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«Trygghet for pensjonene» het 
vedtaket Stortinget gjorde 26. 
mai, basert på et forlik mellom 
regjeringspartiene, Arbeiderpartiet 
og Senterpartiet. De påstår at 
alle skal få bedre pensjon, og 
likevel klarer de å skjære ned på 
folketrygdas utgifter med ca. 20 
prosent i forholdt til dagens ordning. 
Bedre pensjon er en bløff. 

Alle landets aviser har vist oss en tabell som viser 
hvor flott det blir. Den får du også se på side 4 i 
denne avisa. Den viser at at en enslig person som 

har inntekt på 265 000 kroner hvert år i 43 år, med 
dagens folketrygd vil få 145 000 i årlig pensjon. I 
tabellen skrytes det av at den nye ordninga vil gi i 
beste fall 163 000 kroner. 
 Men det er ikke sant. Vi viser en tabell til. En 
sann tabell. Den viser at den samme personen får 
mye lavere pensjon. Hun går ned til 115 010 kro-
ner.
 Den første tabellen, pensjonsforlikets tabell, har 
nemlig ikke tatt med innsparingene som skal gjøres.
 Ikke en bitte liten note om at tabellen ser bort 
fra besteårsregelen i dagens folketrygd, ser bort fra 
at de skal innføre levealdersjustering av pensjonene 
og ser bort fra at pensjonistene bare skal ha halv 
reallønnsutvikling av det lønnsmottakerne får. I 
følge Finansdepartementet vil en da få følgende 
situasjon for en pensjonist  i 2050, da leveladeren 
forventes å være økt med fire år: Pensjonen ned 18 
prosent. 
 Se tabellene og flere opplysninger om slaktinga 
av folketrygda på side 4 og 5.

Du blir lurt!
Her er sannheten om pensjonsforliket

Omkamp!
Rød Valgallianse har tatt initiativet til 
et opprop som folk kan skrive seg på:

TIL DET NYE STORTINGET:
VI KREVER PENSJONSOMKAMP!
I oppropet står det bl.a: «De vedtatte 
prinsippene skal føre til reduserte 
utbetalinger fra Folketrygden, og de 
aller fleste vil få dårligere pensjoner 
enn dagens ordning. Det er et brudd 
på grunnleggende demokratiske prin-
sipper at dette ble vedtatt uten at fol-
ket i Norge fikk sagt sin mening gjen-
nom valg.» 

RV krever ny behandling i sesjonen 
2005–06. Se opprop, underskrive-
re og hvor du kan skrive under her: 

www.pensjonsomkamp.no

STORTINGET 
SLAKTER 

FOLKETRYGDA
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Kan det å ha en enslig 
RV-representant ha noen 
betydning? Hadde noen nytte 
av at RV var på Stortinget? 
Hvem hadde i så fall det? 
Vi snakker med Erling 
Folkvord, som skal tilbake til 
Stortinget fra høsten av.

Konfiskering av penger
– Da RV kom på Stortinget, hadde 
partiene i 1991 vedtatt en paragraf i 
sosialtjenesteloven som ga kommu-
nen rett til å beslaglegge de pengene 
folk fikk igjen på skatten, dersom de 
hadde fått sosialhjelp året før. 
 Jusshjelpa i Nord-Norge og flere 
andre henvendte seg til oss om dette, 
fordi de mente loven krenka folks 
rettigheter. Vi lagde et forslag om 
å oppheve paragrafen. Det ble ved-
tatt. 
 – Hvorfor hadde Stortinget vedtatt 
den?
 – På Stortinget kommer du i 
skjæringspunktet mellom folks ver-
sjoner av ei sak og framstillinga til 
statsrådene. Hvis du unngår denne 
konflikten, kan du ha et lett liv. Men 
hvis du veit om den, og er der for 
å høre fortellingene fra folk, tar du 
dem mer på alvor. RV-representan-
ter er ikke moralsk mer høyverdige 
enn andre. Det handler om innstil-
ling. Om at du skal forsøke å være 
lydhør for dem som er uten makt i 
samfunnet, ikke overfor makta.
 – Hadde RV fått utretta det samme 
hvis dere ikke var på Stortinget?
 – Avgjort ikke. Det var jo fordi 
RV var på Stortinget at vi fikk hen-
vendelsene. Det var fordi vi var der 
at vi kunne fremme forslag slik at de 
andre representantene måtte si JA 

eller NEI til å endre loven. Ingen 
ville ha lagt merke til det eller brydd 
seg om det ellers. 
 Det var også fordi vi var på 
Stortinget at vi kunne gi litt hjelp til 
ungdom som er døve eller er sterkt 
hørselshemma. Det er RVs fortje-
neste at de fikk lovfesta rett til å 
velge videregående opplæring på 
tegnspråk i et tegnspråklig miljø. 

De rikes skatteparadis
– RV fikk tetta et smutthull en gang?
 – Finansdepartementet foreslo 
å tette et såkalt smutthull i skatte-
lovgivinga. Lovene er innfløkte og 
advokater og revisorer finner sta-
dig på nye kreative løsninger for 
sine rike oppdragsgivere. Vi sendte 
saka til Torstein Dahle, som er øko-
nom og skatteekspert. Han så at den 
pluggen departementet foreslo, var 
mindre enn hullet. RVs forslag om 
en plugg som i dette tilfellet var like 
stor som hullet, ble vedtatt.  Dette 
var en liten sak. Jeg nevner det, 
fordi det i dag er så stor enstemmig-
het på Stortinget. Rett før jul vedtok 
Stortinget å åpne det professor Ole 
Gjems-Onstad kaller «ei låvedør for 
skattefritak»: Gevinst ved aksjesalg 
blir skattefri, viss selgeren er et AS. 
Stein Erik Hagens familie-AS spar-
te dermed ifølge VGs utregning ca. 
1,75 milliarder i skatt for 1994, fordi 
et like enstemmig Storting ga rege-
len tilbakevirkende kraft! Jeg tror 
mange kapitalister vil se det som en 
sikkerhetsrisiko å få Torstein Dahle 
inn i finanskomiteen. Han skal på 
Stortinget for RV i Hordaland.

