
Norge er i skarp krig m
ot

Afghanistan. USA
presser

oss og resten av verden til
en ny krig m

ot Irak. Disse
krigene kan stanses!
Arnljot Ask
internasjonal sekretæ

r

Verden er ikke den sam
m

e som
 i

1990. D
a kunne vi kort tid etter

Iraks innm
arsj i K

uw
ait forutsi at

U
SA ville gå til krig og skaffe seg

faste landbaser i G
olfen. H

eller ikke
i dag kan noen utfordre U

SA m
ili-

tæ
rt. Likevel har m

otsetningsfor-
holda til rivalene utvikla seg, og de
folkelige kreftene m

ot politikken til
krigskreftene har blitt sterkere. D

et
gjør det m

ulig å sam
le en sterkere

antikrigsallianse i dag. D
et står om

å hindre at en ny-fascistisk verdens-
orden vokser fram

, hvor dem
okra-

tiske rettigheter, og internasjonale
konvensjoner, som

 er etablert
gjennom

 de siste hundre åra går
tapt.

Irak og Saddam
 H

ussein har stått

opp i m
ot U

SA i 12 år uten å bøye
kne. D

et er dette, sam
m

en m
ed

Iraks oljerikdom
m

er, som
 gjør at

B
ush nå vil trappe opp krigen m

ot
det herjede landet, og ikke at dikta-
toren Saddam

s eventuelle kjem
iske

eller andre våpen truer U
SA eller

nabolanda. 
N

år B
ondevik og K

rohn D
evold

nå for åpen m
ikrofon har velsigna

F-16-flyene som
 skal bom

be i
Afghanistan, illustrerer det at vårt
lands ledere bøyer kne for vår tids
fører. M

en det er ikke bare servilitet
som

 ligger bak N
orges krigstokt.

O
gså det norske storborgerskapet

har interesser de m
ener er tjent

m
ed denne politikken. O

m
 enn ikke

direkte i Afghanistan, så lengre m
ot

vest, i det olje- og gassrike
K

aspihavom
rådet. F-16-flya skal

bom
be for Statoil, H

ydro og
K

væ
rner.

Stopp U
SA

U
SA har ført krig m

ot Irak, helt
siden G

olfkrigen i 1991.
Sanksjonskrigen har tatt m

er enn 
1 m

illion sivile irakeres liv.

Sam
tidig har U

SA, sam
m

en m
ed

Storbritannia, bom
ba m

ål i Irak
flere ganger i uka siden desem

ber
1998, i en krig som

 klart bryter
m

ed folkeretten. 
U

SA har m
isbrukt terrorudåden

11. septem
ber 2001 til å skru opp

tem
poet i gjennom

føringa av sin
langsiktige handlingsplan for å
sikre sitt verdensherredøm

e. Sjøl
om

 program
erklæ

ringa som
 B

ush
la fram

 20. septem
ber i år, «The

N
ational Security of the U

nited
States», ikke skiller seg grunnleg-
gende fra R

eagans tilsvarende...
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Les m
eir om

:
Tariffoppgjeret i offentleg sektor.
K

va endringar førte oppgjeret til?
E

in m
illion til A

K
P.

Styrk arbeidet for eit revolusjonæ
rt kom

m
unistparti:K

jøp K
K

-aksjar!
P

ornofonane kjem
!

K
va er dei nye påfunna til pornoindustrien?

S
treik!

Les om
 streikar som

 er, og streikar som
 kjem

.

Ny avis på venstresida!
Dette er den nye avisa til AKP. Ho skal kom

a kvar m
ånad fram

etter, og er gratis. I
denne avisa får de lesa synspunkta til AKP på dei viktigaste spørsm

åla i klasse-
kam

pen. På w
w

w
.akp.no/avis vil de finna alle artiklane i avisa, og tilleggsstoff og

lenkesam
lingar til kvart num

m
er.

Stopp terrorkrigen: Ingen ny krig m
ot Irak!

Ingen bom
ber

for Statoil!
Turid Kjernlie
kvinnepolitisk leder

B
utikkene har ingenting å gjøre

m
ed seksuell opplysning, heller

ikke m
ed undertøy. D

et er faktisk
ikke m

anufakturbransjen vi har
m

ed å gjøre. Salget av pornoblader
går sterkt nedover. Leif H

agen
håper å få bladsalget opp igjen, han
begynte straks å dele ut porno som
ikke var sladda. E

llers selger bran-
sjen rekvisitter, dildoer og dyrt
undertøy for å kom

pensere økono-
m

isk. M
en de gjør det også for å

m
yke opp opinionen:

Pornoindustrien skal gjøres godtatt
og alm

innelig i folks øyne.
B

utikkene er cover.
Pornoindustrien venter på å ta i
bruk en bestem

t ny teknologi som
åpner enorm

t store m
uligheter for

ny og større profitt på pornohandel! 

Siste teknologiske nyhet! 

M
obiltelefoner m

ed stort vindu
eller skjerm

 som
 viser film

 og bil-
der, M

M
S. M

M
S betyr M

ultim
edia

M
essaging System

. M
ed M

M
S blir

det m
ulig å sende tekst i kom

bina-
sjon m

ed korte film
er, fotografier,

tegninger og lyd. Telefonselskapene

og pornoprodusentene forbereder
seg på å ta de forventete enorm

e
profittene. B

ildem
eldinger på

m
obiltelefonen blir nem

lig den nye
m

elkekua for operatørene. I 2007
ventes om

setningen av slike tjenes-
ter å bli 70 m

illiarder dollar på ver-
densbasis. D

e norske nettselskapene
vil ha sin del. 

D
et nye nettet som

 skal kunne
sende bilder raskt heter U

M
TS. D

et
betyr U

niversal M
obile

Telecom
m

unications System
.

