272 026 
2002: 187 239* (208 839) 
2003: 160 898 
* Dette tallet er også påvirket av sykehu

soppgjøret. 
Samlet overskudd i statsforvaltningen i 

denne perioden er 929 milliarder 646 mil
lioner. En del av dette fantastiske overskuddet 
finner vi igjen i oljefondet, innskudd, utenland
slån etc. Her er en tabell for offentlig sektor 
sin finansielle balanse, hentet fra Statistisk 

1999 
A. Fordringer i alt j j56,2 
Kontanter og bankinnskudd 128,3 
Sertifikater og obligasjoner 181,2 
Andre utlån 344,1 
Kapitalinnskudd og aksjer 356,7 
Andre fordringer 143,8 

B. Gjeld i alt · 506,~ 
Sertifikatlån 42,1 
Obligasjonslån 156,5 
Andre lån 239,4 
Annen gjeld 68;4 

C. Netto fordringer {A-8) 6498 i 

Offentlig bruttogjeld 330,8 
I prosent av BNP 27,9 

Sentralbyrå. (Alle kr-tall i milliarder) 
I statsbudsjettet er det regnet med at 

oljefondet vil være på 666 milliarder ved slut-

STATSBUDSJETT 

2000 Endring i% 
j 535,j 32,8 
194,4 51 ,5 
293,9 62,2 
422;4 22,8 
431,2 20,9 
191,3 33,0 

28,71 

'" -13,1 
. '176,11 12,51 
:349,2 ,, 45,9 
-:89Q1 '/ ' 31,41 Jf,'<t 

. N- '\ i.--~·:t i 

t\ ' t'.f", 

883''.31 ~- 35,91 . 
440,51 33,21 
31,0 11,1 

"o .~-.;-;-

ten av 2002. Statens finansielle muskler er 
sterke. 

REFORMENE SOM HAR LAMMET KOMMUNE-NORGE 
Grepet som den statlige politikken har gjort 
for å lamme komm1:1neøkonomien er å legge 
opp til en rekke "velferdsreformer" der kom
munene skal være den ansvarlige for å 
gjennomføre dem uten at finansieringen er 
på plass. På den ene siden krever den 
generelle samfunns-utviklingen og arbeiderk
lassen stadig nye reformer. Dette betyr en 
større offentlig sektor dersom etterkrigspoli
tikken skal følges. Dette står i motsetning 
til kapitalens behov, uttrykt f.eks. gjennom 
rapportene fra OECD. Som en følge av at 
man legger få eller ingen restriksjoner på 
den økonomiske utviklingen i privat sektor, 
må rammene for offentlig sektor strammes 
inn dersom man skal unngå det man kaller 
en "overopphetet økonomi". Reformene kan 
derfor ikke fullfinansieres, de blir i stedet et 
virkemiddel for å redusere offentlig sektor. 

Det er en viss treghet i systemet - det går 
sakte med innstrammingene. Offentlig sektor 

sin andel av BNP fortsetter å øke helt fram 
til 1992 da det er på rekordhøye 52%. På 
samme tidspunkt kommer altså Kleppe li. 
Det medfører åpent angrep på velferdsord
ningene, en krigserklæring mot arbeidsfolk -
og man har da heller ikke lyktes med å gjen
nomføre alle tiltakene som ble foreslått. Men 
man lykkes bedre i kommunesektoren. Sys
tematisk underslår man de reelle kostnadene. 
Lojale lokalpolitikere gjør hva de kan for å få 
driftsregnskapene til å gå opp og det kuttes 
gjennom mange år. Men det vil ingen ende 
ta - for målet er jo ikke nådd. Alt som kan 
legges ut i markedet, skal ut i markedet. Dette 
blir en enorm skvis mellom stortingsflertallets 
politikk og lokalpolitikerens. 

I løpet av de siste årene har lokalpolitik
erne måttet forsvare en rekke underfinansi
erte reformer: 

HVPU-reformen, Reform 94, Grunnskol
ereformen 97, skolefritidsordningen, Handling-

HVA MÅ GJØRES NÅ? 
Før nyttår skal kommunestyret vedta budsjett 
for 2003. Da står hvert kommunestyremedlem 
overfor et vanskelig valg: 

Enten å være lydig mot de økonomiske 
rammene som staten fastsetter, og som betyr 
kraftige kutt i kommunens virksomhet 

eller vise ansvarlighet overfor den delen 
av befolkninga som trenger god, velfunger
ende kommunal ljenesteyting. 

Denne budsjetthøsten vil mange innse at 
disse to hensynene utelukker hverandre. 

Rød Valgalliånse mener kommunestyret 
bør sette hensynet til egen befolkning foran 
lydighet til de innstrammingspolitikerne i Stort
ing og regjering som på få år bl.a. har tapt 83 
av folkets oljemilliarder på aksjespekulasjon 
utenlands. 

Dette kan gjøres ved at kommunestyret 
vedtar: 
■ krav retta til Stortinget og regjeringa om at 
staten i 2003 må la kommunesektoren dispo
nere en mye større del av den årlige verdiska
pinga i samfunnet enn det som er tilfellet nå 
■ krav til Stortinget og regjeringa om at kost
nadskrevende reformer skal finansieres ved 
at kommunene også får økte inntekter 
■ et kommunebudsjett for 2003 som er bygd 
på nøktern vurdering av befolkningas behov 
■ at kommunen holder tilbake innbetalinger til 
staten inntil kommunens inntekter for 2003 er 
økt til det som trengs 
■ at ingen egenandeler for brukerne av helse
og sosialtjenester skal økes i 2003 
■ krav om at bedriftsskatten skal tilbake til 

splan for psykisk helsevern, kirkereformen, 
eldrereformen, bamehagegarantien. 

Samtidig har vi sett store økonomiske 
omstruktureringer på statlig, nasjonalt nivå: 
Liberaliseringen av kraftmarkedet, omorgan
iseringen av NSB og Posten, Telenor på 
børs, delprivatisering av Statoil og SDØE. Og 
nå står pensjonsreformen for døra. Videre 
kom Rattsø I og Rattsø 11, som gjorde store 
endringer i inntektssystemet for kommunene, 
bl.a. prinsippet om løpende inntektsutjevning 
basert på utviklingen i befolkningen. Denne 
nye endringen får dramatiske konsekvenser 
for fraflyttingskommuner. Bedriftsbeskatnin
gen legges om, den skal gå til Staten fra 
2000, og det gis kompensasjon bare første 
året. Vi har fått endringer i skattefordelinga 
fra kommune og fylke til stat. Øremerkede 
tilskudd fjernes og legges inn i rammetil
skuddet. Til sist opplever vi store angrep 
på lokaldemokratiet gjennom kommunesam-

kommunen 
■ at-kommunen samarbeider med fagforenin
ger og ideelle organisasjoner for å legge poli
tisk press på staten 

Noen vil si at . slike brudd på statens 
rammer er uansvarlig. Men Rød Valgallianse 
mener at et kommunestyre som skal vise 
ansvar overfor sin egen befolkning, er nødt til 
å bryte statens rammer. Det virkelige behovet 
i hver enkelt kommune kan bare avdekkes 
gjennom en demokratisk prosess med loka
lbefolkningen. KS bør oppsummere dette på 
landsbasis og stille krav til Stortinget. Først da 
vil vi kunne tallfeste hva en ansvarlig ramme 
for kommune-forvaltningen bør være. 

men slåinger, nedskjæringer på antall folkeval
gte og endringer i delegasjonsreglement som 
medfører økt makt til administrasjon og form
annskap. 