Mot nyliberalismen
– Hva var det politiske klimaet da RV 
kom inn i 1993?
 – Det var stor enighet på 

Stortinget om å spille på lag med 
den nyliberale revolusjonen. 
 RV kom inn tre år etter 
Odelstingets enstemmige vedtak om 
Europas mest liberale energilov, to 
år etter at Odelstinget like enstem-
mig åpna for anbud i kollektivtrafik-
ken og to år etter at konfiskasjonspa-
ragrafen i sosialtjenestelova ble ved-
tatt like enstemmig.
 Dette var tida da alle var for 
«treffsikkerhet» i sosialpolitik-
ken,  «arbeidslinja»  og for det som 
kalla solidaritetsalternativet (lavere 
lønnsvekst). Med RV ble de i fagbe-
vegelsen som sloss mot disse utslaga 
av nyliberalismen, endelig represen-
tert på Stortinget med en som støtta 
dem.  
 – Dere organiserte folk?
 – Vi inviterte folk til møter på 
Stortinget. AP-regjeringa ved stats-
råd Gudmund Hernes la fram for-
slag til grunnskolereformen i 1997 
(L97). Da kom forslaget om at 
seksåringene skulle bli skoleelever, 
og at elevene skulle slutte skolen til-
svarende tidligere. Det var stor mot-
stand mot dette blant lærere, førsko-
lelærere og foreldre. Vi inviterte for-
eldrerådene på skolene, andre forel-
dreorganisasjoner og lærerorganisa-

RV PÅ STORTINGET

LEDER
Jorun Gulbrandsen

RV på Stortinget:

MOT HØYREPOLITIKK      
Erling Folkvord satt 
på Stortinget for 
Rød Valgallianse 
fra 1993 til 1997. 
Det manglet mellom 
600 og 700 stem-
mer på at han ble 
gjenvalgt. Han står 
på 1. plass i Oslo. 
Folkvord sitter nå i bystyret i Oslo 
og er også aktiv i AKP. I bystyret 
sitter også Liv Gulbrandsen, som 
står på 2. plass på RVs stortings-
liste.

Kampen fortsetter 
mot «bredt forlik»
Det norske politiske systemet hviler på at 
man må sikre «brede forlik» i viktige spørs-
mål for monopolborgerskapet i Norge. De må 
omfatte en såpass stor del av det politiske mil-
jøet at de blir stående og ikke reversert av et 
tilfeldig stortingsflertall. I praksis vil det si A 
og H. Slike store spørsmål er Nato-, WTO- 
og EU-medlemskap, privatiering av Statoil, 
NSB og strømforsyninga, sjukehusreformen  
– og nedbygginga av folketrygda. Derfor ned-
setter man en kommisjon som omfatter alle 
partiene (og i realiteten, om ikke formelt, 
LO-ledelsen og NHO), og som jobber for å 
finne ei løsning som kan samle flest mulig 
partier. 
 Bare AP-ledelsen hadde muligheten til å få 
LO-kongressen med på et bredt forlik denne 
gangen. Nå er oppgava deres å tåkelegge 
resultatet av Stortingets vedtak.
 Nettopp premisset om «bredt forlik» taler 
for at de som vil forsvare velferdsstaten og 
folkepensjonen, ikke må ha som prosjekt å 
regjere sammen med AP eller H. Dersom SV 
virkelig mener at de vil ha omkamp, må det 
si: «Vi går ikke i regjering med et parti som 
er med på pensjonsforliket.» Dette vil være et 
virkelig press, som viser at SV er er villig til 
å sette makt bak sitt eget landsmøtevedtak og 
sette folkepensjonen høyere enn taburetter i 
AP-regjeringa. Men det presset vil ikke SV 
bruke. Derfor er SVs påstand om at det vil ta 
omkamp, kun tomme lovnader i det viktigste 
spørsmålet for arbeidsfolk ved dette valget. 
 Regjeringa må komme tilbake med en 
lang rekke lovforslag som skal konkretisere 
pensjonsforliket. «Ufrivillig deltid», tjeneste-
pensjonene, finansiering, særaldersgrenser og 
ikke minst AFP og tariffoppgjør er stikkord. 
Fagforeningene og andre organisasjoner vil 
måtte reise kampen i forbindelse med disse 
enkeltforslaga. Stortingsrepresentanter fra RV 
vil i tillegg være pålitelige støttespillere. RV 
har vært klart mot pensjonsreformen – fra 
første stund.

HVA SYNES DU OM AKP.NO?
Redaksjonen er interessert i å vite hva du 
synes om avisa. 
 Har du tid til å sende inn ei meningsyt-
ring, ville vi bli glade. Vi vil gjerne ha kom-
mentarer og nye ideer. Vi tar gjerne kontakt 
med deg for en liten diskusjon om du ønsker 
det. Si fra om du vil at vi skal kontakte deg.
 Uansett – vi ville sette stor pris om du 
besvarer et eller flere av disse spørsmåla.
 
 – Hva synes du er bra ved avisa?
 – Hva syns du mangler?
 – Hva kan forbedres?
 – Andre kommentarer?
 
Du kan sende kommentarene til 
redaksjonen@akp.no
 
Vi ser fram til å høre fra deg!

Vennlig hilsen redaksjonen i akp.no

Liv Gulbrandsen og Erling Folkvord med skumle planer.
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sjonene, og informerte om det som 
kom fra regjeringa. RV-seminaret 
på Stortinget la grunnlaget for for-
eldreorganisering mot L97. 
 På samme måte var vi fød-
selshjelper for reorganiseringa av 
Samordningsgruppa for sekstimers-
dagen. Det samme gjadt for et ini-
tiativ for å forsvare streikeretten. 
 – Hva har du fått mest kjeft for på 
Stortinget?
 – Det var i debatten om forsvars-
budsjettet 1. november 1994. Da sa 
jeg at det var et tidsspørsmål før 
norsk ungdom ble sendt ut i verden 
for å drepe og dø for allierte stor-
maktsinteresser. Forsvarsminister 
Jørgen Kosmo løp sjokkert på taler-
stolen for å ta avstand fra slike «gra-
verende» påstander: Av hensyn til 
nasjonens forhold til våre allierte sa 
han bl.a. at: «… jeg finner grunn til 
som forsvarsminister å ta avstand 
fra det, her fra denne talerstol, for at 
det hos våre nærmeste allierte ikke 
på noen måte skal bli oppfattet slik 
at noen representanter i den nor-
ske nasjonalforsamling tar avstand 
fra de allierte som planlegger for å 
komme oss til unnsetning i en gitt 
situasjon.»
 Dette kom aldri i en eneste avis. 
Jeg har sjøl skrivi ei bok for å få det 
fram, Livet bak murene. 
 Så gikk det 9 1⁄2 år til den første 
norske offiseren kom hjem død etter 
krigsinnsats for amerikanske interes-
ser. Han var sendt til Afghanistan av 
et enstemmig Storting. Enstemmig 
fordi RV ikke var der. 
 – Noen stemmer kanskje SV eller 
AP, fordi de er større enn RV?
 – Da står valget deres mellom en 
ekstra SV- eller AP-reprsentant eller 
en RV-representant.