Telenor M
obil, N

etC
om

 og Tele2
planlegger å investere til sam

m
en i

underkant av ti m
illiarder kroner

bare i etableringen av de nye m
obil-

nettene i N
orge. Planen er at alle

steder i N
orge m

ed over 200 inn-
byggere skal væ

re dekket av U
M

TS
innen høsten 2005. D

isse pengene
skal tilbake. «Selskapene m

å få
kundene til å legge igjen over 500
kroner i m

åneden – 50%
 m

er enn
de gjør i dag – for at um

ts-investe-
ringene skal bli lønnsom

m
e.

O
peratørene er avhengige av at

kundene vil betale for innholdstje-
nester som

 spill, m
usikkvideoer,

nyhetstjenester, porno og så
videre.» (D

agens N
æ

ringsliv i m
ai

2002)

B
eate U

hse og
Telenor M

obil

H
er har Telenor M

obil fulgt
m

ed i tida. Selskapet lagde i
fjor en avtale m

ed det tyske por-
noim

periet B
eate U

hse for å selge
porno. Vi regner m

ed at det var
derfor B

eate U
hse kjøpte Lek og

C
ocktail: For å ha et norsk firm

a å
forhandle m

ed Telenor. D
et er der-

for B
eate U

hse er i N
orge. Porno og

pornorekvisitter er en vare som
egner seg godt for netthandel. 

P
ornokapitalen forbereder

seg
Pornokapitalen deltar i utviklinga
av teknologien. I Japan utvikler et
av de store pornoselskapenene
japansk video på m

obilt internett.
D

et britiske m
obilselskapet Virgin

utvikler et sam
arbeid m

ed Playboy
for å tilby fargeporno på m

obilen.
D

et danske selskapet Tele Team
W

ork har opprettet kontakt m
ed

am
erikanske pornoprodusenter som

har film
er skreddersydd for de nye

m
obiltelefonene. 
M

obiltelefonen er en teknologi
som

 bringer firm
aer og enkeltper-

soner i forbindelse m
ed hverandre

over hele kloden. G
lobalisering er

her et passende stikkord. E
n m

illi-
ard av verdens befolkning er m

obil-
brukere. I N

orge har 9 av 10 unge
m

ellom
 15 og 19 år tilgang til

m
obiltelefon. R

undt 3,5 m
illioner

nordm
enn er m

obilbrukere. O
g vi

er trent opp: Vi sender 100.000
m

eldinger i tim
en. D

et norske
m

obilm
arkedet utgjør rundt 12

m
illiarder kroner. 
Se rapporten om

 Porno, lenka fra

Pornofoner
Har du fått m

ed deg at pornom
angem

illionæ
r Leif Hagen har kom

m
et til-

bake til Norge for å selge yndig dam
eundertøy? Og at det tyske porno-

gigantkonsernet Beate Uhse selger det sam
m

e i de beste handlegatene i de
største byene?
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Ingen bomber for Statoil...
så er metodene for å reali-

sere dem mer aggressive og
stormaktssjåvinistiske. Bush
erklærer nå at ”Våre militære
styrker vil være så slagkrafti-
ge at ingen mulig fiende vil
tenke på å ruste opp for å
komme på samme nivå som
USA, eller enda lenger”. Og
metoden som nå knesettes er
preventivt angrep. USA skal
kunne slå til på forhånd om
de føler sine interesser truet,
uavhengig av avtaler og aner-
kjente konvensjoner om nød-
vendig.

Dette innebærer en milita-
risering og fascifisering av
politikken som rammer folk
flest. Det gjelder særlig der
USA og deres nærmeste alli-
erte nå tramper fram med
krigsstøvlene, slik som i
Palestina, Afghanistan og Irak
og i tiltakende grad også på
Filippinene og i Colombia, og
som Russland gjør i
Tsjetsjenia. 

Den krigen mot Irak som
USA nå ivrer for er også indi-
rekte en «krig» mot rivalene.
En avblåsing av Irak-krigen
nå, ville bety at Russland,
Frankrike og Kina fikk stor
innflytelse i landet i forhold
til USA og amerikansk
næringsliv. Derfor må den
langvarige Irak-krigen avslut-
tes på en slik måte at USA
setter en ny dagsorden i regi-
onen. Det er både maktpoli-
tisk viktig og, ikke minst,
avgjørende for hvem som skal
slå kloa i de svære oljeressur-
sene i Irak. Dette er bakteppet
for den dragkampen som nå
foregår i Sikkerhetsrådet og
andre fora om Irak-politik-
ken. Den viser også at det er
mye som står på spill – for
USA også!

Så lenge Sovjetunionen
eksisterte var Europa det vik-
tigste oppmarsjområdet for
USAs militærmakt. Ennå i
dag er Tyskland det enkeltlan-
det som har flest USA-solda-
ter fast stasjonert. Med
Golfkrigen i 1991 starta en
forflytning av tyngepunktet
for USAs utenlandsbaser øst-
over, mot Midtøsten og Asia.

Terrorkrigen har akselerert
utplasseringa av soldater i det
området som er pekt ut som
det sentrale for maktbalansen
i framtidas verdensorden (se
kart). En ny Irak-krig vil også
føre til baser i Irak og nær-
områda. Gjenåpninga av baser
på Filippinene er på lengre
sikt mynta på innringing av
Kina, ved å sikre at det halv-
føydale samarbeidsregimet
der klarer å stå i mot presset
fra den voksende nasjonalde-
mokratiske bevegelsen. 

USA har benytta sin styrke-
overlegenhet siden Sovjets
fall til å tyne verdens folk og
prøve å blokkere for sine
framvoksende nye rivaler.
Hjemmesida til Pentagon sier
det rett ut: «Vi har det trav-
lere enn noen gang», og viser
til at de på 90-tallet gjennom-
førte nærmere 100 såkalte
«større engasjement» i utlan-
det. Det innebar en tredob-
ling av utplassering av hærav-
delinger og en firedobling av
utrykninger med fly i forhold
til før! 

Antikrigsbevegelsens 
utfordring er å bygge breie

allianser nasjonalt og globalt
mot den politikken USAs bor-
gerskap står for. Det gjelder å
forene arbeiderklassen og
revolusjonære antiimperialis-
ter med alle demokratisk inn-
stilte krefter. I enkelte land
vil til og med reaksjonære
føydalherrer være taktiske
allierte. Ikke for å bilegge
innbyrdes strid om framtids-
samfunnet og den daglige
klassekampen, men for å
kunne forhindre den
Orwellske verdensorden som
ligger i forlengelsen av den
politikken som borgerskapet i
Washington DC nå fører. 