Skal lokalpolitikken gis et nytt innhold? RV 
mener lokalpolitikerne må rette nakken og 
tale Staten midt imot - iallfall de som ikke gir 
sin fulle ideologiske støtte til markedsliberal
istene. 

J 
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EU 

Mobiliseringen- til EU-toppmøtet i København er nå i full gang, og fra 
Norge er målet 400 aktivister. Samtidig pågår debatten om fokuset for 
demonstrasjonene. 

STOPP UNIONEN ELLER 
FOR ET ANNERLEDES 
EUROPA? 
Maria Walberg er leder i Ungdom mot EU og mener den norske mobiliser
inga må ha hovedfokus på Stopp Unionen. Men hun ser ikke noe problem 
i å være tilsluttet begge de to danske initiativene. 

~ BJARKE FRIBORG 

- Vi er nå tilslutta begge initiativene i Dan
mark. Stop Unionen er absolutt de som ligger 
Ungdom mot EUs politikk nærmest, siden de 
er mot EU som system. Vi mener at EU-sys
temet legger til rette for den politikken unio
nen fører, og umuliggjør et annerledes EU. 
Det er ikke mulig å for eksempel gjøre EU om 
til et "sosialistisk EU" når mange beslutninger 
må tas i lukkede rom av personer som ikke 
er folkevalgte, for å gjøre EU "effektivt nok" 
som det heter. EU-systemet er den rake mot
setningen av et system der folk er med på 
å bestemme over sin egen hverdag. Når det 
er sagt, så er vi selvfølgelig enig med Initia
tivet for et andet Europa i at den politikken 
EU fører på mange områder ikke er bra. Vi 
er mot Festung Europa, EUs terrorlover, EUs 
landbrukspolitikk, militarisering av EU og så 
videre. Derfor har vi også tilslutta oss lnitia-

livet for et andet Europa. Men fokuset i den 
norske mobiliseringa kommer til å ligge på 
EU-motstand og Stopp Unionen. 

Hvordan ser du på forholdet mellom antikapi
talisme og EU-motstand? 
- Det er mange gode grunner til å være mot 
EU, også for folk som ikke kaller seg anti-kap
italister. Men hvis man jobber for et anti-kapi
talistisk samfunn mener jeg at det burde være 
helt uaktuelt å støtte EU. Selve basisen i EU 
er nyliberalisme, og den gyldne regelen er at 
konkurranseutsetting og privatisering alltid er 
bra i følge EU. Det finnes tusenvis av eksem
pler på at EU styres etter prinsippet om fri 
konkurranse, dette ser vi også i Norge siden 
vi deltar i EUs indre marked gjennom EØS
avta/en. Universitet i Oslo fikk ikke lov til å 
øremerke professorater for kvinner. Årsak: 
det må være fri konkurranse. Norske natur
ressurser kan ikke vernes av hjemfallsretten. 
Årsak: det må være fri konkurranse. Den diffe-

MED SUF MOT EU 

Maria Walberg er leder i Ungdom mot EU 

rensierte arbeidsgiveravgifta må bort. Årsak: 
det må være fri konkurranse. 

- EUs grunnlag er laget av de mektigste 
industrilederne i Europa, og fortsatt har de 
multinasjonale selskapene mye å si når bes-

EU-motstanden vil bare ha en fremtid hvis den tør å ta opp antikapitalisme. Det mener danske 
Enhedslisten og Socialistisk UngdomsFront (SUF) som er sentrale i Initiativet for et Andet 
Europa. 

) 

~ BJARKE FRIBORG 

Opprør snakket med Lars Lyndorff Krelskov 
(24) da han deltok på den store Manifest02-
konferansen i oktober, som utsending fra 
danske SUF. Han er godt fornøyd med at 
debatten om sosialisme er 
satt på sakskartet, og for-
teller om økt samarbeid på 
dansk venstreside. 

- Det var en utrolig 

sorganisasjoner (SFU og ISU) har vi stiftet 
Socialistisk Uddannelsesnetværk som har 
vært sentrale i kampen om utdanningsinstitus
jonene. Vi produserer bl.a. en avis sammen, 
som blir delt ut gratis på skoler og univer
siteter. Og bortsett fra Rød Ungdom var de 
samme organisasjonene også enige om 

Det er viktig 
for oss å kople 
sammen be
vegelsen mot 

global kapitalisme med EU
motstanden, og det kan vi 
gjøre ved å samle oss rundt 
en kritikk av nyliberalis
men. Her tror jeg Nei til 

å starte opp Initiativet for 
et andet Europa for å 
mobilisere til EU-topp
møtet i desember. Ideen 
var å stifte et eget ven
strefløysinitiativ som kan 
organisere rundt en rekke 
sosiale krav, i prinsippet 
for å ikke stenge ute EU
tihengere. 

pitalisme. Derfor er det 
viktig for oss å kople 
sammen bevegelsen 
mot global kapitalisme 
med EU-motstanden, 
og det kan vi gjøre 
ved å samle oss rundt 
en kritikk av nyliberal
ismen. Her tror jeg Nei 
til EU i Norge har vært 
bedre enn f.eks. Folke
bevægelsen mod EU i 
Danmark. 

lutningene skal tas. Det er ikke EUs befolkn
ing som styrer EUs utvikling, og hvis man er 
mot kapitalisme burde det være en selvfølge 
å være mot EU. 

stor fornøyelse å være 
samlet for å diskutere hva vi 
egentlig vil. Vi fører mange 
kamper, men ofte på en 
defensiv måte. Her på kon
feransen tok vi opp kampen 
for sosialismen, og løftet 
blikket utover organisas
jonene. Det var fint å se at 
det lar seg gjøre. 

EU i Norge har vært bedre 
enn f.eks. Folkebevægelsen 
mod EU i Danmark. 

Men er det virkelig noen 
EU-tilhengere som vil bli 
med? 

