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Gatebilde Ira Charlroi, byen hvor 2500 skoleelever streika mot arbeidsloshet i vinter.
FOTO: ODD IGLEB/EK

RIKE
Belgia i januar. Skolene streiker mot arbeidslosheten blant ungdom. Kravene er: — Kortere
arbeidstid, 32-timersuke! — Minstetrygda opp!
— La de rike betale! Streik og demonstrasjoner
ble avholdt samme dag som avgangselevene
matte melde seg arbeidsledige for a fa trygd etter
sommerferien, den 30. januar!
I Belgia, i en by som heter erfaringene var at den ikke
Charlroi, bor en gutt som mobiliserte ungdom under
heter Marc Vanderlayden. 21 Sr.
Han er medlem av Rote JeDe yngste elevene
ugd, Rod Ungdoms sosterorganisasjon i Belgia. Lars «Rebelle», som er den valBorgersrud har snakket med lonske utgaven av RU henMarc om en skolestreik som vendte seg til komiteen bak
rystet Belgia i januar. Marc marsjen og spurte om det
er arbeidslos. var Breit for dem at Rebelle
tok ansvaret for 5 lage en
Bakrunnen
skolestreik mot arbeidsfor streiken
leshet. Komiteen hadde ingen innvendinger, og RU
Marc forteller:
satsa saerlig p.5 5 mobilisere
Bakgrunnen for skoleelever i alderen 11 — 16
streiken var arbeidet med
som gikk p5 de tekninske
«Ungdomsmarsjen for arskolene. De mobiliserte p5
beide» i 1984. Marsjen var
de samme kravene som
et stort fellesarrangement
ungdomsmarsjen.
av en rekke ungdomsorganisasjoner, bl.a den katolske
Kravene
.ingdomsorganisasjonen,
Det viktigste kravet var:
nen forovrig ogs5 alle andre
Kortere arbeidstid,
iiktige ungdomsorganisa32-timers uke. I tillegg krevjoner. Marsjen var en stor
de de minstetrygd p5 19
suksess og mobiliserte tu000 fr., idag er den p5 8-10
senvis av arbeidslese ung000 fr. Bort med 150 veniommer. En av de negative

Marc Vanderlayden, arbeidslos RUer i Belgia.

tedager for 5 f5 trygd, og
virkelige jobber — ikke
nedsarbeide.
I oktober blei det danna
komiteer for 5 forberede
aksjonen. RU spilte en ledende rolle i dette arbeide.
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Fra time til time
I Charlroi forelop aksjonen
slik:
Forst lagde RU en lopeseddel som blei spredd pa
alle skolene. I den blei elevene spurt om hva de synes

om arbeidslosheten og om
de synes ideen om a lage en
skolestreik var god. Lopeseddelen blei delt ut om
morgenen og samlet inn p5
den samme kvelden. Det
kom inn 250 svar. Elevene
hadde svart med fullt navn
og addresse slik at komiteen kunne settes sammen av
forskjellige folk. Slik at alle
syn blei representert. Datoen for streiken blei satt til
den 30. januar, den samme
datoen som avgangselevene matte registrere seg for 5
f5 trygd etter sommerferien, alts5 150 dager for
skoleslutt. Til a begynne
med gikk arbeide med a f5
folk aktivt med tregt, det
var over 10 Sr siden noe lignende hadde skjedd i Charlroi. To uker for aksjonen var
det 10 medlemmer i kommiteen. Det blei lagd lopesedler som forklarte kravene, og klistremerker.
P5 sjolve dagen var alle
spente. Komiteen organiserte streikevakter p5 de to
tekninske skolene i byen
som stilte seg opp ved portene med plakater. De sperra ikke ingangen, men det
var umulig 8 passere streikevaktene uten a bli sett.

Elevene motte p5 skolen
som vanlig, og fulgte oppfordringa fra streikevaktene
om a bli med i demonstrasjon til neste skole. De fleste fulgte med fra skole til
skole. 15 — 20 skoler streika, tilsammen 2500 elever.

Oppsummering
Endel tumulter blei det jo,
og dette blei sjolsagt utnytta til siste trevl av pressa
etterpa. Som i en klasse
hvor Ireren taste inne elevene, tok de selvsagt og
brot opp dorene. Streiken
kom heft uventa p5 myndighetene slik at de ikke rakk
sette inn potiti i srlig grad.
Aksjonen var storst i
Charlroi, 6500 deltok i hele
land et.
N5r streiken skal oppsummeres m5 det sies at
den hadde sine svakheter.
Under parolen «La de rike
betale» skulle demonstrasjonen kanskje endt opp foran en bank istedet for bare 5
ga fra skole til skole. Entusiasmen og opproret blant
elevene var stort, men kanskje ikke politisk krasst nok
mot de som tjener p5 arbeidslosheten, forteller
Marc Vanderlayden.
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Elfin sprader for dommerbordet, med sine 1.70 pd strempelesten.
Hvem nevnte personligheten?

FOTO: LEIV OLSEN

441g
utradisjonelti

Spreke
jenter
i Stavanger
— Tenk at det i Norge fremdeles
arrangeres missekonkurranser, hvor
jenter blir veid og malt. Det sies at
personligheten er like viktig som
utseende, men det er sjolsagt sproyt.
Jentene skal ha lange slanke bein
med hoye hwler, na som for.
De som arrangerer slike fesj5 er
redde for innblanding fra
kvinneaktivister, som har en
tradisjon i a odelegge slike show p5
forskjellige mater. I Stavanger var
Elfin H5land, Elisabeth Jonassen og
Randi Mobaek med som finalister for
bruke anledningen til a si sin
mening om fesfaet. Og det fikk de,
de tok mikrofonen og stjal showet
for jentesaken. — Slike konkurranser
er gufs fra fortida. Jenter i dag vil bli
sett p5 som tenkende individer, ikke
som pyntedukker.

Ikke hell tradisjonell jente, eller hva?

KIM, kvinner i mannsyrker, er en fri organisasjon for jenter i
mannsdominerte yrker.
Du kan bli medlem i
KIM hvis du mener at
du tilhorer et tradisjonelt mannsyrke.
KIM er 5 dr gammel, og har
idag ca. 60 medlemmer i Oslo.
Det er ogsa KIM-grupper i
Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromso og Mo i Rana. Du
behover ikke ha fatt jobb, eller
vwre fagorganisert for a bli
med i KIM, men de fleste er
organisert i «manneforbund» i
LO.

Felles problemer
Hovedvekten av KIMs medlemmer tilhorer handverk og
industrifagene, men na kommer ogsa ingeniorjentene og
datajentene.
KIM begynte som en diskusjonsgruppe, hvor jenter kom
sammen for a snakke om sine
problemer pd. arbeidsplassene. De folte det var vanskelig
a snakke om sine problemer
med andre venninner som
ikke arbeidet i mannsyrker.
— Hva slags spesielle problemer har jenter i mannsyrker?

Dobbelt sa god

Elfin, Randi og Elisabeth sier sin mening om misse-fesjdet.
FOTO: LEIV OLSEN

RUTE 80 har snakket med Marianne Hansen i KIM og hun
svarer: — A fa jobb i det hele
tatt. Jenter som vil ha jobb i et
mannsyrke ma ofte were dobbelt sa god som en gutt for a fa
jobb. I det private rmingsliv
er det ikke kjonnskvotering.
Forresten, det er det vel ikke i

staten heller, de bare sier
det...
Andre problemer kan vre
nar du er gravid eller har sma
unger. Jenter kan f. eks ha
vanskeligheter med a fa utvida arbeidstoykvota nar de er
gravide.

Stor stette
KIM har ingen makt til a rette
opp i saker for jentene, men
sjolsagt fungerer gruppa som
en stor stette for de jentene
som er oppe i trobbel. Ei jente
som var elektrikerlearing blei
trua med sparken i provetida.
Grunnen var helt tydelig at
hun hadde «feil» kjonn. KIM
og fagforeninga til jenta hjalp
henne slik at hun ikke blei oppsagt. Den lokale klubben loftet
ikke en finger for jenta, sa
hennes arbeidsforhold er ikke
de beste selv om hun har fatt
beholde jobben. Men fagforeninga prover a hjelpe henne a
finne ny lwrlingeplass.

Flere jenter
til mannsyrkene
Det viktigste arbeidet KIM
driver er opplysningsarbeid.
Vi ser alvorlig pa a fa flere
jenter til a sake utradisjonellt.
Sammen med Arbeidsdirektoratet holdes det seminarer for
skolefolk og ansatte i arbeidsformidlingen. Vi reiser ogsa
rundt pa skoler. Til denne
virksomheten blir det na laget
en glimrende lysbildeserie om
temaet.
Til slutt kan du skrive at
jenter pa guttelinjer pa yrkesskolen kan ogsa bli medlem i
KIM...
KARI J.
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Ida Innsamlinga 1 ma!

(

Den 20. april aysluttes Rod
Ungdoms innsamling «VApen til Afghanistan» med
en landsomfattende aksjonsdag. Kttil er det samla inn 151 000 kroner.
Under aksjonsdagen vil
Rod Ungdom samle inn
penger pa gata og dele ut
en fersk lopeseddel om aksjonen og om okkupasjonen av Afghanistan.
Pengeinnsamlinga startet i
fjor sommer pa Rod Ungdoms sommeleir og vakte
fra forste oyeblikk oppsikt.
Den uttrykte malsetninga
om at midlene skulle ga til
vapen for den afghanske
motstandsbevegelsen ble
sterk kost for mange. Fra
Utenriksdepartementet
kom det signaler om at
denne innsamlingsformen
var forbudt, og det viste
seg a v.re en fei[tagelse

var det vanskelig a ikke se
hvilken ayslorende flause
det var. Erik Solheim i SV
var en av dem som stiFte
seg negativt til vapeninnsamlinga, mens Reiulf Steen tok en spade for en spade og sa at solidaritetsarbeide start sett handlet om
to stilling i en veepna konfl ikt.
Aftenposten har i to ledere
gaff mot a samle inn vapen
til Afghanistan, men uten 5
nevne Rod Ungdom direkte. I Bergen, Tromso og
Trondheim har det gaff avisdebatter omkring innsamlingsaksjonen og motstandskampen i Afghanistan.
Alt dette har vrt svrt
viktig. Vi ma mange ar tilbake i tid fora gjenkjenne
den samme debatten.
Men debatten reises med

innsamling er at den har
vakt storre skepsis has
ungdom enn eldre. Gamle
som har opplevd krigen
sjol har gra ,d dypt i lommene og Ott til vapeninnsamlinga. Vi er likevel stolte av at det er Rod Ungdom — en ungdomsorganisasjon — som har iverksett aksjonen. Konkret arbeid er bedre enn ord, som
det sa ofte blir fra politiske
organisasjoner.

jevne mellomrom, nor det
utkrystalliserer seg forskjellige linjer om hva fredsarbeid er eller bar vre. Det
er naturlig a trekke parallellen til slutten av 60-5ra,
da det raste en diskusjon
om parolen oFred i Vietnam». Er det riktig a kreve
fred i et land som er okkupert? Nei. Man ma velge
side i konflikten. Fred kan
ikke oppnas for man &totter den undertrykte parten
mot undertrykkeren. En annen form for fred er i den
gitte situasjonen et diktatur.
Norge har sjol fatt en forsmak av denne formen for
fred, da vi var okkupert av
Hitler-Tyskland. Men for leseren som for ass: Dette er
noe vi kjenner fra historiebokene. En interessant
ting ved Rod Ungdoms

Therese Bliarneboe

Lesernes mening
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En menin

er aldri for wrlig.

Herr redakter !
I nr. 26 ser jeg et gyselig Wide av
Munch. Det var da synd at ikke Norge
kunne fa et slikt bilde.
Var kvinnene i Munchs tid sa uformelige, synes jeg ikke det er noen
god reklame for de norske kviztner.
Men karkskje de hadde BA mye kher pa
seg den gang . .
Synes bladets kvinnelige lesere at dette er noe vakkert
skue? Se etter I nr. 26! Ja, hva osier
herrene? Emma Nicolaisen,
Sseterlandet.

De skulk forandre Oslo.
Planen krevde en mann
NISdelos, uten frykt

Som om

selv. red.

