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K

skreiv

an hende det gjelder å
redde vår jord, de beste
blant dere er kalt",
Rudolf

Nilsen

i

Revolusjonens Røst. I dag er det
bare å stryke "kan hende", for
nå står det om å hindre at jorda blir et sted mennesker stort
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sett ikke kan leve.

8 STAR WARS!

DET TOTALT ufornuftige - gal-

12-IS KAMP FOR ELEVENES RETTIGHETER

skapen - ved herskernes handlinger blir synlig for stadig flere.

16 I. MAI: KAMP- ELLER KOSEDAG?

Mange forsøker å snakke fornuft til Regjeringa, for at de

18 GUATEMALA

skal forstå at det er ufornuftig å
bygge gasskraftverk, når vi veit

20 FRITT KURDISTAN!

hva som kan bli følgene av økt
drivhuseffekt. Men det nytter

22 VANDANA SHIVA

-

INDISK ØKOFEMINIST

ikke å snakke den slags fornuft
til de mektige. For det fins en

26 RIV DET NORSKE DRIVHUS!

annen "fornuft" som overstyrer; kapitalismens økonomiske
lover.
KAPITALISMENS LOGIKK springer

28 OM SADOMASOCHISME
3 2 HVORFOR ER DE MED I RØD UNGDOMI

ut av at eiernes profitt er målet
for produksjonen. Og med et
slikt utgangspunkt må et samfunn gå helt av hengslene, for
eierklassens jakt på maksimal
profitt kommer hvert sekund i
direkte konflikt med det store
flertallets grunnleggende behov, og med naturens tåteevne.
Løsninga er rett og slett å gjøre produksjonen til samfunnseie, og styre økonomien etter
felles diskusjon og demokratiske spilleregler. Dette er fullt
mulig, og har vært det lenge.
DET ER ikke bare mulig, men
også helt nødvendig. Og det er
nødvendig å si om og om igjen,

Rebell blir utgitt av Rød Ungdom.

uansett høyre- eller venstre-

Ansvarlig redaktør: Magnus Engen Marsdal.

vind, at til sjuende og sist finnes det ingen del-løsninger.
Kapitalismen må avskaffes.

Innholdet i signerte artikler representerer ikke nødvendigvis
Rød Ungdoms syn.

Våre handlinger, diskusjoner

Adresse: Osterhausgt. 27, 0183 Oslo

og aksjoner på forskjellige om-

Fax: 22989055 Fon: 22989070

råder må knyttes sammen og

Kontonummer, løssalg: 0801 20 60689

rettes inn mot dette avgjørende målet. Før det er for seint.

marsdal@feskar.net

Rebell på nettet: www.norconnect.no/ rebell
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Kom på Rød0Ungeloms

Sommerleir '97!
Nattbading, diskusjoner om jentekamp, ferieromanser i solnedgang på Sørlandet, antirasisme, og volleyballturneringer.
Høres moro ut?
Velkommen til
Rød Ungdoms
sommerleir!

H

ver sommer samles et
par hundre radikale ungdommer fra hele Norges vidstrakte land for å diskutere politikk, bli kjent med nye mennesker og sist, men ikke minst ha det gøy. Rød Ungdoms sommerleir er samlingsstedet.
Sommerleiren er i år
lagt til Tromøya utafor
Arendal, fra 26. juli til 3. august. Mye av diskusjonene i år
kommer til å dreie seg om kampen for våre levekår, dvs. skolepolitikk, jentekamp, arbeidsløshet, boligmangel, situasjonen for innvandrerungdom,
kamp mot EU/EØS/Schengen,

distriktspolitikk, fritidsklubber, deles i små grupper fører til at
Tromøya er en øy (!), det betyr
narkotikapolitikk osv.
alle får mulighet til å si hva de bading. Bading tidlig, bading
Sommerleiren er organisert mener, og vi oppsummerer
seint, og bading på natta. For
i grupper på ca 15 folk, som har
gruppediskusjonene slik at de- dem som liker å være våte, da.
gruppediskusjoner, frokost,
battene også foregår blant alle Det blir mange ulike verkstekulturproduksjon og mye moro på leiren.
der; sang, maling, Rebell, teasammen. Gruppedelinga gjør at
tersport
osv, og de som vil delingen risikerer å "drukne" i et Mer enn politikk!
tar
i
volleyball-turneringa
hvor
mylder av 200 revolusjonære Og sommerleir er mye mer enn
de
ulike
gruppene
spiller
mot
ungdommer. At diskusjonene
diskusjon og innledninger. hverandre. Og på kvelden går
minst 30 diskusjoner samtidig,
om alt mellom himmel og jord.
Du blir kjent med en masse
mennesker fra hele landet (og
utlandet!), og alle har minst to
ting felles: De er unge, og de
har tenkt å forandre verden.
Bli med!

DON'T MISS A SINGLE DAY OF FUN!

Dette er sjølsagt ikke gratis.
Mat koster penger, og leie av
leirsted koster penger. Du betaler 850 kroner, og for det får du
alle måltider, overnatting og
hele leiren. 850 kr som totale
utgifter fra 26. juli til 3. august
er egentlig ikke så ille, det bør
til og med foreldre være enige
i. Det blir gitt reiseutjevning,
sånn at det ikke blir mye dyrere
for de som bor langt vekk å
komme seg til leiren. Høres
dette spennende ut? Sett i gang,
fyll ut slippen nedenfor, og ta
med deg vennene dine!

pa sommerleir!
Jeg vil:

Være med på leiren
Ha mer info om leiren
Ha mer info om RU
II

Jeg vil være med
i Rød Ungdom!

Navn:
Adresse:
Postnr:
Telefon:
Skole/arbeidssted:

Sted:

Alder:

E
E

O
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men er på frammarsj

Budskapet er svartingene ut og til helvete
med Briissel, EU-byråkrater og hele sulamitten. Oppslutninga er
stadig økende. I en sosial og økonomisk krisetid er det fascistene
som vinner støtte.
Fram for verdighet,
velstand og nasjonalfølelse; vekk med korrupte politikere og
vanstyre. Det blåser
en blå-svart vind i
Europa.
Av Marte Ryste
e benekter Holocaust, eller betegner
den som en parantes i historia. De
samarbeider med høyreekstreme voldsgrupper, og agiterer mot raseblanding. I
Frankrike er Jean-Mane Le Pen
anklaget for å ha drivi tortur av
fanger under Algeries frigjøringskrig mot Fr-ankrike.
Likevel vinner partiet hans oppslutning. Fascist-ene vinner fram
i et politisk landskap der folk for
lengst har mista trua på de etablerte partiene og deres løfter.
Høyreekstremistene har blitt talerør for skepsisen mot EU-byråkrati, valutauion, brutte valgløfter og korrupte politikere. De er
populister og har funnet seg en
sak; fremmedfiendtlighet. De
har stor framgang, for budskapet
har appell til store folkegrupper,
og høyreekstremistene er alene
på markedet med de fengende
slagorda og de enkle løsningene.

D

"jeg foretrekker
mine døtre før
mine fettere og
kusiner, mine fettere og kusiner før
mine naboer og
mine naboer før
fremmede. -

Jean-Harve Le Pen

te. I Østerrike er fascisten Rirg Haiders
parti, Frihetpartiet, nå jevnstort med det
konservative og det sosialdemokratiske
partiet, som sammen har styrt landet siden
krigen.
Frihetspartiet skiller seg fra de andre
europeiske høyreekstremepartiene ved at
deres oppslutning i mindre grad er basert
på enkelte sterke områder. Jewg Haider har
landsomfattende støtte, og med oppslutning på 27.6% i fjorårets valg til
Europaparlamentet kan drømmen om regjeringsmakt i 1998 gå i oppfyllelse.
Le Pen

I Frankrike er det Nasjonal Front med nylig gjenvalgt leder Jean-Marie Le Pen som
høster stemmer. Jean-Marie Le Pen har
ført et korstog mot mot mørkhuda folk i
Frankrike og han har tatt i bruk nazistenes
slagord fra 30-tallet: "Løsninga er enkel:
vi har 2 millioner arbeidsløse og 2 millioner innvandrere.
Nasjonal Front har rundt 15% oppslutning pålandsbasis, men man regner at det

bygger også opp masseorganisasjoner ,
meloanigfrøslekyt
partiet. Særlig blant politifolk er Le Pens
fagrørsle populær.
Nasjonal Front regjerer nå fire større
byer i Sør-Frankrike. Hittil har fascistene
brukt makta til offensiv mot kulturen og
bibliotekene. Bibliotek tømmes for radikale aviser, bøker skrevet av jødiske forfattere, alt som kan minne om "flerkulturell"
literatur og selvsagt det som virker støtende på Fontens moral. I stedet fylles hyllene med høyre-bøker og høyre-aviser.
Hva med Norge?

Vi trenger ikke rette øynene mot kontinentet for å se at høyrekreftene styrker seg. I
Norge er Fremskrittspartiet landets tredje
største parti, etter Arbeiderpartet og
Høyre. FrP bla, bla En av metodene til
FrP og Carl I. Hagen er å ta avstand fra all
form for såkalt særbehandling (morsmålsopplæring, innavndrerboliger osv). På den
måten kan han framstå som en talsmann
for rettferdighet. Som Nasjonal Front og
Frihetspartiet har FrP det blitt
avslørt kontakt mellom Frp og
nazister, uten at dette har skadet partiet eller ført til nedgang i velgeroppslutningen.
Fascistene styrker seg i
krisetider

ikke noe nytt at fascistene styrker seg i krisetider.
De etablerte partiene har vist
at de ikke holder det de lover,
arbeidsløsheten og fattigdommen i Europa fortsetter å øke.
Å bygge seg opp til en supermakt koster, og europas mektige har ikke råd til 50-åras velstand og sosiale oppbygging
hvis de skal hevde seg i konkurransen. Det finnes ingen
snill kapitalisme, hvor markedet styrer og folk har det bra.
Marie
Le
Pen,
leder
av
Front
National
i
Frankrike.
Jean-M
EU-politikerne kan ikke sikre full sysselSyndebukker
er et gap mellom Frontens offisielle valgRasisme og EU-motstand er kjernen i eusetting, hvis de ikke samtidig legger om
tilslutning, og oppslutninga om Frontens
ropeisk høyreekstremisme. Jean-Marie Le
den økonomiske politikken grunnleggenideer. I spørsmål som innvandring, sikkerPen i Frankrike, nyfascisten Gianfranci
de.
het og fransk identitet er Le Pens støtte beFini i Italia og kirg Haider i Østerrike proFascistene vinner i områder med mye
tydelig større. Og oppslutninga kommer
filerer seg på forakt for latterlige EU-byråinnvandring, arbeidsløshet og sosial utfra arbeiderklassen, blant de arbeidsløse er
krater, ynkelige trygdemisbrukere og
rygghet. Og det er i stor grad blant arbeiFront National landets største parti. Partiet
mørkhuda innvandrere. Og de vinner støt-
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FascismedtKapitalismen
derklassens kvinner og menn de vinner
oppslutning. I Norge styrka Frp seg særlig
i fattige bydeler i Oslo. Fascistene vinner
fordi de går til angrep på en råtten sosial
politikk. Problemet er ikke at folk har mista trua på styresmaktene, men at venstresida er for svak til å presentere sine alternativer og organisere folk til kamp.
Hvordan skal vi mote fascistene?
Vi trenger en ny strategi i kampen mot

fascistene. Det holder ikke å rope gang på
gang at de er nazister og støtter folkemord.
Folk stemmer på Le Pen fordi han går til
angrep på et system som ikke fungerer og
krever handling, ikke fordi de ikke veit at
politikken hans er brun. Vi må møte dem
der, og avsløre den arbeiderfiendtlige politikken de i virkeligheten står for. Når har
Le Pen, .16rg Haider Carl I. Hagen stått for
progressive arbeiderkrav; for høyere lønninger, bedre pensjonsordninger eller støtte til alenemødre? Vi
må ikke bli stående
forferda på sidelinja
sammen med de "etablerte partiene" og
fortelle folk at de
ikke må stemme på
de slemme høyreekstremistene. Vi må gå
til angrep på det etablerte. Vi må kreve
arbeidsplasser og
bedre sosiale kår for
arbeidsfolk. Vi må
organisere folk til sosial kamp og møte
fascistenes arbeiderfiendtlige og populistiske politikk.
Arbeiderklassen
er ikke forsvunnet,
heller ikke som handlende klasse.
Rasjonaliseringa i industrien og kuttene i
budsjettene i Europa
har ført til omfattende motstand, store streiker og demonstrasjoner. Det er når folk står sammen i kamp
for sine interesser at de får øye på den virkelige fienden. Solidariteten mellom oss
som er avhengige av å selge arbeidskrafta
vår for å leve står i veien for fascistene.
som avviser at det fins klasser i det hele
tatt, og hevder Ahmed er fienden. Å delta i
organisering av klassekamp nedenfra er
50 ganger bedre antirasisme enn 100 statlige kampanjer om at "alle er like".

D

en fascistiske trusselen i Europa kommer ikke fra Jiirg Haider eller JeanMarie Le Pen aleine. Fascistene har aldri bygd
seg opp uten støtte, verken Hitler eller
Mussolini ville ha sitti ved makta om ikke store deler av borgerskapet og den såkalte samfunnseliten hadde støtta dem. Det er ikke "den
lille mannen" og hans stemme som gir fascistene makta, fascismen er eierklassens siste utvei når krisa i kapitalismen blir så stor at det er
fare for opprør og omveltinger.
Den rasistiske arven
Raseteoriene blei ikke laga av Hitler - de var
allerede innført av europas lærde; forfattere og
vitenskapsmenn. Kolonimaktene -lagde" de
underlegne rasene for å begrunne landokkupasjon og massemord i koloniene. Oppfatninga
om at Tyskland sto alene om sin statsrasisme
er heller ikke riktig. Nazistenes raselære var
utbredt i 30-tallets Europa, også velkjente norske sosialdemokrater gjorde sitt for å utpeke
tatere og sigøynere til
mindreverdige skapninger. Stortinget vedtok å
sterilisere "undermenneskene". Europas rikdom
og Europas rasisme går
hånd i hånd; begge deler
springer ut av plyndringa
av andre verdensdeler.

sjonære beveglsen samtidig som industrien
gikk dundrende overskudd innafor den tyske
krigsøkonomien. Eierklassen kommer til å
velge samme utvei neste gang også; høyreekstreme diktatur er alltid 100 ganger bedre enn
at arbeiderklassen tar makta over produksjonen. Sett med en kapital ists øyne.
Trusselen i dag
Vi står ikke overfor en trussel om en fascistisk
maktovertakelse i dag. Den revolusjonære bevegelsen er for svak til å utgjøre en reell trussel mot makta til eierklassen, og den politikken som føres i nasjonalforsamlingene passer
stort sett de store kapitalistene bra. Men det
betyr ikke at venstresida kan hvile. For selv
om statsminister Alain Juppe i Frankrike eller
"vår egen" Jagland verken er fascister eller nazister, fører de en menneskefiendtlig politikk.
Det er også viktig å være klar over at fascisme
ikke trenger å bety hakekors. Fascismen kaia
komme i dresssjakke. og den kan komme i
skjørt.
Festung Europa

De såkalte "stuereine" partiene har ført en systematisk strengere og strengere asyl- og flyktningepolitikk. I dag er asylretten nærmest avskaffa og flyktninger behandles som kriminelle i Europa. Det er ikke Le Pen eller Jiirg
Haider som har vedtatt dagens utestengingspolitikk. det er de andre partiene som sitter
Fascismen &
med ansvaret for "Festung Europa". Den rasisKapitalismen
tiske politikken er mye Den innvandererfiPå skolen lærer vi at fasendt]ige politikken har blitt ført fordi det pascismen ble laga av Benito
ser herskernes økonomiske og politiske mål.
Mussolini i 1920-åra.
Like mye som fascistene har pressa de anHitler og Mussolini sto
dre partene mot høyre, har de etablerte partiefor nazismen og fascisne sjøl lagt grunnen for høyreekstremistene,
men helt til den ble knust
gjennom mistenkeliggjøring av mørkhuda
av de allierte i 1945. Er
folk og gjennom å sette fattige grupper opp
dette tilfelle igjen? Er . mot hverandre. Når den franske nasjonalforRit-g Haider og Le Pen
samlinga i mars vedtok en ny innvandringslov
slemme og gale, og lurer
i tråd med Le Pen sine politiske mål, trekker
folk som er litt dumme til
de ikke folk vekk fra de høyreekstreme, tvert i
å stemme på dem? Er det
mot, de styrker høyrekreftene. Statsminister
her trusselen ligger?
Alain Juppe har kjørt et løp som vil føre til
Fascismen er
mer rasisme og fremmedhat og større oppslutFoto: Klassekampen
ikke en ekstrem ideologi
ning for Le Pens politikk.. akkurat som
funnet på av Benito Mussolini. Fascismen er
Arbeiderpartiet i Norge fører en politikk som
en videreføring av kapitalismen. Det er det
åpner politisk rom for Frp.
samme økonomiske systemet som rår. det er
Dette skjer i de flepe landa: høyreekstredet tynne sløret av demokrati som er borte.
mistene sprer møkka, og regjeringa gjør jobFasCismen er eierklassens middel for å fortsatt
ben. Det er de som kaster ut utlendi2er og forbeholde makta si når denne makta er trua neverrer folks levekår. I neste omgang stiller
denfra. Arbeiderbevegelsen og sosialistene
fascistene enda mer ekstreme krav, og slik
var sterke i Tyskland på 20- og 30-tallet.
dras politikken stadig lenger til høyre.
Borgerskapet frykta en sosialistisk revolusjon,
Antifascistisk kamp må ta tyren ved begge
som ville tatt fra dem makta over ressurser og
disse hornene, hvis skal kunne vinne. Og det
industri. I denne kampen valgte de Hitler.
skal vi!
sammen med han kunne de knuse den revolu-
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Kvifor
europeisk
pengeunion
Kvifor driv EUtoppane og lagar
pengeunion? Det
handlar ikkje
berre om enklare handel, det
handlar om budsjettkutt og klassekamp ovanfrå.
og om Europas
Forente Stater.
Av Magnus E. Marsdal

Den opphavelege
EF-traktaten var
Roma-traktaten. I
juni samlast EUtoppane til møte i
Amsterdam, og der
har dei tenkt a
laga Amsterdamtraktaten, som er
vidareføringa av
Maastricht.

p

å norsk heiter den ØMU,
på engelsk EMU. Det
kallast ein Økonomisk og
Monetær Union, og den skal
gje alle EU-landa sams valuta.
I staden for mark, pund, kroner
osb. skal alle få "Euro". Media
er veldig oppteke av korleis det
går med ØMU, det
er heile tida ministrar på TV som seier ditt eller datt,
nokon vil utsetja
det, andre har det
travelt. Blir det
noko av? er det store spørsmålet.
Men kva har
ØMU å seia for
folk flest? For arbeidarklassen? For
venstresida? Dette
spørsmålet tek ikkje Bryssel-kommentatorane på TV
opp. Men svaret er:
Ein heil masse!
ØMU og måten dei
innfører ØMU på
er eit kraftig åtak
frå høgresida og
kapitalistane. Det

er eit åtak på alt som heiter rettvis økonomisk politikk, det er
eit tiltak for kraftig auke av
klasseskilja. Gjenom planane
om ØMU har storborgarskapen
"kuppa" gjennom sine løysingar for den økonomiske politikken i Vest-Europa. Rebell vil
gje deg eit lite innblikk i kva
ØMU handlar om.
Kjerna i Maastricht
Planen om å oppretta ein valutaunion er sjølve kjerna i
Maastricht-traktaten. Ingen del
av traktaten har meir forpliktande formuleringar enn dei artiklane som gjeld valutaunionen. Målet er å få ein sams,
sterk og stabil valuta for alle
EU-landa, som mellom anna
vil gjera frihandelen i EUs indre marknad enklare.

