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akp.no

Nasjonal
sjølråderett

– internasjonal
solidaritet
Nasjonal undertrykking tok ikke slutt med avkoloniseringa etter den 
andre verdenskrigen. Den sosialistiske revolusjonen i verdens folke-
rikeste land, Kina, og væpna frigjøringskamper  tvang imperialist-
maktene til å gi koloniene sjølstyre. Men, utbyttinga har fortsatt på 
en mer fordekt måte med økonomiske virkemidler gjennom det vi 
kaller nykolonialismen.  Vår egen EU-kamp viser at kampen for 
nasjonalt sjølstyre også er høyst aktuell for mindre, imperialistiske 
land.

Les mer på side 4, 5 og 6
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Sikkerhetsrisikoen 
Bondevik

Norske mål nå angivelig står på 
Al-Qaidas «topp 4-liste». Dette viser 
først og fremst at trekløveret Krohn 
Devold, Petersen og Bondevik er en 
sikkerhetstrussel mot Norge og norske 
statsborgere. Regjeringa må, på lik linje 
med kyniske terrorister,  stilles til ansvar 
for eventuelle tap av menneskeliv.

Det er uansvarlig retorikk når Bondevik og 
Petersen møter kritikk av den norske deltakel-
sen i USA sine kriger for verdensdominans med 
at Norge ikke kan la politikken styre av terrorist-
trusler. Dette er et forsøk på å bruke terror-
trusselen til å vri seg unna kritikk av Norges 
utenrikspolitikk. Trusselen mot Norge kommer 
ikke ut av løse lufta. Den kommer fordi Norge nå 
ikke lenger nøyer seg med å være politisk aktør 
for USA ute i den store verden, men også har lagt 
om sin «forsvarspolitikk» for å delta i storebror 
sine militære rekoloniseringstokter. 
 Anslag mot sakesløse sivile må fordøm-
mes, uansett hvor i verden de måtte finne sted. 
Terrorgruppene utnytter harmen over forbry-
telsene mot og undertrykkinga av palestinere, 
afghanere, irakere og andre til sjøl å skaffe seg 
makt og innflytelse. De har ikke vår sympati eller 
støtte. De gjør bare vondt verre for dem de sier 
seg å slåss for.
 Det tar ikke bort ansvaret fra verdens her-
skere, de som bruker sin makt til å undertrykke 
og utbytte og går til krig for å befeste sin rett til 
fortsatt å herske. Det er hos disse hovedansvaret 
ligger for å minske terrortrusselen. Den terrorkri-
gen USA har satt i gang etter 11. september 2001 
har motsatt virkning; den er terroristenes føde-
stue. 
 Når Norge har kasta seg på denne krigsvogna, 
kan det også bringe krigen, og terroren som føl-
ger i dens kjølvann, hjem til norsk jord. Ved siden 
av at norske militære blir legitime mål for mot-
standkjempere i de landa Norge går militært inn i. 
Når norske soldater i Afghanistan nå er blitt skutt 
på, og livstruende såra, må Bondevik og co stilles 
til ansvar for dette. Det vil også gjelde om norske 
hjelpearbeidere, journalister og andre blir truet 
på livet og antastet. Trekløveret er med på å spre 
død og fordervelse over andre folkeslag. Samtidig 
undergraver de sikkerheten til egen nasjon og 
folk. 

LEDER
Arnljot Ask
Internasjonal sekretær i AKP

Vil du ha
avisa akp.no
gratis heim i

postkassa? 

Kontakt AKP
E-post akp@akp.no
Telefon 22 98 96 60

Nytt nummer av Røde Fane!

Les om kampen mot EU – den som var i 1994, og 
den som pågår no! Les om kampen mot GATS, om 
arbeidsfråvere og om kriseteori! Les om soga til AKP! 
Alt dette, og meir til, finn du i Røde Fane 3-2003. 
Nye abonnentar får 4 utgåver for 100 kroner! 

Røde Fane, Pb 124 sentrum, 3251 Larvik
Bankgiro: 6276.05.28108
Telefon: 33 18 04 57

Nytt opplag av Irak-boka!

1500 eksemplar av boka “Krigen mot Irak – motivene 
bak” vart selde på eit par veker. Det er difor prenta 
1000 nye bøker. Prisen er framleis 50 kroner, og ein 
får boka fritt tilsendt om ein kjøper fleire enn fem. 
Send tinginga di til eness@online.no

Vil du lesa meir? Sjå nettsida til AKP, 

www.akp.no

Raud Sumarleir 2003
Sumarleiren er ein flott 
stad for å drøfta spørsmål 
grundig, og få sett eg godt 
inn i saker. Det er eit godt 
høve til å verta kjend med 
andre, og ein får god tid til 
til å slappa av og mora seg.

Programmet for Raud Sumarleir 
ser alt no ut til å verta svært godt, 
sjølv om alle innleiarane ikkje er 
på plass enno. Om du melder deg 
på, vil du få oppdateringar om 
nye punkt og om eventuelle end-
ringar. 
 Det er seks hovudtema på 
sumarleiren; «Norsk imperialis-
me og røvarkrigane», «Den van-
skelege overgangen til sosia-
lisme», «EU-kamp i emning», 
«Kvinners liv – kvinnekamp», 
«Tariffoppgjeret 2004 ? modera-
sjon, nei takk!» og «Valkamp». Du 
kan høyra Jon Michelet om Noreg 
som imperialist i Midtausten og 
Sentral-Asia, Erling Folkvord om 
korleis SV er vorte eit nytt admi-
nistrasjonsparti, Arne Byrkjeflot 

om endringane i EU og konven-
tet, Magnhild Folkvord om kven 
som vinn og taper på EU-med-
lemskap, Turid Kjernlie og Astri 
Melheim om korleis ein kan møta 
dei mange, og motstridande, 
krava som vert stilte til kvinner, 
og Ingrid Baltzersen om kommu-
nisme og feminisme i utopisk lit-
teratur. 
 Det vert innleiingar og semi-
nar om kampen for sekstimars-
dagen, om skulepolitikk og pri-
vatiseringsplanane til Høgre, om 
miljøkamp, om Kurdistan  og om 
Palestina. Det vert ordskifte om 
Stalin-perioden i Sovjet, om ver-
neplikt og om andre emne.
 I samband med leiren vert 
det pionerleir, for barn og unge 
mellom seks og femten år. Her 
er det kanotur, nattløp, Den 
Store Vaksenprøven, Dei Store 
Pionerleikane, lysbileteføredrag, 
ordskifte om skulen og mykje 
anna. Pionerleiren er open for 
alle, anten foreldra er på leiren 
eller ikkje. 