- Ellers er det jo 
fullstendig naivt å tro 
at EU kan reformeres, 
institusjonene er grunn
leggende udemokrat
iske. De er skapt av 
og for de multinasjon
ale selskaper. På den 
andre siden er prob-

Lars Lyndorff Krelskov er medlem i Socialistisk Ungdomsfront i Danmark 

- I Danmark har vi fått til et ganske 
godt samarbeid med andre på venstrefløyen, 
særlig når det gjelder elev- og studentak
sjoner og kampen mot EU. Sammen med 
Rød Ungdom og med SF og IS sine ungdom-

- Det er ikke så mange 
av dem, de finnes høyst i SF eller i SFU. 
Poenget er at vi ser på EU som et kapitalis
tisk prosjekt og mener vi trenger en inter
nasjonalistisk motstand. EU-motstanden vil 
bare ha en fremtid hvis den tør åta opp antika-

lemene internasjonale, vi har de samme prob
lemene i Danmark som i Norge og i Portugal. 
Når fienden organiserer seg internasjonalt må 
vi også gjøre det. Derfor er det utrolig viktig 
med fagbevegelsens internasjonale nettverk. 

En streik i Spania må kunne møtes av sym
patistreik i andre land i Europa. Og venstresi
den i de ulike landene må ha et mye tettere 
samarbeid, avslutter Lars rett før han springer 
på flyet tilbake til Danmark. 
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L KØBENHÅVN! 
København 2002 - Stopp unionen skal 
reise og demonstrere mot EU under topp
møtet i Købenllåvn 12. og 13. desember 
2002. Vi vil gj~me at du blir med oss til 
Københavp fq~,! demonstere1 mot unio
nen og 

lig opplegg, 
or var deltag 
ulig for at de 

GÅ MED SOCIALISTISK UNGDOMS
FRONT MOD KAPITALENS EUROPA 
"Den europæfs~e union er et projekt som 
har ti/ fqrmål at tjepe de store se/skabers 
interesser. rne af EU mødes i 

ke forat /øse miljø
støshed. Tværti-

bøt flere problemer 

ar vi et altemati 
..... . t lave en blok, so 

samle . ·•·•·· •·•· ·· •. odstandere ti 

"En 

UMEU: www.t1meu.no 
Stopp unionen: www.kbh20021f:\o 

. ,tf, 

ørste omgang e . 
st !fl eresserede i at få en tilb 
ing! 'om 't har lyst til at deltage o 
sammen med os. 
. .... Grund/aget for selve demonstratfonen ·-

kap ~ndes på Initiativet for et Andet Euro~ 
pas . meside www.cph2002.org. lnfor:. 

ed(jrende ovematnihg o 
vil blive sendt ud s 

SUF: www.ungdomsfront.dk 
EnhedsJisten: www.enhedslisten.dk 

'41116'' 

ANTIKRIG 

INGEN KRIG MOT IRAK 
A~,~..:..._IJG __ ~ 
Antikrigsbevegelsen vokserfram både i Norge 
og resten av Europa i kjølvannet av Bush 
og Blairs krigshissing mot Irak. I · London 
demonstrerte 200-300.000 mennesker mot 
den britiske og den amerikanske regjeringas 
planer om å bombe det allerede utpinede 
Irak. 11999 anslo UNICEF at 500.000 irakiske 
barn hadde dødd som følge av sanksjonene. 

I Oslo blir det demonstrasjon 26. oktober, 
kl. 1400 foran stortinget. I Oslo er parolene: 

■ Ingen krig mot Irak 
■ Fritt Palestina - ,stans Israels okkupas

jon 
■ Afghanistan: Norge ut av krigen - F16-

flyene hjem 

Det blir også demonstrasjon i Trondheim. 
For antikrigsbevegelsen i Norge blir det 

viktig å knytte sammen motstanden mot krig 
i Irak, med den norske krigsdeltakelsen i 
Afghanistan og den norske holdninga i Pal
estinakonflikten, der s~lv EU klarer å vise 
klarere standpunkt enn Petersen! 

Det er nettopp dette som skjer på glo
baliseringskonferansen i Oslo, 28. november, 
der Hanan Ashrawi, en av nøkkelpersonene 
fra palestinsk side i fredsprosessen, kommer. 
Det blir seminarer både om Irak, Palestina 
og norsk krigsdeltakelse i Afghanistan, og et 
praktisk verksted om arbeidet med boikott av 
Israel! 

Meld deg på: www.globalisering.no 

Globaliseringskonferansen 2002 finner sted i Folkets Hus i Oslo, 28. nov - 1. des 

PRISER 
Hele konferansen: 300,- (200 for studenter og arbeidsløse) - En dag: 150,- (100 for 
stud. og arb.løse) - Bare åpningsmøtet torsdag kveld: 50,- (30 for stud. og arb.løse) 

www.globalisering.no 

for en nor~k fredspolitikk 
- stopp krigen mot Irak 
Norge har medansvar for de amerikanske 
krigsforberedelsene i Midt-Østen og for at 
Israel får fortsette sin etniske utrensking 
av palestinere. Samtidig er Norge med på 
den fortsatte krigføringa i Afghanistan. RVs 
landsstyre mener at den norske regjeringa nå 
må bryte med denne politikken og i stedet 
utnytte sine siste måneder i FNs sikkerhet
sråd til å hindre en ny krig mot Irak. 

SLUTT PÅ DOBBELTMORALEN 
RVs landsstyre foreslår at Norge nå bruker 
sin plass i FNs sikkerhetsråd til å kreve at 
Irak og Israel skal behandles likt i forhold til 
FN-resolusjoner og at FN skal arbeide for 
at hele Midt-Østen skal bli en sone fri for 
masseødeleggelsesvåpen. Et slikt forslag har 
stor mulighet til å få bred tilslutning blant FNs 
medlemsstater. 
Dette betyr at FN skal kreve å få sendt 
våpeninspektører både til Irak og til Israel 
og at FN sjøl må sørge for at det denne 
gangen ikke er noen av våpensi~spektørene 

som samtidig tar på seg spionoppdrag for 
USA, eller for andre stater. 

SLUTT PÅ KRIGFØRINGEN 
FNs sikkerhetsråd må også kreve stans i den 
flybombingen av Irak som USA og Storbri
tannia har drevet sammenhengende siden 8. 
desember 1998. Norge må motsette seg at 
FN presses til å vedta resolusjoner som åpner 
for militært angrep på Irak, og si tydelig fra om 
at den norske regjeringen vil fordømme eth
vert ensidig angrep fra USA sin side. Norge 
må følge Tysklands eksempel, hvor kansler 
Schroder har gått mot ethvert USA-angrep 
mot Irak uavhengig av eventuelle FN-man
dater. 
Norge må dessuten trekke seg ut av den 
USA-ledete krigen i Afghanistan og kalle F16-
flyene hjem, og varsle at Norge vil trekke seg 
fra deltakelse i NATOs organer dersom USA 
går til angrep på Irak. 