No legg EU-sjefane opp til at dei landa
som skal få vera med i
den fyrste danninga av
ØMU får sine valutaer
endeleg knytt til Euro
frå 1.januar 1999. Til dømes: pengepolitikken til den euroDersom ein vedtek at 1 euro = peiske sentralbanken!
2 tyske mark l.januar 1999, så
blir det slik for all framtid, og Eit åtak ovanfrå !
euro vil med kvart erstatta Det er ikkje så lett å få til ein
mark. Etter eit par år kjem euro sams valuta i heile EU, poenget
i omløp som sedlar og myntar, med ulike valutaer er nettopp at
varene får to prisar samtidig, ulike økonomiar kan føra ulik
og så blir dei nasjonale penga- pengepolitikk ut ifrå sine lokane gradvis fjerna. Slik er pla- le tilhøve. Noko av tanken er
nen til dei høge herrar i difor at innføringa av sams vaBryssel. Denne prosessen skal luta skal tvinga dei økonomissjølvsagt fylgjast av ein masse ke tilhøva i dei einskilde landa
euro-propaganda som skal gje- inn i same tvangstrøya. Denne
ra "Unionens borgere fortrolige tvangstrøya er laga av overklassen, tilpassa interessene til
med den nye fellesvalutaen".
kapitalistane. Namnet på
tvangstrøya er " konvergenEuropeisk sentralbank
ØMU og opprettinga skrav" - økonomiske krav som
av ein sams europeisk EU-landa må oppfylla for å
kunna bli med i ØMU.
Sentralbank
Central Konvergenskrava handlar melEuropean
Bank (ECB). ECB lom anna om lågt offentleg unskal vera heva over derskot og låg statleg gjeld, altein kvar politisk og så at stat/kommunar skal bruka
demokratisk kontroll, lite pengar (sjå neste side).
Dette fører i mange land til
også frå andre EU-inenorme
kutt i offentlege budstitusjonar. ECB sin
sjett,
noko
som rammer offent"primære målsetnad"
leg
tilsette,
folk på trygd og
skal vera "å opprettfolk
som
er
avhenige
av t.d. ofhalda prisstabilitet",
fentleg
helsetilbod.
Stor-streiforøvrig den einaste
målsetnaden for ECB kane som samla millionar av
som er nevnt i franskmenn og rysta heile
Europa i desember 1995 var
Maastricht-traktaten
Sosial utjamning eller retta mot "konvergens-nedskjeminska arbeidløyse ringane" som var planlagde i
(offisielt er omlag 20 Frankrike. På same tid var det
millionar EU-borgarar generalstreik i Belgia, det har
arbeidslause) er altså vore to generalstreikar i
ikkje sett som mål for Spania, I Hellas har bøndene
hatt storaksjonar, i Tyskland
.

Foto: Klassekampen.

Millionar cm arbeidomr har streika nun fylgjene av ØMU.
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har det vore store aksjonar mot
åtak både på sjukeløna og på
arbeidsplassane i kol-industrien, og alt saman handlar om at
folket reiser seg mot fylgjene
av den innstrammings-politikken som er ein uunngåeleg fylgje av konvergenskrava til
pengeunionen.
Politisk kupp
I eit klasseperspektiv kan vi
seia at gjennom ØMU og konvergenskrava har storborgarskapen regissert eit "kupp" i
den økonomiske politikken.
Sjølv om ØMU skulle gå i vasken, vil storborgarskapen ha
hatt stor nytte av dei åtaka på
folks rettar og lønsnivå som
blir gjennomførde under tilvising til konvergenskrava. Når
regjeringane i dei einskilde
landa kastar hudretusenar av
menneske ut i fattigdom og arbeidsløyse, slipp dei å ta heile
den politiske støyten, dei kan
syna til at nedskjeringa er ein
fylgje av "avtaler landet allereide er forplikta av", politikken er kuppa igjennom på førehand.
Her i landet nyttar det lite
å gå til kommunen eller fylket
og klaga på dårlege skuler, då
blir du vist vidare til
Stortinget, "for det er der rammene leggjast". Gjenom ØMU
har herskarane i EU ordna seg
slik at det ikkje nyttar å klaga
til nasjonalforsamlinga heller,
då blir du vist vidare til
Bryssel "for det er der rammene leggjast"... Dessutan forpliktar avtalene også andre regjeringar i framtida, sjølv om
desse ikkje skulle vere like interesserte i å fylgja ordre frå
Bryssel.
Noreg er det landet i
Europa som best oppfyller krava til ØMU-deltaking. Som
kjend "går Norge så det suser"
samstundes som det offentlege
forbruket går ned i høve til det
private, og kommunane slit
stendig hardare med nedskjæringar. Anbod og privatisering
blir ofte "løysinga", både i
Noreg og EU, noko privatkapitalistane sjølvsagt jublar
over.

INNGANGSBILLETTEN TIL ØMU

D

ette er konvergenskrava, som EUlanda må fylla for å kunna bli med
i pengeunionen ØMU:
• Underskotet på statsbudsjettet må ikkje vera over 3 prosent av BNP.
• Gjelda til staten må ikkje vera over 60
prosent av BNP.
• Renta må ikkje vera meir enn 2 prosent
høgare enn i "dei tre beste medlemslanda"
• Inflasjonen må ikkje vera meir enn 1.5
prosent over dei same tre landa.
• Valutaen i landet må ha vore stabil
andsynes EU-valutaen ECU i minst to år.
—

Serleg dei to fyrste krava skaper problem. Denne tabellen syner korleis nokre
av landa ligg an:
Statens gjeld
i % av BNP

Belgia:
Frankrike:
Hellas:
Italia:
Tyskland:
Sverige:
Krav:
KjelderEurostat,

3,7
3,7
6.8
6,4
3.6
3,1
max 3

Underskot på
statsbudsjett
i % av BNP
124.6
57,7
100,7
120.4
64
75,8
max 60

Financial

Times.

OECD, Klassekampen

EUROPASTATEN

F

or delar av den europeiske makteliten er ØMU også noko langt meir
enn ein måte å skaffa seg eit overtak i
klassekampen. For Helmuth Kohl og andre som drøymer om å samla Europas
Forente Statar, altså det Hitler ikkje greide, er pengeunionen eit heilt avgjerande
steg på vegen. Tyskland er den kraftigaste drivkrafta for at ØMU skal koma i
stand, og har avvist alle framlegg om at
planane skal utsetjast. Truleg er Kohl
redd at drøymen om "Neuropa" går i
vasken dersom det blir fleire utsetjingar
og problem med pengeunionen.

Nazistene
kasta ut!

F

redag 14.mars ble nazistene i Oslo kasta ut
av huset på Alnabru, (se forrige nummer av Rebell).
Huseieren hadde henvendt seg til namsmannen
på onsdag, og allerede fredag sto nazistene uten
tak over hodet, en seier for den antirasistiske bevegelsen.
Dette skjedde ikke av seg sjøl, men som resultat av iherdig jobbing fra antirasister. Mange
krefter fra det radikale miljøet i Oslo ble satt inn.
På et fellesmøte for Aksjon Stopp Nazistene ble
vi enig om å arrangere hyppige demonstrasjoner,
og til sammen rakk vi å ha to demonstrasjoner
mot nazihuset, og en "seiersdemo" dagen etter at
de var blitt kasta ut. Det store mobliseringsarbeidet som ble gjort fram mot demonstrasjonene,
med blant annet løpeseddelutdeling og bruk av
massemedia, gjorde at vi også dreiv politisk arbeid retta mot folk flest. Folk ble oppmerksomme
på at nazistene hadde etablert seg på Alnabru og
hva dette førte til. Man klarte å skape forståelse
for viktigheten av antirasistisk jobbing, og det ble
kult å være antirasist.
Kampen fortsetter!
I tillegg til å mobilisere til demonstrasjoner satte
man ned en "pressgruppe", som hele tida var i
kontakt med huseieren. Pressgruppa jobba først
og fremst med å finne beviser på konkrete handlinger husets leietakere stod for (det var ingen
vanskelig jobb, siden folk som dobbeltdrapsdømte Jonny Olsen var en del av miljøet på Alnabru),
samtidig som man jobba for å finne klare brudd
på leiekontrakten. Det som trolig var mest avgjørende var: 1) Leie på falske premisser. (Nazistene
var ikke et lite firma som skulle pusse opp gamle
møbler, slik de sa når de inngikk kontrakten.) 2)
Det ble utført klare lovbrudd fra huset, f.eks. da
de angrep en politibil under innflyttingsfesten.
I Arbeiderbladet torsdag 20.mars kom det
fram at "nasjonalistene" (som Arbeiderbladet alltid kaller nazistene) nå leiter etter et hus de kan
kjøpe, slik at de virkelig kan få etablert seg for å
spre sitt budskap og sin terror. Så vi antirasister
kan ikke hvile på våre laurbær; som Alnabru kom
etter Aker Kulturverksted, kommer det til å dukke opp flere nazihus i Oslo og andre steder i landet. Igjen blir vi nødt til å samle og styrke de antirasistiske kreftene, og igjen skal vi å mobilisere
fagforeninger, ungdom; folk flest i kampen mot
nazismen.
Kamp mot all nazisme der du jobber,
der du bor og der du går på skole!!
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Stjernekrigenleveri

S

tar Wars er attende; storfilmane frå det tidlege 80talet som trollbandt ein heil generasjon av gutar og nokre science-fiction-frelste jenter har
vorte henta fram att. Moderne

datateknologi har betra både
lyd og bilete. Nokre nye scenar
har vorte sett inn og gjort at filmen står fram som særs notidig
- sjølvsagt når ein ser bort ifrå
ein og annan 70-talssveis.

Av Bjarke Friborg
Eg vart ikkje skuffa. Og dei
som ikkje er gamle nok til å ha
sett han frå før har no fått ein
ny sjanse.

"Stjernekrigen" er framleis ein skikkeleg bra actionfilm med kule
effektar, høgt
tempo, skurkar
og heltar, rare
romvesen, robotar og litt
kjærleik. Eg
vaks opp med
denne filmen
og det var godt
å sjå han att.

Romfrikar
på nettet
Vil du ha kontakt
med andre Star
Wars-interesserte
kan ''Bergen Star
Wars Forening"
(som har

140

medlemmar) vere
din inngangsport.
Pa heimesida deira
finn du 6g lenker
til andre sider og
det er mogleg a
finne fram til
"Offictal Star Wars
Fan Club" som pa
dei to siste ara har
auka med 75.000
medlemmar til totalt 100.000.
Adresse:
http://www.lstud.ii .
uib.no/—ip596

Kamp mot imperiet
Handlinga finn stad i ein fjern
galakse i ei fjern framtid.
Fascistiske generalar har bygd
opp eit ondt imperium og nett
kuppa vekk dei siste restane av
eit tidlegare og tilsynelatande
meir fredeleg styresett. Det
jarnharde militærveldet strammar grepet stendig meir og nøler ikkje med å knuse motstandarane sine. Dødsstjerna er det
nye supervåpnet som kan utslette heile planetar. Med dette
våpnet skal Imperiet ta
knekken på opprørarane.

Den vakre prinsesse Leia er
opprørsleiaren som skal få med
seg dei to mannlege hovudpersonane, den litt naive Luke
Skywalker og den barske lukkejegaren Han Solo. Til slutt
vinn opprørarane over Imperiet
og Dødsstjerna, ved hjelp av
heltemot og den religiøse
Krafta som gjennomsyrer universet og bind alt liv saman.
Men den onde Darth Vader
er framleis i live og slår attende
i den neste filmen. I og med at
opphavet er amerikansk, har
den siste filmen sjølvsagt
Happy Ending der det Gode
vinn over det Onde.

Film som profittmaskin

S

tjernekrigen er ein film
som ein kan sjå mange
gongar. Men d& er ikkje grunnen til at serien no blir resirkulert. Målet er å skape mest
mogleg merksemd og dyrke
fram ein marknad kring den
nye oppfylgjaren som har premiere i 1999. Samstundes er
det meir pengar å håve inn på
dei gamle filmane.
I eit kapitalistisk samfunn
er det profittjakta som er den
grunnleggjande drivkrafta bak
det meste som skjer. I så måte
er Star Wars eit glitrande døme
på korleis underhaldningskapitalen kan få mest mogleg utteljing for kvar einaste investerte
dollar. Sjølve produksjonen og
marknadsføringa av den fyrste
filmen kosta ein nett sum av
110 millionar kroner, men den
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spela inn heile to milliardar
berre i USA. Det ser ut til å gå
bra denne gongen 6g - på berre
tre veker i USA har Star Wars
spela inn nye 800 millionar
kroner. Samla sett har Star
Wars-trillogien truleg hatt ein
"spin-off'- effekt på omlag 28
milliardar kroner og regissøren
George Lucas har vorte ein
styrtrik herre.
Varer, varer, varer...
var
starten
frå
Heilt
Stjernekrigen eit svært ambisiøst prosjekt. Det skulle produserast ni filmar, men vrien vart
at den første var nr. 4 (1976) og
dei følgjande nr. 5 (1980) og 6
(1983). Slik var det mogleg å
sikre innteninga i framtida og
at folk fekk noko meir å snakke
om. Stjernekrigen har heile tida

vore
fylgd
opp av
ein massiv
reklameinnsats og alle slags
Star Wars-varer.
Kring filmane vaks det
fram ein heil industri med produksjon og sal av leikar, dokker, romskip, plastikk-lyssverd,
laserpistolar, viskelær, kostyme, masker, blad, bøker, teikneseriar, musikk, videokassettar, kortspel, brettspel, rollespel
og dataspel. Slik var
Stjernekrigen med å lansere ein
standard for totalkampanjer

som
ein i dag
kjenner att frå påkosta og kommersielle storfilmar som
Superman, Terminator, Ninja
Turtles, Batman o.a.
Filmbransjen i Hollywood
er eit godt døme på korleis kapitalismen gjer absolutt alt til
varer. Film handlar ikkje lenger
om kunst eller underhaldning
men om lønsam investering.
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Verkeleg stjernekrig?

S

tjernekrigen blir presentert som eit vanleg eventyr der det Onde sloss mot det
Gode og til slutt blir det ein
mektig konfrontasjon. Det er
eit tema som ein kjenner att frå
mytologi, religion eller frå t.d.
den britiske forfattaren J.R.R.
Tolkien sitt storverk "Ringenes
Herre". Men når ein går inn på
kva det faktisk er som skjer er
det ikkje vanskeleg å sjå kva
som ligg i botn. For dei styrande handlar det korkje om moral, verdiar eller fordomar, men
om kontroll over marknader,
ressursar og teknologi.
Marxistar er for mest mogleg velferd for folk, for mest
mogleg demokrati og avskaffing av klassedelinga i samfunnet. For å ta stilling i slike konflikter, krigar osb. er det difor
naudsynt å sjå på klasseinnhaldet: Er det berre ulike herskartypar som står mot kvarandre
eller er det ein djupare konflikt
der dei undertrykte står opp
mot undertrykkjarane?
Det kan 6g vere rett å stø
opp om noko som ikkje er det
beste (sosialisme og verkelig
folkestyre!), men som trass alt
er betre enn den opne fascismen. Difor stør t.d. RU opp om
muslimar sin kamp mot domi-

nansen til USA og dei vestlege
landa, men me stør ikkje opp
om innføringa av eit islamsk
styresett. Difor stør RU opp om
stjernekrigs-rebellane sin kamp
mot Darth Vader og imperiet,
men stør ikkje opp om at den
adelege prinsesse Leia og dei
religiøse Jedi-riddarane skal
styre. Me vil at folket skal ta
over og gjere slutt på krigar,
imperie og undertrykkjing.
Star Wars?
I dag har den teknologiske og
materielle utviklinga nådd eit
nivå der det er
mogleg å
tenkje seg erobringa av
verdsrommet.
På 1980-talet
lanserte den
reaksjonære
og høgrevridde amerikanske presidenten
Ronald
Reagan
sitt
eige
"Star
Wars"-prosjekt; ein gigantisk plan for eit atomskjold
med sattelittar og rakettar i
bane kring jorda som skulle
verne USA og øydeleggje for

Sovjetunionen som
vart omtala som
"The Evil
Em-pire".
Pro-sjektet
vart aldri
fullført,
men førte
likevel til
enorme investeringar og feite
kontraktar for den amerikanske
våpenindustrien. Pengane vart
tekne frå sosialbudsjetta. Den
militære opprustinga gjekk hand
i hand med den
sosiale nedrustinga.
I dag er koloniseringa av
verdsrommet
det neste steget.
Byråkratar, storselskap og politikarane i dei
mektigaste landa som USA,
EU og Japan er allereie ved å
leggje planar for korleis dei
skal plyndre dei andre planetane for ressursar eller nytte dei

som søppelplassar.
Det er store pengar
å tene på
leveransar
av materiell og
brennstoff
til dyre
romfarty,
kanskje
enda meir
enn på mineralleiting på Mars og på
Månen. Ein gong i framtida blir
det kanhenda 6g mogleg for dei
rikaste å dra frå jorda, etterkvart som ho blir ein einaste
stor og utplyndra møkkahaug,
kvalt i ureining og fattigdom.
Revolusjon!
Det kapitalistiske systemet ført
over på verdsrommet vil med
andre ord vere ein katastrofe av
dimensjonar. Det må avskaffast før det er for seint, slik at
vi kan få noko betre i staden.
Folk må slåss for sosialisme,
for frigjering og for at produksjonen skal nyttast til beste for
menneskeslekta som heilskap ikkje for dei få rike snyltarar,
kremmarar og profittørar som i
dag skummer fløyten.

Støtt H/IA-aksjonistene!
Av Erik Kruse

D

e to 16 år gamle Tønsberg-jentene som har fått
bøter på tilsammen 13.000
kroner for å ha spraya på
H&M-plakater, får nå solid
støtte. Lærerkollegiet på
Presterød ungdomsskole har
samla inn 2300 kroner til jentene. (Se også Rebell 5/964
Jentene har fått massiv
støtte fra ungdom og voksne,
også utafor det radikale miljøet
i Tønsberg. Det er starta innsamlingsaksjon for å hjelpe
jentene med å betale advokathonorar og bøtene. Den ene

jenta vedtar boten, mens den
andre nekter å vedta, og kan se
fram til rettssak.
Støtte fra lærere
Lærerne på Presterød ungdomskole litt utafor Tønsberg
mener unge jenter møter ett
enormt press i forhold til
kropp, og forstår godt at unge
jenter går til aksjoner mot denne typen markedsføring.
—Kampanjen skaper store
vanskeligheter for svært
mange. I verste fall ender det
med alvorlig sykdom eller døden. Og bildet disse plakatene

gir av jente- og kvinnekroppen
er jo helt falskt. Det er «ingen»
jenter som ser slik ut. Ingen
klarer å leve opp til slike forbilder. Dessuten er store plakater og boards stygge, uansett
hva som er avbildet. Det dreier
seg om miljøforsøpling, sier to
av lærerne til Tønsbergs Blad.

Støtt H&M-aksjonistene fra
Tønsberg! Sett inn penger på
bankgiro 6263.66.10319.
Kampen fortsetter!
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Bokmeldin

ode nordmenn?
Av Marte Ryste

B

Gode Nordmenn,
Oyvind Johnsen
J.W. Cappelsens
Forlag a.s., 1996.
Johnsen er
utenriksredaktor i
Arbeiderbladet,

"K
Av Erling
Hobøl og
Magnus E.
Marsdal

Hitler kalte
seg nasjonalsosialist, men
ar ingen av
elene .

oka "Gode nordmenn"
beskriver hvordan rasismen gjennomsyrer det norske
samfunnet, og hvor alvorlig
"hverdagsrasismen" er for de
som utsettes for den. Johnsen
har fulgt utviklinga i norsk politikk og samfunnsliv siden 70åra, og gir en god gjennomgang av de viktigste endringene.
Han ser på tida fra innvandringsstoppen i 1975 og begynnelsen av 80-tallet da Carl
I.Hagen nermest hadde monopol på hets mot asylsøkere og
innvandrere, til midten av 80tallet da Arbeiderpartiet starta
innstramminga i norsk asyl-og
flyktningepolitikk og "asylsøkerflommen" og "innvandrer-

problemet" ble begreper i
norsk politikk. Rasismen økte,
samtidig som antallet flyktninger som fikk opphold i
Norge gikk ned.