Norge i krig
– Dette er krig mot terror,

ikke krig i vanlig forstand, sa
Kristin Krohn Devold da hun
sendte F-16-mannskapene til
Kirgisistan. Om Norge ikke er
i krig med en annen stat reint
folkerettslig, så er vi de facto i
krig mot det afghanske folket.
De fleste ofrene for USAs krig

der har vært sivile afghanere. 
Norske soldater er med på

en krig som USA driver etter
egne spilleregler, i strid med
internasjonale konvensjoner.
Og krigen dreier seg ikke
først og fremst om
Afghanistan. Neste år kan
norske soldater stå i
Kaukasus, i de neste felles-
øvelser mellom NATO-land og
stater i regionen. Målet med
disse øvelsene ble formulert
av en USA-representant på en
olje- og gass-konferanse i
Tbilisi sist vår: å sikre rørled-
ningene i regionen, både de
eksisterende og de framtidige. 

Ved siden av Midtøsten er
det nettopp Kaspihavregionen
som i dag står i sentrum for
ressurskrigen mellom imperi-
alistmaktene. Russland og
USA står mest direkte opp
mot hverandre her. At Norge
er djupest involvert her, er en
stor utfordring for oss. Det er
allerede flere lokale kriger her
med grunnlag i nasjonsdan-
nelser. Flere av disse kan
blandes inn i «oljekriger» i
nær framtid.

Russland og USA har felles
interesse i å svekke OPEC
(organisasjon for oljeekspor-

terende land), og olja og gas-
sen i Kaspihav-området åpner
muligheter for dette. Statene
der er ikke med i OPEC, og
de tillater oljeselskapene å
investere på grunnlag av pro-
fittdelings-avtaler, noe de ikke
får i OPEC-landa. Det spring-
ende punktet nå er å få olja
og gassen ut på verdensmar-
kedet. Derfor kampen om rør-
ledningene. Her kommer
rivaliseringa mellom USA og
Russland opp på bordet.
Hvem skal kontrollere og
tjene på utskipinga? Her fore-
går dragkampen både med
økonomiske og militære mid-
ler, og Norge er midt oppe i
den:

– Statoil er en av hovedin-
vestorene i Azerbajdsjan
International Operating
Company (AIOC), som er ope-
ratør for den viktigste oljeut-
vinninga i Kaspihavet til nå,
Azeri-Chirag-Gunashli-feltet.
Ved siden av dette eier Statoil
25,5 % av Shah Deniz-feltet,
like mye som sin hovedsam-
arbeidspartner ute i verden,
BP. 12. august i år kunngjor-
de BP-sjefen i Aserbajdsjan at
dette konsortiumet i oktober
vil vedta å bygge en gassrør-

ledning til 3,2 milliarder US$
for å føre gass fra dette feltet
til Tyrkia. I konkuranse med
"Blue Stream"-prosjektet til
Gazprom og ENI. Ledningen
skal gå parallelt med oljerør-
ledningen til Ceyhan, men
ende opp i Erzurum. Også
Kværner er tungt inne med
leveranser til AIOC, nå sist
med en større boreplattform-
pakke gjennom Maritime
Hydraulics som ble annonsert
26. juni. 

– Statoil er også for fullt
inne i Iran. Det samme er
Hydro, og både Eksportrådet
og flere norske enkeltselska-
per "sonderer" terrenget flit-
tig.  

– Norge, gjennom Statoil,
er også involvert i rørled-
ningsprosjektet Baku-Tiblisi-
Ceyhan, som er et prosjekt
drevet gjennom direkte av
statsmakta i USA. Det knytter
Norge ennå tettere til Tyrkia,
hvor Statoil også satser hardt
på distribusjon av brennstoff.

Les mer her: 
www.akp.no/avis

Fem motiv for krig

KPML(r) heldt stand
Etter svenske valet 15. sep-
tember er KPML(r) framleis
representert i tre kommu-
nar. Dei gjekk frå sju til
seks mandat i Karlshamn,
frå fire til tre i Gislaved og
heldt på sine to i Lysekil.
Elles gjekk partiet fram
med 500 røyster i
Göteborg.

Forsvar Sison!
Den filippinske revolusjons-
leiaren Jose Maria Sison er
sett opp på terrorlista til
EU. Han har vore politisk
flyktning i Nederland sidan
åttitalet. Denne avgjerda
tyder at trygda hans vert
teke frå honom, at han ikkje
kan arbeida, at bankkonto-
en hans vert sperra, at hus-
været hans vert stengd og
at han risikerer å verta utle-
vert til Filippinane eller
USA. Solidaritetskomiteen
Kalayaan har protestert mot
dette overgrepet, som er eit
trugsmål mot solidaritets-
arbeid og politisk arbeid i
heile Europa.

Antikrigsdag
26.oktober er peika ut som
internasjonal aksjonsdag
mot Irak-krig. Initiativet
kjem frå ANSWER. i USA.
ANSWER har stått bak
store antikrigsmønstringar i
Washington DC og San
Francisco. Rotterdam var
fyrst ute i Europa, men
andre stader fylgjer på.
Antikrigsnettverket i Oslo
har også starta mobilise-
ringa. Det er eit mål å få
mange markeringar i Noreg
26.10

Nytt frå utlandet

Amerikanske baser i Asia
1. Georgia, 2. Aserbajdsan, 3. Saudi

Arabia, 4. Quatar, 5. Kuwait, 6. Kirigistan,

7. Oman, Bahrain og Aden, 8. Usbekistan,

9. Singapore, 10. Afghanistan (Bagram og

Khandahar), 11. Filippinene, 12. Japan,

13. Sør-Korea, F. Flåtestyrker. Ikke på

kartet: Tyrkia, Guam. USA har også mili-

tært personell uten faste baser i

Kasakhstan, Turkmenistan og Tadsjikistan

Saudi-Arabia sa nylig
et endelig nei til å
slippe vestlige selska-
per til i oljeproduksjo-
nen i landet. Derfor er
krigen mot Irak så vik-
tig for Bush.