Praktisk

Tid
tysdag 8. juli til sundag 13. juli 

Stad
Strand leirstad, Sandefjord 

Prisar
Vaksne: kr 1600
Ungdom/studentar: kr 1100
Pionerar: kr 1000
Born 3-6 år: kr 600

Overnatting og mat er inkludert. 
Ein kan søkja om rabatt om ein 
treng det. Det er mogleg å melda 
seg på for enkeltdagar og ?semi-
nar.

Les meir på:
www.folkets-kamp.org

Påmelding:
Rød Sommerleir 2003
Osterhausg 27
0183 OSLO
Telefon: 22989060, 
E-post: a.bell@online.no

har eigen sumarleir 5.–10. august.
Les meir på www.sosialisme.no
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Rød Ungdom dømt til å betale 125 000:

– Vi anker dommen
Mandag 26. mai falt dom i 
skoleboksaken. Rød Ungdom 
ble dømt til å betale bot og 
erstatning for å ha lagt ut 13 
skolebøker på nettet.  
– Dette var en politisk sivil 
ulydighets-aksjon. Dommen står 
ikke i forhold til dette, derfor 
anker vi, sier RU-leder Marijke 
Berdahl.

Rød Ungdom er dømt til å betale kr 
25 000 i bot til statskassen, og 100 000 i 
erstatning til Forleggerforeningen.
 – Vi har brukt en politisk aksjon til 
å sette fokus på statens brudd på opp-
læringsloven, men har blitt dømt som 
vinningskriminelle. Vi krever at saken 
blir behandlet som en politisk aksjon, 
derfor anker vi til lagmannsretten, sier 
RU-lederen.
 Hun ønsker å stille de virkelige 
skurkene til ansvar: 
 – Vi vil ha Kristin Clemet på tilta-
lebenken. Derfor jobber vi med å utar-
beide et søksmål mot staten for brudd 
på opplæringsloven, sier Berdahl.
 Onsdag 28. mai overleveres et opp-

rop til støtte for skolebokaksjonen til 
utdanningsminister Kristin Clemet. 
Oppropet er støttet med rundt 15 000 
underskrifter samlet inn  landet rundt.
 Undervisningsdepartementet har 
kommet med ei ny stipendordning 
for lærebøker. 50 millioner er satt av 
til stipendet. Dette stipendet vil være 
behovsprøvd, og den maksimale utbe-
talinga vil være 3500. For å få den sum-
men, må hustandsinntekten til stipend-
mottakeren være under 150 000. Hvis 
husstanden tjener mer enn 278 000, vil 
man ikke få stipend i det hele tatt . . .
 Denne stipendordninga er et resul-
tat av kampen elever har ført for å få 
gratis skolebøker, og er et bevis på at 
det er mulig å tvinge fram reformer 
 Rød Ungdom kommer til å aksjone-
re for gratis lærebøker i sommer og til 
høsten. Det blir streiker, markeringer 
og demonstrasjoner. Til høsten vil dette 
være en stor sak i skolevalgkampen. 
 
Du kan følge med på www.sosialisme.no 
for å finne ut hva som skjer utover!

(red)

Anker dommen. RU-leder Marijke Berdahl mener at Kristin Clemet er den mest 
kriminelle. (Foto: Rød Ungdom)

RV: Valgkampkonferansen 2003
Konferansen er i samarbeid med 
Rød Ungdom og Studieforbundet 
for Folkeopplysning, og er på 
Hellerud videregående skole i 
Oslo lørdag 14. og søndag 15. 
juni. Rød Ungdom har i tillegg 
egen samling fredag kveld. Vi 
gjør oppmerksom på at det kan 
skje endringer i programmet. 

Lørdag 14. juni
10.00 Åpning ved Torstein Dahle, 

leder i RV.
10.30 Hvorfor skal RV inn i kommu-

nestyrene? Marte Mjøs Persen, 
nestleder i RV.

11.15 Pause med litt å bite i.
11.30 Seminarer: 

– Ranet av fiskeriallmenningen 
(Frode Bygdnes)

– Hvordan komme i media? 
– Skolepolitikk (RU)
– GATS, hva er det – og hva gjør 

det med lokalpolitikken (Stine 
Akre)

13.00 Lunsj
Hvordan kommuniserer vi sosi-
alisme? Sigrid Staurset, nest-
leder i RV.

14.30 Seminarer:
– Ungdomskultur (Desirée Penzo 

og RU)
– Tale- og debatteknikk-kurs 

(Liv Gulbrandsen)
– Kurs for kvinner i kommune-

styrene (Turid Thomassen)

– Hvordan kan vi trekke verden 
inn i valgkampen og kommune-
styrene? (Lars Akerhaug)

Pause med noe å bite i.
De viktigste politiske hoved-
sakene for de andre partiene. 
Flere korte innlegg.

18.00 Slutt

Ta med deg en venn eller flere 
og spis før jubileumsfesten. Vi 
gir tips om spisesteder for enh-
ver smak og lommebok.

20.00 Jubileumsfest – RV 30 år!  
Velkommen til en kulturell reise 
gjennom RVs historie. Veivisere 
er Liv Gulbrandsen og Aslak 
Sira Myhre. Inngang kr 50,- 

Søndag 15. juni
10.00 Kommuneøkonomi og privat-

isering (Torstein Dahle)
11.00 Seminarer:

– Pensjonsreformen med kvinne-
briller (Siri Jensen)

– Moss, eksempel på privatisering 
(Anders Ericsson)

– Også kommunestyrearbeid kan 
være givende (Ana Lopez)

13.00 Pause
13.15 Fylkessamlinger
14.45 Avslutningsord fra Torstein 

Dahle

Konferansen slutt kl. 15.00

Praktiske opplysninger

Konferansen er på Hellerud vide-
regående skole i Oslo lørdag 14. 
juni kl. 10-18 og søndag 15. juni 
kl. 10-15. Ta T-bane linje 2 til 
Tveita stasjon.

Påmelding til rv@rv.no eller
tlf 22 98 90 50.

Deltageravgift: kr 250,- Det er vanlig at 
enten lokallaget eller fylkeslaget dekker 
denne – få dette avklart med laget ditt 
før konferansen. Matavgift: kr 150,- 
(kr 75,- per dag). Inkluderer drikke 
til maten. Reisefordeling: Det er reise-
fordeling på konferansen. Reiseutgifter 
utover kr 100,- dekkes – men RV dek-
ker kun reiseutgifter for rabatterte bil-
letter. 