Tynn analyse
Norge har ei lang rasistisk his"Jeg er overbevist om at torie, med undetrykking av sadet brede gjennombruddet for mer, kvener, tatere, jøder og
sigøynere. Den norske staten
norsk fremmedfiendtlighet som
vi har sett de siste seks-sju åre- har alltid ført en assimileringspolitikk overfor minoriteter.
ne, langt på vei skyldes denne
Problemet er ikke at vi stemnye politikken fra AP-regjepler folk som rasister, men at vi
ringa. Årsaken er ikke så mye
ikke tar et skikkelig oppgjør
den faktiske innstramming i
asylpraksisen, men først og med rasismen i det norske samfunnet, hevder Johnsen.
fremst den intense offentlige
"Gode Nordmenn" er en
markering av denne innstrammingen. Gro-regjeringen øn- god, lettlest og interessant bok,
sjøl om analysene Johnsen
sket å gi et signal til den norske
kommer med blir for enkle. Å
befolkningen om at AP-regjeringen var den sikreste garan- se på utviklinga i norsk flyktningepolitikk bare i lys av
tien mot at landet ble overvalgkamp og stemmefiske holsvømmet av falske asylsøkere
der ikke. Norsk flyktningepolisom ville utnytte våre goder",

ItlillunellZ1151110

B

orgerskapet og deres ideologer enten de er i
Aftenposten, VG, Høyre,
"Arbeiderpartiet" eller
"Sosialistisk Venstreparti" har
starta en ny offensiv mot venstresida og kommunismen.
"Nazisme og kommunisme er
to like store onder" er tidas melodi. Til og med
den nylig avgåtte
kulturredaktøren
i Klassekampen
kasta seg på den
blå (-brune) bølgen mot "kommunazismen".
Alle som en skriker de opp om at
kommunisme og
fascisme er det
samme og at det
er "kommunismen" som har
drept flest mennesker i dette århundret.
Sjøl om høyresidas tall
over "kommunismens ofre"
vanligvis er overdrevne og
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skriver Johnsen. Ikke småtterier, fra en AP-mann.

/I
:

tikk styres av markedets lover,
og humanismen lønner seg rett
og slett ikke. Den rasistiske politikken føres også uavhengig
av Carl I.Hagens framstøt, det
er propagandaen rundt den
Hagen har vært med på å drive
fram.
Johnsen utpeker også EUmotsandere og "det nasjonalistiske bakteppe" til viktige i
spredninga av rasisme i Norge.
Her er han på linje med resten
av den intellektuelle "eliten"
sin framstilling av sjølråderett
og proteksjonisme som sjåvinisme og sjølgodhet.
Likevel: Les boka, den er
lærerik, full av fakta og gode
sitater, og minner deg om at du
bor i et land med en lang rasistisk tradisjon som lever i beste
velgående.

Reaksjonær propaganda

upålitelige, og sjøl om vi vanskelig kan gi Mao Zedong
skylda for værforhold og flomkatastrofer, må alle sosialister
ta svært alvorlig på å forstå og
lære av utviklinga i land som
Sovjet og Kina. For det ble
gjort store fei og grusomme
overgrep i sosialismens navn,
og dette er et av de store problemene for revolusjonære bevegelser i dag, ettersom høyresida hele tida propaganderer at
sosialisme = folkemord.
Men det er blant marxister
og revolusjonære den interessante og seriøse debatten om
hva som skjedde i de "sosialistiske" landa foregår. For det er
vi som er interesserte i å lære.
Høyresida er bare interessert i å
forsvare kapitalismen, og det
gjør de gjennom å sitat "alle
forsøk på å skape et bedre samfunn fører bare til folkemord".
Kapitalismen dreper!
Den dype medfølelsen høyresida har med "kommunismens
ofre" og forargelsen over De

Onde Regimene, er falsk. For
når hører vi Ap eller høyre
snakke om ofrene for kapitalismen og imperialismen? Makta
til de mektige i vårt kapitalistiske samfunn er bygd på folkemord og slaveri, 50 millioner
afrikanere ble frakta fra Afrika
for å bli arbeidsdyr.
Hver eneste dag dør 40 000
barn som følge av sult og ernæringssjukdommer. Ikke fordi
det ikke fins nok mat. Men fordi et kapitalistisk samfunn ikke
produserer mat fordi folk må
leve, men fordi den skal selges
og bli til penger. De 40 000
hver dag har ikke penger, og
må dø. Denne kapitalismen setter alle statsapparat og alle kapitalens massemedier alt inn på
å opprettholde. Dette er det virkelig store folkemordet. Og
SVs Erik Solheim sier at SV er
en garantis for "en seriøs kapitalisme".
Hvem bør angre?
Hvor ofte snakker høyresida
om hvordan USA teppebomba

Campuchea til helvete? Langt
sjeldnere enn de snakker om
Den Onde Pol Pot, som prøvde
å styre ruinene etterpå, og gjorde mye som ikke kan forsvares
uansetthvor mye de kald\ te det
"sosialisme". Hvor ofte brukes
redslene fra Vietnam-krigen
som et eksempel på at kapitalisme betyr krig og død? Eller;
at Frankrike myrda over 1 million mennesker i Algeries frigjøringskrig, på slutten av 50tallet?
Da venstresida demonstrerte mot Vietnam-krigen stod
Unge Høyre og ropte "bomb
Vietnam!". Blir hver nye leder i
Unge Høyre eller Høyre spurt
av alle journalister om han "tar
avstand fra de grusomhetene
hans bevegelse tidligere hylla"? Blir Unge Høyre konfrontert med at de støtta apartheid i
Sør-Afrika? Nei, høyresida og
herskerne må aldri stå til ansvar, mens vi revolusjonære,
som alltid har vært overvåka og
hetsa opprørere her i landet,
blir framstilt som Stalin Sjøl,

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

Det er viktig å
motarbeide overtro. Angrep på
fornuft og vitenskaplig tenking
er angrep på
folks evne til å
forstå verden.
og uten å forstå
verden blir det
vanskelig å endre den.
Av Asta B. Håland
og Leikny Øgrim

I

og unge, som spår i tarot-kort,
løper til homøopater, får stilt
horoskopet sitt og opptrer i
kjerka.
For det er veldig, veldig
viktig å velge selv. Folk må absolutt få velge hva de vil mene
og tenke og gjøre. Uten at vi
bryr oss. Det er viktig, det.
For det å være venstre-orientert handler overhodet ikke
om helhetlige politiske linjer,
om vitenskap eller erkjennelsesteori. Det var før det, på det
grusomme 70-tallet. Da krangla venstresida om uvesentligheter som vitenskapsteori, erkjennelse, religion, filosofi og dia-

lektikk - ja til og med om det
finnes motsigelser i alle ting!!
Vitenskap er viktig
I dag blomstrer overtroen, og
venstresida sitter stille og sier
ingenting. Det har jo ingen betydning. Og siden vi lever under post-modernismen, henter
vi litt herfra og derfra på ideologiene loppemarked. Vi bryr
oss ikke om de store linjene,
om ideologi, filosofi eller materialisme og idealisme.
Marx sa at menneskehetens
historie er historien om menneskehetens vandring fra nødvendighetens rike til frihetens rike.

ngenting betyr noe lenger.
Du betyr ingenting. Jeg betyr ingenting. Det har ingenting å si hva vi gjør, hvordan vi
lever. Det eneste som betyr
noe er hva vi føler. I det store
og hele. Og hvem vi vanker
med. Alt er likegyldig. Livet
flyter forbi. Det viktige er å ha
det gøy så lenge det varer.
Vem vet? Inte jag! Vem vet?
Inte du?
I dag ser vi nåværende og
tidligere revolusjonære, gamle

Og menneskene har bygd
vitenskaper for å forstå og beherske naturen og samfunnet.
Vitenskapene er teorier om
hvordan naturen henger sammen og hvordan samfunnet
henger sammen. Vitenskapene
prøves gjennom praksis.
Kommunister og revolusjonære må bruke vitenskaplige metoder for å forstå samfunnet og
naturen.
Overtro handler om å forkaste vitenskapelige metoder kontrollerte forsøk som kan
gjentas og etterprøves. Overtro
handler utelukkende om tro eksempler er astrologi, homøopati, farge-diagnose, besøk av
humanioder fra fjerne galakser, healing, mystiske krystaller og ønskekvist.
Vi som er revolusjonære
trenger alle kreftene våre til å
forstå samfunnet og verden for skal du forandre verden
må du forstå den. Da nytter
det ikke med teorier som var
bygd opp i middelalderen eller
førkristen tid, og bygd på datidas kunnskap og teknologi.

J

0

Homøopati
Homøopati bygger
pa to hovedideer,
a kurere likt med
likt, og at et stoff
virker bedre jo
mer uttynna det
er.
James Randi sammenlikner med å
knuse et riskorn
og løse det opp i
et kar med vann
som er større enn
vart solsystem.
Vi bruker et annet
bilde: Løs opp en
vann. Tøm glasset.

Foto: Klassekampen.

Skyll glasset 10
000 ganger. For

Anbefalt lesestoff ••
ames Randi, amerikansk
tryllekunstner som har via
livet sitt til å kjempe mot overtro, og blant annet stadig vinner
rettssaker mot den israelske
bløffmakeren Uri Geiler (som
er særlig kjent for å bøye teskeier med viljekraft). Randi
har skrevet flere bøker. De er
morsomme.

eim

dispril i et glass

"bi/

Slik blir hun frisk igjen!

0

hver gang du skyl-

James Randi hjemmeside:
http://www.randi.org/jr/

men kan kanskje skaffes fra biblioteket?

Jon Sandvik: "Moderne overtro." Materialistisk og vitenskapelig bok. Til tider veldig
god, og noen steder litt vanskelig (det tar du vel ikke skade
av?). Boka er ikke lett å få tak i,

Bjørg Vindsetmo: "Sjelen
som turist." Særlig god på renselsesterapier, sjamanisme og
andre moderne ting. Og på
overtroisk feminisme. Kristen.

Foreningen Skepsis. Gir ut
bladet med samme navn. Deler
blant annet ut Den Norske
Tøvsugerprisen. Lover ut belønning til den som kan bevise
et overnaturlig fenomen. Ingen
har greid det.

ler må du bevege
glasset i tre retninger. Fyll glasset
med vann igjen.
Det kan du drikke
neste gang du har
hodepine eller feber. Hvis du syns
10 000 ganger er
litt mye, kan du
kanskje greie deg
med 100, men

og må svare for alle slags overgrep i alle verdensdeler. Men
det er ikke vi som er undertrykkere. Er det noen her som er
Ond Diktator, må det være
Haakon Lie!
Vi må velge side
Hvor ofte skriver borgerpressa
om at NATO-landet Tyrkia har
brent over 3000 kurdiske lands-

byer? Og at Norge selger våpen
til dette regimet? Bare når avsløring av våpensalget er en
"sak" på Stortinget, ellers er det
helt stille. Men når PKK
(Kurdistans Arbeiderparti, som
leder frigjøringskampen) får
enda mer dreis på sakene og
herskerne i Tyrkia skjelver, da
kommer vi til å få høre! Om
fundamentalistiske kurdiske

nasjonalister. Om at de er kommunister, og dermed sikkert
folkemordere. Om at PKK selger narkotika, og er en trussel
mot "stabiliteten" i hele midtØsten og i Europa. Og en trussel
mot demokratiet. Osv, osv.
Herskerne gjør det de kan
for å holde alle rettferdige opprør nede. Derfor kalles PKK
terrorister, derfor sprer de kom-

munazisme-ideen. Det er klart
at overgrepene i de "sosialistiske" landa gjør verden mer
komplisert enn vi skulle ønske.
Men det gjør ikke at vi slipper
unna å velge side. For det handler fortsatt om å velge side. Og
d& burde egentlig ikke være så
veldig vanskelig?
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husk, da virker det
ikke like bra!!
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Partnerskap skole - næringsliv:

N.ERING 131

PROPAOAINI DA
FRA 1111•111""FIEN
NHO ønsker å drive
politisk propaganda i
skolen. De vil fostre
den oppvoksende generasjon til å ha en
god forståelse av at
det er "Næringslivet"
som har æra for alt
godt, og de er godt i
gang med konkrete tiltak.

N

æringsliv i skolen er et arbeidsfelt i
NHO. Eiernes organisasjon bruker
mange metoder for å styrke sin innflytelse
over elevene. En av dem er å smøre eleevorganisasjonene, se side 14. En annen
heter "Partnerskap skole næringsliv".
Partnerskap handler om en forpliktende avtale mellom en NHO-bedrift og en
videregående skole. Innholdet er bl.a. at
elevene besøker bedriften, at folk fra bedriften foreleser i timene og at bedriften
"adopterer" klasser som følges over tid.
NHO har også uvikla skriftlig undervisningsmateriell, dataprogrammer og videoer som kan brukes i skoleverket, fra barneskolen opp til lærerutdanninga. Vi kan
nevne titler som "Hvordan sikrer vi velferden?", "Hvor kommer velferds-Norge
fra?" og "lønn som fortjent?".
-

Dette kan høres ut som propaganda.
Hva sier NHO sjøl? Vi siterer: Formålet er
bl.a å gi:
• Elevene "et realistisk bilde av næringslivets rolle som verdiskaper."
• NHO-bedriften "Positiv profilering i
nærmiljøet."
• "En lokal opinion som verdsetter
økonomisk verdiskaping."
NHO skriver altså svart på hvitt at dette er ment som propaganda for at
"Næringslivet er grunnlaget for vår velferd, og alle skal være veldig takknemlige
mot næringslivet (altså kapitalistene)...".
Fagrørsla?
Sjølsagt trenger elever å lære om arbeidslivet. Men hvis formålet skal være å gi elevene forståelse av arbeidslivet, blir det
store spørsmålet: Hvor blir det
av fagbevegelsen? Det store
flertallet av elevene blir jo ikke
bedriftseiere, men lønnsarbeidere. Hva med å gi elevene "en
realistisk forståelse av fagorganiseringas betydning for arbeidsfolks levekår og rettigheter"? Dette må vel være langt
viktigere for folk flest å lære
om i skolen?
Men det kommer ikke slikt
fra LO. For det fins ingen LOledelse som er opptatt av at folk
skal organisere seg for å kjem-

pe for sine rettigheter, LO-pampene vil
heller at alt skal ordne på toppmøter mellom Yngve, Torbjørn og Kamerat Karl
Glad. Det blir mindre bråk på den måten.
Hold kjeft og ta imot!
Vi spurte fagsjef i NHO Baard Johannesen
om ikke det opplegget NHO presenterer er
ensidig propaganda, og om han synes det
vil være riktig av en offentlig skole å ta
imot det NI-10 tilbyr.
-Ja, jeg tror det er viktig at man innser
at det er næringslivet som gjør at vi har
noe å leve av her i landet. Det er næringslivet som gjør at vi har råd til å ha skole i
det hele tatt, sa Johannesen.
Så vi skal være takknemlige, og motta
visdommen fra eierklassen med respekt?
Vi som står i fabrikkene, vasker dassene,
kjører bussene, reparerer folk
på sjukehus og underviser dem
på skolen; vi som holder alle
hjula i gang mens snylterne i
NHO skummer fløten? Fordi
det er "næringslivet" som gjør
at vi har råd til skole? Da kan
kanskje fagrørsla få inn i pensum at det er utbyttinga av arbeidet til det store flertallet
som gjør at eierne har råd til å
investere, konkurrere, utbytte
tredje verden og lønne direktørene i NHO det mangedobbelte av hva folk flest tjener?
Karl Glad og kompisene hans er på
offensiven i skoleverket.
Foto: Klassekampen.

Lærerforbundet skeptisk
"Partnerskap" er
ikke veldig utbredt
i Norge, men det
er på vei. Det fins
en internasjonal
organisasjon som
heter International
Partnership
Network, som skal
ha konferanse i
Norge i 1998, etter det Rebell veit.

V

i meiner det er bra at næringslivet engasjerer seg i kvaliteten på skuleverket. Men vi er skeptiske til dette med partnerskap mellom ein konkret skule og ei
konkret bedrift. Det kan bli einsidig, og
ein kan risikera å bli for avhengig av denne bedrifta, til dømes økonomisk. Dette

seier Petter Opperud, informasjonssjef i
Lærerforbundet til Rebell.
-Men er ikkje NHO sitt materiell retta
mot skulen generelt einsidig propaganda
frå interesseorganisasjonen til eigarane?
-NHO er til for å arbeida for at næringslivet tener pengar, det er det ingen

tvil om. Det er skulen som må ta ansvar
for at det ikkje blir presentert eit glansbilete av næringslivet, eller einsidig propaganda. Eg trur ingen lærarar er så naive at dei
presenterer interesseorganisasjonen NHO
sitt bodskap som den fulle og heile sanninga, seier informasjonssjef Opperud.

Stopp propagandaen!

S

ituasjonen er altså at det fins en ivrig
klassekamp-organisasjon som driver
propaganda for eierklassens interesser i
skoleverket, mens arbeiderklassen ikke
har noen tilsvarende iherdig organisasjon.
Det betyr at det er opp til oss. Elevene må
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sjøl sørge for at propaganda for eierklassen og for hvor fint det er med klassesamarbeid ikke får stå uimotsagt på skolen. Vi
må sjøl stille spørsmål ved Sannhetene i
pensum, både når det kommer fra staten
og når det kommer fra kapitalen. Når vi

blir tuta ørene fulle av hva som er "Viktig
For Konkurranseevnen", er det vår oppgave å spørre: Hva er viktig for arbeidsfolk?
Hva er viktig for kvinner? Hva er viktig
for folka i tredje verden? Og så må vi sette
i gang med å finne svarene!
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Vil NHO ha

Lærlingplassar til alle?
Av Magnus E Marsdal

T

usenvis av elevar vart ståande utan
lærlingplass i fjor haust, og må gå såkalla VK2 på skulen. Bedriftene
velgjer sjølv ut kven av dei som søkjer
lærlingplass som får det. Det er altså korkje demokrati eller "like rettar", kapitalen
avgjer heilt på eiga hand.
"Alle" er veldig lei seg for at mange
ikkje fekk lærlingplass, og Næringslivets
Hovedorganisasjon (NHO) laga annonser
kor det sto "Røsk oss i slipset!". NHO ville visa at dei er med og "tek ansvar" for at
folk skal få lærlingplass.
Men kvifor skulle dei de't? NHO har
aldri før gjort ein innsats for folk flest, berre for lommeboka til kapitalistane. Rebell
trur ikkje eitt sekund på at NHO er ein
samarbeidspartnar i kampen for lærlingplass til alle, tvert imot. NHO har interesse
av å kunne sortera arbeidskrafta, altså gje
fullverdig opplæring til dei som dei liker
best, og la resten gå alle fire åra på skulen.
For kvifor gje alle lærlingplass når mange
uansett skal bli arbeieslause? Og kvifor ikkje laga eit skilje mellom "fullverdige"
fagarbeidarar og dei som ikkje har vore ute
i lære, slik at ein har ulike grupper som kan
setjast opp mot kvarandre?
Ikkje heilt fortapt...
Rebell har snakka med NHO for å høyra
kva kapitalens interessorganisasjon sjølv
har å seia om lærlingspørsmålet.
-Er det viktig for bedriftene å få folk
som har vore i lære, altså ikkje VK2-elevar?
-

-Ja, det er jo ikkje utan grunn at det er
lærlingordninga som er hovudmodellen
for fagutdaninga. Dersom VK2-elevane
skulle bli like attraktive eller betre enn
lærlingane måtte ein jo stilla spørsmålteikn ved heile ordninga. Dette seier fagsjeg Baard Johannsen i NHO til Rebell.
-Slik sett er altså lærlingar meir verdt,
og dei som ikkje får lærlingplass har eit
alvorleg problem?
-Jo, eg trur også elevane ser det slik,
dei søkjer jo lærlingplass. Men du er jo ikkje fortapt for all framtid sjølv om du går
VK2, då.
OK for NHO?
Situasjonen er altså at NHO-bedriftene får
velje ut kven som skal få lærlingplass, etter akkurat kva kriterie dei sjølve vil. Det
er elevane som har problemet med at det
er for få plassar, ikkje bedriftene.
-Er det ikkje eigentleg heilt OK for
NHO at det manglar lærlingplassar, det er
jo elevane som får problem med å vera VK2elev og dermed stilla svakare på arbeidsmarknaden?
-Nja, det kan du seia.
På den andre sida, hm, det
kjem heilt an på. Dersom
det er slik at det manglar
lærlingplassar fordi bedriftene ikkje er flinke
nok til å ta inn lærlingar,
då kan bransjen få eit problem. Men dersom det
manglar plassar rett og

slett fordi det er for mange søkjarar, då har
ikkje bransjen eller bedriftene noko problem, det er det samfunnet og den einskilde eleven som har. Men NHO spekulerer
ikkje i dette med at det manglar plassar,
slike tankar har vore fjernt frå oss.
-Å, kvifor det?
-Jo vi er ein støttespelar for Reform
94, og vi trur jo på at systemet med to år
på skule og to år i lære er det rette.
-Jo, det vell vi, men vi snakkar no om
at det er heilt OK for NHO at det er for få
lærlingplassar, slik at bedriftene sjølve
kan velgja kven dei skal slippa inn i dette
utmerka 2+2-systemet.
-Joda, for den einskilde bransjen eller
bedrifta er det ikkje noko problem at det
står mange i kø, det er det same som når
folk står i kø for å få jobb. Men det blir
sjølvsagt problem for våre bedrifter når
det er slik at det er overskot av lærlingsøkjarar i nokre bransjer medan andre ikkje
klarer å få tak i lærlingar.