De skapte :

vi skulle sagt det

SYLVIA OG HENNES LfKE
Herr redakter!
Hvorfor skal ukebladene stadig trykke
bilder og tekst om jenter som Sylvia
Casablanca (NA nr, 42)? Med den plassen
bladet gir til slike, kan det gi ungdommen inntrykk av at det er alike typer
som er verdt A skrive om — at slik skal
idealet vsere. Den gir dem faiske idealer
— som ikke er noe verdt. Jenter som
flyr fra maim til mann er vet Mice noe

FRITIDSKLURBER

SLAKTES

Bette opp?

Fru Marit H., Noland.

!

Og net som det snort er
sommer...
red.
—
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Til Moskva for fred?
I manedsskiftet juli — august gar Verdensungdomsfestivalen av stabelen i Moskva. Flere politiske og
andre norske ungdomsorganisasjoner deltar pa festivalen, som paberoper seg a vmre en «fredsfestivab ► .
«Tross ulike verdisyn og forskjellige oppfatninger om
mange vesentlige sporsmal,
er vi enige om behovet for
kontakt og dialog pa tvers
av skillene ost-vest og n ordsor» peter det i en uttalelse
fra Festivalkomiteen.

Rekordstort
Enigheten er opplagt stor,
ogsa utenfor Moskva. NM festivalen avholdes til sommeren vil arrangorene kunne skilte med en rekordstor
oppslutning fra ungdomsorganisasjoner — p5 tvers
av politiske leire. Det henger sammen med at mange
av de internasjonale paraplyorganisasjonene har beslutta seg for a delta for
forste gang p5 mange Sr.

3. Verden
Det vil ogs.5 delta representanter fra frigjoringsbevegelser i den tredje verden, bl.a. fra SWAPO,
FMLN og PLO, men i denne
delen av verden er ikke enigheten like stor som i Europa . .
Arsaken er at ungdommer i
flere av den tredje verdens
frigjoringsbevegelser bruker
sine krefter pa 5 slags mot
Sovjet. Afghanerne og eritreerne vil derfor ikke engang

verre innbudt ill Verdensungdomsfestivalen i Moskva.
De organisasjonene som

stutter opp om Moskva-festivalen fora inng5 i «en dialog p5 tvers av skillene est-vest og nord-sor» vil oppdage at en side av bordet
star torn.

«Antiinnperialisme

►

Dette er sjolsagt kjent for
dem som deltar, likevel tror
de festivalen kan bidra til 5
«apne kanalene». Tankegangen er i beste fall naiv.
Festivalen star ikke bare i

freds- og nedrustningens
tegn, ogsa i «anti-imperialismens».
Anti-imperialisme i en okkupantmakts hoysete er
dray kost a svelge, for dem
som ikke er gatt seg alldeles
vill i en ideologisk orken.
Krig er en fortsettelse av
politikken med andre midler,
sa Clausewitz, og med det
mente han at krig ikke skaptes av vapen men av politiske konflikter som ikke kan
loses fredelig. Imperialisme
er fortsettelsen av en politisk og okonomisk rivalisering.

— Moskvafestivalen er
et PR-jippo, sier Per
Overrein, leder i Red
Ungdom. FOTO: ROTE
80

Nasjonal
sjolrfiderett
Den som kaller seg anti-imperialist tar stort sett stilling
til nasjonenes sjolraderett.
Man behover ikke ha sa stor
ideologisk ballast for 5 to

stilling i et s5 konkret sporsm51 og for de fleste stiller
det seg noks5 enkelt.
Egentlig burde det ikke vae
re stort verre a betakke seg
fora gjeste en festival der
vertskapet forer en okkupasjonskrig. Slik Sovjet
n5 har gjort i fern Sr mot nabolandet Afghanistan.

Boikotter
Av denne grunn boikottes
Verdensungdomsfestivalen
av organisasjonene YLI,
Rod Ungdom og Norsk Maiungdom. Det vakte en del
oppmerksomhet da Unge
Hoyre ifjor var med p5
stemme LNU med pa turen,
seinere aysto imidlertid
Unge Hoyre fra 6 delta sjol
etter eksempel fra europeiske sosterorganisasjoner.
En annen slagside ved arrangementet er hvordan det
siden kan utnyttes av den
offisielle sovjetiske propagangdaen.

Festivalen
Verdensungdomsfestivalen
avholdes hvert fjerde ar og
ble innstifta like etter 2. ver-

denskrig. Det er den osteuropeiske VDU og VestEuropas CENYC som organiserer festivalene, som
skal vmre av en storrelsesorden p5 linje med OL og
har belopt seg sa kostbare
av bade Frankrike, Finnland
og Hellas ikke sa seg i stand
til a stille som vertskapsland.

.......

Deltar
.350:025,49e

dere

Marit Arnstad, (22),
nestleder i
Senterungdommen.
— Det har radet en viss usikkerhet i Senterungdommen angaende deltakelse pa verdensungdomsfestivalen. Vi er kommet fram til at vi ikke motsetter oss deltakelse fra vart nordiske
forbund (NSF), eller LNU, men vi vil ikke reklamere for arrangementet eller oppfordre vare sentrale tillitsvalgte til 6 reise.
— Arsaken til det er forst og fremst at festivalen er lagt til
Moskva, etter at andre steder ble diskutert tidligere. Vi frykter
at festivalen kan utnyttes som et PR-jippo for Moskva. Pa den
andre siden mener enkelte at den er viktig fordi den er en kanal
mellom ungdom i est og vest.

Jens Stoltenberg (26) formann i AUF.
— Vi skal delta pa ungdomsfestivalen fordi vi mener det er
viktig S markere synspunkt om invasjonen i Afghanistan og
stone til Solidaritet i Polen. Vi tror ogsa det er viktig S knytte
kontakter med myndighetene i sovjetunionen som andre land
for S fremme nedrustningen og ayspenning.
— Det er ikke minst viktig S treffe representanter fra progressive bevegelser i 3. verden, PLO, ANC og ungsandinistene
skal alle delta pa festivalen.
— Bekymrer det dere ikke at ikke folk og nasjoner i konflikt
med Sovjet ikke kan delta?
— Klart det er galt, men det er haplost S vmre mot enhver kontakt med representanter for negative regimer. Kontaktloshet
forer bare til kald krig.

Moskvafestivalen.
Erling Moe, (27),
Formann i unge Venstre
— Unge Venstre har vedtatt 6 delta. Vi kommer til S gjore dette ved S folge opp LNU's opplegg og nominere via LNU.
— Dere har ikke betenkeligheter ved 6 delta nal- ikke folk og
nasjoner i konflikt med Sovjet kan delta?
— Vi deltar ut i fre folgende syn: Ungdom fra hele verden
kommer i kontakt pa tvers av landegrensene pa festivalen. Alt
kan ikke vre ideelt, som pa andre festivaler. Den kunne sjolsagt vmrt enda breiere sammensatt, men det er ikke argument
nok. I det oyeblikket man utelukker en slik festival vil man utelukke alle festivaler som gar pa tvers av tradisjonelle skiller.

Kai Henriksen, (28)
formann i Unge Hoyre
— Vi var med pa forberedelsesarbeidet, med et Spent sinn.
Men i samsvar med Are vest-europeiske sosterorganisasjoner, fant vi siden ut at det var sjanser for at dette var et stort
PR-jippo for det totalitmre sovjetiske regimet. Vi deltok ogs6
— gjennom var. paraplyorganisasjon DEMYC — som observatorer pa forberedelsesmotene. Ettersom det var umulig 6 fa
garantier for at vi kunne reise Polen og Afghanistansporsmalet
eller kritisere Sovjet, og at det ikke skulle gjores enstemmige
aystemninger var vi redd for S bli utnyttet. Pa slike festivaler er
det vanlig med enstemmige aystemninger for S samles om
kompromiss-standpunkt. I Sovjet vil flertallets syn offentliggjores.
— Men dere har stemt NGS og LNU med?
— NGS er en selvstendig organisasjon. Der det riktignok fins
moderate medlemmer. PS LNU' s andre mote gikk vi imot deltagelse.

IStbogo&

Kristin Halvorsen, (24),
leder i Sosialistisk Ungdom
— SU har ikke fattet noe formelt vedtak pa hvorvidt vi skal delta. Vi synes ikke vi har hatt tilstrekkelig informasjon.
— Har dere betenkeligheter nar ikke folk og nasjoner i konflikt
med Sovjet kan delta?
— Det er en viktig faktor i vare vurderinger. Men i prinsippet er
ikke SU for boikott av Sovjet, vi onsker apne kanaler, det betyr
ogsa kontakt med ost-europeiske opposisjonelle. Det er viktig
med kritiske roster p6 festivalen. Samtidig betyr det mye S mote frigjoringsbevegelser fra 3. verden.
— Har du noe personlig standpunkt om deltagelse?
— Slik opplegget fortoner seg nã, er jeg positiv.

Per Overrein, (28),
leder i Rod Ungdom.
— Rod Ungdom vil ikke delta pa Moskva-festivalen. Arsaken til
det er at festivalen vil bli tatt til inntekt for Sovjetisk innen- og
utenrikspolitikk. Det vil vmre ungdommer fra hele verden tilstede, arrangementet gir Soviets en sjanse til 6 kjore et gedigent PR-jippo. Rod Ungdom er ikke imot diplomatiske forbindelser mellom suverene stater, sjol om vi stetter sanksjoner
i alvordlige situasjoner. Men denne festivalen handler ikke om
den slags forbindelser, man kan ikke skape apne kanaler nSr
hele arrangementet er er velregissert, statlig opplegg.
— Et argument er at man meter representanter fra frigjoringsbevegelser. Men det er mulig S arrangere festivaler i andre
rammer hvis man vil mote dem. Det er dessuten viktigst med
direkte stone. Under fredsmarsjen 1982 sa vi forovrig at Eva
Nordland & co. ble nekta kontakt med opposisjonelle fredsaktivister.

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

tolat4 rela
AVOCADO ,./rekekitl

OME LETT
CI CAME. "Vslcksike
& broccoli + SALAT
TOMATS uppr

Illustrasjonene er vilkarlige fotos av folk og forskjellige nye
kafeer. Uten direkte tilknytning
til artikkelen. ALLE FOTOS:
KLASSEKAMPEN

Vi er ikke p5 Sampson, Gamle Griiner eller
Krone. Det sitter ingen «satte» gubber i hjornet, servetrisene har ikke fireknuter. Den
skummende pilsen serveres med stett. De
«nye» kafeene er «in». Men hvor lenge?
Seine nattetimer i en
smekkfull kafe er noe nytt i
Oslo. Musikken fyller lokalet, en kunstner stiller ut. Interioret er rent og detaljene
riktige. Servitorene vakre.
Eierne er ganske unge, idealistiske og initiativrike folk
som har villet skape om
Oslo til den byen de sjol ville
bodd i.
Dette er myten.

Systemet med a ansette
folk uten skriftlige kontrakt
er ikke ulovlig, men det er
utvilsomt et «smidig» system.
— Vi jobba 14 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling, flere dager i
strekk. Tilslutt orka jeg ikke
mer og sa opp. Det tok meg
halvannen maned a fa utbetalt lonn. Forst da jeg tok
kontakt med arbeidstilsynet
fikk sjefene hastverk.
Dette forteller ei jente som
tidligere jobba pa en av byens «nye» kafeer til Rute
80.

