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HJEM!

Norge ut av Irak og Afghanistan
Hent soldatene hjem!
Mazen Dana var en prisbelønt palestinsk 
fotograf som arbeidet for nyhetsbyrået 
Reuters. Søndag 17. august ble han drept av 
amerikanske soldater mens han var på jobb. 
En stridsvogn kjørte mot ham og skjøt ham 
i brystet. Han ble den 17. drepte journalisten 
i Irak. 

Soldatene er øyensynlig redde. Det er 
lett å skyte først og spørre etterpå. De 
norske soldatene går med stadig mer 
sikkerhetsutstyr. De er utrygge. Vi ser på 

TV hvordan de studerer kart for å komme 
seg unna befolkningen som de omtaler som 
«opprørere». Og de klager over klærne. 
Uniformene deres likner til forveksling på 
uniformene til den engelske hæren som de 
er underlagt. Så folk i Irak lar raseriet sitt 
gå utover de norske også. De ser både de 
amerikanske, de engelske og de norske som 
okkupanter. Rett og slett fordi det er det de 
er. All verdens stilig draktbytte kan ikke 
endre på det.

Norge bomber i Afghanistan. USAs militære 
angrep på Irak var i strid med folkeretten. 
Det er også okkupasjonen. La det irakiske 
folket være i fred og sjøl bestemme i sitt 
eget land. La Røde Kors og andre ta seg av 
humanitært hjelpeardbeid. Hent soldatene 
hjem! La det bli et krav med vedtak i 
fagforeninger, kvinneorganisasjoner, 
kommunestyrer, kulturforeninger: Hent 
soldatene hjem!

Les mer på side 2

RVs viktigste saker

Nei til overnasjonal styring – 
ja til internasjonal solidaritet, 
nei til EU 

Nei til imperialisme – ikke en 
krone, ikke en kvinne, ikke en 
mann til angrepskrig! 

Bevar helsetilbudet – bevar 
lokalsjukehusa! 

Ikke kutt i skolen – lik rett til 
utdanning 

Et mer rettferdig og 
demokratisk samfunn – vi vil 
ha sosialisme og folkestyre 

Rød Ungdoms viktigste sak er 
gratis læremidler utdanning 
– kampen for lik rett til 
utdanning fortsetter!

Les mer: www.rv.no

Les om «Hagtvet-debatten» på side 4 og 5!
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I Afghanistan har NATO 
overtatt ansvaret for deler 
av okkupasjonsstyrkene, 
og i Irak øker den USA-
leda koalisjonen sitt 
militære nærvær. Samtidig 
vokser motstanden mot 
okkupasjonene. akp.no har 
intervjua Helga Pedersen 
som er Palestina-aktivist og 
har besøkt Midtøsten mange 
ganger.

Johan Petter Andresen

akp.no: Våpeninspektøren Hans 
Blix var mot USAs invasjon av Irak. 
I ettertid sier han at det likevel kan 
komme noe godt ut av okkupasjo-
nen ettersom USA har fjerna dikta-
toren Saddam Hussein og kan hjel-
pe irakerne med å få et demokrati 
og utvikle folks levekår. Han kre-
ver ikke at USA og Vesten må trek-
ke seg ut. Hva mener du om et slikt 
syn?

Helga Pedersen: Uansett om man 
er mot et lands styresett, blir det 
aldri rett å okkupere det og pådyt-
te folk sitt eget styresett. De enes-
te som veit hvordan man kan styre 
Irak, er de som bor der. Jeg skjøn-
ner kravet om at USA må rydde opp 
når de har ødelagt slik de har gjort 
under sanksjonene fra 1991 og der-
etter invasjonen. Men USA vil aldri 
lage et reelt demokratisk styre i 
Irak. Det blir ikke frihet i Irak uten 
at irakerne får styre sjøl. Det enes-
te USA er ute etter er å øke sin kon-
troll over verden og tjene på olja. 
Hovedproblemet for Irak er USA 
og vestens okkupasjon. Det blir 
ikke bedre for folk om man erstat-
ter Saddam Hussein med en ame-
rikanskstøtta despot. Og ser vi på 
forholdene for folk nå etter noen 
måneders okkupasjon, så har de det 
verre både når det gjelder trygg-
het og i dagliglivet med mangel på 
strøm, vann osv. USA/Vesten pri-
oriterer ikke folks velferd, men å 
sikre kontrollen over irakerne som 
yter motstand mot okkupantene.

akp.no: Men USA gikk i spis-
sen for å fjerne Taliban-regimet i 
Afghanistan som støtta terrorangre-
pene på Twin Towers og Pentagon. 
Vesten har også vært med på å få til 
ei sentralregjering i Kabul?

Helga Pedersen: Dermed har USA/
Vesten oppnådd det de vil. De 
har fått ei regjering som danser 
etter deres pipe og som hviler på 
deres bajonetter. Det er fremdeles 
krig i Afghanistan og det er ikke 
demokrati – regjeringa der er blitt 
pådytta dem. De ulike krigsher-
rene styrer nå sine lokale områder 
og kjemper om opiumsprofi tten. 
Opiumsproduksjonen, som Taliban 
bekjempa, når nye produksjons-
rekorder under USA/NATOs okku-
pasjon, i stedet for at Afghanistan 

utvikler en bærekraftig sjølstendig 
økonomi. Afghanistans hovedpro-
blem er de imperialistiske invasjo-
nene. Først med Storbritannia, der-
etter Sovjet og nå USA/NATO.

akp.no: Nå har NATO fått økt 
ansvar i Afghanistan og det er nor-
ske soldater i både Afghanistan og 
Irak. Hva synes du om det?

Helga Pedersen: Det er ikke noe 
bedre med norske enn andre impe-
rialistiske lands soldater. Vi er med 
på okkupasjonen. Myndighetene 
prøver å skjule dette med å si at 
man sender ned 
mineryddere, 
og later som 
om  soldatene er 
der for å passe 
på vanlige folk. 
Vi må kreve 
at de trek-
kes ut. Dette 
betyr ikke at 
vi er mot at 
Norge skal 
hjelpe folkene i 
Afghanistan og 
Irak. Det ville 
være en annen 
situasjon hvis 
disse landa var 
sjølstendige og henvendte seg til 
Norge for hjelp. I dag må vi kreve 
at de ressursene som Norge bru-
ker på militær intervensjon i ste-
det kanaliseres til humanitær hjelp 
gjennom for eksempel Røde Kors 
og de andre hjelpeorganisasjonene 
som allerede jobber der for å lette 
folks hverdag.

akp.no: Det er ulike motstandsor-
ganisajsoner mot USA/Vesten både 
i Irak og Afghanistan. En øster-
riksk organisasjon samler inn pen-
ger til motstanden i Irak internasjo-
nalt. Hva synes du om det?

Helga Pedersen: Det er veldig bra 
at man utvikler solidaritetsarbeid 
og støtter konkret. Men når det 
gjelder pengestøtte synes jeg AKP 
bør gjøre som vi alltid har gjort: 

Gi direkte til folk eller frigjørings-
organisasjoner som vi støtter – og la 
den økonomiske støtten være en del 
av det politiske solidaritetsarbeidet. 
Dersom det vokser fram organisa-
sjoner i Irak eller Afghanistan som 
slåss for frigjøring på et grunn-
lag som vil gi folkene i disse landa 
makta til å bestemme si framtid, 
bør vi sjølsagt støtte disse også øko-
nomisk, på samme måte som vi har 
støtta PLO eller prosjekter der PLO 
deltar i Palestina.
 
akp.no: Etter hvert som tapstalle-
ne stiger for USA, har kravet om 

å trekke trop-
pene ut, økt i 
styrke. Kan vi 
øyne et håp om 
at motstanden 
som ytes i Irak 
og Afghanistan 
kan gi Bush 
problemer på 
hjemmebane?