Vær rask ute med å bestille flybillet-
ter. Dersom du trenger hjelp til billett-
bestilling, kan du ringe RV eller bruke 
vårt reisebyrå Al-Quds – tlf. 22 11 00 
26 for fakturering til RV sentralt.

Velkommen på valgkampkonferanse og 
jubileumsfest! 

Dikt mot krig
– våpen mot invasjon og

okkupasjon

AV NIRMAL BRAHMACHARI

gjendiktet av
Kjersti Ericsson
Hanne Bramnes
Thor Sørheim

Kommer ut i juni. Fåes på AKP-
kontoret, RV-kontoret, Tronsmo 

og Norli. Kan også bestilles på tlf. 
22 29 42 18. Boka «Gnister
i snø» er også tilgjengelig.

INTERNASJONALT FORLAG
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Motstanden mot nykolonialismen smelter nå sammen 
med et gryende opprør også i de imperialistiske landa, 
mot den samme verdensøkonomien og verdensorden 
som underminerer levekår og rettigheter også til 
befolkninga der. Kampen for nasjonal sjølråderett blir 
sentral for vilkåra til klassekampen både i undertryk-
te og i imperialistiske land, slik Arne Byrkjeflot illus-
trerer i sin artikkel . 

Stagnasjon
Stagnasjonen i den imperialistiske verdensøkonomien 
skjerper i dag imperialistmaktene sin ubønnhørli-
ge konkurranse med hverandre. USA bruker makta 
si til å forsøke å beholde og konsolidere sitt hegemo-
ni. Nykolonialismen duger nå ikke lenger. Rå makt 
og fysisk kontroll over ressursrike og strategisk plas-
serte stater og regioner settes nå igjen på dagsorden. 
Det vi har sett gjennom oppløsninga av det tidlige-
re Jugoslavia, invasjonen i Afghanistan med tilhøren-
de baseetableringer i flere land, og nå forsøket på å 
okkupere Irak, er starten på noe vi må kalle en regu-
lær rekolonisering av stater og regioner. Dette vil 
stille det nasjonale spørsmålet enda skarpere. Det vil 
også føre til økte konflikter innad i flernasjonale sta-
ter, der en okkupantmakt ofte kan spille på nasjonale, 

religiøse og sosiale motsetninger for å holde på makta. 
Vi ser dette i Irak, hvor USA brukte Saddam-regi-
mets undertrykking til å få kurderne som medspillere 
i okkupasjonen av landet.

Norsk imperialisme
 Norge er også 
med på denne ferden. 
Økonomisk ved å satse 
sin svære oljeformue i 
utlandet, bygge ned sin 
nasjonale industribase 
og satse på større profitt 
i utlandet. Militært ved 
å bygge ned et nasjonalt 
innretta forsvar til å bli 
en utrykningsstyrke til 
disposisjon for USA, 
med håp om at det også 
skal verne de norske 
utenlandsinvesteringe-
ne, f.eks i Kaspihavet 
og Midtøsten-regionen. 
Slik møter vi fienden 
i vårt eget land, enten 

vi slåss for norsk sjølråderett for å holde Norge uta-
for EU, eller vi viser internasjonal solidaritet gjen-
nom å slåss mot okkupasjonen av Irak og bygger den 
internasjonale antikrigsbevegelsen mot de kommende 
aggresjonskrigene. 

(red)

Nasjonal suverenitet 

Imperialisme betyr nasjonal
undertrykking, krig og revolusjoner
Imperialismen fører ikke bare til utbytting og nasjonal undertrykking av folk 
og nasjoner i den tredje verden. Det internasjonale borgerskapet konkur-
rerer også om dominansen i de ulike imperialistiske landa, der de største 
vare- og finansmengdene er konsentrert
[…]
Kampen for nasjonal sjølråderett står sentralt i den antiimperialistiske 
kampen i alle deler av verden.

Den samiske nasjonen og nasjonale
minoriteter undertrykkes

Den norske staten er grunnlagt på territoriet til to nasjoner, den samiske og 
den norske. Koloniseringa har delt den samiske nasjonen mellom fire stater. 
Den norske staten har systematisk rana til seg samisk land og undertrykt 
samisk økonomi, kultur og språk. I tillegg til den samiske urbefolkninga, er 
kvener, sigøynere og romaer utsatt for undertrykking. Det voksende antall 
innvandrere fra andre nasjoner, er med på å gjøre Norge til et flerkulturelt 
samfunn. Også denne gruppa utsettes for diskriminering og rasisme.

Nasjonal undertrykking finnes også innad i flernasjonale stater. Samenes 
kamp for sine nasjonale og sosiale rettigheter har også en antiimperialis-
tisk, revolusjonær karakter. Det samme gjelder den kampen andre nas-
jonale minoriteter fører mot undertrykking og diskriminering. Undertrykte 
nasjoner i en flernasjonal stat har rett til løsriving.

Kommunismen vil være et verdenssystem
Mens sosialismen vil kunne etableres i enkeltland, er det ei forutsetning for 
å etablere kommunismen at alle jordas folk er frigjort.

Hvordan en kommunistisk verden konkret vil organiseres, er det i dag umulig 
å fastslå. At kommunismen må være et verdenssystem betyr naturligvis 
ikke at ulikheter mellom folk blir borte eller at alle vil snakke ett språk. Vi 
må regne med at kulturelt betinga forskjeller vil fortsette å eksistere, og at 
den kollektive organiseringa av samfunnet vil ta ulike lokale former. 

Med reell likhet mellom menneska og nedbygging av statene som maktap-
parat vil trolig nasjonene også gradvis miste si betydning som fellesskap. 
Målet må være at den bevisste, frie sammenslutninga av menneska ikke 
lenger skal være begrensa av geografiske eller sosiale skiller. Dette vil 
tillate enkeltmennesket å utvikle seg i større frihet enn noensinne tidligere 
i historia. 

Les hele programmet på www.akp.no/program/program2001.html

FRA PARTIPROGRAMMET TIL AKP 

Kugalskap og munn- og 
klovsyke er resultatet av fri 
flyt av dyr over landegrensene. 
Resultatet av fri flyt av kapital er 
konkurranse om å holde skatter, 
lønninger og velferdssystem 
nede, ellers flagger kapitalen ut. 