Jon Børge Hansen

Siden 70-tallet har de store
vestlige oljeselskapene vært
stengt ute fra de enorme olje-
rikdommene der.
Saudiaraberne har tatt hand
om oljeproduksjonen sin sjøl.
I ett år har det vært forhandla
om å åpne opp på nytt for
utenlandske investeringer. Et
konsortium av Exxon Mobile,
Royal Dutch Shell, BP,
TotalFina og noen til var
nokså sikre på at de sto foran
et gjennombrudd. De regna
med en historisk vending i
saudiarabisk oljepolitikk, og
var klare til å sprøyte 25 mil-
liarder dollar inn i utbygging
av nye lukrative oljefelter i
kongedømmet.

Men forhandlingene brøt
sammen. Saudiene har sagt

nei. Bare marginale gassfelt
tilbys konsortiet.

Kapitalen må vokse
De store selskapene står med

milliarder i overskudd, og
finner ingen steder å inves-
tere dem. De høye oljeprisene
har gitt Exxon minst 8 milli-
arder dollar de ikke vet hvor
de skal gjøre av, Shell har 4
milliarder til overs…
Kapitalen må reinvesteres,
den må forøkes, ellers er den
død. 

For amerikanske selskaper
er situasjonen verst. De er
stengt ute fra å investere i de
store oljelandene Saudi-
Arabia, Irak, Iran, Libya, i
praksis også i Venezuela og
Mexico. Til nokså nylig var
også de svære olje- og gassfel-
tene i Sentralasia utafor rek-
kevidde. I den regionen er bil-
det endra de siste årene, og
framtidige investeringer er i
ferd med å bli sikret: det siste
året har amerikanerne fått
60 000 soldater på plass i
Sentral- og Sør-Asia. Krigen
mot Afghanistan åpna for det.
Og amerikanske soldater og
oljeekspertise er de siste

månedene blitt stasjonert i
Georgia, for å sikre de nye
oljeledningene fra Kaspihavet
gjennom Kaukasus og Tyrkia
til Middelhavet.

I det siste har Vest-Afrika
pekt seg ut som et nytt sats-
ningsområde. Det fortapte
kontinentet har opplevd en
voldsom sjarmoffensiv fra
amerikansk hold, etter at
forekomstene i Guineabukta
og i Tsjad har vist seg å være
store og tilgjengelige for drift.
Utenriksminister Powell har
hatt intens møtevirksomhet
med afrikanske ledere de siste
ukene, Bush skal ta turen til
Nigeria etter årsskiftet, og
USA vurderer å opprette en
militærbase i regionen, sann-
synligvis på øya Sao Tome,
melder New York Times. 

Men, som fagtidsskriftet
Petroleumworld oppsumme-
rer det: «Oljefeltene i USA og
i Nordsjøen er på nedtur, og
nye utvinningsområder i
Russland og Afrika har vist
seg å være politiske utfor-
dringer. Oljeselskapene har i
det siste heller brukt kontant-
overskudd til å kjøpe tilbake
egne aksjer enn å investere i

usikre prosjekter.»

En kjapp krig
For å komme skikkelig ut av
uføret må det gjøres noe dras-
tisk med maktforholdene i
Midtøsten. Nå som før finnes
de største, billigste, lettest
utnyttbare oljefeltene i
Golfområdet. Det er også der
oljeprisen i praksis fastsettes.
Først ordne opp i Irak, med
verdens nest største oljereser-
ver. Så nytegne hele
Midtøsten-kartet. Hele regio-
nen fra Afghanistan til og
med Somalia er på tegnebret-
tet i Washington nå. Planene
som drøftes inkluderer opp-
deling av Saudi-Arabia – det
oljerike øst skilles ut fra
områdene i vest der de hellige
byene Mekka og Medina gjør
amerikansk kontroll umulig
uansett.

Bak disse strategiske pro-
sjektene som folk i Bush-
administrasjonen sysler med
nå er det mange motiver. 1)
Amerikansk innenrikspolitikk
spiller sjølsagt en rolle: Bush
vil vise seg som sterk mann
hjemme. 2) USAs imperieam-
bisjoner er viktige – USA er

og skal være uten seriøse
utfordrere til kontrollen med
verden og verdens ressurser.
3) USAs store avhengighet av
oljeimport er i seg sjøl både
et maktpolitisk og et økono-
misk problem – det må løses
raskt. 4) Den amerikanske
økonomien – og med den
hele verdensøkonomien – er
inne i ei langtrukken struktu-
rell krise. IMF, Det internasjo-
nale pengefondet, legger i
disse dagene fram nye analy-
ser av utviklinga. De advarer
mot alvorlige ubalanser i øko-
nomien. 

En kjapp krig mot Irak vil
ha begrensa innvirkning på
verdensøkonomien, den vil til
og med kunne ha positiv
effekt gjennom å klargjøre
situasjonen. Nå nøler investo-
rene, sa Horst Koehler, direk-
tør for IMF, til Herald Tribune
20.09.02. Men en langtrukken
krig innebærer risiko for en
økonomisk nedtur, advarer
han.

Det femte motivet
Bush og kretsen rundt ham
har lenge ment at proble-
mene i amerikansk økonomi

skyldes tillitssvikt: fra forbru-
kerne hjemme som er usikre
på framtida, og fra omverden
som tviler på USAs styrke.
Svaret på lav vekst og svekket
dollar er resolutt og nådeløs
handlekraft. En krig mot Irak
kan være med på å løse
mange problemer. Ikke minst
for den indre kretsen i
Washington, de som nesten
uten unntak kommer direkte
fra topposisjoner i den ameri-
kanske oljeindustrien. Et Irak
under amerikansk kontroll
kan i det minste løse det
akutte problemet for Exxon &
co – det å finne nye investe-
ringsobjekter i bransjen for
overskuddskapitalen og sikre
at akkumulasjonsprosessen
fortsetter. Motiv nummer 5,
altså. Et eget, viktig motiv, og
samtidig et fortetta uttrykk
for minst 3 av de 4 foran.
Derfor har Saudi-Arabias bas-
tante nye nei til å la det USA-
ledete oljekonsortiet få inves-
tere sine 25 milliarder dollar
der i landet så stor betydning.
Det ga Bush-folket bekreftelse
på at noe drastisk må gjøres,
og det må gjøres nå.
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Solidaritet med Palestina!