Helga Pedersen: 
Det ville være 
bra om Bush og 
Blair ble fjer-
na. Det ville 
være en seier 
for krigsmot-

standen. Men det hjelper nok ikke 
å bytte ut Bush med en annen pre-
sident. Vi fjerner ikke systemet 
som skaper krigene og okkupasjo-
nene med dem. Men det har stor 
betydning at den folkelige motstan-
den øker i USA og at vi i Norge kan 
samarbeide med den. Det interna-
sjonale samarbeidet rundt demon-
strasjonen i februar var veldig posi-
tivt. Det planlegges nå et inter-
nasjonalt samarbeid 25. oktober, 
der den amerikanske organisasjo-
nen «Bring Them Home Now» er 
sentral. Denne markeringa bør den 
norske bevegelsen være med på. 
Jeg har satt av datoen i min  sjuende 
sans.

Lakseberget
og de sultne

Har du hørt om 
30.000 tonn laks 
som skal fryses 
ned for at den 
ikke skal bli 
solgt? Kanskje 
den aldri kom-
mer til å bli 
menneske mat? 
Det er hva som 
skjer i Norge 

akkurat nå. Har du hørt om liknende 
fortellinger fra EU, der hele smørberg og 
kornlagre hives på bålet? 
 Det er ikke overproduksjon av mat. 
Folk har for lite mat. Det er overproduk-
sjon i den forstand at det er mer mat enn 
folk kan kjøpe! Denne “relative overpro-
duksjonen” er typisk for kapitalismen. 
Lakseberget som skal ødelegges, er et 
bevis på at markedet ikke fungerer som en 
måte å fordele mat på. 

Slik skjer det:
Lakseoppdretterne konkurrerer om å pro-
dusere mest mulig fi sk på kortest mulig tid 
for å tjene mest mulig penger. Det blir mer 
laks enn folk kan kjøpe. Fiskeoppdretterne 
setter ned prisen, men det hjelper lite. Det 
er fortsatt for mye fi sk. Så kommer ideen: 
Vi hiver den. Men det høres umoralsk 
ut. Så de vil fryse den ned og fi nne på 
noe seinere. Nå er det snakk om å fryse 
ned 30.000 tonn laks. De håper at prise-
ne skal stige igjen når det blir mindre laks 
å få kjøpt. Markedet fungerer, sier de. Ja, 
når utgangspunktet er som galest, blir 
resultatet originalest. Hvis markedet ikke 
kan fungere uten å ødelege mat i en ver-
den som sulter, er det galt å bruke marke-
det som fordelingsnøkkel. Det norske lak-
seberget er et miniatyreksempel på hele 
kapitalismen som system. 
 Kapitalismen eksisterer ikke for å for-
dele mat, klær og medisiner. Den eksiste-
rer for å gjøre et lite mindretall stadig rike-
re på bekostning av det store fl ertallet. 
 Systemet er pill råttent! Er du imot 
kapitalismen, bli med i AKP! Bli med 
og fi nn ut hvordan systemet kan erstat-
tes. Vårt mål er et klasseløst samfunn der 
penger ikke fi nnes, der enhver gir av seg 
sjøl til samfunnet og får det de trenger til-
bake. Vi kaller det kommunismen etter 
ordet “kommune”, fellesskap. Ingen har 
til nå sett et slikt samfunn. Har du lyst 
til å bli mer kjent med AKP? Lese mer? 
Diskutere? Ta kontakt! akp@akp.no

Hilsen Jorun Gulbrandsen

LEDER
Jorun Gulbrandsen

Send dem hjem!

11. august overtok NATO det formelle ansvaret for «fredsstyrke-
ne» (ISAF-styrkene) i Afghanistan som teller cirka 5 000 mann. 
Likevel fortsetter USA-koalisjonen å ha sine vel 12 000 solda-
ter i landet. Disse er ikke underlagt NATO.  De norske spesial-
troppene er underlagt USAs styrker.
 Opium står for en tredjedel av Afghanistans økonomi. Landet 
produserer 75 % av verdens opium. 90 % av inntektene fra 
opium- og heroinsalget går til kriminelle i Vesten.
 I Irak har USA-koalisjonen over 200 000 soldater, derav 
knapt 150 000 amerikanske og ca. 20 000 briter. I alt er rundt 
30 USA-vennlige land med. Norge er det eneste landet i Vest-
Europa som har slutta seg til etter sjølve invasjonskrigen!

Bring Them Home Now er en organisasjon lagd i USA av tilbeke-
vendte soldater og familier til soldater. 
• http://www.bringthemhomenow.org

Les om markeringa 25. oktober her:
• http://www.internationalanswer.org/campaigns/o25/
• http://www.notinourname.net
• http://www.unitedforpeace.org

FAKTA: OKKUPASJONSSTYRKENE

Fredsaktivist: Helga Pedersen

HENT SOLDATENE HJEM!

akp.no oppfordrer leserne:

STEM RV!
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Når SV styrer
STEM RØD VALGALLIANSE

Hvordan går det når SV skal 
styre kommunen sammen med 
Arbeiderpartiet?

Jens Ingvald Olsen
RVs førstekandidat i Tromsø

SVs 6 mandater og APs 21 har gitt 27 
av 53, og dermed reint fl ertall i Tromsø 
kommune siden kommunevalget 1999. 
AP har hatt ordfører, varaordfører og 
3 av 4 komitelede-
re. De har forplik-
tet seg til å være 
enig om budsjett og 
andre viktige saker. 
Fire år etter at avta-
len blei inngått, kan 
man trygt si at SV 
til punkt og prikke 
har vært lojal mot 
AP. Det er sjølsagt 
redelig å holde seg 
til inngåtte avtaler, 
men det er da også 
lov å si: Hallo, nå 
synes vi at det går 
vel kjapt i svinge-
ne. Men ingenting 
har hittil tyda på at 
SV har gjort forsøk 
på det.  
 Før 1999 var det som regel RV og 
SV som utgjorde venstreopposisjonen. 
Ikke alltid, men ofte stemte hele SV-
gruppa sammen med RV mot budsjett 
og økonomiplaner som vi vurderte som 
uakseptable i forhold til behova. Denne 
perioden, når kommunesektoren har 
blitt skvisa stadig sterkere, har SV 
sammen med AP fremma budsjett som 
har hatt stadig større gap til  rettmessi-
ge behov. De har heller ikke (heldigvis) 
klart å presse driftsnivået ned til ved-
tatte budsjett. Foreløpig «høydepunkt» 
er 123 millioner kr i driftsunderskudd 
i 2002. Som en av metodene for å løyse 
fl oka har de tydd til den klassiske som 
andre kraftverkeiende kommuner har 
forsøkt. Det vil si; det blei med for-
søket. Ordfører Herman Kristoffersen 
og gruppelederen for AP fi kk kommu-

nestyregruppa med seg og la inn salg 
av store deler av Tromsø kommunes 
andel av Troms Kraft as i økonomipla-
nen i 2000. Men de hadde forregna seg. 
Nei da, det var ikke SV som la kjepper 
i hjula. Saka kom opp på representant-
skapet i Tromsø AP. Der led ordfører 
og gruppeleder et knusende nederlag. 
AP kunne derfor ikke effektuere sal-
get.
 SV behandla også saka på medlems-
møte. Der var det fl ertall for salg! 
Hadde det vært opp til SV,  hadde også 

Tromsø kommune 
stått i rekka av kom-
muner som har regn-
skapsført titalls mil-
lioner i fondstap, og 
for alltid kvitta seg 
med innfl ytelse over 
en helt sentral del av 
den samfunnsmessige 
infrastrukturen.

