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Støtt de streikende
oljearbeiderne
Oljearbeidernes Fellessam-
menslutning (OFS) og Led-
erne samarbeider om tariff-
oppgjøret for sentrale yrkes-
grupper i petroleumsindus-
trien. Viktige krav er blant 
annet å få tariffesta pensjons-
ordninger, en bedre regule-
ring av bruken av midlertidi-
ge ansettelser, samt å få styrka 
de faglige rettighetene vedrø-
rende arbeidermedvirkning. 
Motparten, Oljeindustriens 
Landsforening (OLF), har 
avvist disse kravene, og det 
er nå konflikt i petroleums-
industrien. 
 Bakgrunnen for at mange 
fagforeninger har reist krav 
om tariffesting av pensjons-
ordninger, ansettelsesforhold 
og liknende, er angrepene som 
rettes mot de lovfesta rettighe-
tene og de daglige angrepene 
på stillingsvernet gjennom 
utskilling, innleie og midler-
tidige ansettelser. 
 Når de lovfesta rettighete-
ne trues, har ikke fagforenin-
gene annet valg enn å kjempe 

for å sikre sine medlemmers 
rettigheter så godt det lar seg 
gjøre gjennom tariffavtaler. 
Naturligvis må også fagfore-
ningene framover legge stor 
vekt på å hindre svekkelse av 
lovverket og øke sitt politiske 
engasjement. 
 Styrka tariffesta rettighe-
ter styrker de lovfesta rettig-
hetene, derfor er denne strei-
ken også et ledd i kampen for 
lovfesta rettigheter og fortje-
ner støtte fra alle som vil for-
svare og forbedre folketrygda 
og stillingsvernet.
 OLF vil helt sikkert spe-
kulere i tvungen lønnsnemnd. 
Det må reises en sterk opini-
on som hindrer at regjering og 
Storting kommer arbeidskjø-
perne til unnsetning nok en 
gang.
 AKP støtter OFS og 
Ledernes kamp og oppfordrer 
egne medlemmer og fagbeve-
gelsen til å støtte de streikende.

Endelig pornofri arbeidsplass! 
Pia er tjue år, med i Rød 
Ungdom og jobber deltid 
på en storkiosk i Bergen. 
De er tolv jenter og en 
gutt som jobber der, 
og det store flertallet 
er ikke veldig glade i å 
selge porno over disk. 
Det slipper de framover.

 akp.no: Hvorfor har kiosken 
din slutta å selge porno? 
 – For det første har sjefen 
lyst på mer plass til andre ting 
og derfor valgt å ta ut porno-
en og diverse andre blader. 
Damebladene selger faktisk 
mye mer, sammen med tegne-
serier. Dessuten har jo vi jen-
ter som jobber her, lagt press 
på ledelsen for å få vekk bla-
dene.

akp.no: 
Hvordan har 
dere jobba 
for å slippe å 
selge porno? 
– Først maste 
vi lenge for 
å få en svart 
skjerm over 
bladene, og 
det fikk vi til 
slutt. Mange 
av oss har 
også sagt fra 
om at det er 
ubehagelig å 
selge porno. 
Dessuten har 
vi vist for-
akt over-
for porno-

kundene og gjort det vanske-
lig å kjøpe porno. Vi har gått 
aktivt inn for å skape ubehag 
for dem.
 akp.no: Har ingen av kun-
dene klaga? 
 – Nei, pornokunder er 
stort sett så flaue i utgangs-
punktet at de vil ikke klage til 
noen. 
 akp.no: Tror du flere kiosker 
vil følge etter deres eksempel? 
 – De burde jo det! Kravet 
om pornofri arbeidsplass er 
like rettferdig som kravet 
om røykfri arbeidsplass. Men 
det er nok lettere for oss å 
kutte pornoen enn f.eks. for 
Narvesen. De har jo en profil 
med et bredere utvalg av bla-
der enn det vi har. Sjølve bla-
dene tjener man ikke så mye 
på i utgangspunktet, men 
Narvesen trekker kunder ved 
å reklamere med stort utvalg. 
 akp.no: Har du noen råd til 
kioskarbeidere som vil slippe å 
selge porno? 
 – Når kundene spør om 
pose, si at du er tom! Gjør det 
kjipt å kjøpe porno, så minsker 
omsetninga og det blir lettere 
for sjefene å ta ut bladene!

STØTT MOTSTANDS-
KAMPEN I IRAK!
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Fattigfolks kapital
Hva er vitsen med organisasjoner? 
Er det ikke bare unødvendig pes 
med demokrati og medlemsmøter, 
risiko for å komme i mindretall, en 
skal finne folk som vil sitte i styret, 
kontingent skal drives inn, og hvem 
skal selge bladene?