Ei ordning for eigarklassen

L.,

ærlingordninga er ei gåvepakke til kapitalen, betalt av folk
flest over skattesedlen og av lærlingane sjølve. Lærlingane betaler
gjennom å vera veldig billig arbeidskraft i læretida. I tillegg er lærlingplassane kraftig subsidiert av
staten.
Dvs at kapitalen, bedriftseigarane får ferdig levert eit utval av arbeidskraft, produsert på det offentlege si reikning, som bedriftene
sjølv kan gjera sitt eige utval i frå,
utan å ta noko ansvar for dei som ikkje får lærlingplass. Det er liten tvil

om dette systemet aldri vart laga til
beste for folk flest eller elevane, det
er eit system tilpassa "næringslivet"
altså eigarklassen.
NHOs Baard Johannsen sit motargument mot denne framstillinga
er:
-Men kvifor står ikkje då alle
NHO-bedriftene i kø for å få lærlingar, det er mitt motspørsmål til
deg.
-Poenget er jo at det er
bedriftene som heilt suverent får
velja ut akkurat den arbeidskrafta
dei vil ha, og får det meste gratis.

-Reint økonomisk er ikkje lærlingordninga spesielt lønsam eller
noko gåvepakke til bedriftene. Og
vi ser det som sjølvsagt at bedriftene velgjer sjølve, det er utenkjeleg å
ha eit system kor ein blir påtvunge
lærlingar.
-Kvifor det, kan ikkje bedriftene
vera med og ta litt samfunnsansvar?
-Det er det jo mange bedrifter
som gjer. Men kva slags læresituasjon
ville ein fått med eit slikt system?

Stopp kapitalens diktatur!
Javel. Eigarklassen har makta. Også
innafor yrkesutdanninga; det er eigarklassen sine behov som avgjer
kva utdanning som er "nyttig" og
kven som får lærlingplass. Sjøl om
det er fellesskapet som betaler utdanninga. Difor er Raud Ungdom
revolusjonært; vi vil gjera ende på
klassesamfunnet. Då må vi fyrst
gjera slutt på makta til eigarklassen,
og gjera "næringslivet" til felleseige
for alle. Enkelt og greit. Og det kallast sosialistisk revolusjon.
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Norsk Elevorganisasjon:

ilånd i hånd med NHO?
Av Trude Sørensen

S

om artikkelen på forrige
side antyder, tror Rød
Ungdom ingenting på at skoleelever og NHO har felles interesser i lærlingspørsmålet, tvert
i mot. Dette temaet kom også
opp under Norsk Elevorganisasjons 3, ordinære Elevting i
mars. Under beretningsdebatten ble fjorårets NEO/NHOkampanje med "lærlingetelefonen" som skulle gi informasjon
og hjelp til folk som mangla
lærlingeplass kraftig kritisert.
Ikke bare fordi telefonen
ofte ikke ga hjelp i det hele tatt
(se Rebell 5/96), men
også fordi det er
feil av en organisasjon som skal stå i
spissen for elevenes krav å sette seg
på samme side av
bordet som NHO, ta telefonen
og smile pent. Uansett om
NHO betaler penger for det.

Tnt& Sørensen er
elevrådsieder ved
Goi

Vem vet, inte jag...?
Det ble også stilt direkte spørsmål om det var planlagt liknen-

de samarbeid også til høsten.
"Mnjaa..." svarte NEO-leder
Heidi Arnesen Austlid og så i
gulvet, og var helt enig i at
egentlig så hadde ikke NEOelever og næringslivsdirektører
så mye felles, men nå var det
sånn at staten ikke ville gjøre
det de skulle osv. osv, "så mnja,
vi vet ikke helt..." Derfor tok
det seg dårlig ut dagen etter da
NHO- mannen som holdt hilsningstale syntes dette NEO/
NHO-samarbeidet var så flott
og han var glad for at dette
skulle fortsette til neste år med
en lærlingesentral! Så d& visste NHO, mens NEOs høyeste
organ ikke fikk høre særlig
mye. Hmm...
Oppkjøpt?
NEO har et enormt underskudd, og ledelsen må skaffe
penger. Derfor er det kanskje
ikke lett å si Nei, når staten, LO
og NHO tilbyr en hel masse
penger til å finasiere en
Lærlingesentral. Så kan NEO
ha et "tilbud" til yrkesfagelever, uten å bruke penger, ja det
kan tvert imot bli lønnsomt.

Men det er kanskje heller
ikke så rart at dette ikke er noe
NEO-ledelsen snakker så høyt
til Elevtinget om. For hvordan
skal NEO kunne gå i spissen
for tusenvis av forbanna elever,
slå i bordet og kreve at folk skal
få lærlingplass, hvordan skal
NEO kunne legge ansvaret og
skylda der den hører hjemme
når plassmangelen blir en stor
sak til høsten, når NEO allerede har satt seg ned på
den andre sida av bordet, og tar telefonen på
vegne av motparten,
når fortvila og sinte
elever ringer?
Nei, d& blir ikke
lett. For da er man allerede ansvarliggjort.
Kjøpt opp. Og NHO
og staten har blitt kvitt
det som kunne blitt en spydspiss og en kamporganisasjon
for et helt rettferdig og riktig
opprør mot at det mangler tusener på tusener av lærligplasser.

NEO-styrer er bare innom et
par år. Men det er likevel mulig
å skjønne at Penger Er Makt,
slik som NHO har skjønt. Og
da er det også mulig for landsstyret i NEO å si Nei til å bli
kjøpt opp av motparten. Saken
er enda ikke avgjort, siden
NEO ikke klarte å lage et
Elevting mer demokratisk enn
at man ikke rakk å behandle arbeidsprogrammet! Det måtte
bare oversendes til landsstyret.
Gir dette et
inndårlig
av
trYkk
NEO? Hvis
du synes det,
er det bare en
ting å gjøre:
Engasjer deg i
NEO på din skole, eller NGS
hvis du går på NGS-skole, og
gjør ditt for å skape en demokratisk elevorganisasjon som er
i stand til å kjempe for våre interesser. Forandring må skje
nedenfra, sett i gang!

NHO

Do the right thing!
NHO og staten har vært med i
gamet lenge, folk som sitter i

Rinave vas:

Stå på, stå samme n!
Av Kjersti With Knudsen

E

n elev blir henta ut fra
klasserommet sitt av rektor fordi noen har mistanke om
at hun går i narkorus på skolen.
To politimenn står utenfor, og
tar henne med seg på rektors
kontor for ransaking. Rektor
forteller alle medelevene at
denne eleven er "proppfull av
narkotiske stoffer og har et alvorlig narkotikaproblem". Etter
ransakelsen blir jenta kjørt
vekk i politibil. Dette er på
Ringve videregående i
Trondheim.
Dagen før dette skjedde
hadde nestleder i elevrådet på
skolen fått høre av rektor på
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skolen at det var så store problemer med narkotika at de nå
vurderte å koble inn politiet på
skolen. Spesielt var det 8 elever
de hadde under oppsikt og de
vurderte å hente elevene ut fra
klasserommene for ransaking.
Disse tiltakene skulle selvfølgelig diskuteres nøye gjennom
før de skulle brukes, og alle
elever skulle få beskjed om hva
slags tiltak som var på trappene. Elevrådet skulle få mulighet til å uttale seg om hvordan
vi mente narkotika bør bekjempes.
Fornøyd rektor
Men politiet kommer altså allerede dagen etter. Elevråds-

styret springer til rådgiverne,
som ikke aner hva som har
skjedd, og ikke kan fortelle om
dette er lovlig eller ikke. NEO
(Norsk Elevorganisasjon) blir
varslet og bekrefter elevrådsstyrets mistanke om at dette absolutt ikke er lov. Rektor har
brutt taushetsplikten sin og metoden er ikke god. Elevene
kontakter ungdompsykiatere,
PP-tjenesten og Utekontakten
og alle synes framgangsmåten
til rektor og politi høres helt
upedagogisk og direkte feil ut.
Rektor og administrasjonen,
derimot, er fornøyd med aksjonsformen, bortsett fra at rek-

tor beklager å ha brutt taushetsplikten.
Aksjon!
Vi innkalte til elevrådsmøte på
1 times varsel. Elevene møtte
fulltallig opp! Vi vedtok å lage
demonstrasjon. Vi skulle boikotte undervisninga en time,
elevråds-leder skulle informere
om hva som hadde skjedd, det
skulle være appeller, sang og
kamprop. Vi tok kontakt med
pressa, og på den store demonstasjons- dagen var det 500 elever som talte skoleledelsen
midt i mot, og som nektet og
godta narkoaksjoner på skolen
som hengte ut "mistenkte" ele-
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Man

Kamp for elevenes iniirgelersudsvegsr
Når ingen gidder å gå
på møtene og de færreste skjønner vitsen
med elevråd, blir det
bare graut. Men Det
Må Ikke Være Sånn!
Av Tor&Alex

D

e revolusjonære på Manglerud vgs
i Oslo er på hogget! Godt representerte i elevrådet drar vi i gang aktiviteten.
For en tid siden kom det ikke mer enn fem
til fem og en halv person på elevrådsmøtene. Kommunikasjonen mellom styret og
klassene var laber, demokratiet sjangla og
ingen brydde seg om noen ting!

I februar blei det valgt et nytt styre,og det gjorde susen. Nå kommer det over
20 stykker på møtene og det er ikke lenge
igjen til samtlige klasser er representert.
Dette feirer vi med sjokolade og godterier
på møtene (yum!). Aktiv innsats fra revolusjonær ungdom er det som skal til for å
få fart på elevdemokratiet!
Rød Ungdom arrangerte åpent møte
på skolen om kamp mot papirpenger, og
mange titalls elever møtte opp. Og vi nøyer oss ikke med prat, elevene satte ned ei
gruppe som jobber videre med å få avskaffa papirpengene.
Mange komiteer = aktivitet
Stikkord for elevrådet på Manglerud er
komite"! Disse komiteene finnes foreløpig:

ver. Elevene var forbanna over
måten ledelsen tillot seg å behandle elever på, og forbanna
over at viktige beslutninger ble
tatt uten at de fikk være med.
Rektor kom under demonstrsjonen ut og beklaget sitt
brudd på taushetsplikten, men
talte samtidig varmt om den
store gjensidige tilliten det var
mellom ledelse og elever...
Elevene lo godt.

Etterpå
Elevene på skolen satte i gnag

Papirpenge-komite: Blei starta i november og jobba med å støtte folk som ikke
hadde råd til å betale. Har skrevet diverse
brev til administrasjonen og har som hoved mål å realisere lik rett til utdanning
gjennom å fjerne dårlig skjulte skolepenger.
Mobiliseringskomite: Jobber med å få
alle elevrådsrepresentantene til å komme
på møtene.
SOS Rasisme: Jobber med å opprette
SOS-lag på skolen

bedre toalett-forholda og inventaret på
skolen.
Valgfag-komite: Jobber for å bedre valgfag tilbudet på Manglerud på tvers av linjene.
Manglerud rollespillerlaug: Spiller rollespill etter skolen på mandager.
Skoleavis: Jobber for å komme igang med
å lage skoleavis.
Elevrådet fungerer nå kjempebra og skolestyret har lova oss masse penger! !!!

Ungdom Mot Narkotika: Jobber med å
opprette Slå Tilbake-gruppe på
Manglerud.
Aksjon Mot Vold:
Jobba stort sett i fjor
da en elev på skolen
blei drept av tilfeldig vold. De har gitt
ut en CD!
Grønn
skole:
Jobber med et prosjekt starta av
Miljø heimvernet
som går ut på å kildesortere søppel og
gjøre Oslo-skolene
grønnere.
Do- og gardin-komite: Jobber får å

et omfattende arbeid med narkotikaproblematikk og rettningslinjer for arbeid mot narkotika på skolen. Rektor ble
sykmeldt, og har fortsatt etter
4 måneder ikke kommet tilbake til skolen. Elevrådsstyret på
skolen arrangerte møte om
narkotika for alle skolens tillitselever, skoleledelsen, politiets forebyggende gruppe, PPtjenesten og representanter fra
alle vgs. skoler i SørTrøndelag. Elevene innkalte til
møtet, elevene styrte møtet og

elevene la mange av premissene for videre arbeid i skolen.
Det er nå satt ned en foredragsgruppe som skal rundt i alle
klasser for å skape debatt om
narkotika.

Viktige saker
Det nytter, selv å tale makta
midt i mot. Nå har skoleledelsen møte med elverrådsstyret
hver uke, og har skjønt at det
lønner seg å gi elevene innsyn
i hva som skjer før det gjennomføres.

. På Ringve vgs. er det gratis bind og tamponger til alle
jentene, tilgang på internet og
datamaskiner både i skoletida
og på kveldstid, markering av
8.mars (sponset av elevrådet),
bøllekurs arrangert i regi av
elevrådet, porno- foredrag i
klassene, og altså aktivt arbeid
mot narkotika. Bruk skolen
som en plass til å kjempe for å
være der beslutnonger tas, og
for et referdig samfunn. Stå
sammen og stå hardt. Det nytter!
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mai som intet
.112sional Im1Pdag

for arbeidarkl assen
er ein tradisjon
som starta i 1890.
Ut-gangspnnktet

for 8-timars-dagen
og andre arbeidarkrav.

1. mai skal vera
arbeidarklassen
sin dag. Sosialdemokratane
har freista gjera
1. mai til ein
ufarleg Regjeringsdag, og har
ofte fått det til.
Men på 70-talet
var ofte dei raude toga langt
større enn Aptoga, og kampen
om 1. mai held
fram!

faget i Oslo i 1890

Av Magnus Engen Marsdal

var at American
federation of
r i USA hadde
ag1 en roe'
treik for kravet
om 8-timan arbeidsdag I. mai
1890.
Den 2.
Internasjonale (interhnasjonal samansluting ar sosialistiske organisasjonar) vedtok "å
organisere en stor
internasjonal manifestasjon" til stette

samla 3600 folk, i
andre norske byar
vart det skipa moter. Året etter var
let I .mai-tog fleire
stader.

1. mai er ein
dag for kamp
mot Unionen.

p

å 70- og 80-talet var det
hard kamp om 1. mai i
Noreg. Revolusjonære tog for
klassekamp stod mot sosialdemokratiske tog for klassesamarbeid. I 1976 gjekk det omlag
10 000 folk i det radikale

Faglig 1. mai-front-toget, medan det gjekk 4200 i det Ap-lojale Samorg-toget. Det var slett
ikkje uvanleg at dei radikale
toga var større enn dei sosialdemokratiske, og tradisjonen
med alternative radikale tog er
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ikkje heilt daud enno, til dømes
gjekk det to tog i Oslo i 1996.
Reform mot revolusjon
Kamp om innhaldet i 1. mai var
ikkje noko nytt då dei radikale
toga kom på 70-talet. Heilt sidan 1890-talet har det vore
strid om arbeidardagen mellom
dei revolusjonære og dei reformistiske kreftene i arbeidarrørsla. Reformistane går inn for
klassesamarbeid og 1. mai som
"kosedag" med krav som dei
fleste kan vera samde om, dei
revolusjonære meiner det
trengst krav som klårt tek stilling i klassekampen; for arbeidarklassen. Serleg i tida etter
andre verdskrigen har reformistane, gjenom Det Norske
Arbeidarparti, hatt eit
kraftig overtak i arbeidarklassen i Noreg. 1.
mai engasjerte stendig
i færre folk.
—På 60-talet var 1.
mai ein regjeringsdag,
med Ap-lojale fagforeinuingar som bar paroler
om at regjeringa var bra
og slikt. Oppslutnaden
var så låg at dei vurderte
å avlysa heile tradisjonen med tog 1. mai. Det
var dette som var utgangspunktet for at det vart laga meir radikale tog, som fekk stor oppslutnad. Dette seier Tron
Øgrim, sentral i Arbeidaranes
Kommunistparti -AKP(ml)- på
70- og 80-talet, og i forløparen
SUF-nil på 60- og 70-talet.

—Serleg motstand mot
Vietnamkrigen var viktig i dei
fyrste radikale toga. Dei vart
organisert med utgangspunkt i
miljø til venstre for Ap, i SUF,
moderpartiet SF (seinare SV)
og i Vietnam-rørsla.
Massemobilisering!
Hadde ein i 1960, i det sosialdemokratiske Noreg med sin
trykkjande klassefred, påstått
at det i 1976 ville vera 10 000

folk i eit meir eller mindre revolusjonært 1. mai-tog i Oslo,
ville ein vorte sendt til psykolog. Og så var det heller ingen
som påstod noko slikt i 1960.
Men det skjedde altså, eit
enormt oppsving for radikale
og revolusjonære krefter, ikkje
minst mellom ungdomen. Dei
beste åra gjekk det over 100
klassekamp-tog i Noreg 1. mai!
Vi ba Tron Øgrim fortelja om
desse toga, og korleis dei kun-
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sasmen og aktivismen på
grunnplanet var det som dreiv
fram den radikale l.mai-rørsla.

ne danka ut sosialdemokratiet
så kraftig.
—Det er i alle høve tre ting
som kjenneteikna desse toga. 1:
Dei var ikkje partimarkeringar.
Dette var aldri AKP-tog, sjølv
om AKP med kvart vart ei ryggrad i organiseringa. Dette var
tog for alle som ville markera
ein radikal opposisjon, heilt
utan at partiinteresser spela inn.
2: Dette var yngre tog.
Ungdommen var radikal, og difor ikkje hypp på å gå i tog til
ære for det borgarlege sosialdemokratiet, og dei regjeringslojale toga representerte liksom
heile Det Gamle Samfunnet
som ungdom var i opprør mot.
3: Dette var aktivisttog, organisert nedanfrå. Dette er var heilt
avgjerande for at toga vart såpass store. Den enorme entusi-

Ein kulturell fest
Kjerna i arbeidet med fagleg 1.
mai-front vart etter kvart opposisjonelle fagforeiningar som
slutta seg til gjenom vedtak.
Men alle slags andre grupper
var 6g energisk med i arbeidet.
—I 1977 kom det folk frå
barnehagar og sjukehus, det
kom elevar og ballettdansarar.
Dei frå sjukehuset trilla ei sjukeseng, dansarane opptredde i
toget, folk spelte musikk og teater, det var mykje moro, nesten litt karneval. Folk kom med
paroler dei hadde måla sjølv,
med deira eigne krav. Dette var
ikkje noko partimarkering, det
var Folkets tog, der folk kunne
koma med sine meiningar om
verda og sin eigen situasjon,
seier Øgrim ivrig.
SV var ikkje med på moroa, bortsett frå i 1973. Erik
Solheim snakka med forakt om
dette som tog fopr "Blåsbort
Vel", altså tog for ei kvar

"uviktig" velforeining og ein
kvar "uviktig" sak.
-Nettopp det var det og,
dette er noko politikarar aom
Solheim aldri kjem til å skjøna.
Har endra 1. mai
I dag er det ikkje slik at opposisjonelle 1.mai-tog feier sosialdemokratane av banen 1. mai.
Er det noko att av det som
skjedde på 70-talet?

svarelege" paroler på 1. mai.
Sjå til dømes noko av det
Samorganisasjonen
Trondheim har vedteke for
årets 1. mai, med Yngve
Hågensen som hovudtalar:
• Ut av EØS!
• Nei til Schengen!
• 120 000 arbeidsløse er regjeringas ansvar - bruk oljefondet!