Omstilling
Ikke bare har SV i 
Tromsø omstilt seg 
fra å være venstre-
opposisjon til å bli 
en del av «makta», 
SV har også vært 
en aktiv pådriver i 
den administrative 

omstillinga i kommunen. Ei omstil-
ling som har vært drevet igjennom 
med et svært høgt konfl iktnivå med 
de an sattes organisasjoner. Lærerlaget 
hoppa av Prosjekt 2001, som  vært nav-
net på Tromsøversjonen av kommunal 
om stilling, mens NKF med stor mot-
vilje deltok hele tida. 
Da skal vi være opp-
merksom på at NKF 
var sentral aktør i 
kampanja for å få AP 
og SV til makta. I 
kampens hete er en 
rådmann, en opplæ-
ringskonsulent og for 
kort tid siden øko-
nomisjefen sagt opp, 
med arbeidsrettsak 
på gang. Innholdet i 
omstillinga har vært 

den samme som de fl este andre kom-
muner opplever: Etter oppskrift fra 
amerikanske konsulentfi rma og på 
ordre fra regjering og storting omdan-
nes hele kommune Norge fra forvalt-
ning til forretning. 
 For  valtnings  modellen er for stiv og 
gammeldags. Dette er en viktig del av 
den svært omfattende omdanninga av 
hele offentlige sektor til å bli en del av 
den kapitalistiske markedsøkonomien.  
I Tromsø ble det etablert 113 resultat-
enheter med sjølstendig budsjettansvar.  
Ansvaret er  fl ytta over fra den politiske 
ledelsen til rådmannen, og videre ned 
til de budsjettansvarlige lederne for de 
over et hundre «bedriftene». De settes 
under et voldsomt press. Lønna til disse 
har sjølsagt økt for at de skal være tøffe 
nok. Men konsekvensen er en kombi-
nasjon av redusert tilbud til de eldre og 
store overskridelser i forhold til tildelt 
budsjett.
Fagkomiteene som tidligere be    handla 
drifta på sine områder fl ere ganger i 
året er fratatt denne rollen. «Man skal 
ikke drive å etterfylle når det bru-
kes for mye penger». SV kritiserer RV 
for at RV ikke vil være med å moder-
nisere offentlig sektor. «Hvis ikke vi 
gjør det, vil Frp og H privatisere,» sier 
SVere. Faktum er at Frp er storfornøyd 
med omstillinga.  Frp og H ville aldri 
klart å gjennomføre denne omstillinga 
uten at det hadde blitt «full krig» med 
de ansatte og deres organisasjoner. Sjøl 
om SV har vært junior partner i samar-
beidet med AP, er det forstemmende å 
se hvor lojale de har vært imot sentral-
makta. Og det er heller ikke tilfeldig 

at Foreldreaksjonen stiller med egen 
valgliste ved kommunevalget i protest 
mot SV og APs skolepolitikk i Tromsø.  
 Imidlertid betyr ikke dette at SV 
kommer til å gjøre et dårlig valg. Den 
sedvanlige venstresvingen viser seg 
også i denne valgkampen. Mange tror 
at bare SV blir større, skal det bli ført 
en mer radikal politikk enn til nå. 
Erfaringa er at det er det motsatte som 
er tilfelle.

Jens Ingvald Olsen

På skolevalgene denne 
høsten kommer mange 
til å møte på partiet 
Demokratene, partiet 
til Vidar Kleppe. Berit 
og Eva ser nærmere på 
denne forsamlingen.

Demokratene har blitt et 
parti med betydelig stør-
re takhøyde for rasistiske 
ytringer, noe Frp (og andre 
partier) ikke lenger ser seg 
tjent med å tillate i så stort 
omfang.  Kleppes parti har 
en ikke bekymret seg alt for 
mye over partimedlemmenes 
bakgrunn. Demokratenes 
listetopp i Oppegård, 
Oddbjørn Jonstad, ble kas-
tet ut av Frp etter at hans 
utilslørte rasisme ble et pro-
blem for partiledelsen. Han 
er fortsatt leder for Norsk 
Folkeparti, et strandet par-
tiprosjekt som var et for-
søk på å bygge et fascistisk 
parti. Norsk Folkeparti slo 
seg etter hvert sammen med 
gruppa Nasjonalalliansen 
som stort sett bestod av tid-
ligere Hvit Valgallianse. 
Jonstad ble leder etter denne 
sammenslåinga. 

 Sammenslåinga av de to 
gruppene ble en kortvarig 
affære og endte med at de 
splitta på grunn av person-
stridigheter mellom Jonstad 
og Kjell Tore Vogsland i 
Nasjonalalliansen. Jonstad 
sitter i dag i styret for Norsk 
Folkeparti,  sammen med Jan 
Ødegård som har lang farts-
tid i det nazistiske miljøet, og 
som er dømt til 3 års fengsel 
for kriminelle forhold knytta 
til nazistmiljøet. Også Lajla 
Charlotte Moe sitter i sty-
ret i Norsk Folkeparti, og 
har markert seg ved å delta 
da den nazistiske sektlede-
ren Tore Tvedt døpte søn-
nen hennes i Vigrid. Arne 
Nesset, som i 1981 ble arres-
tert og siktet for ammuni-
sjonssmugling, og som var en 
av stifterne av Erik Blüchers 
Norsk Front, er aktiv i Norsk 
Folkeparti. 

Sosialdemokratene
Demokratene skifta navn 
fra Sosialdemokratene i 
april 2002, og partiet var 
opprinnelig utbrytere fra 
Arbeiderpartiet. Bruddet 
med Arbeiderpartiet gikk 
blant annet på innvandrings-

politikk. I Åsnes kommu-
ne i Hedmark har to AP-
representanter nå gått ut 
og vil stille til valg for 
Demokratene. De tidligere 
AP-representantene kommer 
til å stille som leder og nest-
leder for Demokratene. De 
begrunner selv overgangen 
med at Arbeiderpartiet var i 
ferd med å gå litt vel «langt 
til venstre».
 Da vi ringte Demokratene 
var de åpne på at det ikke 
var alle som stilte på listene 
deres som var like «kompe-
tente» som de sa, og kanskje 
egentlig ikke egna seg i kom-
munestyret. Demokratenes 
sterkeste områder er på 
Sør- og Vestlandet, i fylke-
ne Hordaland og Vest-Agder. 
Demokratene sier selv de 
kommer til å stille til skole-
valg i de fl este fylkene hvor 
de stiller lister, men påpeker 
at det er ikke alle på listene 
deres «som er frimodig nok 
til å delta i skoledebatter». 
At Demokratene stiller i sko-
levalg med så klare bånd til 
åpne nazister betyr at en risi-
kerer å møte svært tvilsom-
me folk til skoledebatt. 