Det israelske presset mot
Arafat og de palestinske selv-
styremyndighetene vokser seg
sterkere. Samtidig ser vi at
selv om USA fortsetter å for-
svare okkupasjonsmaktens
overgrep, med fraser om at
«Israel har rett til å forsvare
seg» blir reaksjonene mot
Israel sterkere overalt ellers i
verden. I en slik situasjon,
hvor det palestinske folket
kjemper en kamp for å over-
leve, mot deportasjoner og
ødeleggelse av all infrastruk-
tur, fortsetter norske myndig-

heter å snakke om «to par-
ter».

Krigtruslene mot Irak gjør
ikke palestinaarbeidet mindre
viktig. Tvert i mot blir det
viktig å knytte sakene sam-
men, slik Antikrigsnettverket
i Oslo, Palestinakomiteen og
Fellesutvalget for Palestina
gjorde på demonstrasjonen
28. september, der parolene
rettet seg både mot krig i Irak
og Palestina, både mot USA
og Israel. En krig mot Irak vil
også ramme palestinerne, slik
Israel benyttet anledningen

etter 11. september til å reok-
kupere store palestinske
områder. Derfor blir det vik-
tig for antikrigsbevegelsen i å
heve stemmen mot USAs
krigshissing og norsk støtte
til statsterror i hele
Midtøsten!

Bli med i
Palestinakomiteen,
www.palestinakomiteen.org

«Årets lønnsvinner skriver tiggerbrev
– mens noen vil knuse fagforeninga»
Dette er tittelen på et hefte
fra AKP om tariffoppgjøret i
offentlig sektor. Det finnes fra
nå ikke lenger noe felles
lønnsregulativ! Dessuten er
det avsatt en skyhøy pott til
lokale forhandlinger, der den
enkelte skal fremme eget
lønnskrav. Da er man over på
individuell tigging. Et virke-
lig smart trekk fra arbeidsgi-
verens side. Oppstykkinga av
avtaleområdene og den lokale
og individuelle fastsettelsen
av lønna, kan føre til

fagforeningsknusing. 
Vi tror ikke dette er tilfel-

dig. Verdens store selskaper
er ute etter nye områder hvor
de kan investere sin ledige
kapital. Offentlig sektor er
offeret nå. Også i Norge.
Dette vil føre til privatise-
ring). WTO (GATS-avtalen)
innebærer at offentlige tje-
nester skal bli varer. Vi har
antakelig bare fått en liten
føling med det forferdelige
som kan komme til å skje
med offentlig sektor. Ett er

sikkert, det blir motstand!
Fagforeningene i kommune
og stat er den best organiser-
te krafta til å forsvare vel-
ferdsstaten. Årets tariffopp-
gjør i offentlig sektor er vel-
dig interessant sett i dette
perspektivet. 

Hvordan møte kapitalens
og arbeidsgivernes strategi?
Er det mulig for fagforening-
ene å komme fram til en fel-
les analyse og tiltak? Se
akp.no/hefter/tariff2002.html

Overvåk politiets overvåking!

En annen
verden er
mulig!
Globaliserings-
konferansen 2002 er
fra 28. november til
1. desember i Oslo. I
plenumsmøter og
seminarer blir disse
hovedemnene belyst
på mange måter:

– Vår verden er ikke til salgs. Storkonsern og handelsorganisasjoner – verdens nye herskere?
– Krig i vår tid? Bomber og overvåking i demokratiets tjeneste?
– Mangfold i natur og kultur. Høyrereaksjon og nyliberalisme mot mennesker og miljø. 
– En annen verden er mulig. Demokratiske alternativ og folkelige motkrefter.

Mer informasjon og påmelding: www.globalisering.no

Politisk streik mot brutalisering av arbeidslivet 5. november
El- & IT-forbundet, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Norsk
Tjenestemannslag og Norsk Transportarbeiderforbund har tatt initiativet til politisk streik. Norsk
Grafisk Forbund, Norsk Kommuneforbund, Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosiono-
mer og vernepleiere, Norsk Lokomotivmannsforbund og Skolenes Landsforbund har sluttet seg til.
De streikende sier bl.a.: «Regjeringens forslag til endring av Arbeidsmiljølovens § 50, som regulerer
bruken av overtid, øker presset mot norske arbeidstakere. Med dette forslaget er alle begrensninger
på bruk av overtid per uke og per måned tatt ut.»

Parolene
Stans brutaliseringen av arbeidslivet!
Forsvar normalarbeidsdagen – ikke rør overtidsbestemmelsene!
Stillingsvernet må styrkes – færre midlertidig ansatte!
Bekjemp sosial dumping – nei til outsourcing!
Avvis enhver svekkelse av sykelønnsordningen!
Stans privatisering og konkurranseutsetting – styrk offentlig sektor!
Styrk folketrygden!
Demokratisk styring – konsernenes makt må tøyles!
Støtt den globale motstanden mot markedskreftenes offensiv!