1. mai 1996

—Ja, ein masse. Arven frå
Fagleg 1.mai-front pregar i dag
alle samorg-toga, i alle fall i dei
større byane. Dette er eit preg
som finst ute mellom folk. Det
var dei radikale toga som innførte tradisjonen med at toget
er åpne for alle slags krav og
paroler som folk kan koma
med sjølv, så lenge dei ikkje
strir mot det vedtekne parolegrunnlaget. Før var det stort
sett berre ofisielle ferdigtrykte
paroler. Det var dei radikale
som innførte 1.mai-frukosten
Det var på det radikale 70-talet
at kvinnekampen kom tilbake i
Noreg, og miljøkampen brøyt
igjenom. Dette finn att på 1.
mai i dag, også utan at det går
eiget opposisjonstog. I det heile
teke det at 1. mai er ein dag der
folk kan gjera noko sjølv, det er
noko som kom med Fagleg 1.
mai-front.
Og det er definitivt slutt på
at pampane i LO og DNA kan
vera sikre på at deira lojale tenarar i fagrørsla kan sikra "an-

• "Solidaritetsaltemativet" : Moderasjon for oss, utbyttefest for
kapitalen.
• Regjeringas flyktningepolitikk er en skam.
• 6-timers normalarbeidsdag
med full lønnskompensasjon!
Revolusjonær offensiv?
Trur så Tron Øgrim at den revolusjonære 1.mai-offensiven
kjem attende?
—Historia gjentek seg aldri.
Til dømes er jo utgansgpunktet
eit heilt anna i dag, sidan dei
radikale toga har ført til store
endringar også i den samorgstyrte 1.mai-tradisjonen. Og
det er ikkje forma eller namnet
frå 70-talet som trengst for å få
til noko, det er metoden. Altså
opposisjonstog, ikkje partimarkering og massemobilisering og aktivisme nedanfrå.
Denne metoden vil vera riktig
også i andre situasjonar enn
den vi hadde på 70-talet, avsluttar Tron Øgrim.
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Samorg er ei forkorting av Fagleg
Samorganisasjon.
Samorg er ei samordning av alle LOforeiningane lokalt,
og tradisjonelt arranger av I. maitog.

uatema •
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3x imperia lisme

GUATEMALA:
Folketak ca. 10.
Hovedstmk
Guatemala by,
1-2 rna

saA urhekaning,
i hovedsak 21 ulike Maya-grupper
Maxingsgninnlag:
stort flertall bønder
2% av jordeierne
eier 65% av dyrkbar jord
Fattigdom 8
under fattigdo ms
grensa, 67% i

BANANER, MILITÆRKUPP OG COCA COLA I GUATEMALA
Av Sigurd Jorde

G

uatemala havna igjen på
nyhets-kartet da landet
skreiv under den endelige
fredsavtalen som avslutta borgerkrigen 29.desember i fjor.
Det har vært krig i Guatemala i
nærmere 36 år, en krig mellom
radikale geriljagrupper og militæret. På 90-tallet har geriljaen
og myndighetene hatt en fredsprosess som har endt med ei
rekke omfattende fredsavtaler
og en endelig våpenhvile på
tampen av 1996.
Fredsprosessen har bølga fram
og tilbake og har vært nøye
fulgt av resten av verden, bl.a.

til
Fredsprisen
Norge.
Rigoberta Menchu har blitt et
symbol på indianernes situasjon, men hun selv spiller ikke
lenger noen viktig rolle blant
de folkelige organisasjonene i
Guatemala.
Borgerkrigen har vært utkjempa mellom geriljagrupper
forent i URNG, den nasjonale,
revolusjonære enheten for
Guatemala, og militæret.
Militæret har styrt landet nesten sammenhengende siden
1954, både indirekte under sivile presidenter og direkte under miliær kontroll. Guatemala

har derfor blitt veldig militarisert, og militæret har stor kontroll over samfunnet, både militært, økonomisk og politisk.
Samfunnet har vært prega
av et stort antall drap og "forsvinninger" utført av militæret
og dets undergrupper. I 1982
satte de inn en stor offensiv
mot landsbygda som rykka opp
hele samfunnet og skapte over
en million flyktninger i og utafor landet. Offensiven kutta på
mange måter forbindelsen mellom landsbygda og geriljaen,
noe geriljaen har slitt med helt
til idag.

Imperialismen

Historia og utviklinga i
Guatemala er ikke isolert fra
resten av verden. Den har hele
tida vært nært knytta opp til
hvilke ønsker USA har hatt for
landet, og interessene til kapitalister i og utafor Guatemala.
Imperialismen har i 500 år vært
ei hoveddrivkraft i utviklinga i
Guatemala og resten av
Mellom-Amerika, ikke minst
gjennom USA-imperialismen i
vår tid. Vi skal se på tre konkrete eksempler som viser hva
dette handler om: Bananer, militærkupp og Coca-Cola.

BANAN ER

U

nder 1. verdenskrig klarte USA å
komme på offensiven ovafor
England og Tyskland, spesielt i LatinAmerika. I Guatemala var amerikansk kapital representert ved " den uhellige treenighet" av United Fruit Company
(UFCo), International Railways of
Central America (IRCA) og United Fruit
Steamship Company (UFSCo). Denne treenigheten dominerte helt Guatemalas økonomi, slik den også gjorde i Nicaragua og
Honduras. I styret for selskapet satt de
Dulles-brødrene, hvor den ene var statssekretær i USA og den andre seinere blei leder for CIA.
Staten = et redskap for UFCo.

UFCo (United Fruit Company) etablerte
seg i Guatemala første gang i 1901. De
fikk omfattende sær-rettigheter fra staten
da de i 1904 bygde jernbane fra hovedstaden til havna på den karibiske kysten.
Jernbanen blei grunnlaget for banankompaniets makt i Guatemala. Jernbaneselskapet fikk rettigheter til store landområder på hver side av jernbanesporet. I 1924
fikk de 25 miles på hver side til en utrolig
lav årlig leie. Samtidig fikk de rettigheter
til trevirke og vann på langs sporet. De
fikk også skattefritak for jernbanen i 99 år
og 35 års skattefritak for transport av jordbruksprodukter. Etterhvert utvida de spo-

Foto: Klassekampen.

Guatemala by.

ret til Stillehavskysten, og fikk fullstendig
monopol på jernbanedrift i landet. I 1930
åra kontrollerte de trolig 40% av
Guatemalas økonomi og i 1941 fikk 25
000 mennesker sin daglige inntekt fra
UFCo.
Staten gikk vanvittig langt for å støtte
de amerikanske frukt-kapitalistene i
UFCo. Guatemala vedtok en lov som forbød staten å binde selskapet med lover
med mindre lovene på forhånd hadde blitt
forhandla fram mellom staten og UFCo.
Staten hadde også forbudt seg sjøl å ha
innsyn i UFCos regnskap. Dette gjorde at
staten aldri kunne kontrollere om de betalte nok skatt, noe de heller aldri gjorde.

Skatten var dessuten vanvittig lav, i 1928
godtok (!) selskapet 1,97% skatt på eksportverdien av bananene.
Kontroll over jorda

Selskapet kontrollerte også enorme landområder: i 1934 hadde de 3,5 mill acres,
hvorav bare 115 000 var oppdyrka.
Mesteparten lå altså brakk, og hindra at
konkurerrende selskaper kunne starte bananproduksjon langs jernbanesporet. De
som prøvde risikerte at jernbanen ikke tok
med seg bananene når de var modne, eller
at UFCo-båtene ikke ville kjøpe bananen
når de var kommet til UFCo-havna. I tillegg til dette styrte selskapet sine egne bu-
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tikker som slukte lønna til arbeiderne i

av borgerskapet la seg langflate for selska-

Guatemala, og sin egen politistyrke som

pet. Men landet som helhet vant i bunn og

holdt brutal kontroll med alle forsøk på ar-

grunn ingenting, det var ei rein plyndring

beideruro.
United Fruit sugde ut enorme rikdommer av Guatemala. Det lille som blei igjen

Foto: Camilla B. Øvald

av naturressurser og arbeidsfolk. Alt gikk
rett i lomma på rike nord-amerikanere.
Slik er imperialismen i vårt århundre.

i landet var nok til at diktatorene og deler

USA-STYRT MILITÆRKUPP

I

1944 blei diktatoren Ubico avsatt ved

dag). Den nye jordreformen var først og

kupp. Bak kuppet sto radikale studen-

fremst retta mot de største jordeierne, og

ter og arbeidere og deler av militæret. En

den jorda de hadde som lå brakk.

ny radikal lærer, Arvalo blei valgt til pre-

Etterhvert som jorda faktisk blei fordelt

sident. Dette var bebynnelsen på det som

brakte det sårt trengte forbedringer til et

har blitt kalt Guatmalas "ti års vår".

stort antall bønder. Det er beregna at 500

Arvalo satte igang noe han kalte en "ån-

000 bønder nøyt godt av ny jord, av en to-

delig sosialisme". Han utfordra på ingen

tal befolkning på 3,5 millioner.

måte kapitalismen, og i realiteten styrte

Naturligvis møtte de nye radikale

han samfunnet mot en slags forbedra og

myndighetene stor motstand fra USA, og

moderne kapitalime. Men det betydde

United Fruit. Myndighetene støtta arbei-

ikke at han ikke skremte vannet av USA.

derne på UFCo og jernbanene som nå begynte å fagorganisere seg, til stor fortvilel-

Organisasjonsliv og jordreform

se for UFCo. Staten tvang seg til boketter-

Sucess" som skulle "frigjøre" Guatemala.

Under den demokratiske våren blomstra

syn av regnskapet, og fant ut at de skyldte

En hær av guatemalanere i eksil og leie-

organisasjonslivet opp i Guatemala. Det

10,5 millioner dollar i skatt. Den ameri-

soldater blei bygd opp rett på den andre sia

blei danna en haug nye fagforeninger, par-

kanske ambassaden fungerte som aktiv

av grensa til Honduras. Hæren blei også

tier og folkelige organinsasjoner. På lands-

støtte for kompaniet. Bedre blei det ikke

utstyrt med gamle amerikanske fly og pi-

bygda dukka det opp bondeorganinsasjo-

da staten ekspropierte [tok] 200 000 acres

loter. I juni 1954 gikk den lille hæren inn i

ner som tok tak i Guatemalas eldgamle og

brakk jord fra selskapet. Staten betalte er-

Guatemala. Støtta av bombefly og massivt

stivna føydalisme (gammeldags jord-

statning ifølge UFCos egen skatteligning

politisk press fra USA måtte Arbenz over-

brukssamfunn). I byene dukka det opp

på jorda, men selskapet erklærte selvføl-

gi makta til militæret som utnevnte ny pre-

fagforeninger, og det kanskje mest skrem-

gelig at dette var alt for lavt. USAs myn-

sident.

mende: Kommunister! Guatemalas kom-

digheter (!) gikk inn og krevde 16,5 milli-

Kuppet snudde om på hele utviklinga

munistparti blei stifta i 1948 (dette er nå

oner dollar istedet for de 1,2 millioner

de siste ti åra: jordreformen blei omgjort

en del av URNG-fronten), men hel- og

Guatemala hadde betalt etter skattetak-

og bare 0,5% fikk beholde jorda de hadde

halvkommunisters innflytelse strakk seg

sten.

fått tildelt. I kjølvannet av kuppet blei

Militærkupp i 1954

alle organisasjoner knust! USA-kuppet i

langt inn i andre folkelige organisasjoner.
Det mest skremmende for USA var

8000 tusen politiske aktivister drept og

jordreformen. Jacobo Arbenz, som da var

Alt i alt blei den demokratiske våren for

1954 knuste alle spirer til opprør og demo-

president, starta en jordreform (omforde-

mye for USA, og de satte igang kuppfor-

krati, og la grunnen for borgerkrigen og

ling av jord) i 1952. Jordfordelinga var da

beredelser. Dulles-brødrene var aktivt

den brutale undertrykkinga som har vart

(som nå) utrolig skjeiv hvor 2% eide

med i planlegginga. CIA og USAs "State

fram til i dag.

72,2% den dyrkbare jorda (mot 65% i

Department" satte igang "Operation

ALWAYS COCA-COLA

P

å 70-tallet satt det militære og deres

te da mellom 12 og 13 kroner dagen. For

eningsledelsen drept, flere torturert før de

dødsskvadroner inn en stadig mer

dette prøvde Coca-Cola å si opp 154 ar-

blei skutt. Det var tydelig at militæret og

aggressiv kampanje mot all form for

beidere året etter. I 1977 begynte ledelsen

paramilitære (halvmilitære) styrker sto

venstreaktivisme og fagorganisasjoner.

med dødstrusler mot flere av de fagorgani-

bak volden.

Coca-Cola fabrikkens fagforening var en

serte for at de skulle melde seg ut av fore-

av de som blei hardt ramma. Det var kan-

ninga. Dødstrusslene blei fulgt opp av

Solidaritet!

skje ikke denne som blei ramma verst,

kraftigere trusler: Angrep med maskinge-

Det var ingen tvil om at sjefen fra Texas

men den er mest kjent.

vær på ledende skikkelser utafor arbeidsti-

som styrte bedrifta sto bak angrepet på

da. Politiet lovte i 1978 i et møte med be-

fagforeninga, og at han ba militæret om å
gripe inn. Han skal også personlig ha trua

Drap og tortur

driftsledelsen at fagforeninga skulle være

Konflikten mellom fagforeninga og Coca-

knust innen et halvt år. Seinere samme år

en av fagforeningssekretærene rett før

Cola tapperiet i Guatemala begynte i 1975

blei to av lederne i fagforeninga drept.

denne blei drept. Coca-Cola ledelsen i

da fagforeninga ønska bedre lønn. De tjen-

Fram til 1980 blei 10 mennsker fra fagfor-

Atlanta påsto lenge at de ikke hadde mu-

Fortsetter
på s. 3I

De brente våre gårder
r • .sta
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de drepte våre me nn
Over 3000 kurdiske landsbyar
er brente ned
dei siste åra.
Den tyrkiske militærstaten freistar knusa kampen for kurdisk
frigjering. Rebell
har vore i Kurdistan, og møtt
den tyrkiske
sensuren.

Kurdistan er i dag
ein koloni under
okkupantmaktene
Tyrkia, Iran, Irak
og Syria. Over 20
millionar kurdarar
bur i dag i
Kurdistan, medan
omalg 3 millionar
har blitt tvinga på
flukt frå ]einlandet sitt.

I Kurdistan:
Espen Laukeland-Stai

Kurdarane blir i
dag freista for-

E

g kjem til å tenkja på
Inger Hagerup sitt dikt
om motstandskampen i Noreg
under andre verdskrigen når vi
rullar med bussen gjennom det
kurdiske landsskapet, på veg
frå Amed (Diyarbakir på tyrkisk) til Mardin i tyrkisk-okkupert Kurdistan. Dei brente
landsbyane ligg strødde utover
landskapet.
3000 kurdiske landsbyar i
tyrkisk Kurdistan er brente ned
av den tyrkiske staten. Dei nyttar den samme taktikken for å
stogga den kurdiske geriljaen
som USA nytta for å stogga

•
Tyrkiske soldatar syner
stolt fram dei
avkappa hovuda til kurdiske geriljasoldatar

Vietnam-geriljaen, og som nazistane nytta i Noreg under andre verdskrigen. Dei brenn jorda. Heile det kurdiske folket lid
under dette, og fyrst og framst
sivilbefolkninga.
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De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

Jo lenger vi kjem inn i
Kurdistan jo fleire brente
landsbyar ser vi i landskapet.
Eit mote med sensuren
Ein mann fiskar opp eit bilete
frå den landsbyen han sjølv
vaks opp i. Han er totalt brent
ned.
-Ta med dykk denne rapporten og desse bileta, seier

Når vi kjem attende til Amed
reiser vi ut til utkanten av byen,
kor dei som eingong budde i
landsbyane på den kurdiske
bygda no bur. Amed hadde i
1990 400 tusen innbyggarar. I dag
har byen truleg over 2
millionar.
Det er umogleg å vita det
nøyaktige talet. Den tyrkiske regjeringa vedtok,
etter at dei
byrja leggja
den kurdiske
landsbygda
øyde, at ein
ikkje lenger
skal ha folketelling Frå flyktningleiren i Adana.
kvart femte
han og gjev oss ein rapport om
å, no er det kvart tiande år.
brenninga av landsbyane og biFortel sanninga!
lete av brente landsbyar og
-Dei brente landsbyen vår flyktningar som no bur i telt i
og sa etterpå at det var PKK utkanten av Van. Vi tek med
som hadde gjort det. Dei bru- oss rapporten og bileta.
Når vi skal reisa frå Van
kar gjera det. De må få fram
sanninga! Det er politiet og mi- blir vi stogga av det tyrkiske
litæret som tek frå oss heimane politiet. Dei tek oss inn til avvåre. Dei tvinger oss på flukt høyr.
Dei finn ikkje med ein
og svertar kampen vår for fridom, for grunnleggande rettar, gong rapporten og bileta vi
for ei framtid. Det er ikkje fekk. Eg tek sjansen, og seier
PKK som er terroristar, det er eg må på do. I avlukket riv eg
politiet! Dette seier ein av dei rapporten i filler og stappar han
kurdiske flyktningane vi møter. i do. Når eg trekk opp sprengjer
tre soldatar opp døra, stormar
inn med maskingeværa framfor
La våre hjerter hugge
seg og byrjar leita i dassen. Dei
med harde, vonde slag:
De brente våre gårder.
finn ingenting. Seinare finn dei
bileta av brente landsbyar.
De gjorde det idag.
Utan ein kommentar og utan
Dagen etter drar vi inn mot spørsmål blir bileta fjerna, for
midten av Kurdistan, byen Van. alltid.
-

...

De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.
Geriljaen er framvegen
Det finst von om ei framtid for
det kurdiske folket, sjølv om
Tyrkia svir av den kurdiske
landsbygda. Folk synte det i
Vietnam, og det kurdiske folket

Foto: Bjørn E. Hermansen

syner det i dag. Folket vil vinna
i kampen mot undertrykkinga.
Det kurdiske folket har reist
seg. Gamle og unge, flyktningar, muslimar og ateistar, kvinner og menn. Kvar ein kurdar
vi møter ser framtida si i den
kurdiske frigjeringa.
Som ein student sa det:
-Kvar og ein av oss mange
hundre kurdiske studentar du
ser framfor deg no er klare til å
gå inn i geriljaen. Vi ynskjer ikkje krig, vi ynskjer fred. Men
vi veit at vi må kjempa for freden og fridomen. Vi er klare til
å gå inn i geriljaen for å kjempa
for denne freden. Vi veit det er
naudsynt.
Står tusen andre samlet
i steil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.
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PKK, Det Kurdiske
$ VAIA

Arbeidarpartiet, er i

,

dag hovudkrafta i
opprøret i Kurdistan.

1{141,

.110

Den kurdiske frigjeringskampen
er eit slag rett i
magen på imperialismen. Solidaritetsarbeid for
Kurdistan må bli
ei viktig prioritering for venstresida i NATO-landet
Noreg.
Av Espen Laukeland-Stai

N

i har i dag eit problem.
Vesten driv med hard
kritikk av Tyrkia for brot på
menneskerettane. Midt-austen
er eit viktig område. Tyrkia er i
dag vår kanal inn i Midt-austen, tilhøvet til Tyrkia er viktig
og kritikken kan øydeleggja
vårt tilhøve til Tyrkia og gje
muslimane makta.

Omlag på denne måten
ordla Henry Kissinger (utanriksminister under president
Nixon) seg då han skulle leggja fram sine tankar om strategi
for Vesten i Newsweek tidlegare i år. Han oppmodar ganske
enkelt Vesten til å gje blaffen i
menneskerettane i Tyrkia for
ikkje å mista kontrollen over
området. Han gjer som resten
av dei mektige: Stør opent ei
fascistisk undertrykkarmakt i
kampen om kontroll.
Strategisk viktig
Midt-austen er kanhenda det
aller viktigaste området for dei
vestlege imperialistiske styresmaktene i dag, i kampen om
kontrollen over ressursane. Dei
veit at den som vinn kampen
om Midt-austen vil kontrollera
det området som blir viktigast i
høvetil olje-ressursar for framtida.