«Demokratene» samler rasister

er tilfelle.
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I juli skrev Bernt Hagtvet to 
artikler i Dagbladet der han 
brukte Kambodsja som eksempel 
på hva galt marxismen kan føre 
til. Dagbladet har fulgt opp med 
å lage et bilde av at AKP og vold 
henger sammen. Se det meste 
her: www.akp.no. Hvorfor kom 
kampanja? Vi spør AKPs leder 
Jorun Gulbrandsen.

 – Jeg tror ikke på et høyrekomplott 
på borgerskapets bakrom. Hagtvets 
utspill førte til den vanlige autoreflek-
sen hos enkelte i Akersgata som ønsker 
å forbinde AKP med vold, folkemord og 
nazisme. I tillegg: Et vondt gnagsår for 
småkongene i  Akersgata er opplagt en 
mann som heter Sigurd Allern. Han har 
kritisert arbeidet deres.Han har vært 
AKPer og redaktør av Klassekampen. 
Og så blir han professor i journalistikk! 
De vil alltid slåss mot det. 
 Dagbladet brukte Hagtvet som et 
signal til et «fritt fram». Hvem som 
helst kan si hva som helst om AKP, 
uten dokumentasjon av noe slag. Med 
krav om at AKP skal angre. 

AKP overvurderer seg sjøl hvis en tror at 
det bare er egen fantastisk styrke og opp-
slutning som har fått Dagbladet og andre 
til å gå til aksjon. 
 – Enig. Men det er antakelig til stor 
frustrasjon at AKP lever i beste velgå-
ende, på tross av stadige hetskampanjer 
og krav om anger, bot og nedleggelse. 
AKP rekrutterer nå unge medlemmer 
og har starta utgivelse av avis (akp.no). 
AKP-ere er aktive i fagbevegelsen, i 
antikrigsarbeidet, i Nei til EU, i kvin-
nekampen og i RV/kommunestyrene. 
Det kommunistiske alternativet finnes. 
Kapitalismen sjøl, med all dens elen-
dighet, krig og klasseskiller skaper nye 
unge kommunister. 

Nazisprøkelset trekkes fram ...
 – Ja, igjen. For å hindre oppslutning 
om kommunistiske organisasjoner, er 
det en velkjent taktikk å si at kommu-
nister er det samme som nazister. Den 
19/7 tegna Finn Graff K-en i AKP slik 
at K marsjerer med armen hevet i nazi-
hilsen. Hagtvet mer enn antyder det 
samme. Dette er en herskerteknikk 
mot politisk opposisjon. 
 – Så vi ikke noe liknende under EU-
kampen? Med «Laaaahnstain»?
 – Akkurat. Senterpartiet utsettes 
for det samme når deres Nei til EU-
standpunkt skal nedkjempes. Under 
siste EU-kamp var det ikke sjelden vi 
hørte unge ja-gutter uttale navnet Anne 
Enger Lahnstein, «nei-dronninga», på 
liksomtysk, mens de gjorde nazihil-
sen: Laaaahnstain. Kommunister og 
nei til EU-folk skal forsøksvis knyt-
tes til nazismen fordi den er noe av 
det forferdeligste nordmenn veit. 
Folk blir ikke tilstrekkelig forskrek-
ka ved ordene «sjølråderett» og «sosia-
lisme». Kanskje det faller en del høy-
refolk tungt for brystet? Jeg påstår at 
minst halve befolkninga i Norge har 
et vennlig forhold til sosialistiske ideer. 

Arbeiderpartiet har riktignok ikke 
«sosialisme» som sitt mål lenger, men 
kan ikke ta vekk «arbeider» i navnet sitt 
på grunn av de som stemmer på dem. 
AP bruker sosialismens røde flagg som 
symbol ved siden av den røde rosa. Det 
nest største partiet heter Sosialistisk 
Venstreparti. Rød Valgallianse har 
dessuten i enkelte kommuner mellom 5 
og 10 % av stemmene. 

Vil ungdom la seg skremme?
 – Ikke i denne omgangen kanskje. 
Mange har ikke lest Dagbladet. Men det 
vil komme mer. Kampanjer som dette 
vil fortsette. Mot AKP i dag, mot deler 
av SV en annen gang. Som Hagtvet sier, 
det er marxismen han vil til livs. Han 
vil hindre at nye generasjoner blir mar-
xister. Å være marxist betyr bl.a. å kri-
tisere kapitalismen og slåss for kommu-
nismen. Den antikapitalistiske politiske 
bevegelsen har vært på frammarsj i de 
siste 2-3-4 årene. Kritikk av markedsli-
beralismens herredømme i verden, glo-
baliseringa, den økonomiske utplynd-
ringa av landene i sør, krigen, USA som 
aggressivt verdenspoliti, alt dette går 
ungdom i demonstrasjoner mot. Det er 
ikke urimelig å tenke seg at dette faller 
høyresida tungt for brystet. 

Det var ikke mange som deltok nå?
 – Denne gangen har Dagbladet 
vært nokså aleine. Olav Versto har 
hatt sin side i VG og Per Egil Hegge 
i Aftenposten. De store avisene i 
Stavanger, Bergen og Trondheim har 
ikke fulgt opp. I Stavanger Aftenblad 
har holdninga vært at det finnes vikti-
gere ting å skrive om enn en omkamp 
om 30 år gamle meninger. Tromsøavisa 
Nordlys er den som har tatt over sta-
fettpinnen fra Dagbladet, og skriver nå 
flittig om AKP-ernes hang til vold og 
terror. Svakheten deres er at så mange 

veit av egen erfaring at voldsbeskrive-
lsene ikke er sanne. Avisa vil gi opp 
for en stund. Neste gang vil enda flere 
folk si «Nå igjen? Har vi ikke hørt dette 
før?» 

Men Dagbladet er vel også ute etter å 
finne sensasjoner som kan øke løssalget?
 – Uten tvil. Dagbladet skal tjene 
penger til eierne: Orklakonsernet, 
Heyerdahl, Rimi-hagen og Sveaas. 
Scibsted med Tinius Nagell-Erichsen 
passer på pengene fra VG, Aftenposten 
og TV2. 

Spørsmål: Neste runde?
 – Jeg tror det blir med Gerhard 
Helskog. Han har laget anti-AKP-
kampanje i TV2 før. Den siste saka 
han hadde var da han påstod at 
Norge hadde brukt doping under OL 
på Lillehammer. Det endte med at 
TV2 måtte beklage og betale, og pro-
grammet Rikets tilstand ble lagt ned. 
Helskog trenger et come-back når han 
nå skal starte med «Dokument 2». Mer 
AKP-hets vil sikkert hjelpe. Det er 
mange på toppene som gleder seg over 
at kommunister tas – uansett med hvil-
ke midler. 

Hvorfor skjer det?

A
lle bilder fra R

V
s arkiv
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AKP til rettssak
Den 16. og 17. juli skrev 
professor i statsvitenskap 
Bernt Hagtvet to kronikker i 
Dagbladet. hvor han bl.a. kom 
med to påstander som AKP har 
bedt ham føre sannhetsbevis for 
eller trekke tilbake. Hvis han 
ikke gjør det, er AKP villig til 
å be retten om hjelp. Målet er 
at det skal stå i Dagbladet på 
tydelig vis at det ikke var hold i 
dem. 