«Likheten er at både Ap-, SV- 
og RV-representantene vil ha 
vekk Bondevik-regjeringa. 
Forskjellen er at RV-
representanten heller ikke 
vil stemme for høyrepolitikk 
i de 364 dagene etter at 
Bondevik er kasta.»

 – Hvor mye er AP og SV bundet 
opp?
 – I Norge er det vanlig at 
Stortinget ikke går på tvers av 
regjeringa i de store sakene. Enhver 
norsk regjering sier den er bundet 
av avtalene om EØS, WTO og Gats 
og av Natos planer om at norske sol-
dater skal føre krig i utlandet. For 
å bli med i ei regjering må partiet 
godta alt dette! Men i verden føres 
det kamper mot Gats og WTO, mot 
urettferdig handel med fattigere 
land, mot privatisering av helse og 
vann. Noen steder vinnes det seire, 
fordi folkene sjøl tar opp kampen, på 
gata, i sitt eget land. Men det er defi-
nitivt et pluss for dem som slåss, at 
de har medspillere i parlamentene. 
Det gjelder også kampen mot pri-
vatisering i Norge. På et møte hos 
Lokomotivpersonalets fagforening 
nylig ble Heidi Sørensen (stortings-
representant for SV, samferdsels-
komiteen) oppfordra til å nulle ut 
anbudet på Gjøvikbanen. Hun svar-
te: Det blir vanskelig, det. Det kan 
jeg ikke love ... 
 Men RV kommer til å fremme 
forslaget om å annulere anbudet på 
Gjøvikbanen, så sant vi igjen får for-
slagsrett i Stortinget.
 – Hvordan kan du sammenfatte 
erfaringene?
 – I RVs første stortingsperiode 
lot vi oss ikke kneble, verken av for-

malitetene eller det «sosiale» bror-
skapet.
 RV markerte en sjølstendig 
politikk, slik at den breie mot-
standen mot nyliberal omdanning 
av samfunnet ble representert på 
Stortinget. 
 RV spilte på lag med masse-
organisasjoner i en del saker,  RV 
spilte og på lag med folk i mange 
ulike politiske miljø. En arbei-
der i den statseide gruvebedrifta 
Olivin AS reiste krav om at tann-
skader på grunn av steinstøv skulle 
bli behandla som yrkesskade. Han 
opplevde at bare RV tok saka opp i 
Stortinget. 
 – Hva kan RV bety på Stortinget 
fra høsten av?
 – Om vi får ei A/SV/Sp-regjering 
blir RV eneste opposisjon til venstre 
for Nato, WTO og EØS.
 RVs stortingsrepresentanter blir 
samarbeidspartnere for alle som 
slåss mot den nyliberale omdannin-
ga. 
 Det betyr at noen, RV, snakker 
høyt om at kapitalismen som system 
er et dårlig samfunn for arbeider-
klassen. At sosialisme er et bedre 
alternativ. Jeg tror den viktigste 
forskjellen blir at den breie grunn-
plansbevegelsen som forsvarer vel-
ferdsstaten, som vil ha samfunnssty-
ring av Posten, toget og vannkrafta, 
som vil reversere sjukehusreforma 
og  seier NEI til kutt i folketrygda 
og NEI til undergraving av AFP, 
blir representert på Stortinget igjen. 
Det vil være ei styrke for disse for-
svarskampene.

BØKER
Stopp tjuven!
– En redningsaksjon for velferdsstaten

Av Erling Folkvord
Utgiver: Tidsskriftet Rødt!
Pris: 80 kroner + porto
Bestill: Postboks 124 Sentrum, 3251 Larvik 
eller roedt@online.no

Boka handler om 
hva som er bak-
grunnen for privati-
seringsbølgen, om 
Milton Friedman 
og Chicago Boys, 
arbeidsløshet som 
politisk virkemid-
del, EØS ødela 
Husbanken, Norge 
som de rikes skat-
teparadis, kollek-
tivtransport på 
anbud, NSB, Post og Tele som AS, privati-
sering av skolen, pensjonsreformen og mye 
mer! Helt aktuell!

Livet bak murene

Redigert av Erling Folkvord
Utgitt av RV i 1997

47 fortellinger 
om RVs arbeid 
på Stortinget. 
Om behandlinga 
av kvinnelønna, 
skipsredernes 
penger, EØS, 
flyktningesaker, 
omlegginga av 
militærpolitikken, 
behandlinga av de 
reisende, kurder-
nes rettigheter, politisk overvåking, – og den 
aktuelle Mehamnsaka.

Rødt flagg på Stortinget? Ikke ennå.

OGSÅ DE 364 ANDRE DAGENE
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Dette er den tabellen som er presentert i alle landets aviser som den hele og fulle sannhet om 
pensjonsforliket. Det er tre ulike modeller, A, B og D, som Stortinget har bedt regjeringa utrede videre.

Inntekt
Dagens 

folketrygd 
(enslige)

Dagens 
folketrygd 

(gifte)

Modernisert 
folketrygd

(alle)

Modell A
(alle)

Modell B
(alle)

Modell D 
(enslige)

Modell D 
(gifte)

176 000 108 000 99 000 120 000 133 000 134 000 131 000 125 000

265 000 145 000 136 000 142 000 159 000 160 000 163 000 157 000

353 000 182 000 173 000 190 000 190 000 187 000 196 000 189 000

470 000 199 000 190 000 253 000 230 000 222 000 239 000 232 000

705 000 232 000 223 000 253 000 230 000 220 000 239 000 232 000

Inntekt
Dagens 

folketrygd 
(enslige)

Dagens 
folketrygd 

(gifte)

Modern.
folketrygd

(alle)

Modell A
(alle)

Modell B
(alle)

Modell D 
(enslige)

Modell D 
(gifte)

Forlik 265 000 145 000 136 000 142 000 159 000 160 000 163 000 157 000

Besteårsregel (+ 10 %) 265 000 164 560 149 600

40 år 265 000 164 560 149 600 132 093 147 907 148 837 151 628 146 047

Levealdersjustering
(4 år –18 %)

265 000 164 560 149 600 108 316 121 284 122 047 124 335 119 758

Indeksering, 10 år som 
pensjonist (–7,5 %)

265 000 164 560 149 600 100 193 112 187 112 893 115 010 110 776

Tabell 1: Inntekt og pensjon med 
dagens folketrygd, modernisert 
folketrygd, og  modell A, B og D 
etter 43 år. Kroner i hele tusen.

Tabell 2: Denne tabellen tar 
med nedskjæringene. Det er her 
regnet med 40 års opptjening, 
slik LO-kongressen la til grunn. 
Det er bare tatt eksempelet med 
ei lønn på 265 000, men det blir 
akkurat det samme med de andre 
inntektene.