•

Kurdii
Midt i dette omstridde området ligg det okkuperte
Kurdistan. Eit land fullt av olje.
Landet der dei to store elvane
Eufrat og Tigris spring ut.
Kontrollerer ein Kurdistan
kontrollerer ein ikkje berre
olje-ressursane, ein kontrollerer og store delar av vassforsyninga til heile midt-austen og
skaffar seg såleis økonomisk,
og politisk, kontroll over det
viktigaste oljeområdet i framtida.
Kurdistan står i vegen
Men dei har eit problem. Mot
det fascistiske Tyrkia, og det
imperialistiske vesten har det
kurdiske folket reist seg gjennom den best organiserte frigjeringsrørsla i verda i dag,
med det kurdiske arbeidarpartiet
PKK i spissen. Ei frigjeringsrørsle som har
støtte frå
over 80% av
kurdarane frå
tyrkisk-okkupert
Kurdistan. Ei
rørsle som
ikkje berre er
den best organiserte frigjeringsrørsla i eige land,
men samstundes den
sterkaste revolusjonære
rørsla i Europa i dag.
Hundretusenar av kurdiske
flyktningar gjev politiske og
økonomiske
bidrag til
kampen, oftast gjenom
frigjeringsfronten
ERNK. Berre

i Tyskland finst det omlag 700
tusen kurdarar, og dei organiserer demonstrasjonar med opp
til 200 tusen menneske, i
Tyskland!
PKK
Og partiet som står i spissen for
kampen, PKK, driv ikkje berre
med nasjonal frigjering. PKK
er eit sosialistisk parti, med sosial frigjering frå kapitalismen
over heile jorda som mål.
Og dei vestlege styresmaktene veit det. Dei veit at
Kurdistan kan bli NATOs neste
Vietnam, og dei veit at dei står i
fare for å tapa mot det kurdiske
folket. Difor er kurdiske organisasjonar forbode i Tyskland,
og i Frankrike. Difor vert
ERNK-representanten i Noreg

stogga og frateke politiske papir og namnelister når han skal
gjennom tollen til Noreg. Difor
overvakar Vesten det kurdiske
eksilparlamentet og sender informasjonen til det tyrkiske etterretningspolitiet. Og Noreg
sel våpen til det brutale tyrkiske regimet. Regjeringa gjev ek-

15.000 samla til Newrozfeiring i Adana

sportløyve, og industrikapitalen tjener seg feit på den skitne
krigen i Kurdistan.
Støtt kurdarane!
for
Solidaritetsarbeid
Kurdistan er det siste Makta
ynskjer at vestleg ungdom skal
driva med. Men likevel er det
nett d& stendig fleire gjer.
Politisk kamp, støtte og solidaritet med det kurdiske folket
bør vera viktig for einkvar antiimperialist i Noreg. Det handlar om å velgja side, mot våre
eigne herskarar, for dei undertrykte og koloniserte i tredje
verda. Kurdarane sin kamp er
ein kamp for heile menneskeslekta. Ein kamp mot fascisme,
imperialisme og alle former for
undertrykking. Folket reiser

seg bli med og kjemp for å
reisa fridomsfana over
Kurdistan!
-

Lenge leve den
internasjonale solidariteten!

Dei var skipa i 1978
som eit revolusjonært marxistisk parti. Dei har i dag stønad frå over 80%
av kurdarane i tyrkisk-okkupert
Kurdistan.
PKK skipa i 1984
Den Kurdiske

Nasjonale
Frigjeringshæren
ARGK. og starta

I 5.august 1984 den
væpna kampen mot
okkupantane.
I dag orgamse rer
dei folk i Den
Kurdiske Nasjonale
fritte~ten
ERM( og kar stått i

Newroz i flyktningeleiren i Adana.
Newroz er den
kurdiske nasjonaldagen. og den viktigaste politiske
markeringsdagen i
frigjeringsstriden.

Lenge leve Kurdistan!
Foto: Bjørn E.
Hermansen

Biji Kurdistan!
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Vandana Shiva

0
E

Økofe In ist!
Når du ser på den vesle sjalkledde kvinna med eit evig smil kring leppene er det lite som tyder på at du sitt saman ein leiar for millionrorsler,
ein ideolog for feministar verda over, initiativtakaren til protestaksjonar som har tvinga multinasjonale konsern ned på kne. Men ho er
Vandana Shiva. Ho er kvantefysikar av yrke, men har via livet sitt til å
slåss for rettane til fattigbøndene i India, mot åtaka frå imperialistane
og marknadsliberalistane. Rebell møtte henne i Trondheim.
Av Pål Hellsesnes

Kvinnekamp og miljøkamp

V
Eit par baker
"Til livets opphold"
Oktober forlag
1989
" Monocultures of
the mind"

andana Shiva meiner miljøkampen
og kvinnekampen er nært knytt til
kvarandre. Ho fortel litt om kvifor:
-Delvis av di dei er knytt saman i mitt
eige liv, men og av di dei heng saman i dei
rørslene eg har jobba i, både i Chipkorørsla der kvinner i Himalaya omfemna
trær for å hindra at dei vart hogne ned, eller dei nyare rørslene mot akvakultur, der
det bg er kvinner som tek initiativet mot
miljøøydeleggjingane.
-Kvinner slåst oftare og meir aktivt
enn menn mot miljøøydeleggjingar. Dette
skuldast i stor grad arbeidsdelinga i
samfunnet, som har gjort
kvinner er meir opptekne av
helse, oppvekstskåra for
borna, kvaliteten på vatnet og alle slike ting.
Dei gjer arbeidsdelinga til ei kraft for
miljøvern. Eg kunne
nemna andre døme Bhopal, Lafkanal
osb. Ein må vera
blind om ein ikkje
ser denne koplinga.
Dette har ingenting å
gjera med at kvinner
frå naturen si side er
nærare naturen eller biologisk meir disponert for
miljøvern, samfunnet har forma menn til ikkje å bry seg om
miljøproblema, mens kvinner tek seg
av det.
Arbeidsdeling
-Du seier at arbeidsdelinga spiller ei
viktig rolle i dette, korleis då?

-Arbeidsdelinga i samfunnet har vorte
kunstig skapt og halde oppe gjennom ei
serie historiske hendingar. Eg trur kvinner
og menn alltid har drive med forskjellige
gjeremål, men dette har ikkje alltid vore
eit hierarkisk system - "kvinne"arbeidet
har ikkje alltid vorte sett på som noko
mindreverdig. Men så kjem kolonialismen, der plantasjejordbruk vert sett på
som overordna sjølbergingsjordbruk.
Fylgjeleg vert mennene, som arbeider på
planta-

sjene, sjølv
om dei er slavar for den kvite mann, sjefar
over kvinnene, som driv små sjølbergingsgardar. Vi får ein situasjon der mat, klede,
hushald, og vatn er kvinnene sitt ansvar,

og økonomiane blir tilpassa gruvearbeid,
cash-crops, og industri, der mennene jobbar.
-Etter mange generasjonar med denne
framandgjeringa er mennene ikkje lengre
klår over at bekkane renn tone, at matsystema bryt saman, eller at artsmangfaldet i

naturen forvitrar. Det er kvinnene, som
heile denne tida har halde til på gardane,
som ser desse tinga.
Einskap mellom kvinne og mann!
-Så imperialistmaktane har gjennom
kolonialismen skapt seg ein lojal underklasse, mennene, som ikkje sjølve ser
den livsfaren dei er i?
-Eg meiner at når du har ein slik
oppdeling av økonomien over
tid, splittar du kjønna frå
kvarandre. Menn og kvinner
sine sams interesser i samfunnet brytast ned, det
oppstår ei kjønskløft, der
eit kjøn allierar seg med
herskarane mot resten av
samfunnet. Dei får ikkje
sjølve halda på rikdomane,
dei blir berre agentar for
makthavarane si tilraning av
ressursane.
Vandana Shiva meiner det er
fullt mogleg å få vekk kløfta mellom kvinner og menn i dei undertrykte klassene, for mennene er også offer
for det systemet som held kvinnene aller
nederst.
-Feminisme er ikkje berre for kvinner,
vi treng ei rørsle der både menn og kvinner strir for eit meir likeverdig samfunn.
Begge kjøn må ta del i forminga av framtida.
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Økologisk landbruk?

F

ins det ei motseiing mellom økologisk
matproduksjon og moderniseringa av
jordbruksindustrien?
-Ja, industrialiseringa av matproduksjonen går utover miljøet . Vi har vorte
tuta øyrene fulle av at utan industrielt
jordbruk blir det ikkje nok mat, og såleis
at nok mat til alle føresett øydeleggjing av
livsgrunnlaget på jorda. Eg har studert
jordbruksproduksjon i 15 år, og det eg har
funne syner at økologisk landbruk produserer nok. Det er berre det at du må sjå
omgrepet "nok" frå den rette vinkelen. Om
du ser på jorbruket i eit mangfaldsperspektiv, og ser på dei 20 ulike avlingane
ein liten økologisk gard kan produsera, og
reiknar med det du sparer gjennom sjølvkost og å innlemma husdyrhaldet i hushaldninga, finn du at ein økologisk gard
produserer meir.
-Det at målestokken for dei industrielle gardane syner deg at du produserer meir
ved hjelp av monokultur [å dyrka ein ting
på store areal, for å gjera bruk av dyre maskiner og plantegifter lønsamt], tyder ikkje
at systemet som heilskap produserer meir.
Om du samanliknar dei to formane for
jordbruk, finn du at ein økologisk gard
nyttar 5 einingar energi for å produsera
100 einingar energi (mat), medan tilhøvet

for ein industriell gard er 300 til 100. Når
du har avgrensa ressursar er det klårt meir
vettugt å nytta 5 einingar for å produsera
100, enn å kasta bort 300. Det industrielle
landbruket er i røynda eit særs lite effektivt system.
Er øklogisk landbruk mogleg?
-Er det mogleg i dag, når vi er avhengige av det moderne, industrielle landbruket, å skifta om til til økologisk landbruk?
-Det industrielle matsystemet er i ferd
med å bli eit totalitært system. 1996 var
ein milepæl i denne utviklinga. Frå då av
vart det slik at om du ikkje er villig til å eta
genmanipulert mat, eller mat du ikkje veit
kva er, så har du snart inga rolle som konsument lengre. For å oppretthalde dette
systemet, bygd på desinformasjon og
maktbruk, blir det naudsynt å nytta meir
og meir makt.
-Maktbruk har ei grense, og attom
denne grensa bryt systemet saman. Det industrielle matsystemet har nådd ei grense,
det kan no berre overleva gjennom 2 overgrep: Eitt overgrep mot bøndene, som no
må sjå på sitt vanlege virke som tjuveri.
Til dømes er det å dela såkorn no eit brotsverk grunna eigedomsrett og patentar.

Åtaka på bøndenes rettar til å lagra og utveksla såkorn er eit prosjekt som er dømd
til å mislukkast. På den andre sida eit
overgrep mot
forbrukarane
sin rett til å
vita kva vi et
og kva vi kjøper.
-Økologisk landbruk
kan vera eit
alternativ til
denne utviklinga, eit alternativ som
ikkje øydelegg livsgrunnlaget
vårt, som skaper jobbar, og
som kan sikra
fred, gjennom
å motvirka arbeidsløyse og
sosial oppløysing. Vi må
setja økologien inn i ein samanheng, og
vurdera dette perspektivet opp mot heile
det systemet vi lever i i dag.

Vandana
Shiva har
eit noko
anna syn på
kva som er
"Kvinrms
Plass" enn
det krimperialismen har..

Patent på liv

D

u talar om selskap som tek ut patent
på såkorn og liknande. Korleis skjer

dette?
-Hovudsakleg gjennom tjuveri. Dei
tek bøndene sine såkorn, tuklar litt med
dei, og seier så at dette er deira eigedom.
For å gjera dette, må dei nytta sterke maktmiddel og overgrep. Dei pressar gjennom
intellektuell eigendomsrett med grunngjeving i at vitskapsmennene deira har hjernar, og ikkje bøndene. Problemet er at dei
har fått gjennom dette i GATT (WTO), og
no tvingar styresmaktene i landa til å verna eigedomsretten deira .
-Nett no er eg oppe i svære ordskifte
med landbruksdepartementet, som freistar
innføra lover for å ivareta selskapa sin eigedomsrett. Og bak departementet står
Monzanto og andre selskap og pustar dei i
nakken. Logikken bak intellektuell eigedomsrett er at det dei hevdar å eige har
vorte skapt av dei. Det er tjuveri frå naturen, av di det er naturen som har laga det
grunnleggjande genetiske materialet, og
det er tjuveri frå bøndene, som gjenom tu-

senvis av år har dyrka fram serskilde trekk
i såkorna, som smak, motstandskraft mot
sjukdom, tørke osb. Eit døme: Basmati-risen kjem frå Basmati-dalen. Den same risen selgast no som Texmati-ris frå Texas.
Dei som hevdar at dei slåss for sin intellektuelle eigedomsrett er sjølve dei største
tjuvane. Eg har kalla dei bio-piratar.
Høgteknologisk slaveri

-Men vil det ikkje gå gale når selskapa
freistar pressa dette på bøndene?
-Dei freista pressa dette gjennom via
dei nasjonale styresmaktene. For å gjera
dette, trugar dei med importrestriksjonar,
og andre økonomiske straffetiltak. T.d kan
dei seia at om India framleis nyttar desse
såkorna, vil ikkje USA importera dataprodukt frå India. Dette tvinger styresmaktene til å gjennomføra deira vilje.
-Eg trur at denne strategien vil bryta
saman i alle høve, av to grunnar. Det eine
er at når du lyg om å ha skapt noko du ikkje har skapt, er sjølvsagt andre i stand til
å lyga og, så selskapa slåss mot kvarandre,

og kranglar om kven som gjorde den fyrste oppfinninga. Alle selskapa har patent
på dei same tinga, og ender opp i rettssalane i endelause søksmål.
-Den andre grunnen til at det vil bryta
saman er dei rørslene vi byggjer, og har
bygd opp i land som India. Gjennom byrgskap [stolthet], ikkje frykt, gjennom forsvar for retten til å dela, ikkje grådigskap,
har vi byrja slåss for sams eigendomsrett
til biologisk mangfald og såkorn. Vi seier
at desse såkoma har vorte kollektivt utvikla av samfunnet, og at vi er villige til å
dela dei med dei som treng det, men vi vil
ikkje gje dei gratis til selskap som vil tena
seg rike på å tyna millionar av bønder.
-Denne rørsla kjem til å veksa, sjølv
om vi ikkje får desse prinsippa inn i lovverket. Vi kaller det å ta attende ålmenningane, å ta attende dei biologiske og intellektuelle ålmenningane. Så lenge desse
i&ane fins i hovudene til folk, kan dei aldri slavebindast. Intellektuelle eigendomsrettar er ikkje anna enn høgteknologisk
slaveri.
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-Du seier at de freistar få felles eigedomsrett inn i lovverket, men vil ikkje det
vera umogleg så lenge det er sterke økonomiske krefter som jobbar i motsatt retning?
-Vanskeleg, men ikkje umogleg. Vi
har allereie gjort store framsteg. T.d. er det
no ein lov som seier at landsbyar i stam-

meområde har rett til sjølvstyre, slik at
usemjer om vatn, mineralrettar, skogområde osb. no vil bli handsama ikkje av styresmaktene, men av stammane sjølve.
Dette systemet vil kunne gjera at om det er
usemje om eigedomsretten til t.d ei medisinplante, så vil dette bli avgjort ikkje i

Geneve, i WTO, men i ein landsby i
Matiplevish, der planten kjem frå.
-Eg trur at i ei verd der statane si evne
til å regulera kapitalen stort sett er vekk, så
er det framleis mogleg å gjera det gjennom lokalsamfunna. Vi kan regulera kapitalen der han møter røynda, der han møter
liva til folk.

Organisert motstand

F

or å stå imot denne utviklinga må lokalsamfunna organiserast for å slåss.
Organiserar dei seg spontant, eller trengs
det ei ytre politisk kraft som organiserar
folkets kamp?
-Dei kan ikkje organisera seg sjølve i
ein slik sak, av den enkle grunn at dei ikkje veit kva som skjer. Den fyrste gongen
eg fortalte dei om kva som skjer sa dei:
"Ikkje prat tull, dei kan då ikkje gjera dette, det er jo galskap!" Dei lo av det, av di
for dei er dette heilt utenkjeleg. Så då måtte eg syna dei avtalene, oversetja dei og
visa dei kva som står der. Når dei fekk sjå
det, byrja dei organisera seg. Når dei veit
kva som skjer, treng dei ikkje bli fortalt
kvifor dei må organisera seg, dei forstår
det sjølve.
-Eg var på vitjing hos ein avsidesliggjande stamme, og deira reaksjon var:
"For 200 år sidan kom britane og sa at

Vandana
Shiva
Foto:
Klassekampen

skogane våre var deira, og at vi ikkje kunne nytta dei lengre. No kjem desse selskapa og seier at våre såkorn er deira eigedom. Det er det same om att, og vi må
slåss mot det på same måte." Dette er folk
som har djup kunnskap om tjuveri, om utbytting, om undertrykkjing frå historia, og
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dei veit korleis dei må organisera seg for å
slåss berre dei får vita kva som skjer.
-Vi har nett byrja, samstundes med
Indias 50-årsjubileum som uavhengig stat,
noko som blir kalla Bijiatra - eller såkornpilegrimstur. Eg har reist rundt til universitet, landsbyar, høgskuler osb. og fortalt
om kva som skjer. Resultatet av dette er at
folk skriv under på ei ed om å ta vare på
artsmangfaldet og verga rettane til urbefolkninga. Oppslutninga om denne eden
har vore stor, folk skjønner alvoret. Dette
gjer at parlamentet 3 gongar no har røysta
ned lover om intellektuell eigedom. Dette
trass i at regjeringa har underteikna
GATT-avtala.
Nord Sør allianse
-I dette perspektivet blir handlingane
til bønder, og særleg kvinnelege bønder, i
den 3. verda særs viktige for å sikra artsmangfaldet og miljøet. Kva for rolle har
kvinnerørsla og andre radikale rørsler i
vesten i denne kampen?
-Eg trur vi er i ein situasjon der det
fins eit objektivt grunnlag for solidaritet
mellom forbrukarane i nord og produsentane i sør. Eit døme på dette er genmodifisert mat. EU har nyleg trekt attende ei lov
om genmodidifisert mat av di USA sa at
dette kom til å hindra deira frihandel, av di
loven ville ha hindra sal av Monzantos
genmodifiserte soyabønne. Når denne
soyabønna blir pressa inn på europeiske
marknader, får vi høyra frå Monzanto, den
amerikanske regjeringa osb at denne bønna er ei heilt vanleg soyabønne, og treng
ikkje merkast. Når den same bønna blir
presentert for bøndene, seier dei at den er
så ny og revolusjonerande at dei må betala
avgift for å nytta ho. Ein ting kan ikkje
vera ny og det same på same tid - om den
er ny i høve til intellektuell eigedom, må
den og vera ny når det gjeld merking, og
vise versa.
-Forbrukarane i nord må kopla sine
krav om merking av genmodifisert mat
med intellektuell eigedomsrett. Vi arbeider i India for å få fram at det ikkje berre
er dei som blir råka som produsentar, men
-

-

at til og med dei priviligerte forbrukarane i
nord mister retten til å velja. Systemet slavebind folk både i nord og sør, og difor er
det naudsynt med solidaritet.
Folket må ta makta frå selskapa!
-Eit problem for oss er at våre eigne
regjeringar ikkje slåss for solidaritet, men
gjev blaffen i den logiske sjølvmotseiinga
du tek opp. Kva krefter i vesten ser du som
kan vera i stand til å skapa solidaritetsband med bøndene i den 3. verda?
-Gjennom globaliseringa har vi institusjonalisert at det er dei multinasjonale
selskapa som er dei verkelege herskarane,
medan regjeringane berre er agentane deira. Vi må byggja ein ny visjon om folkestyre, om demokrati, der både regjeringane og dei multinasjonale selskapa må gjerast ansvarlege, og må svara for folket.
Korkje uansvarlege politikarar eller direktørar kan løysa folk sine problem, folket
må løsa dei sjølve. Folket må tvinga regjeringane og selskapa til å underlegga seg
folkeleg kontroll. Ingen framgang mot
store krefter, mot store problem, har kome
utan kamp, utan organisering. Ingenting
kjem av seg sjølv, men om folket ynskjer
endring, kan dei ikkje stoggast.
-Kreftene for globalisering og imperialisme, dei multinasjonale selskapa og regjeringane både i nord og sør er mektige,
medan dei folkelege motkreftene er svake
og uorganiserte. Vil vi kunne endra utviklinga i tide, før vi har tapt for mykje?
-Det er håp. Eg seier det av di eg aldri
sjølv mister trua på kreativitet, på uventa
situasjonar. Eg er samd i at motkreftene er
fragmenterte, men vi har sett om att og om
att kreftene folk har når dei slår seg saman. Ta til dømes Mexico etter pesoens
(mexicos valuta) kollaps. Det var ingen
som kunne sjå von om ei betring, men
gjennom dette dukka det opp ei rørsle av
bønder, indianarar, byfolk og andre mot
tvangsbetaling av den statlege gjelda, og
dei vann! Ingen kunne ha forutsett det, og
mot denne samla folkemassen var bankene makteslause. Slike ting kjem til å benda
om att og om att, seier Vandana Shiva.
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H1LAL

Torgrim Eggen: "Hilal"

•okme ldun

ei bok om Oslo på 2000•tallet?
Av Erik Kruse

E

n litt klisje-aktig kjærlighetshistorie å lå Romeoog-Julie, sterk Lamb Curry, nazister som voldtar og mishandler muslimske jenter, opptøyer
på Grønland torg, korrupte og
voldelige politifolk som putter
chillipepper opp i rompa på arrestanter, små-sprø muslimske
menn, sterke muslimske damer, sprengte moskeer og superdatamaskiner. Alt sammen
plassert på Grønland i indre
Oslo Øst, med to Pelle-ogProffen-kloninger i handlingens sentrum, i tillegg til en vakker muslimsk jente som danser
i måneskinnet.
Hilal handler om naboene
Naima og Thomas, to østkantungdommer som er bosatt på

Grønland i Oslo. I beste IT og Islam
Romeo-og-Julie-stil blir de Selve historien er helt ålreit,
selvfølgelig forelska, og må litt klisj og mye spenning, men
hanskes med de problemene det som er mest imponerende,
det fører med seg. Det innebæ- er kunnskapen om islam og
rer blant
muslimer
annet en
som blir
overbepresentert
skyttende
på en lettmuslimsk
fattelig og
far og en
grei måte.
meget
Forfatteren
skeptisk
sitter nemhvit og
lig inne
sofa-krismed lass av
ten mor.
Flere hudfarger i samme by! kunnskap
En gang i
som han deblant får de to hjelp av broren ler med oss mellom alle kyssetil Thomas, som er flink med ne og porsjonen med Tandooridata og møter cyber-muslim- chicken.
ske terrorister gjennom virtuell
Torgrim Eggen har, i tillegg til å være forfatter, skrevet
virkelighet.

mye om utviklinga av ny informasjonsteknologi og vært redaktør av InternettGuiden, noe
boka bærer sterkt preg av.
Handlinga foregår på begynnelsen av det neste tusenåret,
og Eggen kommer med sine visjoner om utviklinga av datateknologien i framtida.
Anbefales!
Sjøl om man ikke alltid er enige i Eggens forutsigelser, både
på IT-fronten og framtida til
Oslo Øst, er boka et godt utgangspunkt for diskusjon og
kunnskap om islam og innvandringspolitikk. Anbefales alle.