Støtt heismontørstreiken!
Heismontørenes Fagforening har siden 21. august vært i streik for kravet om en kollek-
tiv bransjeavtale om pensjon. Stortinget har ikke sørga for at Folketrygden har fulgt
utviklinga, og derfor er kommet krav i fagbevegelsen om tjenestepensjoner. Når dette
skrives streiker 90 medlemmer ved Kone Oslo, 44 ved Thyssen Oslo, 12 ved Mellbye
Oslo og 31 ved Stahl Bergen, totalt 177. Les mer og send støtteerklæringer:
www.heis.no

To kvinner i streik i Larvik
Siden 19. juni har Anette Hasle og Ann-Mari Harter streiket for å få tariffavtale, slik de har rett til. 
Ashland er et av verdens store kjemiselskap, med 25 000 ansatte i 140 land. Selskapet avviser
enhver avtale som gir et norsk fagforbund, i dette tilfellet Handel & Kontor, noen som helst innfly-
telse eller rettigheter ved bedriften. Selskapet vil at tariffavtaler bare skal opprettes mellom de ansat-
te og bedriften, de ansattes organisasjoner skal holdes utenfor. Les mer og send støtte: www.handel-
ogkontor.no

Nr 1: «Skal du ha barn?»
Er du kvinne? Har du søkt jobb? Skal du til intervju? Da skal
du være på vakt mot arbeidsgivere som spør om du er gravid
eller har tenkt å få barn seinere. Jug! Lyv! Løgn er riktig fordi
det ikke er snakk om to likeverdige parter her. Den ene par-
ten, arbeidsgiveren, har makt til å avgjøre om du får jobb.
Mens du har ingen makt. Du er avhengig av at noen ansetter
deg og utbytter deg for at du skal leve. Du tror vel ikke at
arbeidsgiveren er helt ærlig mot deg og forteller deg alt? 

I likestillingslovens § 3 står det: «Med forskjellsbehandling
menes handlinger som stiller kvinner og menn ulikt fordi de
er av forskjellig kjønn.» Nå gjøres loven strengere, slik at gra-
viditet og fødsel helt tydelig ikke skal være en ulempe for
kvinner i forhold til å få arbeid. Hvis en arbeidsgiver likevel
spør deg, bør du virkelig tenke over om du vil jobbe på en slik
kvinnefiendtlig arbeidsplass. Hvis du overhode kan slippe å
jobbe der, er følgende svar å anbefale. De vil nemlig gi deg
godt humør når arbeidsgiver spør: «Er du gravid? Er en familieforøkelse forestående?»

Velg et godt svar
– Et slikt spørsmål gjør at jeg trekker søknaden.
– Jeg skal sladre til Kristin Mile om deg. Hun er likestillingsombud.
– Nei, men jeg spiller håndball og kan lett brekke armen.
– Ja. (Sjøl om du ikke er det.)
– Du virker så tjukk og rød. Har du høyt blodtrykk?
– Jeg har hørt det er mye tennisalbuer her. 
– Nei, mannen min har allerede fire barn.
– Nei vet du hva! Den slags driver vi ikke med i vår familie!
– Jeg vil ha åtte barn, men jeg venter bare på en forståelsesfull arbeidsgiver.
– Familieforøkelse? Ja, svigerinna mi er gravid.
– Gravid? Det kan vel ikke jeg vite! 

Hexa Alexa
rådgiver for arbeiderkvinner

Bli med til København!

Streiker

Danmark har formannskapet i
EU dette halvåret, og det skal
vera toppmøte i EU i Kongens
by  12.-13. desember.
Organiseringa av motkreftene
er i full gang i Danmark, og det
vert ein stor markering laurdag
14. desember. I Noreg har Nei
til EU og Ungdom mot EU teke

initiativ til kampanjen
”København 2002 – stopp uni-
onen!”. Kampanjen er tilslutta
det danske initiativet Stop uni-
onen, og vil demonstrera i
deira seksjon. Meir informa-
sjon og påmelding hjå Nei til
EU, 23 35 45 80 og 
www.neitileu.no

Tone Beate Windingstad
leder i Østfold AKP

USAs krav om at alle regje-
ringer skal danse etter deres
pipe, har ført til en storstilt
jakt på såkalte terrorister.
Solidaritetsorganisasjoner,
minoritetsgrupper, initiativta-
kere til protester mot USAs
terror, – alle er ofre for norsk
og utenlandsk etterretning.
Politiets overvåkingstjeneste
(POT) er reorganisert og
heter nå Politiets sikkerhets-
tjeneste, PST. Overvåking og
registrering er fortsatt job-
ben. Lundkommisjonen førte
til at folk som mente seg
overvåka, skulle kunne søke
om innsyn i det som var

registrert om dem. Saken er
bare at du får ikke se noe hvis
politiet mener det er riktig å
overvåke deg, hvis innsynet
fører til at politiets metoder
blir kjent, eller hvis innsynet
skader forholdet til fremmed
stat. Derfor får mange 
AKP-ere nesten tomme map-
per. Det er et bevis i seg sjøl
på at overvåking foregår. Nå
regner vi med at såkalte
«muslimske terrorister» er
ofre for direktiv til PST fra
USA. 

Ved nyttår går fristen ut for
å søke innsyn. Søk! Mappene
sier til sammen mye om
hvordan politiet arbeider og
hva de prioriterer. Det trengs
mer offentlig debatt om over-

våkinga! Om politiets mål og
metoder, om forholdet til
militæret, om alle informan-
tene, om overvåkinga i fagbe-
vegelsen, om forholdet til
utenlandsk etterretning.
Hvert ark man får se i mappa
si etter 1977, er et bevis på at
ei ulovlig handling er begått
fra politiets side. Det er det
instruksstridige du skal få se
(fortsatt med de forbeholdene
som er nevnt over). Hvem
har brutt instruksen? Skal
ikke de stilles til ansvar? Skal
de anonymt betale seg vekk
med 30.000 kroner i betaling
for 30 års plaging av andre
mennesker? 1000 kroner i
fast avgift per år? Søk innsyn!

Se www.akp.no/mappa/

Gode råd for arbeiderkvinner
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Når revolusjon er det enkleste ...

Jorun Gulbrandsen
partileder

Afrika er ikke fattig! Afrika
er rikt. Rikt på mennesker
og kunnskap. Rikt på alle
ressurser som naturen kan
by på. Argentina og
Nicaragua er ikke fattige! De
er rike. Derfor har landa i
nord systematisk stjålet rik-
dommer ved hjelp av vold
og krig i mer enn 500 år.
Imperialisme heter dette.
Globalisering høres litt
penere ut, men er det
samme. De nye slavene er
kvinner og barn – solgt til
sexindustrien. Kolonitida er
nå. Målestokken er marked
og kjøpekraft. Har du peng-
er, så kom og kjøp. Har du
ingen – dø. 