Tabell 2 er regna ut av  Arne 
Byrkjeflot

Sannheten om pensjonsforliket

En del av pensjons-
forliket på Stortinget 
handler om Avtalefesta 
pensjon (AFP). Her viste 
Stortinget blant annet til 
et brev fra mars 1997, 
skrevet av statsminster 
Jagland til LO og NHO. 
I brevet varsler Jagland 
at statens støtte til 
AFP skal «utfases» 
fra og med 2007. Når 
Stoltenberg og Valla sier 
at AFP er sikra, er det 
galt.

67 år for høyt 
Da folketrygda ble vedtatt midt 
på 1960-tallet vedtok man ei 
høy aldersgrense sammenlikna 

med resten av Europa: 67 år.
 Da de fleste går av tidligere 
enten som uføre, på attføring, 
sjukmeldte eller i ei kiste, vok-
ste etter hvert kravet om ei 
senking av aldersgrensa til et 
mer realistisk nivå.

AFP dårlig løsning
Men bevegelsen ble sabotert 
av DNA/LO-ledelsen sammen 
med de borgerlige partiene 
og NHO. I stedet lagde man 
ei begrensa løsning som ikke 
ville omfatte alle: AFP (som 
nå omfatter cirka 60 prosent av 
landets yrkesaktive). 
 Dessuten kunne man inn-
føre AFP bitvis og kreve lavere 
lønnstillegg ved de sentraliser-
te forhandlingene. Og slik gikk 
det. AFP-grensa var 66 år fra 
1989, 65 år fra 1990 og 62 år fra 

1998 (etter Jaglands brev).
 Det er to ting ved AFP som 
må være på plass for at ikke 
den som bruker den, skal tape 
mye penger: At hun får pen-
sjonspoeng av AFP-inntekten 
slik at ikke folkepensjonen 
hun får fra 67 år blir svekka, 
og at hun får den samme lave 
beskatning som de over 67 år 
får på sin pensjon.

Varsler utfasing 
fra 2007
Når LO og NHO forhandla om 
nedgangen til 62 år for AFP 
i 1997, skrev altså Jagland et 
brev til dem og sa at man ville 
få pensjonspoeng og lavere 
skatt, også når AFP-grensa 
ble 62 år, MEN fra 2007 ville 
man begynne å fase ut disse 
og andre deler av den statlige 

støtta til AFP.
 Altså tok man allerede i 
1997 sikte på å avvikle sta-
tens støtte til AFP. Fjerner 
man denne, skal det få endrin-
ger til før AFP blir til en tje-
nestepensjon. Stortinget har 
vedtatt at det skal bli obliga-
torisk for bedriftene å tilby 
sine ansatte en tjenestepen-
sjon fra 2006. AFP vil man 
begynne å forhandle vekk fra 
og med tariffoppgjøret i 2006. 
Tariffoppgjørene vil ikke 
kunne opprettholde AFP. 

Det skal lønne seg å 
jobbe
Videre heter det i pensjonsfor-
liket på Stortinget at grunnla-
get for revidert AFP bør være 
bl.a at «det skal lønne seg å 
jobbe for de som er over 62 år». 

Det betyr at det å gå av tidlig 
skal gi deg en lavere pensjon. 
Som de sier i stortingsvedta-
ket: «Hovedprinsippet er at den 
enkelte selv skal dekke hoved-
delen av kostnadene dersom 
han eller hun velger å gå av 
tidlig, samtidig som vedkom-
mende får tilsvarende høyere 
pensjon ved å arbeide lenger.» 
Folk skal tvinges til å jobbe 
lenger. Eller bli mye fattigere 
pensjonister. Men mange kla-
rer ikke å jobbe til de er 67, 
70 eller enda lenger. Da skal 
de tvinges til å spare opp sin 
pensjon utenom folketrygda. 
Det har vært planen hele tida. 
Banker og forsikringsselskaper 
står klare til å tjene på dine 
sparepenger.

Nå skal 
tjenestepensjonen 
kompensere for den 
kraftige reduksjonen 
i folketrygda som 
kommer. Men kan den 
det? Det skal settes av 
2 prosent av lønna årlig.

Regjeringsforliket: «I den 
obligatoriske ordningen er 
arbeidsgiver pålagt å betale et 
innskudd på minst 2 % av løn-
nen over en G for den enkelte 
arbeidstaker.» Eksempel: Hvis 

du har tjent 300 000 kroner 
hvert år i  30 år, og er pensjo-
nist fra du er 63 til 83 år, vil 
du få utbetalt ca 600 kroner 
i måneden i tjenestepensjon 
i tillegg til folketrygda. Det 
kompenserer ikke for et tap på 
rundt 5 000 kroner i måneden! 
Det kommer folk snart til å se, 
og de som har råd, vil skynde 
seg å gjøre avtaler med ban-
ker og forsikringsselskaper om 
pensjonssparinger.

Gigantisk privatisering
I boka Privatisering – en kri-

tikk av Roar Eilertsen og Paul 
Bjerke forteller de om privati-
seringa av pensjonene i mange 
industriland. De skriver:
 «Den private pensjonsspa-
ringen har resultert  i gigantiske 
pensjonsfond som flyttes rundt 
i verdens penge- og aksjemar-
keder på jakt etter størst mulig 
avkastning. Privatiseringen av 
pensjonene er blitt en viktig 
inntektskilde for pengeflyttere 
og forsikringsselskaper, den 
har et omfang som forsterker 
ustabiliteten i verdensøkono-
mien, og den skaper usikker-

het for utbetalingene til den 
enkelte pensjonist. Sist, men 
ikke minst; privatiseringen 
fører også på dette området til 
at forskjellen mellom vinnere 
og tapere blir større.» 

Tap på børsen
I Sverige i 2003 fikk pensjo-
nistene som var kunder i for-
sikringsselskapene beskjed om 
at pensjonene ville bli redusert 
med  15–20 prosent. Grunnen 
var at de hadde tapt penger på 
aksjemarkedet.  

Bløffen om AFP

Pensjoner på børs

Altså innebærer forliket ikke at man går opp fra 145 000 til 163 000, men at man går ned til 115 000. Det er 20 prosent 
lavere - akkurat som planen fra Pensjonskommisjonen og Stoltenberg.

akp.no presenterer her en mer fullstedig tabell:
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Stortinget har ramsa 
opp tre sentrale grunner 
for å slakte folketrygda.

1. Svakere vekst i den 
yrkesaktive befolkninga

2. Høyere 
gjennomsnittlige 
pensjonsytelser

3. Stigende levealder

Dette vil de ha folk 
til å tro, for å svekke 
motstanden.