LS-vedtak 13.10.02 

Antikrigsaksjon i Oslo-bystyret 
25. september tok RVs representanter i Oslo
bystyret initiativ til en underskriftsinnsamling 
mot israelske overgrep, og fikk med seg 34 
folkevalgte - det vil si et flertall i bystyret. Her 
følger teksten: 

"Vi ser med sterk bekymring på at de siste 
rester av Oslo-avtalen nå er i ferd med å 
forsvinne, og mener at de overgrep som 
palestinernes demokratisk valgte president, 

Arafat, blir utsatt for i Ramallah skader ethvert 
fredsinitiativ. Vi ber norske myndigheter om 
å bruke plassen sin i FNs sikkerhetsråd til å 
protestere mot dette, og ser til at Israel følger 
FNs resolusjoner og trekker seg ut av alle 
okkuperte områder snarest. Likeledes ber vi 
om at USA og Storbritannia arbeider for poli
tiske og diplomatiske løsninger i Irak i regi av 
FN." 
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utfordringer. Det gjør derimot vi: 1000 unge 
revolusjonære sosialister med et sosialistisk 
folkestyre som mål. 

SOSIALISME? FOLKESTIRE? 

Manifest02 kan bare oppsummeres som en av de største sosialistiske 
ungdomskonferansene her til lands gjennom tidene, og definitivt den 
største på over 20 år. De revolusjonære er tilbake, skriver en optimistisk 
Anders Dalsaune Jansen fra sentralstyret i RU. 

Ja takk, begge deler! Deltakere på Mani
fest02 samla seg under en felles parole: "For 
et Sosialistisk Folkestyre". Som kloke,nen
nesker og gode marxister har vi lært av his
torien. De sosialistiske forsøkene så langt 
i historien har lært oss at en planøkonomi 
der folket ikke utformer planene, ikke fører til 
sosialisme. Dette - mangelen på demokrati 
og reelt folkestyre - er et av sosialismens 
såreste punkter. Men vi har lært, og vi slår 
fast at hvis man i det hele tatt skal ha sosial
isme, må demokratiet også gjelde over økon
omien. Dette må være et ufravikelig prinsipp 
på hele den norske revolusjonære venstres
ida. Om vi ikke kan legge dette prinsippet til 
bunn, er kampen tapt før den i det hele 
tatt begynte. Da går vi ut i krigen med 
geværene ladd med rødfis i stedet for 

Det ryktes at en konferanse har funnet sted. 
Det ryktes at nesten 1000 revolusjonære 
sosialister en hel helg til ende diskuterte og 
fabulerte om en annen verden, en sosialis
tisk verden. Tre organisasjoner og tre tidskrift 
med en ting til felles: Sosialistisk folkestyre. 
Mye kan sies om Manifest 02, men en ting er 
sikkert: En sosialistisk verden er mulig! 

FREKK UNGDOM? 
Samtidig som regjeringen Bondevik legger 
fram det blåeste budsjettforslaget Norge 
noen gang har sett, samles 1000 revolus
jonære sosialister på beste vestkant i Oslo. 
Samtidig som FRP surfer fram på enhver 
meningsmåling og er landets største parti, 
diskuteres en sosialistisk verden så fletta 
fyker på Universitetet i Oslo. Samtidig som 
Oslo Unge Høyre velger en mangemillionær 
til sin nye leder, synger 900 unge revolus
jonære Internasjonalen så taket løfter seg på 
Chateau Neuf. 

Dette er ikke nytt for oss. Det er ikke 
noe nytt at KRF og Høyre er mot folk flest, 
at Hagen går fram eller at Unge Høyre er 
for innbilske pappagutter med penger trykt 
oppetter øra. Det som derimot ER nytt for 
oss er styrken i en revolusjonær sosialistisk 
massemønstring - 1000 revolusjonære samla 
på ett sted er historisk og enormt! For det er 
ikke sånn at dette er hverdagskost. Verken 
for Rød Ungdom, Rød Front eller Sosialistisk 

Ungdom. Det er heller ikke hverdagskost for 
kongeriket Norge. Aftenposten skreiv "1000 
unge på rød massemønstring", og vi aner 
at tanta i Akersgata frykter den voksende, 
røde bølgen. Aldri før har det blitt avholdt 
et arrangement som Manifest02, og det på 
tross av Høyre, Kristen-Høyre, Bonde-Høyre 
og Rasist-Høyres klamme grep om folks liv. 

På Youngstorget sitter AUF og nyvalgt 
leder Gry Larsen. Hun er 
sikkert glad for at hun 
blei valgt (med enormt fler-
tall. .. ), men det hun ikke 
veit er at AUF nå · blir 

Kamp mot 
statsbudsjettet 
og konsekven
sene det får 

totalt tilsidesatt av de revo
lusjonære venstrekreftene. 
Tidligere var hovedargu
mentet deres: "Bli med i 
AUF så kan du påvirke 
Norges største parti, og 
dermed forandre landet!". 

for folk i Norge, er like mye 
kamp1 mot nyliberalisme og 
turbokapitalisme, som å gå 
i tog mot Verdensbanken, 
Pengefondet eller EU. 

med skarpe skudd. Dette 
er vår - den revolusjonære 
venstresidas - parole og 
prinsipp. På Manifest02 
diskuterte vi hvilket innhold 
vi skal fylle denne parolen 
med. Framover skal dette 
arbeidet fortsette. 

Det svenske popbandet 
Bob Hund synger: "Nu iir 
det revolution på gong". 
Om ikke annet så er det 

Nå har dette argumentet falt - opp som en 
bjørn, ned som en skinnfell! Arbeiderpartiet 
har ikke opplevd så lav oppslutning siden 
20-tallet, partiet har for lengst gitt opp tradis
jonelle sosialdemokratiske tanker, og ung
domsbevegelsen deres er på langt nær noen 
ledende eller drivende kraft i kamper som 
angår ungdom. 

Det har åpna seg et rom til venstre for 
et svekka og høyrevridd Arbeiderparti. SV på 
sin side, gir heller ikke noe svar på framtidas 

i hvert fall et tydelig opprør på gang. Over 
hele verden samler motkreftene seg. Fag
bevegelse, miljøbevegelser, solidaritetsbev
egelser, antikapitalister og sosialister skaper 
grobunn for opprør. Overnasjonale selskaper 
og unionsprosjekter reiser jorden rundt i møte
virksomhet, men etter de følger fansen. De 
som heier på en annen verden og vil vise sin 
aktive motstand mot nyliberalisme og penge
makt. Det er vel og bra det, men å turnere 
verden rundt med røde flagg og kastanjetter 

I 
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forandrer dessverre ikke verden. 
Nå må vi ta opprøret et skritt videre. Det 

holder ikke lenger bare med T obinskatt og 
uforpliktende internasjonale miljøavtaler. En 
annen verden er mulig, en sosialistisk verden, 
og da må vi stille spørsmålet om makta over 
eiendommen på dagsorden. 