Jorun Gulbrandsen

Påstandene: 
1. AKP drev våpentrening. 
2. For å bli medlem måtte man innse at 
man kunne komme til å måtte slå i hjel 
sine foreldre eller venner. 
 AKP mener det er mest sannsyn-
lig at vi vinner en eventuell rettssak. 
Loven er slik at Hagtvet må føre sann-
hetsbevis. Hagtvet kan ikke dokumen-
tere. Det vet antakelig også advokaten 
til Hagtvet, Pål Lorentzen som hen-
viser i Aftenposten 8/8 til ytringsfri-
heten. Dommeren vil like fullt kreve 
sannhetsbevis. 
 Det er et sterkt engasjementet 
mot at AKP kan tenke seg å gå ret-
tens vei. Dagbladet, VG, Dagsavisen, 
Klassekampen, Nationen og 
Aftenposten. Samme oppmerksomhet 
får ikke alle som klager. I juli sa komi-
ker Tore Ryen i VG og sa at han ville 
stevne Dagbladet for 4 millioner kro-
ner. De hadde skrevet at han var per-
sonlig konkurs, og det mente skadet 
ham. Ingen har gått på barrikadene for 
Dagbladets ytringsfrihet i dette tilfellet 
... 

AKP vil ikke stoppe en debatt.
AKPs medlemmer, ledelse og tidlige-
re medlemmer har skrevet både hel-
sider og mindre innlegg i Dagbladet, 
Klassekampen, Nationen, Dagens 
Næringsliv, Nordlys, Stavanger 
Aftenblad, Aftenposten og flere lokal-
aviser, vært intervjua i Dagsavisen 
og radioer, deltatt i Sommeråpent, 
Dagsrevyen og i radiodebatt, snakka 
med utallige journalister. Ved to anled-
ninger ville AKP, men ikke Hagtvet, 
stille til debatt i radio og TV. Hagtvet 
har ikke svart på ett av spørsmålene 
han har fått i mange innlegg, han har 
skrevet ett lite innlegg der han flei-
per med AKPs krav, og ett i Ny Tid. 
«Hagtvet-debatten» er et misvisende 
ord. «Dagbladkampanja» er bedre. 

Skrift, ikke ånd
AKPs og andres innsats i mediene har 
ført til at en del av dem som har fulgt 
med, mener at Hagtvet har tapt. De 
tror ikke på Hagtvet. Debatten har 
virka, sier de. Rettssak er unødvendig. 
Ja, hadde det vært så vel. Men de miljø-
ene og menneskene som har fulgt godt 
med, er ikke mange. Og en mening 
er en flyktig, åndelig affære, og lite å 
komme tilbake til når man trenger et 
bevis på at påstandene ikke var hold-
bare. Det jo ikke slik at alle maktmen-

nesker nødvendigvis er enig med de 
klokeste journalistene. Problemer som 
krever en skriftlig tilbaketrekking fra 
Hagtvet: 

Personlig belastning
Vi er en del mennesker som har fått 
navn og bilde i de største avisene sam-
men med påstander om at vi ikke bare 
dreiv med våpentrening, men også at vi 
var villige til å drepe familie og venner. 
Det er kanskje vanskelig å forstå for 
dem som skjønner at Hagtvets påstan-
der ikke holder, at mange av oss like-
vel føler oss sterkt ramma. Det er vel-
dig lite hyggelig å gå i butikken, reise 
med bussen og stå i skolegården på bar-
nebarnets første skoledag når en føler 
øynene på seg: Der er monsteret som 
vil drepe familien sin for Den store 
sakas skyld ... Dette rammer ikke bare 
de som har vært mest i mediene. I et 
debattprogram sa en jurist at Hagtvet 
ikke har nevnt konkrete navn fra 70-tal-
let, derfor rammer det ikke så galt. Det 
er en dårlig bortforklaring. For hvis det 
var et opptakskrav, et vilkår for å bli 
medlem, at man skulle si seg villig til å 
drepe familie og venner, gjelder det alle 
som ble medlem på 70-tallet! Og alle har 
navn, adresse, de finnes! Om ikke alle 
plages like mye av påstandene, gjelder 
de alle. 

Yrkesforbud?
I tillegg til den personlige plagin-
ga er flere av oss redde for yrkesfor-
bud. Arbeidsgivere kan tenke at nav-
net vårt er knytta til “belastede saker”. 
De behøver ikke tro på det som blir 
sagt om oss, men de kan frykte at andre 
gjør det, som kunder. Jeg skriver sko-
lebøker, også andre har jobber hvor til-
lit er en forutsetning. Vi vil ha et papir 
som er klipt ut av Dagbladet der det 
står at det ikke var hold i de to omtal-
te påstandene. Det er ikke nok å hen-
vise til at “flere tror ikke på Hagtvet”. 
Det er bare en som kan trekke påstan-
dene tilbake, og det er han som satte 
dem fram. 

Hva skal bli stående?
Påstander om de mest absurde AKP-
planer ligger nå på Internett til evig tid. 
Dagens fjortiser, som om 6 år stude-
rer historie og statsvitenskap, vil finne 
disse, mange vil tro på dem. Vi vil at de 
også skal finne en tekst der det står at 
Hagtvet ikke kunne føre sannhetsbevis. 
Teksten kan skrives av retten. Teksten 
kan også skrives av Hagtvet sjøl. Så blir 
det ingen rettssak.

Ytringsfriheten
Det er i avisenes økonomiske interesse 
å slåss for sin egen ubegrensa ytrings-
frihet. Jo færre millioner Orkla og 
Schibsted-aksjonærene må betale ut i 
millionerstatninger, jo bedre er det for 
dem. Små aviser kan gå konkurs. Men 
i tillegg er det en progressiv journalist-
tradisjon å slåss for ytringsfriheten. På 
den andre sida har vi tross alt lover som 
noen ganger kolliderer med ytringsfri-
heten. Og det er dem som skal forsva-
re grupper, personer og organisasjoner 
mot krenkelser. Hvor ens egen grense 
går, er en avveining som enhver må få 
ta og har lov til å ta. 