Arne Byrkjeflot
er leder LO-Trondheim og
sitter i styret for Nei til EU

Da USA, Mexico og Canada gikk sam-
men i frihandelsavtalen NAFTA, mis-
tet 700 000 jobben i USA og lønns og 
arbeidsvilkår har forverret seg siden. 
Subsidiert amerikansk mais flommet 
inn og knuste det mexikanske land-
bruket.  Nå brukes østutvidelsen i EU 
til å presse tyske og norske arbeidere 
med trusler om utflagging, og 8 milli-
oner polske bønder går en ublid skjeb-
ne i møte.

EØS-avtalen
Det måtte et vedtak i Stortinget til for 
å åpne grensene for fri kapitalflyt, det 
måtte et stortingsvedtak til for å binde 
oss til EØS-avtalen som lovfester at fri 
flyt har forrang foran alle andre hensyn. 
Og fortsatt kan altså Norge verne land-
bruk og fiske, vi kan føre en sjølsten-
dig pengepolitikk og budsjettpolitikk. 
Dersom de melder oss inn i EU, står 
vi kun igjen med en midlertidig rett til 
å lage våre egne skatter. Men det skal 
tross alt bare et nytt stortingsvedtak til 
for å melde oss ut av EØS-avtalen og 
gjeninnføre kapitalkontroll. Verre er 
det faktisk ikke.

Motkrefter
Over  hele  verden er det nå en voldsom 
motreaksjon mot  forsøket på å frata 
landa muligheten til å styre sjøl mot 
Verdens handelsorganisasjon (WTO) 
og Verdensbanken. De fattige landa ser 
at de landa som åpnet seg mest, har det 
verst, slik Argentina falt sammen etter 
å ha byttet ut valutaen sin med dol-
lar. Det er landa i den tredje verden 
som nå er den viktigste motstanderen 
av å oppheve grensene. Kravet er det 
samme, retten til sjøl å bestemme sin 
utvikling.

Fagrørsla
Det samme har fagbevegelsen oppdag-
et. Fagbevegelsen AFL i USA har tatt 
opp kampen mot forsøket på å utvide 
det amerikanske frihandelsområde til 
å omfatte hele det amerikanske konti-
nent, sammen med fagbevegelsen i de 
fattige land.

 I EU-området er det dessverre ikke 
slik. Her har Den europeiske fagli-
ge samorganisasjonen, også kalt Euro-
LO, valgt å samarbeide med EU for 
å forsøke å få inn en sosial dimens-
jon og faglige minstestandarder, med 
støtte fra norsk LO. Dette er et treparts-
samarbeid på EUs nåde. Fagbevegelsen 
har ingen maktmidler, de kan bare be. 
Og vi ser da også at sjøl de «seire» de har 
vunnet, fungerer mot sin hensikt. De 
sa at minststandarder ikke ville få noen 
virkninger for oss som hadde bedre 
standarder. Men i praksis blir minst-
estandardene retningsgivende. Sist, i 
februar, da Stortinget  tilpasset norske 
overtidsregler  til EUs arbeidstidsdirek-
tiv med 48 timers uke som resultat.

Monopolene
 Ingenting er viktigere for de store 
monopolbedriftene og deres stater, 
USA, EU og Japan, enn å rive ned 
statenes rett til å beskytte seg, verne 
sitt landbruk og velferdssystem og 
bygge opp sin industri. De vil ha retten 
til å flomme over landegrensene med 
sin subsidierte og genmanipulerte mat-
vareindustri, de vil ha kontrollen over 
naturressursene, over olje og vann, de 
vil ha marked og billig arbeidskraft for 
sin industri. Det koster å stå opp mot 
disse, det har Chavez i Venezuela mer-
ket. Men det er nå flere og flere land 
som tør.
 Men her i Norge tør de ikke, nå vil 
EU ta fossekrafta vår ved dømme hjem-
fallsretten ulovlig. Hjemfallsretten er en 
genial ordning som sier at vannkrafta 
bare er til låns, etter 60 år faller den til-
bake til staten. De vil ødelegge distrikt-
spolitikken vår ved å dømme den dif-
ferensierte arbeidsgiveravgifta ulovlig, 
den som gjør at bedriftene finner det 
lønnsomt å velge distrikt framfor sen-
trum. Med noen symbolske protester er 
regjeringa villig med på ferden. Målet 
er å komme inn i EU og få være med på 
å dele byttet.
 Tilsynelatende er det som kalles 
globaliseringa så mektig at det ikke er 
mulig å stanse. Derfor er det noen som 
sier at vi må inn i EU for å skape en 
motvekt, spesielt mot USA. Men EU er 
ingen løsning, det er en del av proble-
met. EU ha grunnlovfestet fri flyt over 
landegrensene av varer, tjenester, kapi-
tal og arbeidskraft og er en forkjemper 
for fri flyt over hele verden. Bare ved å 
bevare retten til å bestemme i vårt eget 
land, kan vi stå sammen med under-
trykte over hele verden. Slagordet er 
nasjonal suverenitet, internasjonal soli-
daritet.

Nasjonal sjølråderett –
internasjonal solidaritet

Fortsettelse fra framsida
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Berre kurdarar kan gjera Kurdistan fritt
– Då eg delte ut flygeblad for 
«Støttekomiteen Kurdernes 
Venner» mot krigen mot Irak 
fekk eg dette spørsmålet frå 
ein journalist: «Jamen, er ikkje 
denne krigen ein krig for 
kurdarane då?» Hasan og Leyla 
Algünerhan trur ikkje det er 
andre enn kurdarane som kan 
slåst for Kurdistan.

Magnus Bernhardsen

Mange på venstresida tykkjer ikkje det er 
viktig å slåst for nasjonal sjølvråderett og 
nasjonale rettar. Kva meiner de?
 Hasan: I Tyrkia er alt elendig. 
Fattigdom, brot  på menneskerettar – 
alt det er det verdt å slåst mot. Men 
kurdarane i Tyrkia manglar i tillegg 
grunnleggjande nasjonale rettar. Dei 
kan ikkje ytra seg på sitt eige språk, dei 
kan ikkje eksistera som seg sjølv. 
 Leyla: Kurdarane er dobbelt under-
trykte av det tyrkiske regimet. For å få 
rettane våre, kunne me ikkje sjå vekk 
ifrå at Tyrkia ikkje meinte me fanst.
 Hasan: Sstrategien for den kurdiske 
rørsla har vore å kjempa for å verta syn-
leg, for at det skulle verta akseptert at 
me eksisterte. Etter det kunne me slåst 
for rettane våre med større styrke!