Til pkt 3: Loven om folketrygd 
ble vedtatt i 1966. Det vil si i 
ei tid da levealderen hadde ste-
get i 40 år. Levealderen stiger 
ikke raskere nå enn den gjor-
de før folketrygda ble innført, 
og naturligvis forutsatte man 

at levealderen ville fortsette å 
stige. Dette var ikke og kan 
ikke være noen bombe eller 
årsak til at man må slakte fol-
ketrygda. 
 Til pkt 2: Høyere pensjon-
sytelser? Sjølsagt. Man vedtok 
i 1966 at det skulle gå 40 år 
før folk fikk full opptjening i 
folketrygda. Nå er det gått 40 
år. Det er derfor ingen over-
raskelse at utgiftene til pensjo-
nene øker.
 Til pkt 1: Tendensen med 
færre barn per kvinne er heller 
ikke av ny dato.   
 Det er andre ting ved 
utviklinga i samfunnet som 
ikke har med arbeiderklassens 
sammensetting å gjøre, som 
har endra seg til det verre de 
siste 40 åra. 
 For det første har den øko-

nomiske veksten avtatt og fort-
setter å avta. For det andre 
øker antallet arbeidsløse og 
utstøtte. «Det er ikke nok folk 
til å jobbe,» blir det sagt. Men 
det er det.
 Det er offisielt over 100 000 
arbeidsløse. Det er over 308 
000 på uførepensjon. Det er 
200 000 på attføring og sjuk-
dom. Det er 200 000 undersys-
selsatte (de ønsker mer arbeid). 
Titusener av funksjonshemma 
er ekskludert fra arbeidslivet. 
 Ikke alle kan ha en full 
dag. Men det er ikke hoved-
problemet. Hovedproblemet  
er at kapitalismen sørger for 
arbeidsløshet, og at folk hives 
ut av et brutalt arbeidsliv.

Skattelette for de rike
For det tredje har det blitt 

gjennomført store skatterefor-
mer som innebærer at bedrif-
tene og de rikeste betaler 
mindre skatt enn tidligere, og 
vanlige arbeidsfolk betaler mer 
i skatter, avgifter  og egenande-
ler enn tidligere.
 I si siste bok, Stopp tju-
ven!, skriver Erling Folkvord 
om hvordan Høyre og 
Arbeiderpartiet sammen gikk 
inn for skattelette for de rike 
i 1992. «Siden skattereformen 
har skattelistene gitt oss usan-
ne opplysninger om at aksjeei-
ere har betalt 68 727 millioner 
kroner i inntektsskatt av mott-
att utbytte.» Denne skatten 
som står på skattelistene, blir 
betalt mot at de samme aksje-
eierne får tilbake et like stort 
beløp som tilskudd! Utrolig 
men sant. (Les boka.) Når det 

gjelder skattereformen i 2004 
henviser Erling Folkvord til 
professor Ole Gjems-Onstad: 
«Norge får et av verdens frieste 
regelsett om at aksjer kan sel-
ges skattefritt fra selskaper.»
  For å sikre folketrygda må 
man rett og slett ha en annen 
økonomisk politikk enn den 
som Høyre og Arbeiderpartiet 
står for. En politikk som setter 
arbeidsfolks behov, ikke mono-
polkapitalens, i sentrum. 

Stortinget har vedtatt  en 
pensjonsreform som vil 
gjøre at mange må jobbe 
lenger (eller bli nokså mye 
fattigere). Men hvem er det 
som kan jobbe lenger – og 
samtidig bli pensjonister? 
Ikke arbeidere i tunge yrker. 

I 2000 var forventa levealder ved 
fødselen i Norge 76,0 år for menn og 
81,4 år for kvinner, de høyeste ver-
diene som noen gang er registrert for 
Norge, i følge Statistisk sentralbyrå.
 Men forventa levealder er ikke 
likt fordelt. Prester (menn) forven-
tes å leve til de er 81 år, mannlige 
reinholdere til de er 74. Menn i Oslo 
øst har forventa levealder på 68,7 år! 
Menn i Oslo vest ventes å leve til de 
er 76.  Forskjellene mellom øst og 
vest var altså på hele 7,3 år. 
 Med innføring av alleårsregel, 
indeksering og fjerning av AFP, vil 
forskjellene mellom dem som lever 
lenge og kortere bli enda større.

LO-kongressens vedtak er ikke oppfylt

Vi har råd til folketrygda om vi vil

Hvem lever 
lenge?

Det pensjonsforliket 
som nå foreligger 
fra Stortinget, ville 
aldri fått flertall på 
LO-kongressen. Det 
er Arbeiderpartiets 
landsmøtevedtak. 
Det er ikke kommet 
inn noe av betydning 
fra LO-kongressens 
behandling. Når Gerd-
Liv Valla er fornøyd, 
kan det iallfall 
ikke være fordi LO-
kongressens vedtak er 
oppfylt.

Dette skriver Arne 
Byrkjeflot, leder i LO 
Trondheim, bystyremedlem 
for RV i Trondheim og med-

lem av AKP. Han har gått 
grundig gjennom LO-kon-
gressens vedtak og sammen-
liknet det med pensjonsforli-
ket. Hele teksten hans finnes 
på www.akp.no.
 Vi legger fram noen av 
konklusjonene:
 – Det er svært lite igjen 
av LO-kongressens alleårsre-
gel «med det beste fra beste-
årsregelen». 
 – Stortinget vil gi pen-
sjonspoeng til «ufrivillig 
deltidsarbeidende som mottar 
dagpenger». Men hvem skal 
bestemme hvem som jobber 
ufrivillig? Dessuten er det 
nesten ingen deltidsarbei-
dende som mottar dagpen-
ger.
 – LO-kongressen: «Det 
er en absolutt forutset-
ning at AFP opprettholdes. 

... Levealdersjusteringens 
avkortningseffekt må ikke 
komme til anvendelse før 
ordinær pensjonsalder på 
67 år er nådd. En heving 
av normal pensjonsalder må 
innebære at AFP-perioden 
forlenges tilsvarende... 
 Det er urimelig om økt 
levealder blant høylønte skal 
medføre endringer som mest 
berører grupper med tungt 
arbeid og kanskje lavere 
lønn...
 LO godtar ikke en 
ensidig og automatisk 
levealdersjustering, slik 
Pensjonskommisjonen fore-
slo.»
 Ingenting av dette finner 
man igjen i stortingsforliket.
 LO-kongressens krav til 
indeksering ble ikke ivar-
etatt.