LOKALE ZAPATISTER 
Den tydelige kampen mot nyliberalismen 
og dets vesen er den samme her som i 
u-land. Det er de samme mekanismene og · 
den samme politikken som ligger til grunn 
når vi i Norge ser at velferd bygges ned. 
Skoler nedlegges, distriktene raseres og de 
"ulønnsomme" i samfunnet blir praktisk talt 
blir overlatt til seg selv. Kamp mot statsbud
sjettet og konsekvensene det får for folk i 
Norge, er like inye kamp mot nyliberalisme 
og turbokapitalisme, som å gå i tog mot Ver
densbanken, Pengefondet eller EU. 

Det er her vår utfordrirrg ligger. 
Grunnleggende solidaritetsholdninger er noe 
folk flest har, selv om vi må regne med en og 
annen snylter. Når man spør folk om de synes 
rettferdighet og solidaritet er viktig, svarer de 
fleste ja. Vi har i oss holdningene og opplev
elsen om at ikke alle har det like bra i verden 

Følgende spørsmål skal nå tas opp i RUs 
lokallag, som del av oppfølgingen etter 
Manifest02: 

1. Kom det opp noen uenigheter eller 
viktige diskusjoner i arbeidet med Mani
fest02 som dere syns det er viktig å føre 
videre? 
2. Hva kan vi gjøre for å føre diskus
jonene om et sosialistisk folkestyre og det 
revolusjonære alternativet videre (både 

eller Norge. Det er lett å se at de oppblåste 
utsultede barna i Afrika lider, og at vi som 
medmennesker må ta litt ansvar. Dessverre 
stopper dette ansvaret, og solidariteten, når 
noen kroner er lagt på en innsamlingsbøsse, 
ansvaret går sjeldent så langt som til å sette 
spørsmålstegn ved systemet som produserer 
denne urettferdigheten. 

Revolusjonær: Vær ditt ansvar bevisst! Vi 
må vise at det ikke er tilfeldighetene som rår. 
Det er ikke sånn at Bondevik, Hagen og co 
sitter på sine kontorer og finner opp kruttet 
(selv om mange nok vil påstå at noen av 
dem stod farlig nær da det smalt). Deres 
tanker og handlinger er dessverre ikke våre, 
de kommer fra de samme institusjonene og 
unionene som vi så gledelig går i tog mot. 
Utfordringen er klar. Våre teorier og vår prak
sis må populariseres og spres langt utover 
egne organisasjonsgrenser. Vi må bidra til å 
mobilisere arbeiderklassen i Norge til kamp 
mot EU, mot Verdensbanken, mot skolen
edleggelser og kutt i den offentlige sektoren 
Alt i alt: Vår rolle er mobiliseringa av vanlige 
folk og vanlig ungdom til kamp mot nyliberal
ismens offensiv. 

En grunnstein, og en god start på selve 
grunnvollen, er allerede lagt. Manifest02 kan 
bare oppsummeres som en av de største 
sosialistiske ungdomskonferansene her til 
lands gjennom tidene, og definitivt den største 
på over 20 år! De revolusjonære er tilbake, og 
grunnsteinen er lagt for den revolusjonære, 
sosialistiske venstresidas tilbakekomst og 
kraft. 

ORD ER BILLIG - HANDLING KOSTER 
Vi sikta høyt for over to år siden, og lagde 
vår egen sosialismevisjon "En sosialisme for 
vår framtid". Vi skisserte hva slags sosialisme 
den nye generasjonen revolusjonære så for 
seg - og vi gjorde dette arbeidet på egne 
bein. Vi hadde teorier om at et nytt opprør var 
på vei, både i verden og i Norge. Vi hadde 
teorier om at når vi slo krefter sammen med 
Sosialistisk Ungdom, ville dette utløse nye 
krefter og gi den revolusjonære bevegelsen 
større kraft. Men, dette var bare teorier. Nå 
har vi praksisen. Nå har vi sett at vi fikk 
rett. Takket være et sjølstendig og sterkt Rød 
Ungdom, som har staket ut sin egen kurs 
og lagd sin egen strategi, er vi nå i ferd 
med å gjøre som vi har bestemt i To skritt 
fram: Skape en ny vår for venstresida. Utvikle 
samarbeid med andre, samtidig som vi står 
klippefast på vårt politiske grunnlag. Dette 
skal vi være stolt av! 

Det ryktes at et nytt kapittel er skrevet i 
Norsk historie. Kapittelet heter: "Manifest02 -
for et sosialistisk folkestyre" 

Anders Dalsaune Jansen 
Rød Ungdom 

mellom RU og SU, og utover organisas
jonene)? F. eks: Felles arrangementer, 
felles skoleringsmateriell, nettsted, nye 
konferanser, aksjoner etc. 
3. Hva kan den revolusjonære, nye ven
stresida gjøre for å mobilisere mange 
til kamp? På hvilket kampområde bør 
vi satse? Både akkurat· nå (nærmeste 
månedene), og på to års sikt? F. eks: 
Faglig kamp, elevkamp, antikrigsarbeid, 
jentekamp etc. 

VENSTRESIDEN 

.RVs landsmøter har alltid et punkt på sin dagsorden som heter 
"åpen politisk sak". Forrige gangen var det privatisering i offentlig 
sektor. På LM i 2003 blir det venstresiden som skal til debatt. Her 
følger vedtaket som ble gjort på landsstyremøtet i midten av oktober. 

RVS VEIVALG 
- den nye venstresida og 
de nye, bevegelsene 

Saken forberedes av en egen komite 
bestående av ungdommer med forskjel
lig ståsted i organisasjonen. Rød Ung
doms politiske initiativer og utfordringer, 
særlig gjennom landsmøtevedtaket "To 
skritt fram• blir viktig i forberedelsene. 

KOMITEEN SKAL BESTÅ AV: 
Johanne Bergkvist 
Magnus Bemhardsen 
Anje Muller Gjesdahl 
Jon-Aksel Jacobsen 
Hanna Helseth 
To medlemmer utpekt av Rød Ungdom 

Rød Ungdoms landsmøtevedtak "To skritt 
fram" blir sendt rundt i organisasjonen 
som første forberedelsesr,nateriell. 