Namn
Om ein skulle sjå på kurdarane i Tyrkia i 
dag og i 1975, kva ville dei største endrin-
gane ha vore?
 Leyla: No veit alle at kurdarane 

finst!
 Hasan: Eg høyrde ein gong ein 
PKKar som sa at PKK hadde star-
ta kampen heilt frå botn, frå null. Ein 
veteran i den kurdiske nasjonale rørs-
la svarte at  det var sant, men dei hadde 
byrja på minussida, under null. Dei 
kurdarane som veks opp no, har heilt 
andre tilhøve enn det me hadde. Eg er 
33, og då eg vaks opp var det kurdis-
ke heilt fornekta. Ein visste at ein var 
annleis, ein talte jo ikkje tyrkisk heime, 
men ein hadde ikkje noko klår kur-
disk identitet. Det er heilt annleis i dag. 
Dei som veks opp etter at den moder-
ne kurdiske frigjeringskampen starta i 
1984, vert oppseda til å vera kurdarar, 
og den kurdiske identiteten er på dags-
ordenen. 
 Leyla: Det er mange fleire som får 
kurdiske namn, og det er ei kulturell 
bløming blant kurdarane.
 Hasan: Kring 1985 var det eit 
familiemedlem som fekk namnet 
Newroz (nyttår på kurdisk, Newroz 
vert feira som kurdisk nasjonaldag.. 
Det var nokre soldatar som høyrde det, 
og bestefaren vart teke inn til avhøyr. 
Han fekk klår melding om å byta namn 
på barnet, og gjorde som han fekk ordre 
om. I dag har folk kjempa mot denne 
namnelova, og har gått i fengsel for å 
halda på dei kurdiske namna. No ser 
det ur til at denne namnelova vert opp-
heva …

Identitet
Det bur millionar av kurdarar utan-
om Kurdistan. Korleis klarer kurdara-
ne å halda på identiteten sin i Noreg, 
Tyskland, Australia eller Libanon?
 Hasan: Kurdarane er flinke til å 

halda på kulturen sin. Dei er engasjer-
te og organiserer seg. Diverre er det 
mange som ikkje kan kurdisk.
 Leyla: Born og unge som veks opp 
i eksil vert påverka av landa dei er i, 
og kan kjenna seg delte mellom å vera 
kurdisk, tyrkisk eller norsk. Etterkvart 
som dei vert unge og meir medvitne 
kjem ofte den kurdiske kulturen ster-
kare attende.

Framtida
Kva er stoda for den kurdiske reisin-
ga no?
 Hasan: Fram til midten av nittitalet 
dreidde det som å reisa seg, å gjenopp-
stå. No er me i ein annan fase. No er me 

i ein fase for å slåst for frigjering. Me 
har reist folket, etablert eigne organ, 
eigne institusjonar. Problemet no er 
å halda rørsla ved like. Det er korkje 
aktiv krig eller vunne rettar. Det tyr-
kiske regimet driv med ein uthalings- 
og utmattingstaktikk. Men me kjem 
ikkje til å gje oss. Me kan fengslast og 
drepast, men med det nivået me har på 
kampen no, veit vi at det alltid vil stå 
nokon til å ta over.

Les meir: www.kurdistan.no

Filippinane: for fridom frå USA

På konferansen 
Revolusjon innleidde 
Fidel Agcoili om stoda 
på Filippinane. Han 
er med i delegasjonen 
som driv fredstingingar 
med regjeringa for den 
nasjonaldemokratiske 

fronten på Filippinane, 
NDF. Akp.no snakka 
med Fidel om kampen 
for nasjonalt sjølvstende 
og sosial frigjering etter 
konferansen.

Magnus Bernhardsen

Korleis ser de på Filippinane 
på kampen for nasjonalt sjølv-
stende?
 – Kommunistpartiet på 
Filipinane har gjort noko 
uvanleg. Det har sagt at til-
høvet mellom land som krev 
å vera uavhengige og imperia-
listlanda er ei viktig motseiing 
i verda. USA-imperialismen 
har gjort alle land som freis-
tar vera sjølvstendige til mål-
skiver, og dette leier til regio-
nale krigar. Dette ser me i åta-
ket på Irak eller i undergravin-
ga av Venezuela. Me ser kor-
leis USA går til åtak på land 
som tidlegare var allierte, men 
som ikkje lyder USA lenger. 
Noriega i Panama, Taliban i 
Afghanistan, Saddam Hussein 
i Irak – alle var bygd opp av 
USA. Slik som Abu Sayyaf-
gruppa på Filippinane. Den 
var starta av CIA, men er no 
eit påskot for å byggja opp US-
amerikanske militærbasar på 
Filippinane.

Sjølvstende
Kva legg de i eit sjølvstendig 
Filippinane?
 – Det tyder å ta framtida i 
sine eigne hender. Å styra øko-
nomien, politikken, militæ-

ret og den kulturelle utviklin-
ga sjølv utan innblanding og 
diktat. Konkret så tyder det å 
bryta traktatar med USA som 
har gjort Filippinane til ein 
halvkoloni, å gjera slutt på glo-
baliseringa som fører til priva-
tisering, avregulering og auka 
utanlandsk eigarskap, å opp-
heva avtalane med USA som 
tillet dei å driva militær verk-
semd på Filippinane.

USA-kontroll
Kva er banda mellom USA 
og dei militære styrkane til 
Filippinane?
 – USA kontrollerer den 
filippinske hæren gjennom den 
såkalla hjelpeavtalen. Kvart år 
vert filippinske offiserar sende 
til Fort Bragg og West Point for 
trening. Ettersom Filippinane 
må kjøpa alt militært utstyr frå 
USA, til dømes er alle krigsski-
pa til Filippinane gamalt utstyr 
frå USA, er det sjølvsagt USA 
som må trena dei. 

Sison-saka
Korleis går det med fredstingin-
gane med regjeringa, og kva er 
stoda for Jose Maria Sison no?
 – Den nasjonaldemokratis-
ke fronten er interessert i å ta 

opp att tingingane, og kjempa 
på det diplomatiske området. 
Vi er ikkje interesserte i å gjera 
det på vilkåra til regjeringa, 
men i tråd med tidlegare avta-
lar. Det at Jose Maria Sison 
(grunnleggjaren av det filip-
pinske kommunistpartiet som 
no bur i Nederland) er sett opp 
på terrorlista til USA og EU, er 
eit døme på korleis USA blan-
dar seg inn i filippinsk poli-
tikk. Vi krev at regjeringa gjer 
det klårt at dei vil vera sjølv-
stendig frå USA, og forsvarar 
filippinsk nasjonal sjølvråde-
rett ved å seia at USA ikkje skal 
blanda seg inn i borgarkrigen 
ved å setja Sison, kommunist-
partiet CPP og geriljaen NPA 
på terrorlista. Kampanjen for 
Sison går vidare. Vi har ei mål-
setjing om å samla inn ein mil-
lion underskrifter, og har rett-
saker gåande fleire stader for 
rettane til Sison. 