 LO-kongressen har aldri 
gått innfor å oppheve alders-
grensa på 70 år. 
 LO-kongressen hadde 
alternative administrasjons-
måter for tjenestepensjonen 
enn «bare banker, forsi-
kringsselskaper, andre til-
bydere og felles pensjonskas-
ser».
 LO-kongressen støtta 
alleårsregel mot besteårs-
regel, levealderjustering og 
pensjonskutt, i praksis for-
lenga pensjonsalder. AP-
ledelsen har stor makt på 
toppen i LO. Kongressen 
stilte altså likevel krav som 
stortingsforliket ikke har tatt 
hensyn til.

Første mai i Oslo.

El- og IT-forbundet streiket 17. mars.
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- USAs 
okkupasjonspolitikk 
graver seg stadig 
djupere ned i et 
uføre. Ikke bare i 
Irak, men på flere 
og flere frontavsnitt. 
Den skaper voksende 
motstand og blir 
stadig mer kostbar 
for USA. Men USA 
valser fortsatt fram på 
samme kursen. Det 
kan bli et vendepunkt 
om USA møter veggen. 
USA har nå snart fylt opp 
hele tomrommet etter Sovjets 
fall, fra Østersjøen gjennom 
Sentral-Asia til Kinas grense; 
den «eurasiatiske korrido-
ren» er i ferd med å bli deres. 
Det mangler et regimeskifte i 
Hviterussland og i Iran og å 
få slutt på den væpna frigjø-
ringskampen i Afghanistan. 
Deretter er planen å få til 
en politisk stabilisering og 
komme i gang med å høste 
de økonomiske gevinstene av 
erobringene.
 Det som kan forpur-
re USAs planer er først og 
fremst motstandskampen 
i Irak. Til nå har de andre 
erobringene og baseetable-
ringene gått relativt greit, 
sjøl om de har skapt grunn-
lag for trøbbel på mange 
fronter der ekspansjonstok-
tet har stanset opp før det er 
fullført. Kosovo gikk greit 
økonomisk, og Nato har tatt 

over sikkerhetsvakta der, 
mens USA har fått sin stra-
tegiske militærbase. Men 
sosialt og politisk er landet 
en udetonert kruttønne.
 Nato-modellen forsøkes 
også i Afghanistan. Viktige 
EU-land som Tyskland er 
trukket inn, sammen med 
blant annet Norge. Men 
okkupasjonen er fortsatt en 
økonomisk og militær byrde 
for USA. USA har rundt 15 
000 soldater i sitt Enduring 
Freedom-prosjekt, omtrent 
det dobbelte av Natos ISAF-
styrke  

Mislykkes
Men det er Irak som er det 
virkelige problemet for USA 
nå. Til nå har ikke USA lyk-
kes med å irakifisere sik-
kerhetsoppgavene, som er 
grunnlaget for å få stabla på 
beina et quislingstyre med 
en viss legitimitet innad i 
Irak og internasjonalt. USA 
har nå flere soldater i Irak 
enn de hadde rett etter inva-
sjonen. 
 John Pike, direktør i 
GlobalSecurity, et forsk-
ningssenter i Washington, 
tegner et bilde hvor USA ikke 
kan minske styrkene sine 
betydelig før tidligst i 2007.
 – Å gjøre Irak militært 
sjølsikra vil ta minst et tiår, 
hevder han, og ser for seg 
Irak som et amerikansk 
protektorat langt inn i neste 
tiår. Han peker også på at det 
som er blitt gjort til nå, har 
vært en fiasko. De styrkene 

som er trent opp, deserterer 
for et godt ord. Han bru-
ker eksempler fra sist høst 
da en enhet på 2000 solda-
ter skrumpa inn til 50 etter 
kampene rundt Fallujah.

Paramilitære bander
Derfor ser det nå ut som om 
USA endrer taktikk og satser 
på paramilitære bander som 
er direkte knytta til den 
amerikanske kommando-
strukturen. Disse komman-
dosoldatene er tenkt rekrut-
tert fra tre grupperinger; 
kurdiske peshmergas, det 
sjia-muslimske Badr-mil-
jøet (som har nære forbin-
delser til Iran) og fra deler 
av det gamle Baath-miljøet 
til Saddam. Slik sett tjener 
dette til å forsterke trekket 
med å splitte opp landet og 
framprovosere interne kon-
flikter etter en splitt-og-
hersk-formel. Men det vil 
også binde opp USA militært 
på ubestemt tid. 
 Den andre delen av ira-
kifiseringa, skape et legitimt 
politisk styre, får sin skjeb-
netime kommende høst. Da 
prøver USA for tredje gang å 
stable opp en regjering, bygd 
på en grunnlov som iraker-
ne sjøl skal komme fram til. 
USA har imidlertid sagt klart 
ifra at denne grunnloven vil 
bygge på de dekretene som 
ble gitt den første sommeren 
etter okkupasjonen 

USA blør
Både de menneskelige og 

økonomiske tapene for USA 
er store. Per 24. mai var 
rundt 1650 soldater offisielt 
meldt døde. Tallet er høyere 
dersom vi tar med de som 
har dødd etter hjemkomst til 
USA. Antall alvorlig sårede 
er 10–12 000, og til sammen 
er 30–40 000 satt ut av spill 
av ulike grunner. Antallet 
som deserterer vokser sterkt. 
De offisielle Pentagon-tal-
lene i mai viser at 5133 er 
«fraværende uten grunn». 
 Mens USA fikk Japan, 
Tyskland og Saudi-Arabia til å 
betale Golfkrigen i 1991, nær-
mer USAs utgifter til okkupa-
sjonspolitikken seg astrono-
miske beløp. 10. mai bevilga 
Senatet nye 82 milliarder dol-
lar til krigen. Totalt snakker 
vi om 200 milliarder. 
  Problemene til tross, 
vi må ikke tro at USA har 
tenkt å gi opp sitt løp frivil-
lig. Geofascismen de nå står 
for, får vi håpe amerikanerne 
til slutt tar et oppgjør med. 
Det som kan utløse et slikt 
oppgjør er at irakerne klarer 
å sabotere USAs kolonise-
ring av landet deres, med de 
ringvirkningene det vil få.

Bli medlem!
 Utfordringen nå er å 
støtte opp om frigjørings-
kampen. Meld deg inn i 
Komiteen for et fritt Irak, 
boks 211 Sentrum, 0103 
Oslo, frittirak@gmail.com. 
Send 100 kroner (50 for 
arbeidsløs/elev) til konto 
0539.34.41781.

Solidaritet med Irak:

Vår tids store utfordringRett tale
Hvis du våger å tale rett og sant,
vil de flerre tenner mot deg,
noen ganger til og med
angripe deg fysisk
Å snakke klart og sannferdig
er ikke så lett nå til dags

Dette diktet står i 
Nirmal Brahmacharis 
siste diktsamling Dikt 
fra eksil / Poems from 
exile. Den er skrevet 
på engelsk og gjen-
diktet til norsk av 
Hanne Bramness, 
Thor Sørheim, og forfatteren sjøl. 
Bestill fra AKP eller fra nærmeste 
bokhandel. ISBN 82-994864-3-2.