De ansatte har jamnt over

sjeldent skriftlige ansettelser. I noen tilfeller far de
verken sjuke- eller feriepenger.
De ansatte pa de «nye»
kafeene er vanligvis ungdom
uten bransjeerfaring, studenter og skoleelever. De er
mellom tjue og tredve og er
stort sett jenter. Uten bransjeerfaring star man svakt i
A finne ut av egne rettigheter. Uten skriftlig ansettelse, eller pa deltid organiserer man seg ikke.
En kafeeier sa til Rute 80 at
han var motstander av fagorganisering «hos ham».
Sjolsagt er det gunstig for
eierne a basere seg pa billig,
ufaglwrt arbeidskraft. Men
idealismen blir et diskutabelt gode. Det er stort
gjennomtrekk pa de nye kafeene, man skal ikke ha vanket et sted lenge for a oppdage det.
— Folk kom og gikk. Enten
sluttet de fordi de ikke orka
mer eller fordi de ble sparka.
— Mange meldte seg da
stedet var under oppseiling,
som frivillig gratis arbeids-
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kraft, forteller ei jente. —
Folk gjorde det utifra onsket
om a vwre med p5 noe «alternativt». Noe mer OK enn
de vanlige stedene i by'n.
— I begynnelsen visste vi
ikke 5ssen stedet ville g5 og
jobba p5 ren idealisme. Da
stedet apnet fikk folk betalt,
men ingen fikk skriftlig ansettelse. Deretter bestemte
sjefen seg fora bli «arbeidsgiver», og vi fikk advarsler
fora ha kommet for seint etter a ha jobba gratis i m5neder!
Motsigelsene vokste hurtig
nok til at noen antydet at
folk burde organisere seg,
men flertallet av de ansatte
backet ut fordi de ikke trodde sjefen ville «like det».
Flere av sjefene vil sjol si at
de driver idealistisk. En av
kafeene drives etter a-mote
prinsippet, men det er sjefen som avgjor hva som skal
tas opp p5 motene . Det
er blant annet blitt stemt
over en oppsigelse, noe
som har mer med korporativisme enn demokrati a gjore.
Det gir prestisje a vaere ansatt p5 de nye kafeene, og
ansettelsene skjer ofte p5
basis av personlige forbindelser eller rein «trynevurdering», sier ei jente.
Den okonomiske gevinsten
p5 5 drive stedene har, etter
det vi kjenner til, i de fleste
tilfelle vrt liten. Og rett
skal vre rett, arbeidsgiverne har satset. Men man f5r
ikke folk til 5 jobbe i 16 timer i strekk, uten krav p8
royke- og matpauser, uten
overtidslonn, slik praksis
var ett sted i hele fjor sommer.
Arbeidsgiverne krever en like uforbeholden idealisme
av sine ansatte som av seg
sjol, men slikt g5r bare i
familiebedrifter.
Therese Bjerneboe

Club 7 konkursen
Sagnomsuste Club 7 er slOtt konkurs etter 21 5rs
drift. Konkursen er ikke overraskende. Club 7 har
hatt store okonomiske vanskeligheter og rasjonalisert hardt blant de ansatte.
Club 7 har vmrt or sted der det
kunstneriske har statt i hoysetet.
01-salget har Ott til a finansiere
kultur. Sann sett har Club 7 markers
seg som en idealistisk bedrift.
De ansatte Hotell- og Restaurantorganiserte protesterte mot konkursen, fordi de i arevis har kritisert
maten Club 7 er blitt drevet pa.

Okonomisk rot og darlig kunstnensk
led else.
Samtidig har det vrten utbredt
mistillit mellom ledelsen og de ansatte. I de siste to are har ikke ledelsen ansatt noen, men basert seg
pa en stadig storre andel dausarbeidere» i den daglige drifts. Disse har
ikke fait innga i noen turnusord-

ning, men er blitt tildelt jobber pr.
maned. Mot slutten utgjorde de omtrendt halvparten av arbeidsstokken, og etter konkursen star de i fare fora ikke fa trygd.
— Hotell- og Restaurantklubben har
tett systemet opp utallige ganger,
EegHjordis
klubbleder
sier
Henriksen til Rute 80. — Men ledelsen har ikke vrt interessert i forandringer.
—Jeg har diskutert det p5 Arbeidstilsynet og blitt fortalt at dette er on
arbeidsform som praktiseres i stadig
storre omfang. Det er ikke ulovlig,
men som sagt veldig «gunstig» for
arbeidsgiverne.

Heller ikke lokalavtalen har klubben
og styret kunnet komme til enighet
om. Det har strandet pa «spy-godtgjorelse» der styret gar inn for individuelle avtaler.
Ledelsen p5 Club 7 har bestatt av
flere folk som ble betrakta som
uoppsigelige.
Det er mye som duktern ved Club
7's drift de siste ara. Sjol om bransjen som sadan domineres av en
Olav Thon, sum er verve. Men Club
7 hadde ord pa seg for a vmre idealistisk, og skulle vi ikke to «helt»
fell, vil mange som bwrer ansvaret
for arbeidsforholdene her kalle seg
sosialister.
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Lffir av gruvestilikeni
44Denne kampen er ikke slutt med et regjeringsskifte, sa Arthur Scargill under
kullgruvestreiken. — Og i lopet av ti ar,
med Labour og Thatcher ved makta, har
gruvearbeidsplassene gatt ned fra
400.000 til 190.000 for den siste streiken.
Rute 80 har samla Tellef Hansen og
Jon Jorgen Stoa faglige talsmenn i
henholdvis AKP (m-l) og Rod Ungdom, til en diskusjon om klassekampen i Europa og sosialdemokratenes
rolle.
— Streiken i England er over. Mange mente at streiken var dornt til 8
tape, kan ikke dette sa pesimisme
mot streiker i framtida?

Labours lunkne stotte
Tellef:— Streiken har vrt et Irestykke pa mye. En av de mest interessante perspektivene er hvordan
Labour stilte seg: Hvorfor ga aldri
Neil Kinnock streiken full stotte?
Britisk LO matte gjore innrommelser
overfor de streikende da kampen var
i sin mest offensive periode. Men
denne stotta fungerte som en avsporing, fordi den dempa gemyttene
og LO ikke gjorde annet enn prate.
Et annet perspektiv ga den alliansen
jeg sa kimen til under et mote i London, der det var bade fargete og gruvearbeidere tilstede. De begynte A se
at de hadde sloss mot samme purk.
Nar «utgruppene»; ungdom, arbeidere og svarte ser det dreier det seg
ikke om «saker» lengre, konklusjonen er at de har en felles fiende. Det
kom forovrig ogsa stone til streiken
fra Nord Irland. Denne gryende alliansen virka sjolsagt truende pa The
Establishment.
Det er som en gammel gruvearbeider
sa: «Det kan hende det fins demokrati i England, men det fins ikke for
oss».

Ikke bare tap • . .
— Men na n'ar streiken er over kan
alliansen lett splittes?
Tellef:— Det er sjolsagt en fare.
Samtidig viste den at det fins en brei
internasjonal solidaritet. Streiken ble
stotta med ca. 3,5 millioner bare fra
Norge. Fagbevegelsen 55 en ny generasjon aktivister dukke opp under
streiken, tidligere hadde ungdommen vaert uinteressert, men na var
de de mest aktive. Streiken i England
handla ikke bare om tap og nederlag.
— Hvordan stilte DNA seg til streiken?
JJ:— DNA var like rattent som den
engelske pressa, Arbeiderbladet
skrev bl.a. at Scargill var en «Drittsekk» pa lederplass.
Tellef: — Samtidig kjorte de en «lunken» linje pro streiken. Men liar konflikten skjerpa seg Batt de ay.
JJ:— Sosialdemokratene veit jo at de
matte gjort det samme som de borgelige, de kan ikke stone en streik
mot teknologien, da raseres systemet.
— Alle troy at England er pa bann ekonomisk,
men fakta er at borgerskapet har tatt for seg de
ulike bransjene og gjennomfort en storstilt omstilling. Men til hvilken pris? sier Jon Jorgen
Stoa, til venstre og Tellef Hansen.

«Omstilling>,
.

Tellef:— Det handler ikke om teknologi i den forstand, men om maksimalprofitt. Gruvearbeiderne onska
seg ny teknologi, de ville diskutere
det
mens
kullgruvestyret
onska seg
nye energiressurser.
JJ:— Det samme skjer overalt, i Sulitjelma f.eks. Alle trur at England er pa
!Dann okonomisk pga. arbeidsloshe-

NOU 1984: 33
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Politikk for arbekl

Politikk for arbeid

Den ferste figuren viser
andel av industrisysselsatte i tungindustri
1975 og 1980. Den andre andel av industrisysselsatte i vekstbransjen.
1975 og 1980. Fra NOU
1984: 33. Konklusjonen
er at Norge ligger pa
bann i omstilling av industrien. Vil omstillingene
komme og hva blir kostnadene for vanlige folk?
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Arbeidere fra Fredrikstad mek.
verksted.

som man ikke etablerer en «breiere
samforstaelse», en konsensus. I England ble borgerskapet splitta, mange
mente at Thatcher drev folk til skyttergravene gjennom sin kompromisslose politikk, det gikk los pa systemets legitimitet. Tradisjonelle sosialdemokrater kan ofte takle konflikter bedre enn de borgerlige. Norge er
jo et sosialdemokratisk land, ikke engang Willoch kan kjore noen Thatcher-politikk n5. I boka «Olje Norge»
sier forfatteren OysteinNordeng at
var sikreste garanti for a gjennomfore omstillinger er var evne til a innga kompromiss.

lom A ha hele befolkninga p8 4. timers dag eller halve befolkninga pa
8. timers dag, velger de sjolsagt det
siste.
JJ:— I Torino — for A ta ett eksempel
— har 50.000 Fiat-arbeidere mista
jobben fordi teknologien kan reprodusere seg sjol og den menneskelige
arbeidskrafta.
Romaklubben kunne forutsi 3- 400
millioner arbeidslose i Europa i Sr
2000 mot dagens 30 millioner.
Losninga de skisserte var «samfunnslonn». Hvordan skal man kunne
lonne 55 mange nar vi ikke lonner dagens 30 millioner?

— Hvordan ger uenighetene om
disse sporsmalene i DNA og LO?

Seire under kapitalismen

Kapitaleksport

Gruvearbeider fra Wales.FOTO: BERNT EIDE

ten, men fakta er at borgerskapet har
tatt for seg de ulike bransjene og
gjennomfort en storstilt omstilling.

— Her i Norge har DNA-mannen
Finn Lied sagt at klassesamarbeid
me til fora sikre en slik omstilling
og Norges konkurranseevne?
Tellef:— Norge kommer etter. Omstilling er mange ting, vi er ogs8 interessert i nye arbeidsplasser i nye sektorer. Men den offentlige omstillinga
vi hittil har sett har vaert en omstil-

ling til arbeicisloshet.

Tyssedal
Unntak fins. Vi har sett reaksjonene
p8 gruvearbeiderstreiken — i Sor-Varanger star et helt lokalsamfunn samla. Et samla kommunestyre, med
Hoyrefolk og alt, har sagt «ja» til nye
arbeidsplasser, men de vil ikke legge
ned de eksisterende for de nye er
reelle. Det kan vre uenigheter om
taktikk, men det er enighet om at
kampen er nodvendig. De s5 resultatet i Tyssedal: En polsebu kan ikke et
heft lokalsamfunn leve ay.
JJ: — Sjolsagt er vi for teknologi som
betyr avlasting p5 folk. Men istedet
fora utnytte de verdiene som fins leter kapitalen etter «nisjer» som gir
profitt.

Finn Lied
Tellef:— Finn Lied sier at halve befolkninga vil g8 i skyttergravene der-

FOTO: BERNT EIDE

Tellef:— Nar det gjelder framtidsutsiktene er det gjerne enighet blant
vanlige folk og LO-organiserte om at
vi gar mot en vanskelig framtid. Men
68'erne som sjol har sikre jobber og
god inntekt ser lyst p8 det.
Bade SV og venstrefloyen i DNA er
omstillingskate. PA landsmotet i
kjemisk gikk kjemisk sin industripolitiske talsmann, en SV'er i allianse
med Jens P. Heyerdahl, direktor i
Orkia, inn for okt kapitaleksport.
JJ:— Okt kapitaleksport, dvs. utenlandsinvisteringer, inngar i borgerskapets framtidige strategi. Slikt krever stor pengesatsing og ettersom
staten er Norges storste enkelt-kapitalist, skjer det gjennom den. Det argumenteres med at vi som nasjon
skal fa flere bein a sta pa. Pengene
hentes fra vanlige folk. Men vi har
aldri fatt flere arbeidsplasser av at
Helly-Hansen har etablert seg i utlandet.
Pengene hentes fra de offentlige
budsjettene, helsevesenet «omstilles» og privatiseres.

— Hva er LO's hoidning til kapitaleksport?
JJ:— Fagbevegelsen har snudd 180
grader. I dag gar LO aktivt inn for kapita leksport.
Tellef: — En garnmal DNA-fyr sa: «Etter krigen da all industri var rasert satsa vi alt pa a gjennoppbygge landet.
Vi har aldri hatt s5 mange penger
som na, men n5 legger vi bare ned.
Hvordan forklarer vi slikt?».