Les meir:
www.defendsison.be
www.philippinerevolution.org

Leyla og Hasan Algürnerhan (Foto:  akp.no)
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Karen Sunds sitter 
i sentralstyret 
til Danmarks 
Kommunistiske Parti/
Marxist-Leninisterne, 
og i den daglige ledelsen 
for Folkebevægelsen mod 
EU. Hun innledet på 
konferansen Revolusjon 
10. mai. Dette er en 
kort sammenfatning av 
foredraget hennes gjort av 
redaksjonen.

Vi kjemper mot EUs planer om 
å bli en militær supermakt som 
skal svare til den økonomiske 
pondusen de har. Nå slår mot-
setningene mellom supermak-
tene USA og EU ut i lys lue.  
 USA ser usårlig ut. De har 
en ekstrem militær styrke og 

politisk gjennomslagskraft. 
Men de har en akilleshæl, og 
det er økonomien. Samtidig 
spiller også USA sitt spill i Øst-
Europa, blant annet med å få 
land inn i Nato før de blir EU-
medlemmer, og ved å gi Polen 
en spesiell rolle i Irak. 
 Hvor står EU i dag? 
Irakkrisen blir av mange opp-
levd som en ekstrem ydmykel-
se, noe som skaper press for 
et militært EU. Det nye er at 
Tyskland har tatt en ny rolle, 
ved å svekke båndene til USA 
og gjenopprette den fransk-
tyske aksen. Problemet for dem 
er Storbritannia. Løsningen er 
kanskje at Storbritannia igjen 
får noen rabatter. 
 Planene for utvidelsen og 
utviklinga av EU speiles i 
debatten om en grunnlov for 
EU i Konventet. Det er stort 
flertall for å skape en sterk 

utenriksminister og et sterkt 
utenriksdepartement i EU. 
Det blir lagt opp til flertallsav-
gjørelser i utenriksspørsmål, så 
ikke ett land skal kunne stop-
pe det hvis man for eksempel 
vil gå til krig. Det legges også 
opp til at en gruppe land kan 
gå foran i utvikling. Man lager 
også en artikkel om «en for alle 
– alle for en», hvis et land blir 
angrepet. Samtidig tas det en 
rekke initiativer på det mili-
tære området. Noen tror at 
når EU utvides mot øst, vil det 
sette en stopper for den poli-
tiske utviklinga av unionen. 
Jeg tror det er tvert i mot, at 
som motkraft til sentrifugal-
kreftene, vil maktinstrumen-
tene overfor befolkningene bli 
styrket. ØMU fungerer som 
en sentrifugalkraft. Når lan-
dene ikke kan bruke valuta- 
og pengepolitikken for å mot-

virke økonomiske problemer, 
blir krisene dype. Og kan bare 
løses med lønnsdumping. Det i 
seg selv er jo en bombe under 
unionen. 
 De ti år hvor Øst-Europa 
har forberedt seg på EU, har 
vært en katastrofe. EU har 
vært på rovjakt og kjøpt opp 
alt som er av industri til spott-
pris. Så nedlegges bedriftene 
og konsernene har kontrollen. 
Hvordan går det så med EUs 
muligheter til å oppkreve felles 
skatt? Dette har vært diskutert 
i Konventet. Man legger opp til 
at en skattebeslutning kan fat-
tes ved flertallsavgjørelse på et 
senere tidspunkt. Øst-Europa 
er blitt svært dårlig behand-
let. De skal innføre alle våre 
lover. Så behandler man dem 
som b- og c-medlemmer. Det 
blir mer sosial og politisk uro. 
Når EU griper inn overfor vel-

ferdsordninger og pensjoner, 
blir det masse motstand. EU 
diskuterer nå skritt for å stå 
i mot dette, i forbindelse med 
Konventet.
 I de kommende kampe-
ne mot Euro og ØMU, og mot 
utviklinga av EU til en for-
bundsstat, er jeg optimistisk.

Les mer: www.arbejderen.dk

Karen Sunds fra Folkebevægelsen mod EU og DKP/ML:

Hvor går EU?

Fredsrørsla i USA
Dennis O’Neil gikk i sine 
første demonstrasjoner 
som trettenåring, i 
borgerrettsbevegelsen i 1960-
tallets USA. I dag sitter han i 
ledelsen i den revolusjonære 
organisasjonen Freedom Road 
Socialist Organization og er aktiv 
i postarbeidernes fagforening 
i New York. Det siste året har 
antikrigsarbeidet stått i fokus. 
9. mai innledet Dennis O’Neil 
på Arbeidernes kommunistpartis 
konferanse «Revolusjon!» i Oslo.

Stor fredsbevegelse 
Den erfarne aktivisten oppsummerer 
bevegelsen mot krigen i USA som en 
stor seier. 
 – Bevegelsen var stor, og vi bygde 
den raskt. I oktober i fjor, da det var 
klart at det gikk mot krig i Irak, hadde 
vi demonstrasjoner over hele landet. Da 
var 15 000 på gata i New York under 
slagordet «Not in Our Name», og vi var 
storveies fornøyd. 15. februar gikk det 
en halv million i tog bare i de to hoved-
demonstrasjonene i New York og San 
Francisco, sier O’Neil. 
 I tillegg var det masse mindre 
demonstrasjoner landet rundt. 
 – Vi fryktet at stemningen ville snu 
når krigen startet og kravet om å støt-
te «våre gutter» kom for fullt. Men i den 
første store demonstrasjonen etter at 
krigen startet, kom det 250 000 i New 
York. Vanligvis busser vi folk inn fra 
hele østkysten til slike demonstrasjo-
ner, men dette var en raskt organisert 
demonstrasjon som bare samlet folk fra 
nærområdene. Det var en demonstra-
sjon preget av spontant sinne; stappfull 
av mangfoldige og fantasifulle plakater 
som folk sjøl hadde lagd. 
 O’Neil legger ikke skjul på at kri-

gen hadde støtte fra flertallet i USA, 
og trekker fram medias ensidige pro-
paganda som en årsak til dette. Han 
understreker likevel mangfoldet i anti-
krigsaktivismen landet rundt.