Det stygge imperialistiske
dyret pynter seg med insti-
tusjoner som G8, WTO, EU,
Verdensbanken, Det interna-
sjonale pengefondet. Det ser
sivilisert ut når de
dresskledte herrene sitter
rundt møtebordet. Men de
rike har laget reglene. Den

norske staten er med på
spillet. Nå skal den interna-
sjonale kapitalen inn i
Norge og gjøre skolegang,
studier og sjukehusopphold
til varer. 

Det er ikke mulig å flikke
på systemet. Flertallet kan
ikke få det slik de vil før
kapitalismen som en måte å
styre samfunnet på, er lagt i
grava. Folkeflertallet må ta
makta. Revolusjon betyr
akkurat det. Revolt, opprør,
lage noe nytt! Folk har for-
skjellige navn på målet: Det
klasseløse samfunnet. AKP
kaller det kommunismen.
Det kommer av ordet «kom-
mune» som betyr fellesskap. 

Fordi AKP mener dette, er
AKP et revolusjonært kom-
munistparti. Vi ønsker å
gjøre noe, ikke bare prate!
Organisere mot EU og
Verdensbanken. Mot por-
noindustrien og rasismen.
Mot privatisering av sjuke-
hus og skoler. Vi er med i
RV. Solidaritetsarbeid for
Palestinas folk og kurderne,
demonstrasjoner mot USAs

kriger. Sammen med andre.
Vi er et annerledes parti. Vi
mener nemlig at de men-
neskene som er i stand til å
velte kapitalismen over
ende, er de viktige: Vanlige
arbeidsfolk, studenter, skole-
elever, fattige, kontorfolk,
helsearbeidere, småbrukere,
minoritetsgrupper, lærere,
alle som stort sett lever av
sitt eget arbeid. Vår oriente-
ring er at makta egentlig
har sitt tyngdepunkt på
bunnen i samfunnet. Her
ligger potensialet for foran-
dring!

Det trengs et sterkt kom-
munistparti i Norge. AKP
ønsker mange nye medlem-
mer, særlig unge folk. Vi har
starta denne avisa du holder
nå.. Liten? Ja. Men det er
ikke viktig å være stor hvis
storheten ikke skal brukes
til noe. Da er det faktisk
bedre å være viktig – for den
revolusjonære kampen.
Målet er ikke mindre enn at
verdens folk tar rikdommen
tilbake. Da er nok revolu-
sjon det enkleste ...

Stø AKP – kjøp Klassekampenaksjar
AKP har starta salet av 1000
aksjar i Klassekampen.
Målsetnaden er å få inn 1 mil-
lion til partiet, for å styrkja
AKP ved å gjera eigargrunnla-
get til Klassekampen breiare.
Etter salet av desse aksjane vil
AKP berre eiga 20% av
aksjane i Klassekampen.
Nedsalet frå AKP har skaffa
Klassekampen 13 millionar.
Denne gongen skal altså
pengane gå til AKP sjølv.

AKP vil bruka pengane på
ymse organisatoriske tiltak,
mellom anna eit litteratur-
fond på 300 000. Og ikkje
minst avisa du les no...

I skrivande stund (29. sep-
tember) er det seld 187
aksjar. Kampanjen varar fram
til 15. november. 

Ein av dei som har sytt for
at kampanjen fekk ein skikke-
leg start er Gunnar Rutle.

Han er kjend frå politisk akti-
vitet i Ålesund gjennom
mange år. Som mange andre
aktivistar har han vorte over-
vaka av POT. Nyleg fekk Rutle
erstatning for den politiske
overvakinga han har vore
utsett for, 50 000 kroner. Kva
gjorde så Gunnar med peng-
ane? akp.no ringde for å
høyra.

– Vel. Eg har spreidd dei
pengane litt utover. 30 000
har gått til KK-aksjar
gjennom partikampanjen, og
så har eg kjøpt 10 aksjar
direkte frå Klassekampen.

Eg utfordrar andre som har
fått, eller kjem til å få, pengar
i erstatning om å gjera det
same.

Dette er jo den einaste
statsstøtta vi i AKP mottek!

Sosialismehefte fra AKP
I forbindelse med sosialisme-
konferansen Manifest 02 har
AKP laga et  hefte med ni
aktuelle artikler. Heftet heter
«Folket skal seire!» og legger
vekt på kvinnekamp, antiim-
perialisme og revolusjonær
strategi. Det er laga for å ta
opp aktuelle problemstilling-
er både på konferansen i høst
og i tida framover.

Heftet er først og fremst
mynta på deltagerne på
Manifest 02, og vil bli delt ut
gratis der.

– Vi vil gjerne vise at vi
ønsker å delta i de diskusjo-
nene som føres blant ungdom
på venstresida, sier Kenneth
Fuglemsmo (19), som har
redigert heftet.

– Manifest 02 er en gull-
kanta mulighet for AKP til å
nå ut til unge revolusjonære
og få vist hva vi står for, hva

vi synes er viktig. Heftet er et
av bidraga til å gjøre AKP
mindre mystisk og for å avli-
ve fordommer og ubegrunna
kritikk. For eksempel utfor-
dres SUs leder til å konkreti-
sere hva hun mener utsagn
av typen «AKP har ikke tatt
oppgjør med stalinismen...»

– Blant AKPs viktigste styr-
ker er alle dem som har vært
med i bevegelsen i mange år,
og som har samla mange
erfaringer fra politisk kamp.
Me dette heftet viser viat det
etter hvert har blitt mange
unge med i partiet, og at
disse medlemene er fullt i
stand til å bidra til profilering
av AKP, sier Kenneth.

– Jeg er ganske fornøyd
med resultatet, så nå gjenstår
det bare å se om det faller i
smak blant andre ungdom-
mer.