KOMITEEN SKAL: t 

a) Lage et diskusjonsopplegg for laga 
som favner vidt, både rundt de såkalt 
nye bevegelsene, fagbevegelsen, situas
jonen i og rundt RV, Rød Ungdom og 
hvilken posisjon det revoh.,sjonære alter
nativet står i etter at 900 ungdommer var 
samla til Manifest 02. Dette debattopple
gget må være klart senest til jul. 
b) Komiteen skal etter jul jobbe fram et 
vedtaksforslag til landsmøtet som skal 
legge fram noen konkrete prioriteringer 
for RV basert på den debatten som 
organisasjonen har vært gjennom. Det 
er ikke tenkt et omfattende dokument 
ala "Veien videre for RV" eller "To skritt 
fram", men en konkret prioritering av poli· 

tiske utfordringer det er mulig på samle 
seg rundt i neste periode. Komiteen 
bør samarbeide med handlingsprogram-
komiteen. · 

BEGRUNNELSE: 
Det finnes mange tanker og ideer om hva 
RV er nå og hva som kan bli. Det er stor 
stor enighet om at sikring og vitalisering 
av RV er en nødvendighet for å utvikle 
noe for framtida, samtidig er det ingen 
tydelige miljøer som står klar for bære RV 
inn i de neste periodehe. Rød Ungdom 
har på sine to siste landsmøter vedtatt 
dokumenter som de oppfatter kan forme 
ei ny og sterkere revolusjonær venstre
side. Dette er det viktig at RV tar dette på 
alvor og diskuterer. Samtidig er det viktig 
å ansvarliggjøre Rød Ungdom i forhold til 
de utfordringen de gir oss. En landsmøte
sak som det nå blir foreslått gir et rom 
for dette, og kan kanalisere mye av den 
debatten som allerede finnes i organ
isasjonen. Det gis mye makt og tillit til 
komiteen, og forhåpentligvis vil det kunne 
være begynnelsen på en prosess hvor RV 
blir senter for debatten og utviklinga av 
en forynga og fornya revolusjonær bev
egelse. 

Forslagstillere: 
Aslak Sira Myhre, Finn Olav Rolijordet, 
Sigrid Staurset, Johanne Bergkvist, Hanna 
Helseth, Marthe Mjøs Persen, Stine Akre 
og Pål Hellesnes. 
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Partistøtte og lokaldemokratiet 
Forslaget til statsbudsjett kan få direkte og alvorlige følger for RVs 
økonomi. Kutt i partistøtten vil ramme RV og andre småpartier spesielt 
hardt. Nå må vi jobbe mot å bli glemt i budsjettforliket. 

sutgiftene (som også kan overføres til grup
pene) øker med 55 mill til 533 mill. kroner. 
Utstyr og vedlikehold øker med 58,8 mill til 
113, 1 mill. kroner. Til sammen er økningene i 
dette kapitlet på 137,5 mill. kroner. Til grunn 
for denne eksplosive økningen er blant annet 
Stortingets egne vedtak om økning av grun
ntilskudd til gruppene og representantstøtte 
på henholdsvis 64% og 241 % fra 1.10.2000 til 
1.10.2003 (3 år). 

I statsbudsjettet som foreligger er det foretatt 
en dramatisk nedskjæring av støtten til poli
tiske partier og lokale valglister. Uten noen 
forutgående høring er den statlige støtten til 
alle partier på kommune- og fylkesplan skåret 
vekk. 

En ny regel gjør at partier som fikk mindre 
enn 2,5% av stemmene ved sist stortings
valg, ikke vil motta noen form for statsstøtte 
fra 1.1.2003 i henhold til framlagt budsjett. 
Andre partier må søke sin sentrale ledelse 
om støtte uten at det finnes noen retningslin
jer som sikrer dem midler. 

KUTTENES OMFANG 
Støtten til partiene på kommuneplan var gjen
nom stemme-, gruppe- og representantstøt
ten på 43,9 mill. kroner i saldert budsjett 2002. 
Tilsvarende beløp for partiene på fylkesplan 
var 63,7 mill kroner (inklusive ungdomsstøt
ten på 5,7 mill. kroner). Disse beløpene har 
gjennom mange år vært stabile i sum og alltid 
indeksregulert for nytt år. Det samlede beløp 
som faller bort i 2003 er 110,9 mill. kroner (3% 
indeksregulert). Dette beløpet skal erstattes 
av en økning av sentral pott for de politiske 
partiene på 63,4 mill. kroner. (kfr. s. 54 i 
St.prp. nr. 1, AAD). Det reelle kuttet i 
statsstøtte til partiene er dermed ca. 50 mill. 
kroner. 

I tillegg er informasjonsstøtten til partiene 
redusert fra 14,7 mill. kroner til 11 ,0 mill. 
kroner. (side 132, St.prp. nr. 1, KKD). Nom
inasjonsstøtten som tidligere ble gitt over 
KRDs budsjett (5,8 mill) er også bortfalt og 
bakt inn i hovedtallet for partistøtte 2003. 

Rød Valgallianses tap av all statstøtte i 
2003, dvs. 1,81 mill. kroner, vil sammen med 
andre små partiers tap kun utgjøre en liten 

del av den totale reduksjonen. Reduksjonene 
i statsbudsjettet rammer følgelig alle storting
spartier i sin lokale virksomhet - i størrelse
sorden 40 mill. kroner. Ingen kan tro at det 
sentrale leddet av et parti 
vil redusere sine budsjetter 
i en slik størrelsesorden. 

Sammen med 
omleggingen i 
godkjennelse 
og registrering 

STATSBUDSJETTET 
RAMMER LOKAL
DEMOKRATIET 

STORTINGETS 
UTGIFTER ØKER 
DRAMATISK 
Partistøttekuttet er beg
runna med effektivisering
sargumenter. Når det 
gjelder bevilgningene til 
partiene på Stortinget, 
finnes ikke slike betraktnin-

av partier fører disse 
endringene til at det nesten 
er umulig å tenke seg at det 
kan starte opp og utvikle 
seg landsomfattende par
tier fra lokalpolitikken. 