Hefte fra AKP:

Iran: Mullakapital 
og geopolitikk
Av Pål Steigan

Om reformbevegelsens sammen-
brudd, mullaenes kapitalinteresser, 
Statoils hemmelige kontakt i Iran, 
arbeiderklassens situasjon og mot-
setningene mellom EU og USA.

Bestill fra AKP, Osterhausgata 27, 
0183 Oslo, akp@akp.no – pris 40 
kroner pluss porto

BLI MED I 
KOMITEEN FOR
ET FRITT IRAK!
Den nye USA-avhengige regjeringa 
i Irak er nå innsatt. De samme 
folka som satt i den forrige, har 
bytta litt på posisjonene, mens 
Allawi er plassert i kulissene. Men 
hovedsaka er at okkupasjonen 
og motstandskampen fortsetter. 
Norge er med på feil side gjennom 
«NATO-sporet» og er nå for full fart 
på jakt etter økonomiske gevinster. 
Snart kommer diplomatiske aner-
kjennelser. 

Komiteen for et fritt Irak
Boks 211 Sentrum, 0103 Oslo
www.frittirak.blogspot.com

RØDT!
Rødt er AKPs tidsskrift.

Abonner!
Bladet kommer ut med minst fire 
nummer i året. I 2004 ble det sju 
numre.
Pris: 240 kroner. Skoleungdom 
under 18 år: 75 kroner

Du får et prøveeksemplar ved å 
sende en epost til roedt@online.no

www.akp.no/roedt/

Kilde: Perry-Castañeda Library Map Collection, University of Texas at Austin



akp.no – nr. 4/2005 juni6 akp.no – nr. 4/2005 juni 7

Telefon: 22 98 90 70 E-post: ru@sosialisme.no Web: http://www.sosialisme.no

Sommerens vakreste eventyr
Rød Ungdoms sommerleir har lenge 
vært kjent som sommerens vakreste 
eventyr, og i år ser eventyret ut til å 
ende enda lykkeligere. Leiren ser nå 
nemlig ut til å bli den største sommer-
leiren på over 20 år, med mer enn 250 
feststemte deltakere. Men ikke bare ser 
leiren ut til å bli enda større enn den 
pleier, den har også et unikt politisk 
utgangspunkt.

2005 er nemlig sommeren da Kristin 
endelig får oppfylt sin pikedrøm, men 
for oss er ikke pikenes Jens nok. Vi 
drømmer om veldig mye mer. Vi vil 
ikke bare sende Kjell Magne tilbake 
til Molde – vi vil sende alle de norske 
soldatene ut av Irak. Vi vil ikke bare at 
Jern-Erna skal bli arbeidsløs – vi vil at 
over 100.000 arbeidsløse skal få jobb. Vi 
vil ikke bare at du skal være med på å 
velge en ny regjering – vi vil at du skal 
velge side.

Det handler ikke om valget mellom 
A-skole eller B-skole, men om å skape 
frihetsskolen framfor friskoler. Det 
handler ikke om Smiske-Giske 
framfor Jern-Erna, men om å gi asyl-
søkere husly framfor jernlenker. Og det 
handler ikke om å velge «hore»-rollen 
eller «prippen»-rollen, men at du får 
skrive ditt eget manus.

Veien videre for venstresida
Nettopp manusskriving kan du lære 
på Rød Ungdoms sommerleir, i regi 
av teatergruppa Opplysningskontoret. 
Det blir også veldig mye mer å lære; 
om valgkamp, boikott av nasjonale 
prøver og hvorfor du skal få laste din 
egen musikk over på din egen Ipod. 
Det skal handle om veien videre for 
venstresida med forfatterne av boka 
Tredje venstre – Magnus Marsdal og 
Bendik Wold,  men også hvordan veien for 
høyreregjeringa skal gå rett ut av 
regjeringslokalene!

På det politiske programmet har vi 
hovedinnledninger ved blant annet 
tidligere leder i Rød Ungdom, Marte 
Michelet, og regjeringskameratenes 
skrekk, Liv Gulbrandsen, kjent fra Oslo 
RV og barne-tv. På besøk kommer også 
Hannah Helseth (Fett) for å snakke om 
hvorfor sosialisme og folkestyre er to 
sider av samme sak.

Og hvis du tror det bare blir politikk 
på leiren kan du puste letta ut. Drømt 
om å bli hiphoper? Definite og Mari 
(Røde Sauer) har rapkurs! Lyst til å 
bli radiotryne? Verdens eldste kvinne-
radio, RadiOrakel, holder radiokurs! 
Drømt om å gi Dagfinn Høybråten 
en trøkk? Aksjonistene som har 
stormet to Krf-landsmøter på rad, viser 
hvordan. Enten du vil bli aksjonssnekrer, 
karikaturtegner, filmstjerne, fotograf,
teaterskuespiller, grafittigud eller 
ganske enkelt folketaler, kan drømmen 
gå i oppfyllelse denne sommeren. 

Sladder og snadder
Hvis du ikke har tenkt å bruke kvelde-
ne til romantiske turer på kjærlighets-
stien, blir det filmvisning, kveldsdebat-
ter, bokbad, gitarspill, nattbad og masse 
hyggelige mennesker. Selvfølgelig blir 
det leiravis med sladder og snadder, 
egen leirradio, og en fabelaktig konsert 
med Gatas Parlament, Røde Sauer og 
Appendix!

Leiren skal være på idylliske Utøya 
utenfor Hønefoss 8.–13. august. Utøya 
er Norges flotteste leirsted, skapt for 
bading, bål og baluba i skjærgården, 
med fin natur, sol og snille mennesker. 
Prisen for hele herligheten blir 1100 
kroner (tre hundrelapper mer hvis du 
betaler på leir). Dét er billig for ei uke 
med konserter, debatter, innledninger, 
mat, overnatting, reise og moro det! Og 
hvis du er ungdomsskoleelev, er prisen 
bare 900 kroner. Inkludert i prisene er 
reisen til og fra Utøya.

Er du så uheldig å planlegge familietur i idylliske Tyrifjorden i tidsrommet 8.–13. august, kan du vente deg en ubehagelig overraskelse. 
Da invaderer nemlig 250 revolusjonære ungdommer det sosialdemokratiske paradiset Utøya væpnet med mikrofoner, verktøy, 
pappmasjé og talekunst. Blant begivenhetene som går av stabelen, er forfatterstund med Gerd Brantenberg, konsert med Gatas 
Parlament, innledninger ved Liv Gulbrandsen og Hannah Helseth og ikke minst nyskrevet musikal med den revolusjonære teatergruppa 
Opplysningskontoret!