AKP dreiv ikke våpentrening
«AKP bad medlemmene avtjene ver-
neplikten», sier noen som også kjenner 
AKP-ere som gikk på jakt. Men å drive 
våpentrening er ikke straffbart. Det 
tilhører norsk sports- og friluftsliv. I 
Norge er det ca 1,5 millioner våpen ute-
nom militærets og politiets. Verneplikt 
er en plikt og ikke et AKP-påfunn. Det 
er heller ikke jakt og verneplikt det ten-
kes på når AKP beskyldes for våpen-
trening! Det tenkes på noe som er for-
budt, nemlig å  danne grupper av mili-
tær karakter med henblikk på å omstyrte 
den rådende orden i Norge. Dette har ei 
nokså stor strafferamme. Politiets over-
våkingstjenest (POT, nå  PST) har for 
lengst funnet ut at AKP ikke dreiv med 
noe slikt. Se Lund-kommisjonens rap-
port på www.akp.no

AKP imot «væpna kupp»
«AKP mener revolusjonen kan bli vol-
delig», sier noen. Ja, AKP arbeider for 
at det store flertallet av det norske folket 
en gang tar makta i dette landet, erklæ-
rer at kapitalismen ikke er et ønska sys-
tem og begynner å bygge et sosialistisk 
samfunn. En slik voldsom omveltning 
er en revolusjonær handling. Vi ønsker 
det ikke, men vi ser det som absolutt 
mulig at overklassen vil møte dette med 
vold, slik de gjorde i Chile for 30 år 
sida. Derfor sier vi at folk bør være for-
beredt på å forsvare seg og sitt flertall – 
også med motvold. Nettopp fordi AKP 
mener at sosialismen, den revolusjonæ-
re omveltninga, ikke kan være mulig 
uten at det store flertallet gjør den sjøl, 
har AKP avvist alle tanker om at noen 
skulle gjøre væpna kupp på vegne av 
folket. AKP har aldri vært ikke ven-

streterrorister. Tvert imot, slike ten-
denser blei aktivt bekjempa (de fantes 
bl.a. i Tyskland). 
 AKP mener at demokratiet vil utvi-
des kraftig hvis samfunnet tar over 
styringa med økonomien, vekk fra de 
hemmelige styrerommene, at samfun-
net styrer økonomien planmessig for å 
imøtekomme folks behov framfor kapi-
talens profitt. Det betyr at helt nye 
premisser legges i bånn. Folket, folk 
flest, må ta reell makt overstyringa. 
Les mer om det i programmet til AKP 
(www.akp.no). 
 At AKP-ere diskuterte vold, krig, 
fred, revolusjon. pasifisme, parlamen-
tarisme, er riktig. Vi diskuterte flit-
tig forsvarspolitikk, ulike folks væpna 
kamp, om overklassen i Norge kom til å 
bruke vold mot sosialismen som det ble 
gjort i Chile i 1973, vi skreiv og skriver 
om det. Men AKP dreiv ikke våpentre-
ning.

«Willing to kill» som 
opptakskrav?
Tenk på realismen. La oss si at det har 
vært en gjennomstrømning på 10.000 
folk i AKP på 70-tallet. Hvis medlem-
mer ble spurt ved innmelding: Innser 
du  at du kan komme til å måtte slå i hjel 
dine foreldre eller dine venner?
 Kjære leser, hvor fort ville den før-
ste løpe til vennene sine, foreldre, lære-
re, avisene, politiet? Etter to sekunder? 
Fire dager? Tror noen at et slikt vil-
kår for medlemsskap ville vært mulig 
å holde skjult i 30 år? 
 AKP har forsøkt å samle de aller 
fleste innlegga i «Hagtvet-debatten». Se 
www.akp.no.

HAGTVET-DEBATTEN
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Samordningsgruppa for 6-
timersdagen ble invitert til årets 
sommerleir for å holde det nye 
lysbildeforedraget sitt: Kampen 
for arbeidstida. Gruppa har jobba 
fram foredraget på dugnad, og  
Samordningsgruppas medlem, 
Maren Rismyhr, kom med et 
helt ferskt produkt på årets leir.

akp.no: Hvorfor har Samordnings-
gruppa for 6-timersdagen lagd dette 
foredraget?

MR: Sjøl om gruppas mål er seks-
timers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon, ser vi at normalar-
beidsdagen nå er under angrep. Vi må 
stå rusta når Arbeidslivslovutvalget leg-
ger fram innstillinga si i desember. Her 
kan det komme forslag som angriper 
arbeidstidsbestemmelsene. Samtidig er 
det brei oppslutning i fagbevegelsen 
om arbeidstidsforkortelse. LO-lederen 
har signalisert at 35-timersuka står på 
dagsordenen. Det er bra, men en slik 

forkorting må ikke få undergrave nor-
malarbeidsdagen.

akp.no: Likte leirdeltakerne det de fikk 
høre?

MR: Ja, de syntes det var interes-
sant og lærerikt. 
Vi fikk ros for å ha 
gravd fram histo-
risk kunnskap på 
området, om hvor-
dan normalarbeids-
dagen ble kjem-
pa fram, kampen 
om 8-timersdagen, 
40-timersuka og 
7,5-timersdagen, 
om hvor Stortinget 
aldri har vedtatt 
lover til arbeids-
folks beste før de 
har vært helt nødt. 
Mange humra over 
sitater som viser at 
makta argumen-
terer på samme måte i dag som på 
1800-tallet. NHO, tidligere Norsk 
Arbeidsgiverforening, har stått i spis-

sen for kampen mot normalarbeids-
dagen fra første stund. Samtidig var 
det fint for oss i Samordningsgruppa å 
få prøve ut det ferske arbeidet vårt på 
leiren. Vi ba om kritiske tilbakemeldin-
ger, og jeg fikk med meg flere gode råd, 
så nå er vi straks ferdige med en forbe-

dra utgave.

akp.no: Så foredraget 
var ikke bare for årets 
sommerleirdeltakere?

MR: I Samordnings-
gruppa deltar folk 
fra fagbevegelsen og 
kvinnebevegelsen, 
og dette er målgrup-
pa vår, ved siden av 
andre som måtte være 
interessert i arbeidsti-
da. Vi i gruppa hol-
der gjerne foredra-
get så langt vi rek-
ker, men samtidig har 
vi bevisst lagd det slik 

at det skal kunne brukes av andre. En 
skal kunne ta manus i hånda og rett og 
slett holde foredraget. Vi har perm med 

manus og lysark til utlån, og det går an 
å få manus og powerpoint-utgave over-
sendt elektronisk.

akp.no: Hvor kan en henvende seg for 
å få bestille foredragsholder eller få til-
sendt foredraget?

MR: Ta kontakt med Samordnings-
gruppa for sekstimersdagen c/o Fag-
forbundet Akershus, e-postadresse 
anne.bondevik@fagforbundet.no eller 
Kvinnefronten, kvinnefronten@online.no.

KVINNER PÅ TVERS

Nok en kvinne på tvers
I anledning den tiende Kvinner 
på Tvers konferansen 20. til 
21. september har Akp.no slått 
av en prat med Siri Jensen, 
representant for Kvinnefronten 
i arbeidsgruppa i Kvinner På 
Tvers og AKPer.

Johan Petter Andersen

JPA: Kan du gi oss tre gode grunner til 
at en akp.no-leser skal delta på Kvinner 
På Tvers (KPT)?

Siri Jensen: Det er 
en sjelden anledning 
for kvinner fra ulike 
arbeidsplasser og fag-
foreninger til å møtes 
sammen med kvinne-
aktivister i et forum 
der sakene konsekvent 
ses ut fra kvinners 
perspektiv og erfarin-
ger. Kvinners erfa-
ringer blir synlige, og 
kvinner blir synlige 
for hverandre. KPT 
setter hverdagspro-
blemer kvinner møter 
på arbeidsplassene i 
et mer helhetlig pers-
pektiv både faglig- og kvinnepolitisk. 
Dette gir optimisme, fordi en kan slåss 
sammen.
 Den andre grunnen: Når jeg snak-
ker med folk som har vært på KPT, leg-
ger de vekt på at de får et nettverk av 
kvinner i andre organisasjoner som kan 
kontaktes for samarbeid og støtte sein-
ere. De får deltakerliste, og vi prøver å 
legge opp til at det skal være tid til å 
snakke sammen og bli kjent i løpet av 
konferanse.