Framtidas arbeidsmarked
— Hva slags ressonement ligger
bak framtidsoptimismen til de
«omstillinmgskate”?
Tellef:— I NOU 1 983: 37 hevdes det
at arbeidskrafta pa sikt ma betraktes
som en knapphetsressurs. De mener
at «den nye framgangen» etter ca..
1990 vil kreve flere sysselsatte enn
det er i dag. Vi mener derimot at arbeidskrafta innen den tid vil vre et
overskuddsfenomen.
— Hvis borgerskapet skal velge mel-

— Storstreikene i Europa har stort
sett fort til nederlag?
Tellef:— Kampen vinnes hvis den fores til siste slutt. Men da star det om
makta i samfunnet. Seire under kapitalismen er alltid kortvarige, i Sulis
«vent de» for to Sr siden, na er problemene der Orly.
JJ: — Det er klart at konfliktene er i
ferd med 8 skjerpes som bare faen.
1968 er bare blabeer mot det som
kommer, klassekampen vil uungaelig
tilspisse seg.

— Men i LO har arbeiderklassen et
darlig redskap. I tillegg foregar det
det — spesielt i USA — Union busting, dvs. at fagforeninger blir
knust. Den radikale arbeiderbevegelsen risikerer S ikke ha noen kanaler a slass gjennom?
Tellef:— Det er et viktig problem.
Tidligere har man kunnet streike.
Men andre ting har ogsa endra seg,
tidligere kunne folk ta seg en annen
jobb og presset p5 arbeiderklassen
var ikke like stort. Na gar det ph' systemet los.

Hva er framskritt?
— Hva med kvinnene. De er jo en
viktig del av opposisjonen i fagbevegelsen?
Tellef:— Det er viktig a f8fram at borgerskapets omstilling ikke bare rammer skipsverftene, men ogs5 den offentlige sektor, der det fins mange
kvinnearbeidsplasser. Rekrutteringa
av kvinner til arbeidslivet er stoppa
opp og er p5 veg tilbake.

— Det pekes ofte pa at det fins alternativer til streik, andre meter a
lose sysselsettingsproblemet
Tellef:— En bedrift kan finne nye
losninger, Norge som helhet ikke.
Omstillingsprosessen vil fortsette.
Her er ikke malet pur framskrittstrang men jakt p5 profitt. Vi kan sjolsagt diskutere hva «framskritt» er,
hver bedrift vil ikke kunne peke p8
ringvirkningene av framskrittet. Men
nar Aker blir kredittert for en vellykka
omstilling, star det ingenting om at
5000 mistet jobbene. De menneskelige konskvensene slike omstillinger far fores aldri i regnskapene.

Therese Bjorneboe
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Hva er grunnen til at vi lever i et
land og en verden med store rikdommer og overflod for enkelte,
— men med en okende arbeidsloshet blant ungdom. Med skolepenger og syltynne offentlige
budsjetter? Finnes det losninger
innenfor dette samfunnsystemet eller er systemet grunnleggende feil?
Rute 80 har forsekt 5 f5
noen fornuftige svar ut av:
Jens Stoltenberg, leder for
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) og Halvar D. Pettersen, skoleansvarlig i Rod
Ungdom.
— Hva mener dere om samfunnsystemet av i dag, med
kapitalismen?
Jens:— Det finnes flere ty per kapitalisme avhengig av
hvilken tid du snakker om
og hvor vi er i verden. Men
noen fellestrekk finnes jo;
Det er ettersporselen / hvor
mye penger folk har som bestemmer hva slags varer
som lages og hvorvidt de
kan skaffe seg varene, —
ikke hva folk har mest behov for.
Ofte kan det vre s5nn at
produksjonen meter behovet til folk, — og problemet er at inntektene m5 omfordeles slik at alle kan f5
dekket det de trenger.
Halvar: — Jeg er enig langt
p5 vei. Forskjellene p5 de
kapitalistiske landene er
som forskjeller i fargen p8
innpakningspapir. I Norge
har vi en snill og pen variant
sammenligna med andre.
For majoriteten, folkene i
Asia og Afrika, er kapitalismen et daglig helvete. Det
er her folk har de storste behovene, men minst mulighet for 5 f5 dekket dem fordi
de ikke kan betale for seg.
— Hvilke lesninger tilb yr dere?

Ny vekst
Jens:— Vi i AUF er reforJens: - «Vi er reformister i AUF, jeg tror ikke pa noen revolusjon,
men en glidende overgang fra kapitalisme til sosialisme.
FO TO: PER LUND

mister. Jeg tror ikke p5
noen revolusjon, men en glidende overgang fra kapitalisme til sosialisme. Unntaket kan en kanskje finne i
enkelte land i 3. verden. Vi
m5 arbeide for en kombinasjon av reformer og p5 sikt
storre endringer i samfunnet.
Arbeiderpartiet (AP) har laget et program kallt «Ny
Vekst» som er konkrete
forslag for at folks velferd
skal lakes. Det skal en oppn6
gjennom 5 eke produksjonen og forbedre styring og
fordeling av de godene som
skapes.

Men jeg innrommer det gjerne — vart m51 er 5 endre
samfunnet til det bedre
gjennom reformer.
Samtidig peker mye i dag i
retning av sosialisme. Det
frie marked er p5 mange
mater satt ut av spill fordi
halvparten av det som blir
skapt av verdier her til lands
blir fordelt over offentlige
budsjetter. Det betyr at en
kan fordele uten 6 ha storst
mulig fortjeneste som m51.
Blyanten til Jens blir dunket
i bordet fora understreke de
konkrete mulighetene en
AP-regjering gir, — mens
Halvar markerer seg med
oppgitte h5ndbevegelser og
rystende hode.

Vekst for hvem?
— Du snakker om okt vekst!
Men for hvem? Det har vrt
vekst i Norge over lang tid
og det finnes enorme rikdommer som gir folk muligheten til a leve et rikere liv,
men det er jo ikke det som
skjer. Alt det den s5kalte
veksten kaster av seg investeres jo p5 ny umiddelbart
for 5 f5 ytterligere vekst.
Veksten er s5 viktig at

lonnsskravene m5 glemmes, folk skal rasjonaliseres
fra jobbene og skolepenger
betales, — for vanlige folk
er det snakk om en okt
vekst i egenandeler og
gere k5r.De offentlige budsjettene smaker ikke mye av
sosialisme!

Helly Hansen
& velferd
— Er det ikke fornuftig politikk at norsk kapital skal investeres der den gir storst
avkasting?
Halvar skynder seg framp5
med gestikulerende armer;
— Ny vekst programmet er
ikke et isolert partiprogram
fra AP. Det viser den
strategien, — den langsiktige planen som AP, LO og Industriforbundet m.fl. har for
bedre mulighetene for det
norske nringslivet. Det
skal resultere i okt rikdom
og fortjeneste til den norske
stat og bedrifter p.5 bekostning av 3. verdens svette og
stadige fattigdom.
N6r Helly Hansen etablerte
seg i Malaysia var det ikke
for a sikre norsk skoleung-

dom bedre studielan og velferd, — men for 8 lake bedriftens egen fortjeneste
selvsagt. Disse overskuddene vil aldri bli investert til
det beste for folk.

Vekst = trygghet.
Jens: — Det kan ikke vre
gwrn't a innvestere penger i
prosjekter som gir god avkasting. Det er den eneste
m5ten vi klarer a eke intektene i Norge og for at folketrygd, utdanning og andre
offentlige tjenester skal bli
bedre og billigere. Hvis vi
virkelig onsker 5 dekke folks
behov ma vi serge for at det
blir mer a fordele og det betyr okt vekst. N5r du ikke er
opptatt av mulighetene for
norsk eksport understreker
jo bare det seriositeten til
Rod Ungdom!
Norge har temmelig store
valutareserver og rikdomrger, — men problemet er
styringa over det. Vi Or inn
for et statlig oljefond som
innebrer klar styring over
inntektene og m6let er selvsagt okt velferd for de som
trenger det mest.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014
1 1

Men vi stiller viktige krav
som okt svangerskapspermisjon, 37.5 timers uke
og vi er mot skolepenger
bl.a.

Ansvarlige
sjettrammer

bud-

Halvar:— Dette er bare ei
smorbrodliste . .

Jens:— Det er det det IKKE
er, — fordi det er innpasset
forsvarlige budsjettrammer.
Det er en ansvarlighet som
Rod Ungdom burde to
ay. Hva mener du f.eks
om Statoils etableringer i Kina?

Halvar:—

Rod Ungdom er
ikke mot alt samarbeid og
etableringer i utlandet. Jeg
tror at b5de kineserne og
Statoil kan tjene p5 det
samarbeidet. Men det er
noe heft annet nAr kapitaleksport blir strategien for
det norske borgerskapet.

Vinnere og
tapere
— Men finnes det tapere i
konkurransen um markedsandeler hvis Norge vinner?
Halvar: — Det er en konkurranse der det stort sett
bare blir tapere. Folk i Euro- For sosialisme,
men i dag ma folks
behov dekkes
gjennom ny vekst og
norske investeringer
i utlandet, mener
Jens Stoltenberg,
leder i AUF (t. v./ —
For sosialisme, men i
dag ma folk slass for
at det investeres i
Norge og ikke ha
illusjoner om at
resultatene av vekst
betyr velferd for folk,
mener Halvar
Pettersen, leder av
Rod Ungdoms
skoleutvalg.
FOTO: PER LUND

pa og ellers i verden har jo
ikke r5d til 5 handle de varene de trenger eller mest i
dag. Alle landene kjorer
samme politikk, bAde tyskere, franskmenn og engelskmenn blir fortalt at det gjelder a spenne inn livreima.
Det oker jo ikke akkurat kjopekrafta til folk, og mulighetene for at varene skal f8
bein a g5 p5.
Jens:— Dette er alt for defensivt. Det er klart at ekt
produktivitet og a f5 hjula i
gang gjor folk i stand til 5
kjope mer og dermed stimuleres produksjonen. Det finnes ingen annen mate a oke
velstanden til folk p5.

ikke skal avgjore hva som
blir produsert, men at produksjonen skal styres ut fra
folks behov.
Det forutsetter folkelig styring, arbeiderstyrte bedrifter og samfunnsmessig
styring over bedriftene.
Politsik demokrati betyr 5
sikre Carl I. Hagen og Willoch retten til 8 bli statsminister hvis flertallet skulle
vaere for det. Alternativet er
forbud av kritikk og meninger og ender med diktatur
og korrupsjon. Men er Rod
Ungdom for a tillate flere
partier under sosialismen og
frie valg?

Sosialisme

Halvar: — Forst m5 jeg igjen

— Dere har prata mye om
dagens problem og losninger (?). Men dere er begge
for sosialisme, — hva legger
dere i det?
Jens: — Jeg er for en sosialisme som forutsetter: 1.
Okonomisk demokrati. 2.
Politisk demokrati.
Med okonomisk demokrati
mener jeg at penger/profitt

langt p5 vei si meg enig med
deg n8r det gjelder definisjonen. Jeg er ogs5 for en sosialistisk planokonomi, —
sjol om det sikkert vil finnes
produksjon for profitt ogs5
under sosialismen. For meg
er sporsm5let om sosialisme
et sporsm8I om trygghet og
rikdom. Rikdom ph' fritid, p5
muligheten til 5 drive med
mye annet enn en fornuftig
jobb og fri for mye av arbeidet i hjemmet. Det betyr offentlige vaskerier, kantiner
osv.
Jeg er ogs8 for flere partier
under sosialismen, — men
jeg tror ikke at det er s5 enkelt at en har sosialisme i
morra og Willoch & kapitalisme 14 dager etterpa. Men
jeg er konsekvent opptatt
av hva som tjener folks interesser og mener at folk
ma slAss i dag og at en omvelting av samfunnet er det
eneste som kan trygge folks
interesser.

Partier

— Helly Hansen etablerer seg ikke i Malaysia for a sikre norsk skoleungdom bedre studielan og velferd, det er selvsagt fora oke bedriftens egen fortjeneste.
FOTO: PER LUND

Stortingsvalget
— Hva betyr hastens valg
for folks rikdom eller fattigdom?
Jens:— Det er klart valget
er innmari viktig. Jeg er
opptatt av makt og innflytelse. Gjennom valget kan vi
f5 mulighet til a gjennomfore de reformene vi har
vedtatt i programmet. Dette
vil naturligvis ha betydning
for folk flest.
Halvar: — Det eneste store
som kan skje i valget er at
det blir valgt en RV'er p5
tinget, — ikke om Gro eller
K8re inntar statministertaburetten. Det parlamentariske spillet mellom AP og
H m5 veltes og ayslores og
det er det bare RV som har
vist vilje til 5 gjore gjennom
jobbinga i kommunestyrer
og fylkesting.
Jens:— TULL! En AP-regjering er det enste som kan
hjelpe mot arbeidsledighet
og manglende velferd og
skape forbedringer. Dette er
langt mer interessant enn
en stoyende RV'er.