Statsbudsjettets økning av 
Stortingets utgifter er 
delvis saldert mot et 
dramatisk kutt i den lokale 
virksomheten til partiene. 
Dette rammer 
lokaldemokratiet hardt. 
Sammen med omleggin
gen i godkjennelse og reg

ger i finansdepartementets proposisjon (se 
side 35 og utover). Her er det dramatisk vekst 
på alle poster. Bevilgningene til partigruppene 
øker med 17,7 mill kroner til 84,6 mill. Drift-

istrering av partier fører disse endringene til 
at det nesten er umulig å tenke seg at det kan 
starte opp og utvikle seg landsomfattende 
partier fra lokalpolitikken. Ved å skjære bort 

R\/-lS: SMÅPARllE.NE-WND-ER-A~GREP 
• ' ,~ ' ❖ ' < xy 

Forslaget om å ta bort all statstøtte fra 
småpartiene i Norge rammer disse par
tiene hardt og det svekker lokaldemokra
tiet. Det innføres en sperregrense på 2,5% 
av stemmene ved sist valg og forslaget 
gjelder dermed Rød Valgallianse, Miljøpar
tiet De grønne, Pensjonistpartiet, Kystpar
tiet og noen flere samt lokale bygdelister 
og felleslister. Alle disse partiene har inntil i 
dag mottatt stemmestøtte, gruppe- og rep
resentantstøtte på kommune- og fylkesp-

lan. 
Vi ber om støtte i vårt krav til statsmin

ister Bondevik om at en slik omlegging 
trekkes tilbake. 

Forslaget har blitt mottatt med protester 
fra de store partiene fordi også deres grun
norganisasjoner mister all lokal støtte og 
må heretter søke. partiene sentralt fra en 
sterkt redusert pott. Vi tror dette kommer til 
å bli endret, men frykter at småpartiene blir 
glemt. 

all støtte til de partiene som ikke hadde 2,5 % 
av stemmene ved sist stortingsvalg, midt inne 
i en lokalvalgperiode, inviteres Stortinget til å 
foreta en maktdemonstrasjon av omfordeling 
til egen fordel. 

Vi frykter at fylker og kommuner i neste 
omgang vil legge samme prinsipp til grunn 
for sin lokale støtte til partiene som stats
budsjettet legger opp til. Det kan ta resten 
av den offentlige støtten fra småpartiene. RV 
mottar på landsbasis ca. 40 % av de offentlige 
inntektene fra kommune- og fylkesbevilgnin
ger. 

De kuttene som nå er foreslått er alvorlige 
for alle partiers grunnorganisasjoner, men er 
helt avgjørende for RV og andre småpartier. 
Vi frykter at vi blir glemt når budsjettforlikene 
skal snekres sammen nærmere jul. 

Vi appellerer til statsminister Kjell Magne 
Bondevik om å revurdere hele opplegget for 
partistøtten og gjeninnføre alle partiers rett til 
å motta lokal støtte på de kriteriene som i dag 
brukes. 

Aslak Sira Myhre 
leder av Rød Valgallianse 

Det argumenteres med at denne omleg
gingen av partistøtte er en forenkling av 
regelverket. Vi minner da om at Stortinget 
og stortingsgruppene vil få en økning på 
nesten 140 millioner i neste års budsjett 
mens RV fratas 1,8 millioner. 

Oslo 13.10.02 
Landsstyret i RV 
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LESERBREV 

RVOGPDS 

Når tar RV kontakt med det nye PDS? 
Etter valget i Tyskland mener jeg RV må følge 
nøye med på utviklingen i PDS, med henblikk 
på å knytte mye sterkere bånd til dette partiet. 
PDS har ikke vært noe lite sosialistisk parti 
i løpet av det siste tiåret. Likevel har RV, i 
motsetning til danske Enhedslisten, øyensyn
lig ment at det ikke har vært nødvendig å ha 
kontakt med et av Europas største sosialist
partier i et av Europas største land. 

Grunnen var at man ikke mente at PDS 
var "revolusjonær" nok. Her har det nettopp 
skjedd en stor forandring. I løpet av de siste 
to årene har en såkalt "neo-kommunistisk" 
tendens vokst innad i partiet. Tradisjonelt har 
man i PDS hovedsakelig forsøkt å avgrense 
seg fra DDR og stalinismen, hvorimot nykom
munismen også vil avgrense seg fra sosial
demokratene, "karriererismen" og den blinde 
satsning på parlamentarisme. 

Strømningen var ved å få flertall uten å 
være organisert på noen måte i første halvdel 

av dette året, men karrierisme-fløyen satt 
fremdeles på alle de høye posisjonene. Det 
eskalerte ved Bush-besøket til Berlin denne 
våren, da tre POS-venstre-parlamentarikere 
uanmeldt holdt opp et banner med påskriften 
"Stop the war" og fraksjonslederen unnsky
ldte seg hos Bush etterpå. 

Ved valget prøvde karrierisme-fløyen å 
ødelegge mest mulig for et PDS som så ut til 
å gå direkte mot venstre i offentlige medier, 
ved hele tiden å snakke om at man egentlig 
trengte et annet parti som kunne gå i regjer
ing med SPD. Resultatet ble da også at PDS 
ble kastet ut av forbundsdagen - og tapte i de 
regioner der man hadde deltatt i regjeringen. 
Høyresiden tenkte nå at de kunne overta hele 
partiet og stilte sin egen kandidat opp til for
mannsposten ved partidagen i oktober samt 
foreslå en resolusjon om at man så seg som 
et østtysk SPD-parti. 

Men partidagen ble ganske annerledes. 

Høyresidens kandidat tapte mot den forhen
værende partileder, som hadde beveget seg 
til venstre. Man besluttet også å gå vekk fra 
å være et rent parlamentarisk parti som ville 
arbeide for en "snill kapitalisme" til at man 
vil "bruke alle muligheter til å forandre sam
funnet hen til sosialismen og spesielt også 
vil bygge på politisering av massene igjen
nom utenomparlamentarisk aktivitet". Man vil 
således bygge på "de revolusjonære tradis
joner innenfor sosialdemokratisk tradisjon og 
de humanistiske tradisjoner innenfor kommu
nistisk tradisjon". 

Dette ble for mye for karrieristene og etter 
at kandidaten deres ble buet ned fra talersto
len turde de ikke å fortsette lenger. Før hadde 
de hatt flertall i landsstyret, men nå valgte 
de alle å trekke seg fra å stille opp igjen. 
Resultatet ble da at den førhen organiserte 
ortodokse venstresiden fikk to folk i styret, 
mens de andre i styret hører til "ny-kommu-

nistene". 
Høyresiden prøver nå å ødelegge partiet 

så godt som mulig spesi~lt igjennom media -
og selv om de fleste i PDS, spesielt den nye 
ledelsen, har gått tydelig mot venstre så er 
de selvsagt ikke klare til å kunne takle en 
kjendis som tidligere leder Gregor Gysi og 
hele den gamle ledelsens forsøk på å stoppe 
ny-kommunistene gjennom media. Derfor er 
det viktig at vi i venstre-sosialistiske partier 
rundt omkring i Europa tar kontakt med PDS, 
lykkønsker dem med deres nye kurs og beg
ynner å innlede samarbeide, slik at de vet 
at de ikke står alene. 600 nye innmeldinger 
kom allerede bare i oktober, så hvis ledelsen 
klarer presset, så kan vi snart regne med en 
sterk partner. 