 Den tredje grunnen er programmet. 
Vi har aktuelle temaer og gode innlede-
re. Hovedemnet i år er velferdsstaten, 
både angrepene på denne og vår mot-
standskamp.
 En ting til: Det er mange som tror 
at KPT bare er for folk som er aktive 
i fagbevegelsen. Men der kreves ikke 
detaljkunnskap om fagforeningspoli-
tikk, sakene er interessante for alle som 
er opptatt av kvinners situasjon og av 
kvinnepolitikk. På søndagen i år invi-
terer vi innledere fra Attac for å disku-
tere strategi i skjæringspunktet mellom 
kvinnebevegelsen, fagbevegelsen og 
bevegelsen mot nyliberalismen.

JPA: KPT foku-
serer på kvinner i 
fagbevegelsen, men 
legger  vekt på at 
også organisasjoner 
som ikke er fagfo-
reninger skal være 
med. Hvorfor? 

 Kvinne-
bevegelsen og fag-
bevegelsen repre-
senterer ulike tra-
disjoner og måter 
å jobbe på med 
ulike perspektiver. 
Kv i n n e k a m p e n 
bidrar til å utvikle 

kvinnebevissthet (bevisstheten om at 
diskrimineringen du utsettes for ikke 
skyldes at det er du sjøl som er dum, 
at du burde ha valgt et annet yrke 
osv. men at du er systematisk under-
trykt som kjønn. Denne bevissthet-
en er helt nødvendig for å føre kvin-
nekamp ved hjelp av – og i – fag-
bevegelsen. Fagbevegelsen er fortsatt 
en veldig mannsdominert bevegelse. 
Forutsetningen for å få til store endrin-
ger er at fagforeningene og kvinnebe-

vegelsen slåss sammen. KPT inklude-
rer også organisasjoner som på andre 
måter er involvert i saker som er vik-
tige for kvinnene, for eksempel Nei til 
EUs kvinneutvalg og Landsforeningen 
for lesbisk og homofil frigjøring. Disse 
spiller en rolle med å utvide dagsor-
den for hva som oppfattes som viktige 
spørsmål for fagbevegelsen.

JPA: På hvilken måte bidrar KPT til å 
styrke demokratiet i fagbevegelsen?

Siri Jensen: KPT gjør at flere sider ved 
folks liv blir en del av fagforeninge-
nes virke. KPT bidrar også til å skape 
engasjement og aktivitet. Dette virker 
tilbake igjen på organisasjonene som 
deltakerne er med i. KPT bidrar til å 
styrke samarbeidet på tvers i fagbeve-
gelsen. KPT er opptatt av å ha en stil 
som gjør at kvinner kommer til orde. 
Dette styrker vanlige medlemmers inn-
flytelse. Det er en verdi i seg sjøl at van-
lige folk/medlemmer kommer til orde 
og får sagt meninga si uten å være redd 
for å bli satt på plass av de som er flin-
kest i kjeften.

JPA: Hvorfor skal mannlige lesere av 
Akp.no delta på KPT?

Siri Jensen: Fordi kvinnespørsmål ikke 
er et hormon, men et politisk spørsmål 
av betydning for alle som vil endre 
samfunnet.

JPA: Ser du noen sammenheng mellom 
KPT og AKPs målsetting om kommu-
nisme?

Siri Jensen: KPT handler om at van-
lige kvinner, eller mer høytidelig: kvin-
nene i arbeiderklassen og det arbeiden-
de folket, utvikler en bevissthet om sin 
situasjon både som klasse og som kvin-
ner, og om at de må spille en avgjørende 

rolle i kampen for å forandre samfun-
net. Dette er en nødvendig forutsetning 
for å skape et samfunn fritt for under-
trykking. Slik handler KPT om å være 
med å forme framtida.
 KPT handler også om å jobbe sam-
men, og samtidig ta vare på uenigheter 
og mangfold. KPT vil unngå å presse 
kvinnene inn i sjablonger av typen hvit, 
hetero med barn. KPT-bevegelsen 
bryter med oppfatninga om at enhe-
ten i arbeiderklassen må baseres på 
undertrykking av uenighet og motset-
ninger i klassen. Å ta opp menns vold 
mot kvinnene, homofobi eller rasisme 
innad, truer ikke enheten, men styrker 
den. 

Dato: 20.–21. september.
• home.no.net/kptvers/

Sted:
Ingeniørenes hus, Oslo.

Innsjekking:
lørdag 20 september, kl 9:00.
Åpent for alle. Pris 600

KPT-konferansene feirer 10 år i 
år med festmiddag lørdag kveld 
Støtte til deltakelse kan søkes 
hos din fagforening.

For påmelding og informasjon 
kontakt Sykepleierforbundet 
Oslo: Telefon: 22 04 33 04, 
oslo@sykepleierforbundet.no. 
Der kan man også få program 
til videre spredning.

FAKTA: KVINNER PÅ TVERS

Kampen for arbeidstida 

Siri Jensen

• Samordningsgruppa for
 sekstimersdagen oppstod i 

1983.

• Åpen for alle organisasjoner 
som engasjerer seg for 
sekstimersdagen.

• Over 20 organisasjoner
deltar i samordningsgruppa.

• www.kvinnefronten.no

FAKTA: SEKSTIMERSDAGEN

Maren Rismyhr
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Inn i skapet?
På Rød Sommerleir holdt Astri 
Melheim og Turid Kjernlie fra 
AKPs kvinneutvalg innledninga 
«Moderskapet, ekteskapet, 
klesskapet, toalettskapet 
– patriarkatets revansj eller veien 
til jenters lykke?». Akp.no tok 
en prat med Astri Melheim om 
innledninga, og diskusjonene 
som fulgte..

akp.no: Hva vil du si er hovedbudskapet 
i Kvinneutvalgets innledning?
 – Gang på gang har historia vist oss 
at kvinners kamp har ført til viktige 
delseire, men at mange av disse seirene 
undergraves gjennom at makta iverk-
setter mottiltak. Vi har valgt å kalle 
denne makta mannsmakta eller patri-
arkatet. 

akp.no: Kan du skissere problemområ-
dene – eller skapene – som innlednin-
ga belyste?
 – Vi tok for oss fire områder, eller 
skap som vi lyste litt inn i. Disse var:
• Pengeskapet – økonomisk sjølsten-

dighet for kvinner
• Ekteskapet og moderskapet  – fami-

lien
• Farskapet – farsmakta
• Toalettskapet og klesskapet –

skjønnhetstyranniet med vold som 
følgesvenn.

Pengeskapet – økonomisk sjøl-
stendighet for kvinner
Økonomisk sjølstendighet er en forut-
setning for både likestilling og kvinne-
frigjøring. Det har blitt sjølsagt for unge 
jenter å tenke seg ei framtid der yrkes-
aktivitet og sjølforsørging naturlig hører 
med. Dette er en stor seier for kvinne-
kampen. Men samtidig med denne 
utviklinga er det mange eksempler på 
forsøk på svekking av kvinners stilling 
i arbeidslivet. Forskjellsbehandling på 
grunn av graviditet er et eksempel. At 
menn i gjennomsnitt tjener 88 300 mer 
enn kvinner, og at denne forskjellen 
øker, er et annet eksempel. Er dette et 
uttrykk for patriarkatets revansjlyst?