PER LUND
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VEKSTn?

Arbeiderpartiet har lansert sitt valgprogram under den storslatte tittelen «Ny vekst for Norge».
Slagordet blir forsokt prakket p8 fagbevegelsen
som hovedparole I. mai landet rundt.
Programmet apner med
kjore kampen mot arbeidsloshet i front. «Arbeid for elle» er den overordna oppgaven i samfunnet. Forutsetningen for det er okt konkurranseevne og ny vekst i
norsk okonomi. Derfor ma
vi ha en fast styring av utviklingen og viije til 8 si nei
til mange andre onsker for
kunne trygge sysselsettingen»,
sier programmet.
Med denne 8pningen i ryggen Or Arbeiderpartiet til
anrep p8 det som truer konkurranseevnen og hindrer
«ny vekst» i norsk okonomi.
En sterk fagbevegelse er en
av tingene som star i vegen
for konkurranseevnen og ny
vekst. 1 stedet for fri forhandiingsrett og retten til
streik skal n8 staten og regjeringen i enda storre grad
gripe inn og styre kravene til
fagbevegelsen.
«Arbeiderpartiet vii to initiativet til et bredt samarbeid med arbeidslivets organisasjoner slik at lonninger,
eierinntekter og priser blir
tilpasset den samfunnsokonomiske situasjonen og slik
at full sysselsetting kan bli
et overordnet mai.» Og hvis
mindre grupper og deler av
fagbevegelsen ikke godtar
dette, vii Arbeiderpartiet «gi
de store organisasjonene en
forhandlingsmessig saerstilling i privet og kommunal

virksomhet.» Det vii si: Arbeiderpartiet gar inn for 8
nekte fagorganisasjoner
som star utafor LO forhandlingsrett.
I praksis er programmet et
angrep p8 alle grupper i
samfunnet som ikke uten videre godtar nedlegging av
sykehus, arbeidsplasser og
lokalsamfunn. De m8 regne
meda f8 smake pisken fra ei
DNA-regjering
maktposisjon.DNA i regjeringsposisjon forlanger nä
brei samforstAelse p8 tvers
av klasseskillene for sin politikk.

Omstilling
og «vekst

►

Programmet er forsiktig
meda stadfeste tall i forhold til de positive loftene,
for i -ledge Gro Harlem
Brundtland (Arbeiderbladet
18.9.84) har fiere partier
oppdaget at det kan vwre

en hindring for en fornuftig
og heihetlig poiitikk a spekke sine program med tall».
For bak valgkampprogrammet ligger konkrete planer
som vii rasere den tradisjonelle industrien, og med den
ogs8 en rekke lokalsamfunn. Arbeiderpartiet forsikrer oss at de vii opprettholde bosettingsmonstre og lokalsamfunn. Men samtidig
sier programmet kiart at
«det skal legges mindre
vekt p8 stottereformer som
gir d8rlig utnyttelse av kepital og arbeidskraft». Det
som ikke blir tallfesta i programmet vii komme til a bli
gjennomfort p8 bakgrunn av
statlige utredninger og
komiteer. Buvikutvalgets
innstilling, som fiere sentrale Arbeiderpartimedlemmer
var med p8 5 lage, foreslo 8
nedlegge 104 ensidige industristeder, les: lokalsamfunn.
I stedet for den tradisjonelle
industrien skal det satses p8
data og elektronikkindustri,
oljeindustri og marin-teknologi. Ingen er mot a utvikle
norsk industri, problemet
ligger ikke der. Men: Hvem
skal betale for denne omstillinga, og hva skal det
omstilles til og for?

Hvem skal
betale?
For Arbeiderpartiet gir ingen garantier for arbeidsplasser og lokalsamfunn,
fordi det overordnete malet
er vekst i okonomien. Og
skal det skje, kan ikke kapital bindes opp i for stor grad
til a opprettholde «ensidige
industristeder».
Derfor har ogs5 DNA i regjeringsposisjon Iagt ned
sykehus, skoler og arbeidsplasser for ikke a f8 det de
kaller «dArlig utnyttelse av
kapital og arbeidskraft». Og
denne «veksten» vii vanlige
folk matte betale dyrt for.

Statskapitalisme
eller
sosialisme?
Arbeiderpartiet har gitt seg i
kast med en omstilling av
norsk okonomi som er Iangt
mer effektiv for det norske
borgerskapet enn Hoyres
prat om «frikonkurranse».
Gjennom aktiv bruk av staten vii omstillingen skje mer
effektivt og planlagt - i borgerskapets interesser.

Per Overrein

Omstilling
til hva?
Arbeiderpartiets «vekst i
norsk okonomi» er en framtidig vekst. Denne veksten
bygger p8 spesialisering p8
noen f8 omrAder som f.eks.
datateknologi. Problemet er
bare at dette ikke er noe
nytt,- samtlige industriland i
Europa gjer det samme.
DNA satser bare p8 8 bli
best i konkurransen mot
tysk, fransk og engelsk industri. Om de ikke greier
det, og den framtidige veksten uteblir, vii vi st5 igjen
med raserte lokalsamfunn
og arbeidsplasser. Og om
de greier det, vii arbeiderklassen i Europa tape.

norsk industri er det i dag
vekst,- men har det betydd
vekst i boligstandard, kortere arbeidstid, fiere sykehusplasser, arbeidsplasser der
folk bor? Nei. Vekst og velferd for det norske folket og
det norske borgerskapet er
ikke det samme.
I dag og i 5rene framover vii
Arbeiderpartiets plan for
«Ny vekst for Norge» med
rette bli mon med motstand
i den norske arbeiderklas
sen.

Sammen med forslagene
om 8 fjerne streikeretten og
lonnsdiktat gjennom staten,
m5 vi sporre om Norge er p8
veg til 8 utvikle seg i retning
av et statskapitalistisk samfunn med trekk fra OstEuropa.
Arbeiderpartiet og borgerskapet forsaker n8 8 gjore
vekst i norsk okonomi til et
noytralt begrep alle skal vae
re enig i. Innenfor bank,
forsikring og store deler av
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Er det fr
DNA's program er et progra
for underkastelse. Fattigf • lk
ik olk.
skal boye hodet for
Sma land skal aksepte e stormaktenes herredomme. Dette
er i korte stikkord innh Idet i
«fredspolitikkem, til s sialdemokratiet.
DNA's nye progranm har ti
punkter om <<Ansvar for
fred». De 3 forste er sywrt
interessante, for tilsammen
utgjor de en politikk som
legger grunnlaget for at Norge kan skifte hest i supermaktsspillet om situasjonen
krever det. La oss se nwrmere p5 hva de sier:

“Sikkerhet
i NATO»
Forste punkt 5pner med
sI5 fast at Norge m5 vwre
med i NATO, at vi m5 ha et
sterkt forsvar. Men det nye
som understrekes- er at det
skal opprettes en atomfri
sone i Nordisk omr6de for 5
styrke «Layspenningen».
(Synes de Kolabasen og et
barentshav og polhav p5roppfult av ub5ter er uttrykk
for Iayspenning?)

sikkerhetsNy
ordning
i Europa
I pkt. 2 defineres malet for
NATO S ywre: A overvinne
delingen i Europa og bygge
opp et nytt sikkerhetssystem for Europa. Hvordan
skal s5 det skje? «Et nytt
sikkerhetssystem for Europa ma skapes ved at det
bygges opp tillit og kontakt
ph alle plan mellom ost og
vest, samtidig som nedrustningsforhandlingene fjerner
den militwre spenningen»
(!)

Felles sikkerhe
I pkt. 3 videreutvikles tankegangen fra punkt to om
en ny sikkerhetsordnin • i
Europa. Her sl5s det fa t:
«Arbeiderpartiet vil i prin
sippet om Felles Sikkerhet
vinner storre forst5else i internasjonal politikk. Landene m5 sake sikkerhet gjennom samarbeid i stedet for
styrkebygging». Her er det
alts5 ikke lenger bare snakk
om en politikk fora overvinne delinga i Europa, men
om prinsippet for alle land,
et prinsipp for fred.
Hva skjuler det seg 55 bak
dette nye flaggordet Felles
sikkerhet? Hvem skal ywre
«felles» med hvem? Hvem
sin sikkerhet er det snakk
om?

Fred med dem som
truer freden
Felles sikkerhet er ikke bare
en talem5te fra Arbeidderpartiets side: Det er en programerklwring for en spesiell politikk for b5de vart og
andre lands sikkerhetspolitikk. Mer kjott p5 beinet f8r
vi hvis vi g5r til Palmekomisjonens rapport. Sikkerhet i
Fellsskap. Den slAr fast at
dandene m5 organisere sikkerhetspolitikken i fellesskap». Ut fra fordelingen av
ressursene i verden i dag
«m5 en verdensomspennende felles sikkerhetspoli-

vil ha?

tikk ta utgangspunkt i forholdet mellom USA og Soviet og Warszawa-pakten og
NATO» Rapporten tegner
et verdensbilde der konflikter mellom mindre land forst
og fremst er farlige fordi de
kan fore til stormaktsinnblanding og opptrapning til
full atomkrig. Derfor understrekes det at alle land har
et felles ansvar for a forhindre krigsutbrudd. Det understrekes at vi ma fa til et
samarbeide mellom o, og
vest og at alle Ian
slutte opp om dette
vilken rolle mindre Ian tildeles i dette «samar
idet» uttrykkes
sann: «r■ len dersom forholdet r ellom Ost og Vest
skal
unne stabiliseres og
trygge
m5 regionale konlikter i o en tredje verden !o-

iler i det minste
hin dres i
bryte ut i 'pen
kon flikte
s5ledes reduseuligh ene for storre
makt innbla ding.» Det kaller jeg en arils skjult trussel
mot sj • Iradere ten. Rapporten Or videre inn p5 hva
prinsippe e for Felles sikkerhet ska ywre.
— De gjel ene d finisjoner
av selvforsvar m6 s rammes
inn og begre ses.
— Det er no venig a p5legge seg selv begrer sninolitikk. Tilger i nasjonal
bakeholdenhet bsir vre •a
rolen for alle land.
— Koplingen mell om ne
rustningsforhandlin • er
oc
politiske begivenhet r m5
unng8s.
Kort fortalt innebwrer prinsippene i programmet for
«Felles sikkerhet»:
— Sm5 land skal knytte s in
sikkerhetspolitikk til et sam
arbeid med stormaktene.
— Sm8 land ma p5legge seg
sjol
begrensninger
fordi
«vold avler vold».
—

•

•

Hvem truer ver
med krig?
Dette sporsmalet stiller r t,
porten aldri skarpt. Sjol, agt
nevnes USA og Sovje som
hovedeksponenter
for
atomopprustning,
len det
presteres ogsa
i folgende: «Men utvi ngslandene
er verken
mmune mot
virkninge
av eller uten

skyld gar det gjelder a bidra
a eke krigsfaren». Dette
er logn! Det er rett og slett
ikke sant.
Riktignok fins det motsetninger i 3. verden som forer
til kriger mellom land i den
3. verden, men disse landa
vil aldri kunne fore til noen
verdenskrig. Det fins bare
to land som i dag har okonomisk og milita!r mulighet til
5 fore krig p5 alle kontineter
— og det er USA og Sovjet.
Sovjets har som en historisk
sett nykommer p5 verdensarenaen vist seg swrlig
agressiv de siste 10 ara.

Er det egentlig fred
vi vil ha?
Synger Imperiet p5 sin siste
LP. Palmekomisjonen er i
hvertfall sikre. De vil sette
fred over alt annet, dermed
setter de ogs5 fred i motsetning til frihet og nasjonal
sjolstendighet.
Det er sikkert heller ingen
tilfeldighet at ikke DNA i at
eneste av sine ti punkter for
fred slar fast prinsippet om
nasjonal sjolraderett som
grunnlag for fred. N8r Vietam sloss mot USA sloss de
of en supermakt med
a • mv5pen. De reiste seg like fe!, nettopp fordi de ikke i
all amtid ville leve i nod og
and trykkelse, og de vant.
fghanerne sl5ss mot
Nar
dag gjor de det fordi
Soy]
ernativet er verre, for i all

framtid a vre underlagt
sovjetisk terror, voldtek og
tortur. I dag er 80 pst. av
landet frigjort fra den sovjetiske her, sjol om Sovjet
som supermakt har nok
atomv6pen til 6 jevne hindukush med jorda. Med sin
kamplinje har disse folkene
vist hva som er veien til
fred.