Sagnomsust
sosialistisk
sommerleir

BALLTRE MED PIGGER PÅ
Bydel Grünerløkka i Oslo truer nå med å legge ned både kulturskolen på Sinsen Samfunnshus og  X-ray Ungdomskulturhus, etter at de ikke fikk lagt ned et eldrestenter. 
Brukerne av kulturskolen har starta en underskriftskampanje og 11. juni skal det arrangeres støttekonsert i en park på Grünerløkka. Det vil komme mer informasjon på 
www.sosialisme.no og i neste nummer av akp.no. Det loves bråk og balltre med pigger på. Fritidsklubbene blir!
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n 8. JUNI – STAVANGER
Donald Rumsfeld besøker Jåttå

n 11. JUNI – OSLO
Konferansen ”Hvordan få Israel til å 
rette seg etter folkeretten? Boikott 
og sanksjoner som virkemiddel”, 
www.palestina.no/fup/

n 17.–27. JUNI – OSLO
EuroPride, www.europride.no/

n 23.–30. JUNI – NESODDEN
Sommer-snu, Changemakers som-
merleir, www.changemaker.no/

n 25.–26. JUNI – OSLO
Konferansen ”Ny politikk 05”, 
www.stiftelsenmanifest.no

n 5.–10. JULI – STRANDHEIM
Strandheim, Nærsnes: Rød som-
merleir, www.folkets-kamp.org/
sommerleir2005/

n 4.–10. JULI – NESODDEN
Sommerleir Ungdom mot narkotika, 
www.umn.no/

n 21.–24 JULI – LUNDE
Lunde, Akershus: Ungdom mot EUs 
sommerleir, www.umeu.no/

n 5.–10. AUGUST – BOLÆRNE
Sommerleir Natur og Ungdom, 
www.nu.no/sommerleir05/

n 8.–13. AUGUST – UTØYA
Rød Ungdoms sommerleir, 
www.sosialisme.no

n 12.–14. AUGUST
Vern Vefsna – Vassdragstreff 2005, 
www.vernvefsna.com/

n 13.–20. AUGUST
Nei til EUs aksjonsuke (100 år - var 
det alt?), www.neitileu.no/
Sentrum Scene, Oslo 20.: Aldri mer 
union – oppløst og vedtatt. Nei til 
EU arrangerer supershow

n 3. SEPTEMBER – OSLO
Demonstrasjon for ny politikk, 
www.oslo2005.no/

n 12. SEPTEMBER
Stortingsvalg og sametingsvalg, 
www.valg.no

Frankrikes nei viser vei!
Hvorfor har motstanden mot 
den nye EU-grunnloven vært 
så sterk i Frankrike og andre 
land? Land som tradisjonelt 
har sluttet lojalt opp om 
kvalitative utvidelser av Roma-
traktaten – som Maastricht- og 
Nice-traktatene og innføringen 
av Euroen? Hvorfor ble det nei i 
Frankrike?

Det er tre hovedårsaker. 
 1. Grunnlovsforslaget innebærer 
klarere tegn enn tidligere til utvik-
ling mot en forbundsstat, mot Europas 
forente stater. 
 2. Grunnlovsfestingen av mar-
kedsliberalismen har skapt stor mot-
stand på europeisk venstreside.
 3. Tjenestedirektivet har bidratt til 
å styrke motstanden. Dette siste spørs-
målet er formelt sett en annen disku-
sjon, men blir oppfattet som en illus-
trasjon av grunnlovens bestemmelser. 
Direktivet har utvidet den frie flyten 
av arbeidskrafta og skapt en reell redsel 
for sosial dumping.  
 EU har i de siste 10-15 årene utvi-
det sitt samarbeid både i bredden og 
dybden og er samtidig  utvidet fra 6 til 
15 og til 25 land. Dette har skapt sty-
ringsproblemer. Grunnloven skal skape 
rammene for en videre integrasjon, og 
en har langt på vei forlatt ideen om 
samarbeid mellom suverene stater og 
erstattet dette med klare trekk av en 
forbundsstat.

Grunnloven
Grunnloven endrer på styringssys-
temene. De store landene styrker sin 
posisjon. Kommisjonen skal etter 2014 
bestå av 2/3 av medlemslandene, mens 
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alle er representert i 
dag. Videre skal de 
fleste vedtakene i 
Ministerrådet fore-
tas med kvalifisert 
flertall; en har for-
latt prinsippet om 
e n s tem m i g het . 
Kom m i s jonens 
president vil 
bli valgt for en 
periode på fem 
år, mens pre-
s i d e n t s k a p e t 
i dag skifter 
mellom lande-
ne hver sjette 
måned. Sett 
i et effektivt 
styringsper-
spektiv, fin-
nes det gode 
a r g u m e n -
ter for slike 
endringer. 
Det sentra-
le punktet 
er imidler-
tid at det setter fortgang i 
prosessen mot en europeisk forbunds-
stat, og innflytelsen til de små landene 
svekkes betydelig. Dette er det mange 
som er svært uenig i. De ønsker seg et 
samarbeid mellom suverene stater, ikke 
Europas forente stater.

Markedsliberalisme
Så har forfatningen grunnlovsfestet 
markedsliberalismen og frikonkurran-
sen og styrket domstolenes posisjon. 
Dette har skapt stor motstand innen 
venstrepartiene i Europa fordi de for-
står at rammebetingelsene skaper lite 
rom for en politikk med sosial profil. 
Dette er kapitalens Europa. 

Omkamp?
Er det grunn til å tro at d e n 
franske regjeringen og europapoliti-
kerne vil vise respekt for resultatet? 
I skrivende stund er vanskelig å si 
hvilken taktikk EU-kommisjonen og 
Ministerrådet vil legge seg på. Respekt 
for folkeviljen har imidlertid ikke vært 
integrasjonspolitikernes sterkeste side. 
Det er derfor all grunn til å tro at de 
legger opp til en omkamp. På den andre 
siden kan nei-resultater i andre land 
tvinge fram en kosmetisk revisjon av 
utkastet. Vi står da framfor nye folke-
avstemninger, også i Frankrike.

RØDT! 2A-2005:

SOSIALISMEN I KINA – HVOR BLEI DEN AV?
Dette ekstranummeret av Rødt! er en oversettelse av «China & Socialism. Market 
Reforms and Class Struggle», Monthly Review 56, nr 3 (juli-august 2004), skrevet 
av Martin Hart-Landsberg og Paul Burkett. Heftet gir en grundig analyse av endrin-
gene i kinesisk økonomi og virkningene innenlands i Sørøst-Asia og verden ellers.
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