Nye utfordringer 
I dagens situasjon er O’Neil opptatt av 
å holde bevegelsen samlet så lenge som 
mulig. 
 – Vi har bygd opp en diger beve-
gelse og gått på høygir i lang tid. 
Oppgaven nå er å holde antikrigsbe-
vegelsen sammen, og ikke kollapse når 
krigen er over eller splittes for tidlig. 
Pragmatisme står sterkt i USA, og det 
er fare for at folk sier at ok, det var feil, 
men det gikk jo bra. 
 Han ser tre hovedoppgaver for 
bevegelsen framover: Motstand mot 
okkupasjonen av Irak, motstand mot 
den økonomiske politikken til regjerin-
ga og å forberede folk på at USA kan 
komme til å gå til nye kriger. 
 – Det blir viktig å vise at situasjo-
nen nå er en amerikansk okkupasjon 
av Irak. Invasjonshæren skal gjøres om 
til en politistyrke/okkupasjonsmakt. 
Hæren kan ikke språket, kjenner ikke 
folk, kultur, sosiale forhold. Det ira-
kiske folket vil ikke ha USA der, og vil 
gjøre motstand. Dette vil bli møtt med 
hard undertrykking fra US Army, noe 
som igjen vil øke motstanden. For anti-
krigsbevegelsen blir det viktig å forbe-
rede det amerikanske folket på denne 
situasjonen, og å reise kravet om at det 
irakiske folket sjøl skal få styre, og at 
der verken skal være soldater fra USA 
eller fra FN. En FN-styrke nå vil bare 
bli redskap for USA, mener O’Neil, 
men understreker at det er uenighet 
om dette spørsmålet i fredsbevegelsen.

Patriotlover og undertrykking 
– USA Patriot Act, som ble vedtatt etter 
11. september 2001, er den mest reak-
sjonære enkeltloven som er vedtatt i 
USA på de siste 50 årene, sier Dennis 
ONeil. 

 

– Den rammer innvandrere hardest. Før 
11. september lå det an til lovendringer 
for å styrke rettighetene deres og gi lov-
lig opphold til folk som var der illegalt. 
Til og med republikanere fra innvan-
drerrike stater som Texas og Florida 
gikk inn for dette. 11. september snud-
de situasjonen opp ned, og vi kjemper 
nå en defensiv kamp, sier O’Neil. 
 – Enhver arabisk mann som ikke er 
statsborger, må melde seg hos myndig-
hetene. Dersom de har bare en mini-
mal forseelse på rullebladet, risikerer 
de å bli deportert, eller satt i fengsel 
dersom det ikke er noe sted å deportere 
dem, som for eksempel for palestinere. 
 – USA Patriot Act hadde en såkalt 
solnedgangsklausul, den er bare gyl-
dig ut 2005. Regjeringen vil gjøre loven 
permanent, og fjerne solnedgangsklau-
sulen. I tillegg utredes det en tilleggs-
lov, den såkalte Patriot Act 2. Utkastet 
ble lekket fra sjokkerte ansatte i justis-

departementet for en tid siden. Patriot 2 
vil innføre en nasjonal DNA-databank, 
der de vil lagre genetiske opplysninger 
fra så mange som mulig. Hva som skal 
være kriteriene for å samle inn disse er 
uklart, sier Dennis O’Neil. 
 Han peker på at Patriot 2 vil gi jus-
tisministeren rett til å ta statsborger-
skapet fra folk uten rettsprøving og 
uten ankerett, for eksempel hvis man 
har gitt penger til en organisasjon som 
er definert som terrorister. 
 – Loven skal også gis tilbakevirken-
de kraft, slik at man rammes hvis man 
tidligere har gitt penger til en slik orga-
nisasjon, forteller O’Neil.

Dette er et utdrag fra en artikkel Sissel 
Henriksen skrev i Klassekampen 12.  mai   
2003. Gjengitt med løyve fra forfatteren.

Les mer: www.freedomroad.org
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Purple Rose-kampanjen
Ei lilla rose, purple rose, er ei 
kunstig rose, ei rose skapt for 
andres nytelse og profitt. Derfor 
har Gabriela valgt purple rose 
som symbol på sin kamp mot 
salg av filippinske kvinner og 
barn til sexindustrien.

Marit Kvamme
medlem av landsstyret i Kvinnefronten

Gabriela har siden 1984 vært en para-
plyorganisasjon for 200 filippin-
ske kvinne- og grasrotorganisasjoner. 
Gabriela arbeider for:
 – Nasjonal styring av filippinsk øko-
nomi og politisk liv
 – En sjølstendig økonomi som i før-
ste rekke er rettet mot folks behov og 
forankret i nasjonal industri. En økono-
mi som gir like rettigheter for kvinner i 
arbeid, og som ivaretar kvinnenes spe-
sielle behov
 – En jordbruksreform som gir kvin-
ner rett til å eige jord
 – Et demokratisk folkestyre repre-
sentert av og med arbeiderklassen, 
der kvinners rettigheter garanteres og 
kvinners medvirkning er sikret
 – Et sosiokulturelt system fritt for 
patriarkalske verdier. Et system som 
sikrer rettighetene til kvinner og andre 
undertrykte.
 Gabriela har tatt navn etter Gabriela 

Silang, en kvinne som ledet et regio-
nalt opprør mot spanske koloniherrer. 
Kamp mot utenlandsk dominans, mili-
tarisering, tvungen arbeidsmigrasjon, 
vold mot kvinner og prostitusjon er 
noen av mange saker Gabriela er opp-
tatt av.

Sexhandel
Sexhandel i form av postordrebru-
der var blant de første sakene Gabriela 
engasjerte seg i.  I 1985 avslørte orga-
nisasjonen et norsk ekteskapsbyrå, 
Philnor. Philnor var den største av de 
tre klubbene som drev handel med asi-
atiske kvinner. De leverte «små, vakre, 
trofaste, snille, blide» asiatiske kvinner 
til norske menn. En rekke protestaksjo-
ner ble gjennomført, bl.a. sammen med 
Kvinnefronten. På Filippinene resulter-
te aksjonene i forbud mot slik annon-
sering. 
 I 1987 ga Lisa Mamac kjønnshan-
del med filippinske kvinner et ansikt. 
Lisa var lovet jobb som resepsjonist, 
men endte opp med å arbeide i ulike 
sexklubber i Nederland. Først etter 
tre år klarte hun å rømme, da politi-
et gjennomførte en razzia mot bordel-
let. Jan Schoeman, som hadde rekrut-
tert kvinnene, ble til slutt anklaget for 
hvit slavehandel og måtte sone feng-
selstraff i Nederland. Men først hadde 
Lisa, Gabriela og nederlandske kvinne-
grupper kjempet i mange år for å få hal-
likene dømt.