Fred i Afghanistan
Hvilke praktiske utslag f5r
linja om Felles sikkerhet for
DNA i dag? Det tiende punktet i programmet omtaler
Afghanistan. «Arbeiderpartiet vil at Norge skal stotte
arbeidet for fred i Afghanistan... Sovjetunionen m5
trekke seg ut av Afghanistan og inng5 en fredsavtale
i FN-regi med alle berorte
stater.»
«Med alle berorte stater!»
Hva betyr det? Det er ebn
open konsesjon til Moskvas
forklaringer p5 hvorfor de
har okkupert Afghanistan.
Nemlig at USA, Kina og Pakistan har blanda seg inn.
«Fred i Afghanistan» er en
reaksjonwr parole. Den tar
ikke stilling i krigen. I stedet
m5 vi sI5 fast at det ikke blir
fred i Afghanistan uten frihet for afghanerne. Da m6
parolen ywre: Seier for mojahedin!

Felles sikkerhet for
var del av verden?
I programmet gar Arbeiderpartiet inn for okt handle
med Sovjet og Ost-Europa.
«Samarbeidet over blokkgrensene i Europa m5 styrkes.» Tror DNA at det styrker norsk uavhengighet
binde seg handlesmessig og
dermed styrke de som produserer raketter og ub5ter
som er retta mot oss?!

Nasjonal sjolstendighet
DNA g5r ikke Spent ut mot
nasjonal sjolstendighet, de
sier til og med et sted i programmet at de er for et
sterkt konvensjonelt forsvar
i Norge. Men de tilfoyer
raskt: «Norge kan ikke oppn5 den nodvendige sikkerhet ved a st5 aleine» Derfor
NATO. Det nye med programmet er at de 5penlyst
forsoker a ri to hester.
I en tid da Sovjet viser seg
som en agressiv imperialistmakt legger programmet
stor vekt p5 at vi m6 ha tillit
til dem og bygge ut samarbeidet.
Det sise at kapitalistene bae
rer sitt hjerte i pengepungen. derfor har kapitalen
heller ikke noe hjemland, de
tilpasser seg den stormakt
som til enhver tid er sterkest. DNA's program for
Felles sikkerhet er en slik
politikk. Gar Europas folk p5
politikken kan det se morkt
ut for bkle freden og friheten. I stedet m5 sm5 land g8
sammen om a forsvare
prinsippet nasjonalk uavhengighet. For Norge betyr
det bade et sterkt uavhengig forsvar og stotte til de
folkene som idag kjemper
mot supermaktene. Den
som vil forsvare livet ma
stotte dem som kjemper for
det. Send «Vapen til Afghanistan».

Lars Simonsen.

Ar det verklegen fred vi vill ha
Till varje tankbart pris
Ar vi alldeles sakre pd det
Att det varsta av all e'krig.
Me' lag ska landet byggas upp
o lagen krever Fred
Sd att dom som ager makt och gold
ska kunne tjana annu mer.
Ar det verkelegen fred vi vill ha
Till varje tankbart pris
Ar vi alldeles sakre pd det
Att det varsta av all e' krig
Me' Freden kommer segraren
och ban som slogs och stred
Fdr pd bejda knan och med huvu'et Mgt
ta emot den starkes fred
refr.
Me' Freden kommer tystnaden
Allt ordnas underhand
Och folk d' lander styckas upp
i Samforstdndets namn
Tekst: Michael Wiehe
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HILDE HARBO, AKSJONSGRUPPA MOT VOLDTEKT,
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—Voldtekt har lite med sex a gjore, det er et onske om makt,
kontroll og fornedring. Dette er ikke bare noe forskere har
funnet ut, ogsa voldtektsforbrytere har forklart sine motiver pa
denne ma ten.
—Jeg har mutt mange menn som sier at voldtekt er et problem
som ikke angar dem. Det vitner om utrolig lay bevissthet. A fie
menn har enten modre, sostre, koner, kj&rester eller dotre som
er potensielle voltektsofre. Men det viktigste argument for at
dette ogsa angar menn er opplagt — det er menn som voldtar!
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Voldtekt er den mest fornedrende
og undertrykkende handling en
kvinne kan bli utsatt for. Det er et
fundamentalt overgrep bade mot
hennes kropp og personlige integritet.
Allikevel er voldtekt inntil n6 ikke blitt
viet sa star oppmerksomhet fra den
norske kvinnebevegelsens side. Jeg skal
ikke her forsake 6 analysere 6rsakene til
det bare konkludere med at vi er mange kvinner som na synes det er pa tide a
ga til kamp mot voldtekt.
,

Demonstrasjoner mot voldtekt

FOTO: LEIF GABRIELSEN

«Aksjonsgruppa mot voldtekt» er et svar
p6 dette onsket. Gruppa, som ble dannet
v8ren-84, arrangerer spontandemonstrasjoner etter nye voldtekter, og driver informasjonsarbeid. Ideen til aksjonscnate
og organisasjonsform er hentet fra italiensk kvinnebevegelse. PA slutten av
70-tallet var det store spontandemonstrasjoner i Rama etter at nye voldtekter
var blitt kjent. Opplysningen om en ny
voldtekt ble spredt gjennom det kvinnenettverk som allerede eksistrete — kvinner tok kontakt med sine naboer, venninner og kolleger — og p6 det meste samlet over 10 000 demonstranter seg i Romas gazer i protest mot overgrepet.

Ta med sorter, mor, tante .. .

Tida etter...
Det har skjedd mye med meg etter voldtekten. Ikke
synlige sar, men inni meg er noe forandra for alltid.
For det skjedde visste jeg ihvertfall at jeg var et
menneske, en kvinne. Etter voldtekten var jeg ikke
lenger sa sikker. Var jeg, eller voldtektsmennene
mennesker? Det tar lang tid a bygge opp selvtilliten

igjen, folelsen av 5 were noe.
*
Jeg har det bra na — eller sa bra

som jeg kan ha det. Er ofte deprimert og redd for A vfflre aleine, men jeg jobber med
det, og det ma jeg fortsette med i framtida.
Tror aldri jeg kan tilgi — men hvorfor skal jeg gjore det? Det
de gjorde mot meg, og kanskje fortsetter A gjore mot andre,
kan kanskje «glemmes», men aldri tilgis.

*
Det er ingen annen opplevelse som har preget livet mitt sa
mye som voldtekten, politiavhorene og alt som fulgte med.

Hver natt i flere maneder etterpa Ana jeg av mareritt, el
ler av at noen holdt meg fast i senga sa jeg ikke skulle skade meg selv. Apatisk godtok jeg alt folk sa til meg.

Men det kom en dag da jeg innsa at det var jeg som matte
leve ferdig livet mitt. Jeg tenker fremdeles mye pa det som
skjedde, og kan aldri glemme, men idag er jeg opptatt av at
det ikke skal skje med andre jenter — eller at de i hvertfall
ma fa an skikkelig behandling bade av leger, politi, rettsvesen og venner.
Noen av vennene mine har vmrt fantastiske mot meg — andre har jeg mistet fordi de ikke vaget 5 nfflrme seg, prate
om det. Men noe alle ma vite; ikke snu ryggen til ei jente
som er voldtatt. Du trenger ikke snakke om det hvis du ikke
tor, men bare var der. Tenk at det er du som er redd for 5
vfflre aleine hjemme, redd for 6 ga ut i morket, redd for aggressive menn. Jeg har vwrt heldig, men jeg vet at det er
altfor mange som ikke har noen 8 ringe til, snakke med,
sporre om folge hjem.

Vi som startet «Akjsonsgruppa mot voldtekt» ble fascinert over den enkle og effektfulle italienske feminister aksjonerte
pa, og har i store trekk brukt det samme
aksjonsmonsteret. Vi har samlet lister
med navn p6 kvinner og noen menn som
onsker 6 delta i vare aksjoner. NM- en ny
demonstrasjon skal avholdes blir alle dissse oppringt og far beskjed om hvor og
nar de skal mote. Denne organisasjonsformen sikrer at vi kan g6 ut p5 gata
kart tid etter at en voldtekt har skjedd.
Til na har vi ca. 250 navn pa lister i Oslo.
Vi har hatt to spontandemonstrasjoner i
Spikerssuppa hvor ca. 100 deltok hver
gang. Begge gangene var det 3 voldtekter somhadde skjedd i lopet av helga.
Selve demonstrasjonsformen er tradisjonell. Vi har appeller, barer plakater,
transparenter og deler ut lopesedler. Under aksjonen samler vi navn p5 nye interesserte, slik at telefonnettverket stadig
blir storre.

Mal med arbeidet
Hva onsker vi 8 oppn5 med dette arbei-

det? Pa kart sikt onsker via f6 utlop for
aggresjon og protest, og gjore noe med
den avmakt vi foler overfor voldtekt —
ved a vise disse Weiser offentlig. Samtidig er det en solidaritetshandling overfor offeret — gjennom a ga ut pa gala
og vise var protest vil vi vise offeret at
hun ikke er alene. Voldtekt mat en kvinne er overgrep mot alle kvinner!

Avlive mytene
PA lengre sikt onsker vi A bidra til a avlive endel av de myter som eksisterer om
voldtekt. De fleste av disse er skapt av
menn — og skal vise at det egentlig er
kvinnens eget ansvar at hun er blitt voldtett. «Hun la app til det selv», «hun var
s6 utfordrende kledt», «hun likte det
egentlig» osv. En annen type myte er
den om at mannen matte gjore det,
fordi hans seksuelle lyster der og da var
s5 store at han ikke kunne la veare. Voldtekt har lite med sex 5 gjore, det er at
onske om makt, kontroll og fornedring.
Dette er ikke bare noe forskere har funnet ut, ogs8 voldtektforbrytere har forklart sine motiver p6 denne maten.
Gjennom informasjon onsker via f6 debatt om voldtekt, og gjennom debatt kan
bevissthetsniv6et ekes.

Avisene grafser i voldtekt
Aksjonsgruppa mot voldtekt reagerer
sterkt p5 massemedias behandling av
volotekt. Vi har sett enkelte grove overtramp, ikke bare i mannfolkbladene, men
ogsa i avisene — der voldtekter blir presentert med feite overskrifter etterfulgt
av pikante detaljer i teksten. Vi onsker
en faglig debatt om hvordan dette stoffet bor presenteres slik at det ikke far
form som grotesk underholdning.
13 5 lengre sikt haper vi 5 f6 laget at informasjonsopplegg som kan bli presentart pa skoler, ungdomsklubber og andre
interesserte organisasjoner og foreninger. Dette er imidlertid at kapasitetsproblem. Forelopig er vi for fa. Vi onsker fler
navn p5 Are lister. Jeg vil spesielt oppfordre menn til a bli med. Jeg har moll
mange menn som sier at voldtekt er et
problem som ikke angAr dem. Det vitner
om utrolig lay bevissthet. Alle menn har
enten modre, sostre, koner, kjffirester eller dotre som er potensielle voldtektsofre. Men det viktigste argument for at
dette ogs6 an* menn er opplagt — det
er menn som voldtar!
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I OTO ANNE BRIT KILVIK

Kvinner godtar ikke lenger a bli betrakta som
fritt vilt for menn. Kvinner finner seg ikke i
vfflre offer for menns maktdemonstrajoner og
herskebegjiTr. Kvinner aksepterer ikke rollen
som fristerinne — offer.
Vi tror ikke lenger p5 mytene som menn har skapt,
og som menn hruker fora forsvare og forklare sine
egne overgrep. Logner som plasserer kvinner i en
passiv rolle full av begrensninger.
Kvinner godtar ikke a bli voldtatt, mishandla og ned
verdiga. Heller ikke a leve i et samfunn som legalise
rer menns maktkate framferd.
Nar vi innser at alle kvinner er potensielle ofre, ma vi
velge pa hvilken mate vi vil to opp kampen.

Kampen mot
Kampen mot redselen, kampen mot mytene, kampen mot det samfunnet og mot det menneskesynet
som gjor det mulig for menn a voldta kvinner.
Noen av oss trener sjolforsvar. Lrer teknikker og
knep for 5 komme ut av og bort fra situasjoner vi
opplever som farhge og truende. Lxrer a bli kjent
med kroppens egne vapen — finner ut at 'enter nodvendigvis ikke er fysisk underlegne, at vi ikke er
domt til a tape.