Allen
Ginsl en
cipril i år:
døde

The Beat Generation: Opprør

.

70 år

,gannnel.

Av Willy Simili

B

eat-generasjonen er et av
de korteste i litteraturhistorien. Fra opplesningen av
hyl (A. Ginsberg) i Six Gallery
i 1955 til den amerikanske utgivelsen av Naken Lunsj i
1969. Men rekkevidden av
Beat generasjonens eksperiment forandret moderne amerikansk prosa og poesi.
Substantivet, verbet og adjektivet beat ble i starten brukt
beskrivende; den småkriminelle junkien Herbert Huncke forklarte sine nyvunne venner i
1944, Burroghs, Kerouac,
Lucien, Garr og Ginsberg, at
deres generasjon var en utslått
generasjon, derav navnet beat.
Opplesningen av "hyl" var
den første offentlige seansen
der etterkrigsgenerasjonen endelig skrek ut sin kollektive
protest. Vekselbruken av vestlig opprør og Buddhisme er ett
av de viktigste kjennetegnene
ved Beat Generasjonen.
Michael McClure skriver; vi
hadde nådd et punkt hvor det
var umulig å snu for vi var

rede for det. Ingen av oss ville lemlestelse av amerikansk dobtilbake til den grå, kalde milita- belmoral ispedd det ironiske.
riske taushet
den åndelige
taushet. (Fra "Beat Surface" "America"
North point press 1982)
Amerika du vil egentlig ikke ha

America

krig. Amerika det er dem slemmer russera. Dem russera, dem

Politisk protest
Men Hvorfor? Grunnen den russera og dem kinesera og
gang lå sannsynligvis i en ver- dem russera. Russland vil ete
densordning preget av viktige oss levende. Russland er maktkolonioppgjør og småkonflik- sjuk. Hun vil ta fra oss alle bila
ter over hele verden, mot ves- som står i garasjene våre. Hun
ten og med USA som fremste forlanger de iranske oljefelta.
verdenspoliti til forsvar for Hun vil overta de mellom
vestens ideologi, samt den kal- amerikanske bananrepublikkede krigen og jernteppet. Det var ne våre. Hun vil slå kloa i
vest mot øst, hvite mot svarte, Chicago. Hun trenger et Rødt
rødt mot den amerikanske tri- "Det Beste". Hun vil sende fakoloren. Den fremste talsman- brikka våre til Sibir. Han store
nen for Beat litteraturen har byråkraten vil drive bensinstavært Allen Ginsberg. Ginsberg sjonene våre. Det er ikke bra.
var en representant for galskap Ugh, lære indianerne å lese.
som litterært uttrykksmiddel, Han trenge store svarte nigger;
som opposisjonell ung kommu- hah. Hun vil tvinge oss å jobbe
nist i protest mot et Amerika 16 timer om dagen. Hjelp.
hvis "Dream" ikke stemte. I Amerika er du seriøs nå.
Beat Generasjonens litterære
( Fra "America" 1956)
uttrykk blander humor og moral seg sammen, f.eks. Gregory Eller Lew Welch: "Mener du
Corso eller William Burroughs den typen hatt som Teddy
moralske forargelse. Ginsbergs Roosvelt brukte da han dro til
-

Afrika for å skyte løver, tropehjelmer?" Det stemmer, hjelmer. Fyren ved siden av meg
bar foreningsflagget, jeg bar
det amerikanske flagget. Så
Jævli' fint ut.

( Fra "Ring of bone, collected
poems 1950 1971)
-

Straffen for å få frem sannheten om USA var sensur, men
myndighetene og mønsterborgerne mislyktes. Ginsberg ble
saksøkt av de "gode amerikanerne" for de mente det brøt
med glansbilde-samfunnet,
"The American dream" Peter
Laugesen skriver om Beat generasjonen i 1987.

America when I
was seven momma
took me to
Communist
Cell meetings they
sold us garbanzos
a handful per ticket a ticket costs a
nickel and the
speeches were free
everybody was angelic and
sentimental about
the workers it was
all so sintere
you have no idea
what a good thing
the party was in
1835 Scott Nearing
was a grand
old man a real
mensch Mother
Bloor made the
cry I once saw
Israel Amter plain.
Everybody must
have been a spy.

"Det gør ikke noget, hvis
det lyder forfærdeligt.
Æstetikken er dum. Det viktigste er at det er sant".

A. Ginsberg
1956
(utdrag)
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Vigdis Hobøl er aktiv i Natur og
Ungdom og
Fellesaksjonen mot
gasskraftverk.

Skal det være mulig å
bo på denne jorda om
100 år må miljøkampen kjempes og vinnes
nå. Arets viktigste miljøslag er kampen mot
gasskraftverkene. Regjeringa har bestemt
seg, men vi har ikke
tapt ennå. Nå er det
opp til oss!

Av Vigdis Hobøl

D

ette er historien om da oljeselskape-

ene av drivhusgasser kan føre til alvorlige
klimaendringer. Den "kunstige" oppvarminga av kloden er allerede i gang, og stadig mer ustabilt vær er et produkt av dette.
En regner med at gjennomsnittstemperaturen vil stige med ca. 3 grader innen slutten
av neste århundre - en oppvarming så rask
at vi må 10 000 år tilbake for å finne noe
liknende. Klimapanelet anbefalte et umiddelbart kutt i CO2-utslippene med 60-80%
fra 90-nivå.
En klode hvor matproduksjon både på
land og i havet er trua, er varmere og mer
ustabilt klima det siste vi trenger. Tre grader varmere gjennomsnittstemperatur vil
gi ørkenspredning og tørke i mange av de
nåværende store kornarealene, som i
USA.

ne sammen med staten lagde et
"miljøprosjekt". I klimameldinga si fra
'95 fant regjeringa ut at på grunn av grenseløs vegbygging og oljepumping ville
Norge øke utslippene av drivhusgassen
CO2 med ytterligere 14% fram mot år
Nord mot Sør?
2000 fra et allerede altfor høyt 1990-nivå.
Trusselen om farlige klimaendringer som
En så rask oppvarming som det ser ut til å
følge av drivhuseffekt skremte folk. Tida
bli, er det vanskelig for naturen å tilpasse
var derfor inne til å bøte litt på dette.
seg. Arter uten naturlig forankring i lokale
Spørsmålet: "Hvordan kan vi i Norge
økosystemer vil kunne utgjøre en stor
bidra best til å minske utslippene av drivtrussel, fordi hvilke arter som kan leve
husgasser som følge av forbrenning av
hvor endrer seg ved temperaturendringer.
fossile brensler?" Regjeringa,
sammen med de hel- og halvstatlige storselskapene Hydro, Statoil
og Statkraft, la hodene sine i bløtt.
"Hmm.. vi har masse gass som vi
må få mest mulig profitt ut av..."
Hvordan kunne dette redde
det norske klimaregnskapet? Med
hjelp fra reklameselskapet
Geelmuyden Kiese fant de ut at
gass fører til mindre CO2-utslipp
enn kull og olje. Plutselig hadde
de et konsept: "Vi bygger gass- Fra lanseringa av Fellesaksjonen.
kraftverk som øker de norske CO2-utslipHavnivået vil stige, først og fremst fordi
pene med 5-6%, og så lager vi avtaler med
vann utvider seg ved høyere temperaturer.
de andre nordiske landa om at de kan tenDette kan bringe millioner av mennesker
ke på å la være å bygge nye kullkraftverk"
på flukt, og legge store deler av de mest
(intensjonsavtaler).
produktive jordbruksområdene under
Geelmuyden Kiese fikk også oljeselvann. Fisk får næringsgrunnlaget trua, og
skapene til å bytte navn til Naturkraft for
mer ekstremt vær vil kunne forsterke proanledningen, og råda Jens Stoltenberg til å
blemene for folk og matproduksjon enda
si at gass er miljøvennlig i alle uttalelser
mer.
om gasskraftverkene.
Dette har et nord-sør-perspektiv, som i
mange miljøproblemer. Det rike nord står
Drivhuseffekten
for hoveddelen av drivhusgassutslippene
FNs klimapanel, verdens ledende klimaog fattige land i sør får hoveddelen av proforskere, har lenge advart mot at utslipp
blemene. Hvem vil ha råd til å brødfø seg i

en verden med stigende matvarepriser på
grunn av redusert matproduksjon? Vil
Nederland eller Bangladesh best klare å
beskytte seg mot stigende hav? På litt sikt
vil krisene i større grad nå rikere land
også, og vanlige folk i nord vil merke at
deres interesser ikke har vært sammenfallende med oljekapitalens og den norske
statens.
Motstand mot gasskraftverk!

I midlertid fantes det folk som tvilte litt på
staten og kapitalens miljøprosjekt. Rundt
omkring våkna folk opp, og så at den viktigste energipolitiske utfordringa de rike
landa står ovenfor er å bruke mindre energi. Norge er i verdenstoppen både når det
gjelder forbruk og produksjon av energi.
Regjeringa har til hensikt å eksportere
energien fra gasskraftverkene. Et prosjekt
som bidrar til å øke energiforbruket i
Norden og i beste fall kan være med å redusere veksten i CO2-utslippene i Norden
er ikke noe miljøprosjekt. Fordi Sverige
skal slutte med kjernekraft har Regjeringa
øyna et nytt marked for norsk energi, men
det er ingen vits i at andre land kvitter seg med
t ett miljøproblem for å
skaffe seg et nytt.
Energiøkonomisering
og nye fornybare energikilder, som sol, vind
og bio-energi må bli politikken for framtida.
Miljøorganisasjonene,
statens miljøfaginstanser og 100 000 mennesFoto: Tord Lejon
ker (underskriftsaksjon)
uttalte seg kritisk til gasskraftverkene. Hos
Olje- og Energidepartementet satte de seg
ned og leste alle de kloke ordene. De gikk
likevel ikke vekk fra at de har laga et "miljøprosjekt". Noen miljøorganisasjoner
skreiv derfor en anke på byggetillatelsen
for å gi departementet en ny sjanse til å
tenke seg om. Noen regner med at staten
og kapitalen nå forstår at de tok feil og
trekker byggetillatelsen tilbake, andre regner med at det kanskje blir lettere for dem
hvis vi gir dem et lite puff. Og det er akkurat det vi har tenkt å gjøre!

FELLESAKSJONEN
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Aksjonr mot
~kraftverk!

F

ellesaksjonen mot gasskraftverk er en
nystifta og tverrpolitisk aksjon bestående av enkeltpersoner som vil jobbe mot
gasskraftverkene. Aksjonen er stifta for å
mobilisere folk til sivil ulydighet mot bygginga av gasskraftverkene på Vestlandet,
og å skape så mye bråk rundt saken at det
blir politisk umulig å bygge gasskraftverkene. Det er starta fire aksjonsgrupper, i
Oslo, Bergen, Trondheim og i Øygarden,
flere er på trappene rundt omkring i landet. Gruppene er aktiviststyrte og styrer
seg sjøl under en felles plattform.
Vi vinner!
Denne gangen skal regjeringa krype tilbake. Ikke fordi vi på noen måte kan få banka inn noen nye argumenter, men fordi vi
presser dem. Frykten for å bli konfrontert
med folk er stor. Anken er ikke ferdig behandla, de har smutthullet de trenger.
Det er på tide at vi slår tilbake mot
Norges menneske- og miljøfiendtlige
energipolitikk. Det dreier seg sjølsagt ikke
om noe miljøprosjekt, men
høyest mulig
kortsiktig
profitt på lagerressursene
i Nordsjøen.
Ressurser
som etter kapitalismens
spilleregler
må brukes
opp fortest
mulig før oljeselskapene mister energimonopolet. Vi endrer ikke Norges energipolitikk ved å sitte og regne på et kontor, men
mange holder på å våkne, og mobiliserer
vi mange nok kan vi stanse gasskraftverkene. Når vi stopper gasskraftverkene får
regjeringa og oljekapitalen et av sine største tilbakeslag til nå. Vi lover at det ikke
skal bli det siste!
Aktivistsamling!
Fellesaksjonen mot gasskraftverk har aktivistsamling i Øygarden 9.-10. august, med
debatt, kultur, foredrag osv (teltleir). Meld
deg på, bli med i kampen mot gasskraftverk og Regjeringas sinnssyke energipolitikk!
Fellesaksjonen
har
adresse
Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo,
tlf. 22361713/94440668, faks 22361714,
postgirokonto 0807 227 8802.

Forhall kamp mot EU
Med EØS-avtalen,
Schengen og ei fortsatt
like EU-kåt regjering
fins det ingen grunn til
å avslutte EU-kampen.
og det har da Ungdom
mot EU heller ikke
tenkt å gjøre.
Av Erling Hobøl

U

ngdom mot EU hadde landsmøte i vår,
og er fortsatt en levende og aktiv orgnisasjon som samler ungdom til kamp mot
EU, EØS, Schengen og andre unionistiske
uting. Ny leder for Ungdom mot EU er
Haakon Flemmen. Han er 20 år og kommer fra Sandefjord.
Haakon synes det står bra til
med orgnisasjonen han skal
lede.
-Vi har fått med en del nye ivrige folk og det skjer mye i
organisasjonen.
-Men er ikke EU kampen
over da ?

-Nei, kampen vi fører i dag
mot EØS-avtalen og
Schengen går på mye av det
samme som kampen før folkeavstemninga. Det som
gjør det vanskeligere nå er at
at vi ikke har stemmerett over
det som skjer og kan ikke få det
stemt ned i ei folkeavstemning.
Haakon mener de to viktigste
nei-sakene nå er Schengensamarbeidet

og den utvida EØS-avtalen. Den utvida
EØS-avtalen handler om at EØS -avtalen
også skal gjelde mat og dyr (les forrige Rebell!).
- Veterinærkontrollen blir overført til
avsender og fjerning av grensekontrollen fører til fri flyt av sjukdommer som salmonella og kugalskap, sier Haakon.
Begge disse sakene kommer opp i Stortinget
omtrent samtidig som dette nummeret av
Rebell kommer ut. - Regjeringa har bestemt
seg for å presse Schengen avtalen raskt
gjennom Stortinget, i tillegg ser det ut som
regjeringa har sørga for at Stortinget har
veldig mye å gjøre når Schengen skal behandles så den kan skli så lett gjennom som
mulig.
EU i valgkampen
I tillegg til de politiske sakene jobber vi også med organisasjonen.
Vi skal jobbe mer på skoler,
komme mer ut i distriktene og
verve nye medlemmer!
Haakon minner oss på
at det er viktig at det fins en
tverrpolitisk front som jobber med EU saker.
- EØS og EU-tilpassning kan ses på veldig
mange områder i samfunnet. Det er viktig at mange
jobber mot dette. Rød
Ungdom har gjort en bra jobb
til nå og jeg håper dere fortsetter med det, jeg håper også at
dere hjelper til å sette EU-saker på
dagsorden i valgkampen, avslutter
Haakon Flemmen.
-

Søstre, kamerater!
(Melodi: Kjerringa med staven,
tekst: Jørgen A.Strickert)

Kjerringa med staven,
stryker skjortekraven.
Kvinnen tjener mannen, som seg hør og bør,
samme luselønna som hun hadde før,
kjerringa med staven.

Kjerringa med staven,
hvile får i graven.
Ikke før er mannen god og mett og stinn,
kan hun ta seg tiden til å sovne inn,
kjerringa med staven!

Kjerringa med staven,
likestilt med slaven.
Når hun har lagd middag, må hun vaske opp.
Når det lir på kvelden, selger hun sin kropp,
kjerringa med staven.

Søstre, kamerater,
her står vi og prater!
Skal vi vinne kampen, holder ikke prat!
Vi må ut og stå på krava, kamerat!
Søstre, kamerater!
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e
Er det greit at vold og undertrykking framstilles som nytelse og erotikk? Er det
et "privat" spørsmål når pornoindustrien og SM-forkjemperne driver propaganda for at det er moderne å tenne på undertrykking? Nei! Venstresida må ta stilling mot SM-ideologien og pornoindustriens offensiv!
Av Trine Haagensen
og Magnus E. Marsdal

N

att til 1. mai i Oslo i fjor fant
det sted et "alternativt" house-party, hvor det var om å gjøre å
være mest kinky og "frigjort". Det
var faktisk en kinky-konkurranse.
De som vant hadde for anledninga
tatt på seg bleier, kyse og smokk.
De dansa rundt til en intensiv suggerende musikk med barneskrik.
Mot slutten av dansen trakk de opp
dukker av bleiene, som de lata som
de voldtok og mishandla. Det hele
blei avslutta med at dukkene, som
da viste seg å være fylt med blod,
blei skjært opp i biter. Dette var
altså de mest kinky og frigjorte.
På en rave-fest på Blitz sist
sommer, var det konsert med
Sadomaoistan. Med full sm-drakt
bandt de en av band-medlemmene
til et kors, og piska han på scenen,
i tillegg til det heila de (Heil
Hitler), og heiste plakater med tekstene "bondage med bandage" og
"Who is your master". I baren viste de sm-tegnefilmer, som stort
sett handla om en dame som blei
bundet fast voldtatt og mishandla,
og hadde en sm-fotoutstilling med
blødende rygger og bryster og pisking og blod og gørr.
Kvinnedagen for SM?

I Oslo 8. mars i fjor dukka SMIA
(interesseorganisasjon for sadomasochister) opp i 8.mars toget med
sm-parola: "SM er samspill ikke
vold".
Det hippe ungdomsstedet "So
What" i Oslo arrangerte slaveauksjon, hvor du kunne by på din egen
slave for kvelden. Noen av "slavene" var for anledningen sminka
svarte, sånn at auksjonen skulle
virke så naturtro som overhodet
mulig. Unge jenter med tilknytting
til det radikale miljø i Oslo lenker
seg fast med hundelenke til kjæresten sin. NRK's fredagsunderholdning for ungdom, vorspiel, har
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sjekking og drekking som hovedbudskap, og lenker "akkurat passe
gamle" jenter fast i babe-stanga.
Kvinne bli ved din lest.
SM er altså "i vinden". Pressa
har stadig oppslag om saka, SMerne reklamerer i Dagbladet hver
gang de skal ha show, sm er mote,
osv. Det er fakstisk ikke noe sjeldent syn å se ungdommer med
hundelenker i Oslo. Og som eksemplet fra Blitz viser; vold i form
av sadomasochisme vinner innpass i miljøer som ofte regnes til
venstresida i politikken.
Det er svært delte meninger
om SM også
blant folk
som ser på
seg sjøl som
radikale, og
det trengs
debatt. Vi vil
bidra til debatten med
denne artiklen, og vil
med en gang
gjøre det i
klart at for
oss er målet
med debatten at vi skal 1;;Z:
.clrames
samles om
en klar forståelse av at SM er vold, SM er
skadelig for kvinnekampen, og bildet av "SMere som en undertrykt
minoritet" er en del av pornoindustriens strategi for å rydde vekk
den ideologiske motstanden mot
pornoens undertrykking og menneskeforakt. Denne artikkelen gir
ikke plass til alle argumenter, så vi
vil holde oss til noen hovedpunkter.
Det private er politisk

Kvinnebevegelsen har kjempa
igjennom en forståelse av at den
"private" undertrykkinga av kvinner er et politisk spørsmål. Det
som rammer kvinner i familien,

gjennom seksualisert undertrykking, i forholdet til egen kropp,
barn osv. er samfunnsmessige problemer, det påvirker kvinners stilling og muligheter i samfunnet.
For underkua, oppbanka, skamfulle mennesker har ikke et godt utgangspunkt for å kjempe for sine
rettigheter i samfunnet.
Samtidig er det omvendt;
kvinners samfunnsmessige stilling
påvirker "private" forhold.
Kampen for høyere lønn og økonomisk sjølstendighet gjør kvinner
mer uavhengige av mannen og familien, og gjør det dermed mulig å
bryte ut av
"privat" undertrykking. De
ulike sidene
ved kampen
for kvinnefrigjøring
må gå hånd
i hånd.
0g
sjølsagt er
volden
kvinner utsettes for et
enormt problem helt i
Do the right thing.

seg

sjøl.