Norge 
I Norge som i resten av verden kjem-
pes samme kamp i dag. Som instrument 
har vi fått FN-protokoll av 2000 som 
Norge har undertegnet og er i ferd med 
å ratifisere. Denne definerer hvem som 
er ofre for trafficking, og hvilke hjelpe-
tiltak landa skal sette inn for disse kvin-
nene. I tillegg har regjeringen laget en 
handlingsplan om det samme, og justis-
minister Dørum har holdt mange fine 
taler i inn- og utland.
 Men hva skjer i praksis? Jentene 
som søker asyl eller opphold blir fort-
satt nektet dette. De blir mistenkelig-
gjort. De blir fortsatt behandlet som 
ulovlige immigranter og som økono-
miske flyktninger. De blir sendt tilbake 
og havner i klørne på menneskehand-
lerne igjen. Dette betyr enten bordell 
i hjemlandet eller i et annet europeisk 
land. Nå må vi kreve at norske myn-
digheter begynner å praktisere i hvert 
fall noe av det de lover i handlingsplan 
mot handel med kvinner og barn! Vi 
andre fortsetter å jobbe som Gabriela, 
og sammen med Gabriela for å få slutt 
på denne formen for vold mot kvinner 
som prostitusjon er. 
 «Purple Rose»-nåler koster kr 50, 
og kan bestilles hos Kvinnefronten 
i Stavanger v/Kari Kallhovd, tlf: 
51 56 23 96. Pengene går til Gabriela.

Du kan også bestille rosene fra AKP.
Les mer: www.kvinnefronten.no
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Råd til arbeiderkvinner
Dere vil skape trygge 
arbeidsplasser. Krev 
derfor så høy lønn 
som overhodet mulig. 
Arbeidskjøperne lurer dere 
og sier at det er omvendt. 
Men hvis du jobber på en 
fabrikk som lager klær, er 
det naturligvis best at alle 
andre har kjempelønninger. 
Da kan de kjøpe mange 
klær. Når andre jobber på 
en fabrikk som lager PC-
er, er de naturligvis hen-
rykt hvis du tjener så godt at du kan kjøpe mange PC-er. 
Dette skjønner alle normale, men det skjønner ikke kapi-
talister. Derfor, høye lønninger trygger arbeidsplassene. 
Moderasjon legger dem ned. 

Når du er kvinne og jobber på en plass med mange andre 
kvinner, er du heldig stilt. Dere har et våpen mennene ikke 
har. Bruk det. Slik: 

Når det skal være lønnsforhandlinger, send bare kvinner 
til forhandlingene. Send 40 stykker. Det gjør inntrykk. Alle 
vet at kvinner som er premenstruelle, er utilregnelige. 
De kan både skrike og drepe, kjøre villmann (villkvinne) 
som flygere og helle salt i bolledeigen. Press dere inn på 
møtet. Alle 40. Overse at direktøren flates litt ut borte ved 
veggen. Legg fram et lønnskrav på en 60-70 kroner mer i 
timen. Legg armene i kors. Enda et skritt fram. Se morder-
iske ut. Rop i kor: DET ER DAGEN FØR FOR ALLE OSS! Det 
vil ha stor virkning. 

På konferansen Revolusjon! hadde Hanne Helth fra Reden i København ei innleiing om «trafficking», 
prostitusjon og porno. Marit Kvamme introduserte Helth og skriver her om en verdensomspennende 
kampanje mot handel med kvinner og barn.

Hanne Helt om trafficking, porno og prostitusjon på konferansen Revolusjon! (Foto: akp.no)
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Jubileumskonferansen 

9.-11. mai skipa AKP til ein 
konferanse i Oslo. Konferansen 
markerte at AKP er tretti år i år. 

Magnus Bernhardsen
(alle foto: akp.no)

Det var 120 personar innom konferan-
sen, frå 25 stader i landet, og halvpar-
ten av dei var unge folk. Akp.no snakka 
med nokre av dei mange unge deltaka-
rane på konferansen. Andreas (19) kom 
heile vegen frå  Tromsø: 
 – Eg trengte ein slik konferanse for 
å få litt påfyll, og programmet gjorde 
ikkje nett at ein kunne sitja heime. 
 Anna (17) frå Hammerfest tykte 
Hanne Helth om prostitusjon, traf-
ficking og porno var best, medan Kaia 
(17) frå Tromsø likte Dennis O’Neil og 
Karen Sunds best. Dei er alle samde om 
at det var bra å sjå så mange unge kom-
munistar på konferansen, og at det gjor-
de at dei treivst betre der. 
 – Hadde det ikkje vore for at konfe-
ransen var midt i høgsesongen for kon-
firmasjonar og i eksamensførebuingane 
ville nok fleire kome, seier dei. 
 – Dette er årets hending til no i 
2003. Det var mange spanande emne 
og interessante folk her, og mykje å 
læra. Det verka som det var lagt mykje 
arbeid i programmet.
  Nina (18) frå Kristiansund likte 
føredraget til Hanne Helth best. 
 – Det var lite daudtid på konferan-
sen – og det var bra! 
 Torstein (25) frå Ålesund var svært 
nøgd med konferansen., og tykte det 
var godt det var mange unge folk kon-
feransen.
 – Det er bra for utviklinga, og etter-
veksta, til AKP. Det gjer at ein vert meir 
ivrig med å få folk med, noko me arbei-
der mykje med i Møre og Romsdal.

REVOLUSJON!

Panelordskifte om revolusjon eller reform: Torstein Dahle (RV), Idar Helle 
(Attac-Blindern), Marijke Berdahl (RU) og Jorun Gulbrandsen (AKP).

Anja (17) frå Hammerfest.

Torstein (25) frå Ålesund. Maren heldt appell om kampen for Blitz. Teatergruppa Skyld og Skam underheldt 
på laurdagskvelden.

Partileiar Jorun Gulbrandsen opna
konferansen.

Ingrid Baltzersen fortalde om stoda i 
Midtausten.

Frå konferansesalen. Marit Kvamme introduserer Hanne Helth 
frå Danmark.