KIK
KIK IKvinner I Kamp) driver sjolforsvarskurs for 'enter. Og noe av bakgrunner er nettopp dette — at jen
FOTO: OLA S !ETHER

ter kommer ut med redselen og aggresjonen og ret
ter den mot det som truer. lstedet fora gjemme den
inni seg — snu ryggen til og lukke oynene for de fa
rene som eksisterer.
Pa kursene samles jenter med ulik bakgrunn og med
ulike oppfatninger om hvorf or det er viktig at 'enter
Irer a sla tilbake. Noen reagerer p5 bruk av vold —
vil gjerne lo=re «humane» og ufarlige niter a slippe
unna pa. Metoder som ikke skader motstanderen.
Og det er viktige diskusjoner. Det er viktig a tenke
gjennom hvorf or det er nodvendig a skape sjoltillit og
styrke i jenter sa vi vager a to opp kampen.

Ha rett til S si nei!
Det er viktig fordi 'enter ikke er vant 01 a slass —
ikke vant til a bruke kroppen og styrken hi det som
burde ywre en soleklar rett; a forsvare oss. Mot de
som ikke lar oss ga i fred pa gata, som ikke respek
terer oss nor vi sier nei, som ikke lar oss f5 velge
hvem vi vii ligge med.
Vi lwrer ikke sjolforsvar for a drepe menn. Men vi
synes vart eget by er sa Aug og verdifullt at vi er
villige til a sass for a beholde det. Burde ikke det
vfflre ganske innlysende? Vi vil bruke styrken og de
vapnene vi har i krigen menn starta.
Pasifisme er ingen holdhar ideologi for kvinner som
vii overleve i et samfunn.

Camilla Gudde
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wen klmr
Vi trakker til knwrne i overfladiskhet, i et
klima av generell forrakt overfor alt som
ikke er «inne».
Forst er det Truls Ora, sa er
han borte, 55 drites han
skikkelig ut, fordi han har
vrt for lenge borte. SA har
vi A, B og C kjendisene. Ett
Ars, en mAneds og en ukes
holdbarhet.
Vi leser om dem, sover med
dem og spiser med dem p5
Continental hver uke.
Det er klart mange har fan
en nedtur etter sosialistiske
selskapsreiser.
Men mer kan man vel ikke
forvente, nAr ens sjelelige
speil forveksles med en avis
side. VAr mann (Knut Husebe) sitter i dype dagdrommer under provene, han er
irritabel p5 skuespillerne og
de stakkars ojer og akker
seg p5 sitt mest teatralske.
PA premieren far forestillingen — av alle ting «Faust»
— dundrende applaus.
Hvorfor er meg en gate.
Svein Sturla Hungnes spiller
en psykiater. Det er vanlig 6
bruke mareritt som virkemiddel, men da er det ogsa
en forutsetning at filmen
trekker et klart skille mellom
dram og virkelighet, fantasi
og realisme.
Hungnes, stakkars, er blitt
en krysning av disse.
I hovedpersonenes univers
gAr pendelen mellom gratkvalt mimring over samleier
i fehnvind og ens egen fyllesjuke. Revolusjonsromantikk er matt over i blasert

kynisme.
N5r Jorunn Kjeldsby liar
mistet sonnen sin, sykler
hun desperat omkring og roper «Redd vAre barn fra narkotika!!». Wam og Vennerad forsaker ikke engang
6 se bak klisjeene.
Wam og Vennerod har tatt
en tabloid artikkel for virkelighet, fler enn en: De har
tatt summen av Dagbladet
og VG's sensasjonsoppslag
under ett og fortalt oss historia om «Assen det star til»
en gang for alle.
I det lengste skulle man tro
Warn og Vennered forsokte
5 drite ut hovedpersonene.
Men det er ikke det de vil.
De tar sine personer alvorlig.
De tar dem alvorlig, men
hvor har de premissene fra?
I utgangspunktet har Warn
og Vennered mye rett i det
de vil beskrive. Men med et
sprAk som bare er beregnet
til 8 undertrykke, til 6 avskrive folk evnen til 5 elske,
blir de st5ende p5 stedet
hvil. Vi blir bare mindre kloke etter 5 ha sett denne filmen. Wam og Vennered har
falt pladask sammen som
filmskapere. Fra a vre
«opprorske» har Warn og
Vennered forsekt A g6 dypere, men de har ingen dybde.
Therese Bjerneboe

414enneskene har forlatt noe uten
komme dit de skal» sier Bruce
Springsteen og ser pa oss og smiler. I
Mtene hans gar frthetsberuselsen side om side med frihetsberovelse,
som se mange av skikkelsene hans
er utsatt for.
I took month-long vacations in
the stratosphere and you know
it's really hard to hold your
breath,
I swear I lost everything I
ever loved or feared, I was the
cosmic kid in full costume dress,
Well, my feet they finally took
root in the earth but I got me
a nice little place in the stars
And I swear I found the key to
the universe in the engine of
an old parked car
--(Growin' Up).

Bruce Springsteen oppviser
et fantastisk sceneshow,,
han gir alt. En amerikansk
rock-journalist beskrev en
Rolling Stones turne som
«Rock and roll for tourists».
Den ene kvelden var den andre lik. De bed aldri p5 over-

er
s6
Hva
raskelser.
Springsteens show i felge
journalisten? «Springsteen
plays for the natives».
Springsteen foretrekker sjol
turnere framfor 5 jobbe i
studio. Repertoaret er bredt
sammensatt, han spiller ofte gamle later han aldri liar
spilt inn, eksempelvis «Because The Night».
Bruce Springsteen utstrAler
motsigelser, han er en tenAring oppvokst p5 den
amerikanske dremmen og
en desillusjonert amerikaner
av i dag. Men den Springsteen som virker mest attraktiv er den svettende, arbeidende fyren p5 scenen,
alltid i jeans.
— .Spiller du ikke ball i hatt
med de reaksjonre med

«Born in the USA», nAr
har stjernebanneret p5 oms
laget? blir Bruce spurt aN.
Rolling Stone Magazine.
— Vi tok flagget fordi der
ferste !Ma heter «Born it
the USA» og er en fortsettelse p5 et tema jeg har
brukt i flere Sr. Men flagget
er et sterkt symbol og slipper man sa tunge ting los
vet man aldri hva som hender, svarer Springsteen.
Springsteen blir spurt om
det at han har ryggen til fotografen kan tolkes som om
han pisser p5 flagget. —
Nei, det er ikke min stil 5
syssle med skjulte budskap,
svarer han.
Springsteens tekster ligger
p5 et skyheyt nivA i forholc
til f. eks. Mick Jagger. Sja
nar de handler om guttmater-jente «lofter» Bruce
Springsteen dem med egne
bilder som danner lepende
assosiasjoner n8r man herer
p5 dem. De har noe banalt
ved seg, ofte virker det som
om ordene bare faller ut av
munnen hans, irrasjonelt.
Setningene er fulle av paradokser. Sjol sier han at han
ikke veit hvor tekstene kommer fra.

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

17

Etter skolelandsmotene
Det har yore landsmote i dei to store elevorganisasjonane, NGS og YLI. Stikkord: Ja til karakterar. Nei til nedskjringar. Avvisning av sosialdemokratiets sin skolepolitikk. Nei til kjonnskvotering. OG: Landsomfattande
boikott av skolepangar til hausten.
Det er storre grunn til A fryde seg over elevlandsmota
enn p5 fleire p8r. Vi kunne
sjolvsagt yore detaljerte og
funne ei rekkje ting a setje

fingeren IA Men vi bl8ser i
det, for hovudsida er at det
har blitt diskutert politikk,
og det er ei betring og ei lovande utvikling.

Samfunnsutvikling

USA er alltid bakgrunntapet
i Springsteens tekster. Og
han har ikke noe entydig
forhold til landet. I videoen
til «Born in The USA» ser vi
b5de Vietnamkrigen og oppvekstaras USA, det siste
sett gjennom et nostalgisk
blikk. Det er over. I The River» beskriver han uskylden
som en anakronisme. De
verdiene han sjol forfekter
er ogs5 ofte anakronismer i
dagens USA. Desverre.

- (...) A vre om seg, 5
stjele, er blitt... respektabelt. I mange miljo: — p.5
gateplan, pushere. — Det er
akseptabelt 5 lure folk. Jeg
mener, hvor mange ganger
under Watergate skandalen
sa ikke folk om Nixon at
«Vel, han var bare ikke
smart nok til 5 komme ut av
det». Som om hans eneste
feilsteg var at han ikke kom
ut av det. Og p5 et visst
punkt er folk blitt kyniske,
som naskere, that's the
American way. Jeg tror alt
er snudd opp ned p5 en virkelig fail mate. Jeg tror respekten blir borte.»
Det er kanskje form5Islost
lete opp arsaken til Bruce's
popularitet, det at lAtene
hans er sa fengende forhindrer det neppe. Men Bruce Springsteen har «noe»
som lifter ham over den
vanlige artist. Det har noe
med rotloshet, og noe med
raushet a gjore. Han er en
slags evig tenaring, med en
evig dram om 8 kjore sin
egen bil. Og amerikansk helt
ut i oreflippene...

Alle snakkar om den rivande
teknologiske utviklinga som
er p5 gang. Men det er
kakseklassen som har styringa med ho, og dei vil
sjolvsagt nytte ho til a tene
meir pengar. Vi ser at fleire
og fleire menneske si arbeidskraft blir erstatta av
maskinar. Etter kvart blir ein
god del andsarbeid og ersatta p5 same vis. Mange menneske blir overflodige.
Dersom vi skal ha kapitalisme i Noreg i nokon Sr til, og
det skal vi jo, s5 m5 langt
fleire finne seg i a bli arbeidslause. Resten ma finne
seg i a flytte p5 seg, skifte
jobb mange gonger, og f5
luselonn for det.

Skoleutviklinga
Men det er og s8nn at borgarskapet treng eit mindretal av godt utdanna folk i
hogteknologiske yrke.
DS blir problemet deira: Skal
ein ha lik rett til utdanning
og eit noie inndelt skoleverk
som utdannar alle til eit yrke
eller forebur dei til hogare
utdanning, n5r berre ein
brokdel av desse trengs i arbeidslivet? Skal ein spandere miliarder p8 5 invistere i
arbeidslause?
Det vil sjolvsagt ikkje det
norske borgarskapet. Men
p5 den andre sida kan dei
ikkje berre hive folk ut av
skolen. D5 kan det bli oppr.
Det norske borgarskapet
treng eit skoleverk som
kombinerer at nokon far ei
hogverdig utdanning, og at
fleirtalet far trening i omstilling og lydigheit.

Arbeiderpartiet
Det er denne «kombi-skolen» Arbeiderpartiet har jobba med 5 skape dei siste 20
ara. Og dei har i stor grad
klart a utvikle skolen i takt
med behovet for omstilling,
fleksibel arbeidskraft osb.

er
Kunnskapsformidlinga
svekka til fordel for «verdifag» og indoktrinering til
lydigheit og klassesamarbeid. Niv5et i skolen er senka. Skilja mellom studieretningane i den vidareg5eande skolen blir utviska —
f agbrev/fagarbeiderar skal
bort. Under slagord som
livslang hoeing» og «Ire
for 5 Ire» blir det forkynt
at det ikkje er s5 noye kva
ein laerer av konkrete saker
mens ein er ung, for ein kan
jo g5 p5 vaksenopplwring
resten av livet. Einar Forde
tar til ordet for A «utvide arbeidsbegrepet», silk at dei
arbeidslause kan f5 litt lommepengar for a drive med
gateteater, space invaders
eller kva det matte vere. Og
karakterar er jo sjolvsagt
ikkje s5 noye, nar dei fleste
skal here seg fritidssysling,
og dei som skal ha jobb kan
takast etter trynevurdering.

Nedskjwringar
Dette er den utviklinga som
er i gang i norsk skoleverk.
Og ho fell saman med nedskjeeringar p5 dei offentlege
budsjetta. Ein darleg skole
krev ikkje sa mykje pengar.
Og det som trengs, det skal
elevane betale sjolv. Borgarskapet/politikarane presser p5 for at elevane skal
betale skolepengar, kopipengar, materiellavgift, eigenandel p5 skoleskyss
osb.