Ekteskapet og moderskapet
I ei tid med nedgang i antall inngåtte 
ekteskap kan det synes som et paradoks 
at media beskriver ekteskap, store bryl-
lup og barnefødsler som en ny trend 
blant unge. Det er krefter som forsøker 
å relansere ekteskapet og kjernefamili-
en. Dette passer jo godt med nedbyg-
ginga av velferdsstaten. Når omsorgs-
oppgaver ikke er et offentlig ansvar len-
ger gjøres de til et ansvar som skal iva-
retas av kvinner i familien. Både kapi-
talismen og patriarkatet er tjent med 
styrking av familien. 

Farskapet
Den nye barneloven og regjeringas 
familiemelding prøver begge å styrke 
farsmakta gjennom å frata mor og barn 

rettigheter. Vi er for ei endring av fars-
rollen, og vi er for et lovverk som ivare-
tar mødres og fedres rettigheter. Men vi 
vil slåss mot den 
ideologien som vil 
øke farsmakta og 
samtidig svekke 
kvinners innfly-
telse og rettighe-
ter. Internasjonalt 
snakker man om 
en «Fatherhood 
Movement» eller 
«Dads movement». 
Dette er ikke en 
progressiv beve-
gelse, men en 
bevegelse som 
vil øke og utvide 
menns makt over 
kvinner.

Toalettskapet og klesskapet
I økonomiske nedgangstider forsøker 
kapitalismen og patriarkatet å uthu-
le kvinners rettigheter til å jobbe for 
å bli økonomisk sjølberga og uavhengi-
ge. I kjølvannet av dette propaganderes 
den avhengige kvinnen. Moten foran-
drer seg, kvinner kles hjelpeløse og 
små. Kvinner skal bry seg maksimalt 
om utseendet som veien til lykken.
 I tillegg til klesmoter med høyhæla 
sko og andre upraktiske plagg kommer 
kosmetiske inngrep, endring av ansikt, 
pupper, mage, lår, knær og ankler 
... Det skapes et syn om at naturlige 

kvinnekropper er mindreverdige. Vi 
mener dette er et resultat av at manns-
makta slår tilbake.

 Økonomisk ulikhet 
og ulikhet i makt set-
ter kvinnene i en situ-
asjon som er farlig for 
dem. Dette gir seg 
utslag i vold mot kvin-
ner. Det er ikke kapi-
talismen som slår og 
voldtar, det er gutter og 
menn som gjør det. Vi 
mener menns vold mot 
kvinner, og samfunnets 
neglisjering av den, er 
det tydeligste tegnet på 
mannsmakta i samfun-
net.

akp.no: Hva ser du som 
utfordringa framover?
 – Jeg er stolt av kvinnepolitikken 
AKP har utvikla. Utfordringa vår er å 
gjøre den kjent i større grad og å utvi-
kle den videre. Opprørske kvinner må 
melde seg inn i AKP!
 Det er fortsatt mange som ikke 
har lest den utmerka boka «Søstre 
Kamerater» av Kjersti Ericsson. Den 
burde være obligatorisk lesestoff for alle 
revolusjonære. Tips: Boka er tilgjenge-
lig på akp sitt nettsted, www.akp.no. 
Her kommer snart også innledninga 
om alle skapene!

Astri Melheim

Kulturkveld Far og datter stortrives Diskusjoner i sola

Kjekke gutter solidarisk foran mål Men barna vant fotballkampen Alltid fint vær. Strand leirsted, Sandefjord



AKP
Osterhausgata 27
0183 OSLO

Telefon: 2298 9060
E-post: akp@akp.no
Konto: 0530 11 89356

akp.no – avisa til Arbeidernes kommunistparti

Ansvarleg utgjevar:  Sentralstyret i AKP
Trykkeri:  Media Øst Trykk
Ansvarleg redaktør: Jorun Gulbrandsen
E-post:  redaksjonen@akp.no

Redaksjonen avslutta
18. august 2003

Bli med i AKP!
Om du stør programmet og arbeidet til AKP, er du velkomen som medlem hjå oss. 

Sjølv om du ikkje er klar for medlemskap, er det mykje du kan samarbeida med oss om. 
AKP gav i vår ut den indiske boka «Krigen mot Irak –  motivene bak» på norsk. Den boka 
fortener å verta lesen av endå fl eire. Kan du hjelpa oss med å selja ho? Om du trur andre 
ville ha glede av å lesa avisa akp.no kan du tinga eksemplar til utdeling frå oss, heilt gratis. 
Du kan lesa meir om AKP på nettstaden vår www.akp.no, som vert oppdatert fl eire gonger 
i veka. No er valkampen i full gang, og AKP oppmoder alle om å driva valkamparbeid for 
Raud Valallianse.

 Eg vil ha meir informasjon om AKP 

 Eg vil selja «Krigen mot Irak  – motivene bak».

 Boka kostar 50 kroner. Send meg  ___ bøker 

 Eg vil dela ut akp.no. Send meg  ___ aviser. 

 Eg vil arbeida med valkampen til RV 

 Eg vil vita meir om Raud Ungdom

AKP
Osterhausg 27 
0183 OSLONamn

Adresse

Postnr/-stad

E-postadresse

Fødeår Telefonnr.

Hugs
porto

Å store elv Tigris, elv Eufrat
her skal visst lidelser og sorg aldri ta slutt

Det er ingen blå, men en rød storm
av blod som skyller over deg
over Mesopotamias grønne markers
hjerte, elvene blr og
et blodig bomberegn
spurter …
Verden vilde krigshissere
river hjertene ut av de uskyldige
med sine sylskarpe negler og tenner
for å bli mette. Moderne kannibaler!
gjendiktet av

gjendiktet av
Hanne Elisabeth Bramness

Dikt
mot krig

– våpen mot invasjon og
okkupasjon

AV NIRMAL BRAHMACHARI

gjendiktet av
Kjersti Ericsson
Hanne Bramnes
Thor Sørheim

Kom 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

Mahmoud Abbas i Oslo
28. august
Støttemarkering for Palestinske 
krav kl. 17:00  foran UD 

30-årsmarkering for
kuppet i Chile
11. september

Valdag 
15. september 
Hugs å røysta Raud Valallianse!

3-årsdagen for intifadaen i 
Palestina
27. september
Demonstrasjoner

Nei til EUs Kvinnekonferanse 
18.-19. oktober 
Bygdelagshuset
Nordahl Brunsgate 22, Oslo 
Pris: 200 
Påmelding: innan 1. oktober til 
Anne Kjersti Toft på 
e-post; anne.toft@neitileu.no, 
telefon; 23 35 45 95 eller
faks; 23 35 45 85. 
www.neitileu.no

Feminist 2003 
17.–19. oktober 
Raud Ungdoms feminismefestival 
Oslo 
Tlf: 22989070 
E-post: ru@sosialisme.no 
www.sosialisme.no

Stopp okkupasjonen av Irak! 
Hent soldatane heim! 
25. oktober
Internasjonal aksjonsdag. 
Demonstrasjonar rundt om i landet.

Vi taper aldri! 
14.-16. november 
Ungdomskonferanse mot EU 
Oslo 
www.umeu.no

Utveier 
30.oktober til 2. november 
Globaliseringskonferansen 2003 
Oslo 
www.globalisering.no

Kalender