Dette
er
vold og nedverdigelser vi ikke kan
akseptere, det må bekjempes.
Mot privatisering av volden!

Det er kvinnebevegelsen som har
æra for at privat vold er blitt annerkjent som samfunnsproblem. Det
er de siste tiåra at voldtekt i ekteskapet har blitt et lovbrudd i vesteuropeiske land. Nå heter det konemishandling, ikke "husbråk" som
politiet alltid kalte det før. Dersom
politiet tror det har forgått vold eller mishandlig, kan de etterforske
det og eventuelt ta ut tiltale, det er
ikke et ansvar som bare hviler på
offeret. Dette viser at "privat" vold
mot kvinner blir sett på som et

samfunnsproblem langt mer nå
enn før. Dette har vi oppnådd gjennom aktiv kamp mot porno og prostitusjon, gjennom oppbygginga
av krisesentrene, gjennom Ta
Natta Tilbake-aksjoner.
Det er ei viktig landevinning
for kvinnefrigjøringa at samfunnet
ikke automatisk godtar alt som
skjer "i hjemmets lune rede", voldtekt er forbudt også for en ektemann. Mye av argumentasjonen til
forsvar for SM er et angrep på denne landevinninga; vi skal liksom
ikke bry oss med ting fordi de er
"private".
I tillegg til at vi sjølsagt er uenige i at vi ikke skal bry oss med
"privat" vold, må vi påpeke at SM
langt ifra er noen "privat" affære.
Eksemplene i starten av denne artikkelen viser at det drives omfattende SM-propaganda i offentligheten, og det er ikke særlig mange
pornoblader som kommer ut i dag
som ikke "spriter opp" med SM i
tekst eller bilde. Så forsvaret for
"det private" er ikke bare feil, det
er også falsk, i denne debatten.
Hva slags seksualitet?

Skal vi diskutere SM må vi forstå
at kvinneundertrykkinga er vevd
inn i seksualiteten i vårt samfunn.
Vi kan si at det dominerende er en
patriarkalsk seksualitet.
Patriarkatet er det systemet
som undertrykker kvinner og gir
menn privilegier. Det kommer fra
ordet pater; far, overhode. Dette er
det ikke nødvendig å gå nøye inn
på her. Det som er viktig er hvordan patriarkatet utarter seg i dag:
-Jentebarn blir drept i Kina
-omskjært i Afrika
-Kvinner tjener 20% mindre
enn menn i Norge
- Kvinner blir solgt som slaver
på prostitusjonsmarkedet i
Asia
Og over hele verden blir kvinner slått av sine menn. Kvinner er
et annenrangs kjønn.
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Den patriarkalske seksualiteten er altså mannssamfunnet, klassesamfunnet, undertrykkersamfunnet sin seksualitet. Vi veit hva det
handler om: Menn tar initativ, og
kvinner blir tatt. Makt er erotisk.
Kvinner skal "erobres", "nedlegges". Mannen har makt til å tvinge
seg til sex, og dette erotiseres (gjøres erotisk). Ikke bare for mannen:
"Kom å voldta meg!" står det på
forsida av Aktuell Rapport, også
kvinner tenner på makt fysisk makt
og voldtekt, i følge pornoen.
SM erotiserer vold!
Sadomasochisme er en ekstrem variant av den patriarkalske seksualiteten. Og her er vi ved et hovedpunkt: Problemet med SM er at det
-erotiserer vold og undertrykking-!
Smerte, fornedrelse, vold, makt,
avmakt, dominans og underkastelse; alt dette er i sadomasochismen
noe å bli kåt på, noe erotisk, noe
bra. Dette er undertrykkernes ideologi, ikke de undertrykte. Når seksualisen vold mot kvinner er et
stort problem, noe som ødelegger
livene til folk, hvem tjener da på at
"radikale" miljøer driver storstilt
propaganda for at vold og undertrykking er erotisk? Ikke vi som
kjemper mot undetrykkinga, i
hvertfall.
Det står en ideologisk kamp
om seksualiteten, om hva som skal
være erotisk. Pornoen har et klart
budskap: Mennesker som varer er
erotisk. Kvinner som bruksting er
erotisk. Voldtekt og sadomasochisme er erotisk. Hva er alternativet?
Erotisering av likeverd er det venstresida må stå for.
Vi kan ikke godta at vold og
undertrykking er en nødvendig del
av seksualiteten for at det skal finnes noe å tenne på. For det er pornoindustrien og dens patriarkalske
seksualitet som er tjent med at vold
og undertrykking gjøres erotisk, og
til sjuende og sist er det kapitalen
eierklassen - som tjener på dette,
fordi de henter profitt fra kvinneundertykkinga hver eneste dag;
gjennom lav kvinnelønn og gratisarbeid i familien.
SM er altså ikke "alternativt"
eller -frigjort", det er en ekstrem
variant av den patriarkalske, kvinneundertrykkende seksualiteten.
For revolusjonære er det helt nød-

vendig å ta standpunkt mot SM,
fordi SM understøtter kvinneundertrykkinga og dermed det bestående samfunn og eierklassens
makt. -Men SM er jo frivillig for
dem som driver med det, de tvinger
ikke oss andre til noe som helst?

kan noen spørre. Men godtar vi
stripping, når stripperen sjøl hevder at dette er gøy og frigjørende?
Nei, fordi vi mener at stripping
sprer et budskap som har konsekvenser for langt flere enn den ene
stripperen.
"Liberalisme"
SM er altså i ferd med å bli en
trend som flere og flere som vil
"følge med" hiver seg på. De som
presser på for denne trenden og
dermed legger premissene for den
er pornoindustrien, ikke de som
går med SM-paroler i 8.mars-toga.
SM-trenden har sammenheng
med den almenne "liberalismen"
som er på offensiven, anført av
'markedsliberalismen". Alle hindringer for økt profitt og makt til
kapitalen skal fjernes, og dette kalles "liberalisme". For porno- og
prostitusjonsindustrien er en moral
som er mot vold og undertrykking
absolutt en slik hindring. for eierklassen generellt er krav om like,

verd mellom kjønnene og dermed
høyere kvinnelønn en slik hindring. I "markedets" og "liberalismens" navn skal alt slikt vekk, og
SM-propagandaen har sin rolle å
spille i dette.
"Liberalismen" finner vi også
innafor narkotika-spørsmålet,
"voksne mennesker må få velge
sjøl" sier tilhengeme av
Individuell Frihet Til Enhver Pris.
Men vi er mot narkotika og mot legalisering, og har ingen problemer
med det standpunktet. Det er ikke
opp til enkeltindivider å håndtere
dette spørsmålet, og vi veit at en
dopa arbeiderklasse eller en dopa
ungdomsgenerasjon er til skade for
alle slags rettferdige opprør og dermed for folk flest. Illusjonen om
Den Individuelle Friheten og "du
er din egen lykkes smed"-ideologien er utbredt blant SM-tilhengere,
men den har ingenting på venstresida å gjøre.
Pornoens gallionsfigurer
For pornobaronene er det viktig å
få bort bildet av at de som står bak
pornografien er "feite pornogriser
som tjener seg rike på andres fornedrelse". Derfor har alle pornoblader nå kvinnelige redaktører.
Derfor kom det på 80-tallet ei stor

satsing på lesbiske i pornoen, og
porno for lesber. For da er det ingen
Ond Dollar-mann involvert, liksom.
Og de homofile er en undertrykt minoritet, så det å angripe deres pornografi er å undertrykke deres legning
og seksualitet. Kvinner og homofile
er de beste gallionsfigurene for den
pillråtne pornoindustrien, for de er
vanskelige å angripe.
Det er det samme det handler
om når SM-ere framstilles som en
undertrykt minoritet. Voldspornoen og erotiseringa av vold handler plutselig ikke om rovgrisk og
kynisk utnytting av mennesker
lenger, det handler om "retten til å
være pervers".
SM er et ekstremt uttrykk for
den patriarkalske seksualiteten i
vår kultur. SM er tillært gjennom
SM-pornoen, SM-propagandaen
og gjennom vår patriarkalske kultur generelt. Vi tviler ikke på at
mange av dem som deltar i hylekoret mot "den moralistiske undertrykkinga av den stakkars SM-minoriteten" mener det de sier helt
ærlig. Men de tar feil, for sadomasochisme er ingen undertrykt legning på samme måte som homofili.
Og når SM-ere bærer sine paroler
1. mai eller 8. mars er de ikke forkjempere for en urettferdig undertrykt seksuell minoritet, de er forkjempere for erotisering av vold og
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nyttige gallionsfigurer for den brutale voldspomoindustrien.
Men venstresida vil ikke la seg
lure av pornoindustriens alibi-figurer, om de er kvinnelige redaktører,
porno-lesber eller SM-forkjempere! Kamp mot SM-ideologien og
pornoindustriens offensiv!
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1111JDOUNGDOM?
Hvorfor blir folk med i Rød Ungdom? Er det fordi de har lest masse av og
om Marx? Er Rød Ungdom-medlemmer hemmelige mennesker med dekknavn og ingen venner? og tror de egentlig helt på alvor at vi kommer til
å gjøre slutt på kapitalismen og all undertrykking? Du kan møte tre av
dem i Rebell:
Nina

15 år, vært med i 1 mnd.

Hannah

17 år, vært med i 3 år.

Pål

22 år, vært med i 6 år.

Skoleelev, Oslo Rød Ungdom.

Skoleelev, Gol Rød Ungdom.

Student, Leder i Trøndelag RU.

-KUNNE DU ikke like godt vært med i en av

-HVORFOR BLEI du med i Rød Ungdom?

-FÅR MAN mange problemer av å være

de andre organisasjonene som kaller seg

-Jeg visste at verden ikke var helt som den
skulle, og den beskrivelsen av samfunnet jeg
fikk på Rød Ungdoms Bøllekurs likna mye på
det jeg sjøl opplevde. Jeg gikk fra Sosialistisk
Ungdom til RU. Mange i SU har alt for stor tru
på å endre verden gjennom Stortinget, og
mange SUere tenker mer på sin egen karriere
enn på å få med seg folk flest. Jeg ville ikke
være med i en organisasjon leda av ungdomspolitikere, men i en aktivistisk, revolusjonær
organisasjon for vanlige, radikale ungdommer.

med i det revolusjonære Rød Ungdom?

radikale eller revolusjonære?

-Nei, jeg mener Rød Ungdom er den
eneste ungdomsorganisasjonen som gjør
en seriøs jobb i kampen mot hele det samfunnssystemet som gjør at folk ikke har
det bra. Rød
Ungdom er en
opprørsk og revolusjonær organisasjon som tar ungdom på alvor. Og
Rød Ungdom gjør
noe, og er revolusjonære i praksis,
ikke bare i teorien.
Jt
-Hva er de
viktigste arbeids:: områtIPne for deg?

-Helheten
er jo det viktigste,
at vi står for et alternativ til fortsatt
kapitalistisk undertrykking. For
meg er jentekampen veldig viktig; bøllekurs, pornobål,
8.mars-markeringer og slikt. Antirasisme
er også en hovedsak, det er veldig bra at
Rød Ungdom har gjort mye i arbeidet med
å få nazistene vekk fra Alnabru, f.eks.
Skolepolitikk og kamp mot privatisering
og rasering av velferd er også ting jeg er
opptatt av.
-Er det noe du vil en-

-Hva har du lært av å være med i Rød
Ungdom?

-Man lærer å forstå samfunnet på en måte som
aldri skolen eller massemedia gjør. Jeg har fått
øya opp for hva som virkelig skjer, og ikke
minst hvorfor . Gjennom Rød Ungdom har jeg
fått mer respekt for meg sjøl, også som et tenkende menneske. RU har gitt meg trua på at
ungdom, også jeg sjøl, er viktige - det er viktig
at vi velger side.
-Venstresida er ikke særlig sterk i dag, trur
du at de samfunnsendringene du jobber for
noen gang kommer til å skje?

-Det må skje! Vi kan ikke fortsette den kapitalistiske utviklinga særlig mye lenger, se for
eksempel på miljøkrisa. Folk får det verre år
for år nå, og det kommer folk ikke til å godta
for evig. Rød Ungdom går i spissen i kampen
for et sosialistisk samfunn, og det betyr at vi
virkelig står for et alternativ til den rådende utviklinga.
-Men hvis du sier at samfunnsomveltning
"må skje", hva skal vi da med en revolusjonær
bevegelse?

-Det fins mange
ulike "løsninger" på
krisene kapitalismen
-Rød Ungdom er flinskaper. Fascismen
ke til å ta imot nye medkommer også til å
lemmer. Men RUere her i
Oslo har endel fordomframstille seg som et
alternativ. Det fins
mer, for eksempel mot
ingen garanti for at
folk som ikke kommer fra
østkanten, men fra vest- Det var jo et ganske artig bilde dah, folket ikke følger
fascistene, det har vi
kanten, det er liksom ikke Hannah.
like bra. Noen har også aldersfordommer, sett før. Det trengs politisk kamp; klassekamp.
de går ut fra at eldre folk alltid kan mye Derfor må vi bygge en sterk revolusjonær ungmer enn yngre folk. Men slik er det ikke domsbevegelse, avslutter Hannah fra Gol Rød
alltid, sier Nina til Rebell.
Ungdom.

dre eller gjøre bedre i
Rød Ungdom?

-Nei, ikke sånn til daglig, ikke jeg
ihvertfall. Men vi veit jo at revolusjonære
har blitt holdt ute fra arbeidsplasser, og vi
veit at staten har overvåka oss og fortsatt
gjør det. Og så må man bruke en del tid på
dette da, men det er ikke et problem, de
fleste liker jo å bruke tid på noe de ser
som viktig, meningsfylt og gøy.
-Er det typisk at du som er en eldre
gutt er leder i distriktet?

-Flertallet av de mest aktive medlemmene er jenter, trur jeg. Og jenter har posisjoner med makt, f.eks. leder og nestleder i Rød Ungdom. Så det er ingen sjølsagt ting at gutter er ledere. Gutter pleier å
dominere på de fleste områder i samfunnet, men i Rød
Ungdom tar vi konsekvensene av jentekampen også internt.
Den interne jentekampen har endra og
endrer fortsatt forholdet mellom guttene og jentene i organisasjonen.
-Er Rød Ungdom
viktig?

-Absolutt. Offensiven mot arbeidsfolks rettigheter, raseringa av distriktsnorge og den aggressive norske imperialismen gjør at et revolusjonært
svar
trengs mer for hver dag. Vi har framtida
foran oss, men gjør en forskjell også idag.
Vi organiserer stadig flere folk til kamp
på riktig side, og vi betyr noe langt utover
våre egne rekker gjennom at RUere er
veldig aktive i alle slags radikale fronter
og organisasjoner. Det viktigste med Rød
Ungdom er kanskje at vi utfordrer den
ideologiske dominansen til høyresida og
eierklassen, at vi står fast på at kapitalismen må avskaffes. For det må den, sier
Pål til Rebell.
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Aslak, 23 år, aldri vært med.
Leder i RV.
-HVORFOR AKKURAT RV?

-Fordi RV er det eneste partiet i Norge
som har et mål som går utover kapitalismen, altså sosialismen og kommunismen. Og i motsetning til små venstresekter er RV et parti som samler folk på
venstresida og betyr noe i norsk politikk.
-Har ungdommen tatt over RV nå,
eller er det bare deg?

-Nei ungdommen har ikke tatt over
hele RV, og det er jo ingen grunn til å
jage ut 40-åringene. Men RV har fått en
ny ledelse som er ganske ung, og ungdommen har fått en plass i RV der vi kan
bestemme ting. Vi er ikke bare gisler eller alibier slik som AUFere er i
Arbeiderpartiet.

-Hva synes du om Rød Ungdom?

-Rød Ungdom er den viktigste og
mest levende partipolitiske ungdomsorganisasjonen i Norge i dag. Rød
Ungdom gjør veldig mye. Jeg tror RU
kan bli mye større, og kan drive arbeid
på enda flere områder enn i dag. Jeg kan
f.eks. ønske meg en større innsats i miljøkampen.
-Er du en politiker?
-Nei. Jeg hater politikere Akkurat

nå har jeg et verv og en jobb folk oppfatter som politiker, og det liker jeg ikke.
Politikere er sleske mennesker som lever av å ha makt eller late som de har
makt. RV jobber MOT makta i dette
samfunnssystemet, ikke for å bli en del
av den sjøl. Vi er ikke interessert i posisjoner, vi er interessert i å organisere
folk til klassekamp og opprør.

-Jeg hater politikere,
sier Aslak Sira Myhre.

Foto: Merete
Rosenberg.

Bestill Rebell fra lageret!
V i har fortsatt endel tidligere utgaver
ir av Rebell på lager, og tilbyr deg disse
for kun 10,- pr stk!
1/96 STOPP NAZISMENI
Inneholder bl. a.:
- Privatisering, et angrep på arbeidsfolk!
- EU vil ha egen atombombe!
- Aksjonisme i Bergen
2/96 8.MARS NUMMER
Inneholder bl. a.:
- Kvinnekamp er klassekamp
- Jenter og data
- Kamp mot salg av kropp
-

Guatemala

- Nord-Irland
- Ivar Aasen
4/96 GRATIS LÆREBØKER!
Inneholder bl. a.:
- Anti-imperialisme i Chiapas
- Slå tilbake hasjen!
- Schengenstorebror ser deg!
5/96 KNUS RASISMEN!
Inneholder bl. a.:
- Antifascistisk strategi
- Islam i Norge
- Ut av Nato!
1/97 8. MARS NUMMER
Inneholder bl. a.:
- Stopp skjønnhetstyrranniet!
- Kvinnekamp mot privatisering!
- Hva er sosialisme?
-

3/96 INTERNASJONAL SOUDAR1TET
Inneholder bl. a.:
- Kurdistan

fra side 19.

lighet til å gripe inn overfor situasjonen på
deres fabrikk i Guatemala. Den var jo eid
av private aksjonærer. Først etter massiv
organisering for boikott av Coca Cola
blant fagorganisasjoner i Europa blei det
gjort noe. Det viste seg da at Coca Cola i
Atlanta ikke hadde det minste problemer
med å avsette ledelsen i Guatemala. Etter
det blei fagforeninga på tapperiet godkjent
og de etterlatte fikk støtte. Og alt dette kun
for ønsket om mer enn 15 kroner dagen i
lønn!
Cola-eksemplet er ikke bare et eksempel på sammenhengen mellom staten, kapitalen og imperialismen, det er også et
eksempel på styrken i internasjonal solidaritet nedenfra; det var internasjonalt press
fra fagrørsla som tvang Cola-sjefene til å
gi etter.

STØTTEKOMITEEN

Støtt kampen for fred i Kurdistan!

Kurdernes
Venner

El Jeg vil bli medlem i Kurdernes Venner

Postboks 211 Sentrum
0103 OSLO
Postgirokonto: 0826 0859 251

(50kr)

Jeg vil ha mer info om Kurdistan og KV

r1

Jeg vil ha

stk boikott Tyrkia T-skjorte (100kr)

111 Jeg vil jobbe med boikott-kampanjen

Navn, adresse og telefon:

Fritt Kurdistan! • Hvordan knuse rasismen? •
0

•

•

•
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