Heftet er på 36 sider, innehol-
der ni artikler og kan bestilles
fra AKP-kontoret. Prisen er 20
kroner.

Hva er AKP?

FOLKET SKAL SEIRE!

www.akp.no

Motstand mot USAs imperialismeMotstand mot USAs imperialisme

Ingen klassekamp uten kvinnekamp!Ingen klassekamp uten kvinnekamp!

Reformisme eller sosialistisk revolusjonReformisme eller sosialistisk revolusjon

20 kroner

AKP står for Arbeidernes
kommunistparti. Vi er et
revolusjonært parti. Det vil si
at vi arbeider for ei omfat-
tende og heilhetlig forandring
(en revolusjon) av den måten
Norge og verden styres på,
sånn at maktforholda snus på
hodet, og det store flertallet
(der arbeiderne utgjør ei
hovedkraft) får makta i sam-
funnet. Vi vil ha et kommu-
nistisk samfunn, dvs et sam-
funn uten undertrykking og
klasseskiller. Den lille over-
klassen skal ikke lenger styre.

AKP blei stifta i 1973.
Politikken vår er nærmere
beskrevet i programmet vårt.
Gjeldende versjon blei vedtatt
på landsmøtet høsten 2001
etter en omfattende debatt
over flere år. AKP mener at
Norge er et klassesamfunn.
Det betyr ikke nødvendigvis
at folk lider stor materiell
nød. Men det betyr at det er
et lite mindretall, kapitaleier-
ne, som bestemmer over
investeringer, hvor arbeids-
plassene skal ligge, hva som
skal produseres, utnyttelsen
av naturen, statens og kom-
munenes prioriteringer,
lovene, forsvars- og handels-
politikken og de største medi-
ene. De har altså den økono-
miske og politiske makta,
men det de er interessert i, er
hvordan den økonomiske for-
tjenesten (profitten) skal bli
høyest mulig. Slik er det i
resten av verden også:
Fortjeneste for de få avgjør liv
og død for det store flertallet
av mennesker og hele livsmil-
jøet vårt.

AKPs mål er kommunis-

men. AKP vil være et redskap
for folk som vil arbeide for et
helt bestemt mål, nemlig et
Norge og en verden uten klas-
seskiller. Det vil si et samfunn
der alle mennesker er fri fra
utbytting og undertrykking.
Lønnsarbeidet er avskaffa. Det
betyr også at andre former for
samfunnsorganisert under-
trykking vil dø bort.
Uenigheter og spenninger vil
naturligvis ikke forsvinne. Vi
vil få et samfunn som fortsatt
er i utvikling. Men ingen blir
diskriminert på grunn av
hudfarge eller fordi de bor
bestemte steder i verden eller
på grunn av religion, kjønn
eller seksuell legning.
Kvinner og menn blir frie
individer. Kriger vil bli
avleggs. Det vil være fred,
fordi det ikke lenger vil finnes
noen som tjener på krig.

Et samfunn uten klasse-
skiller kaller vi et kommunis-
tisk samfunn (det kommer av
ordet kommune som betyr
fellesskap). Alle mennesker
gjør noe de kan for samfun-
net, og får det de trenger gra-
tis. Dette vil være et samfunn
helt ulikt det vi har sett til
nå. Det teknologiske nivået
gjør det lettere å få til dette
enn før.

På nett:
www.akp.no/omakp/omakp
kan du lese mer om AKP som
et parti som studerer marxis-
men, AKP som et parti for-
ankra i norsk virkelighet,
AKP som feministisk parti,
miljøparti, antikrigsparti og
arbeiderparti.

Bli med i AKP! Som med-
lem forventes det at du er

enig i hovedlinjene i politik-
ken vår, at du er med på å
finansiere partiets virksomhet
med kontingent, og at du ut
fra dine forutsetninger er
aktivt med i partiets arbeid.

Det du får tilbake er til-
fredsstillelsen av å møtes med
folk som vil mye av det
samme som du vil, som deler
mye av din kritikk av det sys-
temet vi er underkastet i dag.
AKP har vedtatt at det er nød-
vendig å doble partiets med-
lemstall. Målet er også at over
halvparten av de nye skal
være kvinner. I AKP får du
anledning til å gjøre noe.
Organisasjonen gjør det
mulig for deg å få mye større
uttelling for dine krefter,
kunnskaper, rettferdighets-
trang og vilje, enn om du står
aleine. 

Det er bruk for deg.

Osterhausgate 27
0183 OSLO

Telefon: 2298 9060
E-post: akp@akp.no

Konto: 0530 11 89356

AKP.no er avisa til
Arbeidaranes kom-
munistparti

Ansvarleg utgjevar:
Sentralstyret i AKP

Ansvarleg redaktør:
Jorun Gulbrandsen

E-post:
redaksjonen@akp.no

– Forandre verden, den trenger det!
Med disse ordene fra Bertolt Brecht holder
Sosialistisk kor i Oslo konsert.

Solister: Gjertrud Jynge og Lars Klevstrand
Dirigent: Per Arne Olsen
Musikk: Hans Eisler og Kurt Weill
Manuskript: Torgeir Rebolledo Pedersen
Regi: Liv Aakvik
Kapellmester: Trond Lindheim

Sted: Det åpne teater, Oslo
Dato: Fredag 1. og søndag 3. november

AKP
Osterhausgate 27
0183 OSLO

Porto 
betaler

du sjølv!
(kr 5,50)

Om du ynskjer meir kontakt med AKP, kan
du senda inn denne slippen.

Eg vil bli medlem
Eg vil vita meir om AKP
Eg vil gå på studiesirkel
Eg vil få melding om oppdateringar på
nettsida akp.no på e-post.
Eg vil tinga Røde Fane
Eg vil vita meir om Raud Ungdom
Eg vil vita meir om Noregs
Kommunistiske Studentforbund

STØ AVISA! Ynskjer du å stø utgjevinga av denne avisa, kan du gje ei
gåve til AKP. Kontonummeret er: 0530 11 89356

Namn

Adresse

Postnr/stad

Epost

Telefonnummer
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