Reis motoffensiven!
NGS og YLI avviser sosialdemokratane sin «enhetsskole». Dei seier ja til karakterar. Og dei har vedtatt 8 to
ein direkte konfrontasjon
med styrsmaktene over heile landet, ved 5 boikotte
skolepengane.
Semja og kampinnstillinga
p5 desse punkta er overordna viktig. Langt viktigare
enn puslete stridssporsm51
p5 fillesaker. Det dreier seg
om kampen for ungdommen
sin rett til utdanning og arbeid i Ara framover, og om 8
sI5 attende borgarskapet sin
raseringsoffensiv. Det er ein
kamp fora// ungdom, ogs5
dei som ikkje gar p5 skole.
Vi m5 prioritere denne kampen p5 topp. Det er i skolen
det skjer. Og det er den ungdomsgruppa som har blitt
rekna som priviligerte, ressurssterke og godt organiserte som er fortroppen i
ungdomskampen.

Ja til karakterar
Til slutt nokre liner om eit
stridssporsmal blant radikale (og i hoyeste grad i Rod
Ungdom. red. kom) nemleg
standpunktet til karakterar.
Det var arbeidarrorsla som i
si tid kjempa hardest for karakterar. Det var ein del av
kampen for lik rett til utdanning og arbeid — eit alternativ til 8 st8 med Iua i
handa og bli «trynevurdert»
av arbeidsgivarane. Men

det synet som har dominert
blant radikale dei seinare
Ara, er eit rungande nei til
karakterar. Dette er eit feilaktig syn og blir koyrt fram
gjennom det diffuse og uvitenskapelege hovudargument at at «karakterar er
urettferdig».
Kva er det som er s8 urtettferdig? At nokon bli taparar? Javel. Men det er karakterar som er arsaken til
at nokon blir taparar? Er det
ikkje s5nn at dette samfunnet treng taparar og at
desse vil bli silt ut uansett
om vi har eit karaktersystem i skolen eller ikkje? Jo,
sAnn er det. Og likeeins stiller det seg med resten av
den oppkonstruerte kritikken av karakterane.
Men karaktersystemet er

ikkje lytefritt. Grupperelatering, dvs. 5 setje karakterar
ut fra vurderinger av elevane opp mot kvarandre, gjer
det umogleg a gje ein skikkelig peikepinn p5 kva elevane verkeleg lwrer, og er
heller ikkje eigna til A vise
om niv5et i skolen gar nedover.
Hovudpoenget her m5 vere
gjere som elevorganisasjonane: A kreve ei vurdering ut fr8 klare, objektive,
faglege m51, 8 felle desse
male ned i fagplanane og
binde Irarane strengt til
dei. Eit slikt karaktersystem
er eit forsvar for at ogs5 arbeidarungdom skal kunne
slit i bordet med formelle
kvalifikasjonar og krevje rettar ut fra det.
Halvar D. Pettersen
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Klipp ut og send inn til Red Ungdom, Postboks 610, Sentrum, Oslo 1.

SOMMERLEIR

Rod Ungdom arrangerer i firsom vanlig sommerleir, fra 28. juli til 4. august. Et ferietilbud som kombinerer onsker om ayslapping, politiske diskusjoner, kultur, idrett og
mer til.

Arets leirstedet ligger p5 Jeloya omtrent en mil utafor Moss. Stedet har
smS hytter S bo i, mye uteplass og ligger ved sjoen med svaberg og bademuligheter.
Prisen blir i Sr ikke pa mer enn 550 kroner og rimeligere ferie er det vel
vanskelig 5 finne.
Sosialisme blir hovedtemaet pa leiren og dette kommer til 8 bli vinklet p5
forskjellig vis, blant annet gjennom diskusjoner om kvinnekampen og
sosialdemokratiet. Ellers vil leiren bli en start p5 valgkampen med seminarer p5 ulike aktuelle vaigkamptemaer. Alt i alt bade et tilbud til Rod
Ungdoms medlemmer som vil Isere mer og uorganiserte som onsker
bli nwrmere kjent med Rod Ungdoms politikk.
onsker du flere opplysninger ring Rod Ungdomkontoret (02) 11 45 73.
Vil du melde deg p5, ring eller skriv til Rod Ungdom, Boks 610, Sentrum, Oslo 1.
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Det blaste til tider friskt pa landsmotet i Noregs Gymnaslastsamskipnad. Ikkje minst under valsekvensen, da 78 ar gamle Lise Kvande slakta blokkene i organisasjonen og ayslutta med a trekkje seg
fra hole skodespelet med oppmoding til alle om heller a prioritere
aktivisere seg pa grunnplanet.
Rute 80 matte Lise Kvande
p5 ein av Oslos utestadeer
etter at landsmotet var
over. Det var ei lita, lys og
langh5ra jente vi traff. Ei av
typen ein trur er heilt ufarleg, men som har vist pampane at ho kan svinge oksa
n5r det trengs.
— Lise, du lot det som er pa
marknaden av partipolitiske
ungdomsorganisasjonar fa
gjennomga. Er ikkje tida
med partiinfiltrering i NGS
s/utt?
— Eg skaut ikkje over m61,
om det er det du meiner.
Som gymnasiastutvalleiar
og landsstyremedlem i NGS
har eg f5tt sj5 tinga slik dei
er. Det er frustrerande. Ta
vala p5 landsmotet som dome. Det var klart p5 forehand kven som skulle veljast. Og dei partipolitiske
ungdomsorganisasjonanen
gadd ikkje ein gong 5 leggje
skjul p5 det.
Det er dette misbruket eg
som opposisjonell arbeider
for 5 ayslore. Derfor skaut
eg med skarpt: for at folk
skal f5 auga opp.
— For landsmotet vart det
skipa ein «Aksjon for elevstyrt NGS». Men det var ingen samla opposisjon som
sto bak aksjonen. Sjolv deltok du?

— Eg trur aksjonen bidro til
at det kom fleire ubundne til
landsmotet, og eg deltok i
aksjonsmota i byrjinga. Men
til slutt fekk eg nok av persondiskusjonane som pampane koyrte fram. AUF og
SU var mest opptatt av personval og stempla dei som
koyrte opp politisk diskusjon som «splittingsmakarar».
Og persondiskusjonanen
gjekk jo heller ikke fore seg
p6 wrleg vis. Det viste seg
at AUF/SU allereie forste
landsmotedag hadde 'evert
ei liste med fern namn over
til valkommiteen med beskjed om at «desse skal inn i
sentralstyret», for aksjonen
hadde diskutert noko som
heist!

Grunnplans
mobilisering
Lise far fyra opp nok ein
Prince Mild og vi kan halde
fram.
— Du stilte «Det store spelet» opp imot aktivitet pa
grunnplanet. Dette ma du
forklare nwrmare.
— NGS i dag bit seg sjolv i
halen. Leiinga snakkar om
kor bra dei gjer arbeidet p5
vegne av elevane, i staden
for 6 reise breie debattar om
den skolepolitiske stoda.
Det er jo meiningslaust 5
skryte i vilden sky av ulike
presseoppslag, dersom elevane ikkje aner at NGS har
gjort noko som heist.

Unge Hogre sin korridorpolitikk hindrar all fantasi p5
og overfor grunnplanet. Opposisjonen vil endre dette.
Men AUF/SU si line er 6 skape eit «organisatorisk alternativ med basis i sentralstyret», og metoden er fraksjonering utan mobilisering p5
skolane.
Det er klart vi ma ha dei rette folka p5 toppen. Men det
er elevane som er heltane,
og om NGS skal betre skolekvardagen for elevane, m5
ein byrje med jobbinga for
kvar einskild elev sin innverknad p5 si eigen situasjon.
— Men kva med praten om
at ungdomen er sa sloe og
passiv?
— Det ligg noko i det. Men
tillitsvalde folk si oppg5ve
er 6 95 i spissen for 5 endre
biletet.
Vi star fjernt fr6 innverknaden og makta. Men nar ungdommen skjonner ting konkret, s5 aktiviserer dei seg
og kjem nwrmare. Eg ser
det p5 meg sjolv. Eg skjona
mykje meir den dagen eg
sto ansikt til ansikt med fylkesordforaren som sa at Ilk
rett til utdanning er noko
ideologisk vrovl.
Dei tillitsvalde si framste
oppgave er ikkje sjolveksponering, men 8 na elevane,
knytte elevane saman p5 eit
konkret aksjonsgrunnlag.
Herregud: den einaste styrken vi har, er jo at vi er mange!

Jentekamp
Lise er aktiv agitator for ra-

dikal kjennskvotering og
jentekonferansar. Kvifor er
desse tinga 55 viktig i NGS?
— Fordi skolen er ein stad
som kan brukast i kampen
for jamstelling. Folk vel seg
ei utdanning — del skal bli
vaksne. Det er liksom end8
ikkje for seint 5 endre p5
ting.
Vi treng ein fortropp som viser at det gar an; at jenter
kan kiare alt. Det er her
kjonnskvoteringa kjem inn.
Det er greit nok a snakke
om «haldningsendring».
Men denne m5 komme gjennom konkrete tiltak som bidrar til 5 vise at jentene er like sterke som gutane.
Nar det gjeld jentekonferansar, s5 er det sann: Alle jenter er eit gigantisk hinder. Vi
m5 ha konferansar der vi
kan byggje oss sjolv og kvarandre opp.
— Det skorta ikkje pa motargument pa landsmotet:
Eg vil ikkje ha fordelar pga.
kjonn» osv
— Ja, og det er triste greier.
Felles for innvendingane er
at dei bagatelliserer fakta og
at dei er veldig individorienterte. Dei vert framfort av
ressurssterke jenter som
trur at fordi dei far det til, er
det like greit for alle andre
og. Dei ser ikkje at for at det
store flertalet av jentene
skal klyve over hindera, s5
m5 det sostersolidaritet til.
. . .

— Men dette er jo berre moralsk forarging. Eg belt meg
merke i at du ayslutta eit
landsmoteinnlegg med
sporje jentene i salen om dei
var dove og stumme og
ikkje-tenkande.
— Nei, eg er ikkje moralsk
forarga. Men eg vii ha folk
til 5 tenkje. Og til 5 seie noko. N5r du ikkje opnar kjeften, s5 har du jo heller ingenting du skal ha sagt.
— Kor ligg del djupare grunnane til det skeive biletet innafor utdanning og arbeid?

— Det er familiesituasjonen
som er det sentrale. Gutane
ma arbeide for 5 forsorge.
For jentene blir det liksom
ikkje s5 farleg. Klart jentene
ser det som mindre realistisk t.d. 5 take hogare utdanning nAr dei veit at dei vil
matte bryte av for 5 take
seg av heimen.
rtHalvvegs sosialistD
Samtalen med Lise Kvande
gar mot slutten. Den uroynde intervjuaren vrir seg for
finne ei passande ayslutting. Og folgjande ide dukkar sjolvsagt opp: «Vi f5r ho
til 6 prate varmt om sosialismen».
— Korleis ser «ditt» Noreg
ut?
Det vert stille. Samfunnfageleven fr5 Ringve i
Trondheim drummer seg
ikkje bort. Ho blir ikkje oppglodd og 'egg ut om gronnare skogar og blaare vatn. I
staden fortel Lise om illusjonar ho har mista. Om godtru
som har forsvunne. Og om
autoritwre parti som ho
ikkje kan kjenne seg heime i.
— Eg vil jo ha like hove for
alle, og fridom for einskildindivida. Og eg veit at det ma
sosialisme til for 5 gjennomfore dette.
Eg tenkjer at det er fordomt
at nokon m5 tape overalt: i
skole, i jobb, i okonomi, i
kamp om bustad. Eg ser at
kapitalismen bryt ned kreftene i samfunnet. Eg trudde
p5 sosialdemokratiet, men
eg har skjona at oppgava
deira er 5 flikke p5 og dekke
over roynda. Eg var med i
SU men gjekk ut. Deira oppg6ve er 5 samarbeide med
sosialdemokratene.
Eg er forbanna. Eg vil ikkkje
gi opp. Men eg veit at det
ikkje nytter. P5 den andre sida er eg jo ikkje ferdigforma. Eg lwrer gjennom
den aktiviteten eg driv —
finn ut av kva som ligg bak.
Eg kan bli meir optimistisk.
Og eg veit at eg gjer noko
nodvendig!
Halvar D. Pettersen

Eg er nodvendig!
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