Johannes Wilm 
Oslo RV og Flensborg PDS 

FRAMTIDA FOR RV 

RVs framtid 
Når man leser siste nummer av Opprør (5) 
så lurer man på om det mere er Sigmund 
Freud og sosialpsykologi som er den domin
erende åndelige retningen i RV enn tradisjo
nen fra bolsjevismen. Her snakkes i stolper 
opp og ned om mellomgenerasjoner og gam
linger, stemninger og utrivsel. Bare ett skal 
man ha seg frabedt, tydeligvis - diskusjon om 
politiske posisjoner og standpunkter. 

Alle tidligere erfaringer fra revolusjonære 
bevegelser har vist at såfremt politikken er 
hovedsaken, så opphører disse merkelige 
oppdelingene i aldersbestemte klasser og 

medlemmene grupperer seg etter politiske 
skillelinjer - og ikke··fødselsdato. De revo
lusjonære bevegelsenes historie er ikke noe 
annet en historien om kamper mellom fraks
joner om riktige politiske linjer. 

Hovedårsaken til den store krisen som 
tydeligvis preger RV er at-12 år etter at "par
tiet" ble løsrevet fra AKP! - ennå ikke vet om 
det er en Front eller et Parti! Det er helt utro
lig å lese partisekretær Finn Olav Rolijordets 
situasjonsbeskrivelse foran landsmøtet i feb
ruar 2003: "Vi bør ha en åpen og bred debatt 
om partiprosjektet RV(!) for en ny avklaring(!) 
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om det er mulig med et felles prosjekt (med 
maoistiske AKP!) eller om RV-prosjektet skal 
omdefineres (fra hva?) til en reell valgfront." 
Og her er det tydeligvis AKP som er den 
avgjørende politiske vekten for hvordan dette 
skal falle ut, for partisekretæren skriver videre: 
"AKP bør redifinere sin rolle - og det kan bare 
dem gjøre. Vi andre, som er deres nærmeste 
venner, venter i spenning." 

Hva slags landsmøte tror partisekretæren 
dette skal bli? Forberedelsene til oppføringen 
av Samuel Becketts kjente skuespill "Mens 
vi venter på Godot"? Kommer Godot eller 
kommer han ikke? 

Partisekretæren skriver ellers ustanselig 
mye om utvikling og aktivisme, men begriper 
tydeligvis ikke at det meste av alt dette er full-

stendig bortkastet hvis det ikke hviler på et 
klart, gjennomtenkt teoretisk fundament. Hos 
marxismen er det ingen motsetning mellom 
teori og praksis. Det er iboende foreteelser, 
identitet. 

Rolljordets setninger har hetr tltffSfteæt 

kommet til å demonstrere at i RV hersker 
det den absolutte og maksimale teoretiske og 
politiske forvirringen - den kan knapt komme 
lenger. Landsmøtet gir RV den aller siste 
sjanse til å redde RV fra en oppføring av 
en nok en absurd farse. Et lite revolusjonært 
miljø, skrev Rosa Luxemburg , har ikke noen 
andre våpen enn politisk klarhet. 

Jan Hårstad, Oslo RV 
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Liste over materiell som kan bestilles fra RV 
Sist ajourført: 17.10.2001. 
Sendes til: RV, Osterhausgate 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98 90 55. 

Bøker: Pris: 
_stk. Livet bak murene. kr 40 

Red: Erling Folkvord. RV på Stortinget. 160 sider, paperback. 1997 
_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 kr 200 

EU/WTO (Klim, dansk) 

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

Hefter: 
_stk. Overvåkningshefte. Hvem vokter vokterne? 

En studie i politisk overvåkning av Aslak Sira Myhre 
_stk. Antikrigshefte. 

Bakgrunnsstoff om den nye krigen, RV sin antikrigsplattform. 
_ stk. Kraftkokeboka. Om salg av kommunale kratverk. 2000. 

Red: Finn Olav Rolijordet 
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Olaf Svorstøl Søndre Skogenveien 4, 
Motzfeldtsgate 5, 0187 Oslo 3679 Notodden 
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e-post: olasvo@bredband.no e-post: mo-halv2@frisurf.no 

HEDMARK AUST-AGDER 
Ann-Mari Volden Knut Henning Thygesen 
Rute 501 Røsta, 2500 Tynset Urbakken 23, 4950 Risør 
tlf: 62 48 44 84 / 95112 358 tlf: 371514 51/951769 78 
e-post: annmv@student.sv.uio.no e-post: ketil@risor-rv.com 

OPPLAND VEST-AGDER 
Helge Gallrud Bjørn Tore Egeberg 

kr 25 

kr 20 

kr 40 

Vårsetervn. 10, 2611 Lillehammer Vigvollåsen 16/34, 4635 Kristiansand S 
tlf: 61 25 65 82 tlf: 38 17 59 39 / 90 69 08 82 
e-post: hgaltrud@start.no e-post: btegeb@online.no 

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. Verveblokl<er (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: ____________________ _ 

ROGALAND NORD-TRØNDELAG 
Leiv Olsen Solveig Aamdal 
Admiral Cruysgate 24, 4012 Stavanger Vestberget 11, 7650 Verdal 
tlf: 51525918 (p}, 517880 41 U) tlf: 74 04 26 18 
e-post: leolsen@online.no e-post: s-aamdal@online.no 

HORDALAND NORDLAND 
Marte Mjøs Persen Margit Steinholt 
Magnus Barfots gt 35, 5015 Bergen Mølnhussletta 4, 8800 Sandnessjøen 
tlf: 55 31 64 21 / 91 65 56 99 tlf: 75 04 91 43 
e-post: marte.persen@student.uib.no e-post: inghs@online.no 

SOGN OG FJORDANE TROMS 
Asbjørn Geithus Frode Bygdnes 
Boks 27, 6821 Sandane St. Olavsgt. 31 , 9405 Harstad 
tlf: 57 86 61 41 tlf: 77 06 92 60 / 94 85 45 22 

e-post: bygdnes@online.no 
MØRE OG ROMSDAL 
Geir Atle Gussiås FINNMARK 
Vestnesbukta, 6390 Vestnes Synnøve Thomassen 
tlf. 71 21 55 35 / 984 25 743 Skoleåsen 45, 9513 Alta 

tlf: 78 43 21 68 
SØR-TRØNDELAG e-post: oeheitma@online.no 
Per I. Mathisen 
Moholt Alle, Hus 14- L 61 Melding fra kontoret: 
7050 Trondheim Husk å meld adresseforandring og 
tlf: 73 50 97 05 / 90 69 08 82 

endring av lagslederadresser! 22 98 e-post: per@leflist.net 
90 50 I rv@rv.no 
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