Er det ikke mer sus over kjendisenes portret-
ter og budskap i hovedstadspressa? Er det 
ikke mer eleganse over journalisters nettverk 
og cafésamtaler? 
 Får de ikke utretta mer, de som kan 
komme med et skikkelig bra utsagn som brin-
ger dem inn i mediedebatten en hel dag?
 Svaret avhenger av hvilken samfunns-
forståelse en har og hvilken klasse en iden-
tifiserer seg med. Er målet å fjerne klasse-
samfunnet, vil arbeidet bli annerledes enn 
hvis målet er å bli berømt, få anerkjennelse 
eller ministerpost. 
 Det er naturlig nok ikke mye «kred» å få i 
dagens samfunn for å traske rundt på samfun-
nets grunnplan og bære planke på planke for 
å organisere klassesamfunnets begravelse. Det 
nye byggverket som gror fram på samme tid, 
kommer jo heller ikke straks til syne. 
 AKP mener organisasjon er viktig fordi 
menneskene er viktige. Ikke bare noen få kjen-
te mennesker, men de aller fleste mennesker. 
Det store flertallet er faktisk i stand til å kaste 
all nåværende makt over ende. Hvis de ønsker 
det og organiserer seg for å gjøre det. 
 Overklassen er godt organisert i arbeids-
giverforeninger. Statsapparatet og lovene, 
politiet og militæret er deres redskaper og 
beskyttere. De som eier ressursene i sam-
funnet, har mange tusen mennesker i arbeid 
for å ta vare på sine egne ønsker og behov. 
På internasjonalt plan har de bl.a. EU, WTO, 
Verdensbanken, NATO og Det runde bord. 
Og de har sine mer uformelle organisasjoner, 
slike som de viste et gløtt av da Rimi-Hagen 
gifta seg med Mille-Marie Treschow. Takk til 
bryllupsgjestene, det er ikke ofte en så stor del 
av overklassen viser seg samtidig og gir begre-
pet borgerskapet et ansikt. 
 Er det noen som er godt organisert, så er 
det pengefolka. De skjønner betydninga av 
det. Og så skulle arbeidsfolk, kvinneaktivister 
og revolusjonære, mene at organisering er 
avlegs? 
 Organisasjon er fattigfolks kapital. Skal 
arbeiderklassen slå tilbake angrepene på 
arbeidsmiljøloven og folketrygda, kreves fag-
foreninger og annen organisering. Norske sol-
dater hentes ikke hjem uten at noen organise-
rer slik at folkemeninga får et synlig uttrykk 
og det blir et vedvarende press på regjeringa.
 AKP organiserer folk som vil gjøre noe i 
dag, og som har et klasseløst samfunn som mål. 
Er du interessert – ta kontakt!

Arnljot Ask, leder av internasjonalt utvalg i AKP:

– Solidaritet med
det irakiske folket!
Landsmøtet i AKP sa at det 
er behov for en organisert 
solidaritetsbevegelse for det 
irakiske folket.

– Betyr ikke dette også å støtte tid-
ligere Saddamtilhengere og religiøse 
fundamentalister?
 – Det USA-støtta provisoriske 
administrasjonsrådet la nylig fram 
en meningsmåling som viste at 
92 prosent av irakerne ser på USA 
som okkupanter. Det betyr at mot-
standen mot okkupasjonen springer 
ut fra mange miljøer. Det er nett-
opp motstandskampen vi støtter, sjøl 
om noen grupper også vil forsøke å 
utnytte situasjonen for egne mål. Vi 
støtter kampen for et fritt Irak, uten 
utenlandsk overstyring.

FN
– I Norge vil også flertallet ha slutt 
på okkupasjonen, men mange vegrer 
seg mot å støtte motstandskampen. 
Håpet er vel at FN skal gå inn og 
ordne opp?
 – FN kan gjøre lite fordi de har 
akseptert USAs okkupasjon. I den 
siste resolusjonen godtar de USAs 
planer for hvordan Irak skal bli. 
FN-soldater vil nå med rette bli 
oppfatta som støtte til den USA-
styrte quislingregjeringa. Mer enn 
80 prosent av disse styrkene ville 
jo være amerikanere under USA-
kommando. Motstandskampen 
vil da bli retta mot FN også. Når 
Al Brahmini, FNs sjefsforhandler 
i Irak, nylig trakk seg fra videre 
arbeid, sier det mye om den håpløse 
posisjonen FN har brakt seg opp i. 

«Borgerkrig og kaos»
– Uten USA eller FN tror mange at 

det blir borgerkrig og kaos?
 – Det er en gjenganger, også i 
Irak. Da britene okkuperte Irak for 
vel 80 år siden hevda de at de kom 
som frigjørere og skulle skape orden 
etter at det ottomanske styret ble 
styrta. Når de møtte motstand, var 
omkvedet at irakerne ikke kunne 
styre seg sjøl. Winston Churchill 
gikk også inn for å bruke senneps-
gass mot de usiviliserte opprørerne! 
Historia gjentar seg på skremmen-
de vis. Men med okkupanter går 
det dårlig i Irak. Motstandskampen 
ser ut til å forene folk.
 – Hva skjer fra månedsskiftet?
 – USA har satt Pentagons mann, 
Chalabi, på sidelinja. I stedet har de 
henta inn CIAs mann, Allawi. De 
skifter ut Bremer som USAs sjef i 
Irak, og setter inn John Negroponte. 
Han er en av de verste haukene 
siden Vietnam-krigen, trente bl.a. 
opp terrorister i Honduras på 1980-
tallet. Det er han som fra 1. juli blir 
sjef i Bagdads USA-ambassade. Det 
er å gå fra vondt til verre. USA vil 
fortsatt ha rundt 140 000 soldater i 
landet. Det blir en langvarig kamp, 
og USAs forsøk på å legitimere 
okkupasjonen politisk, vil fortsatt 
mislykkes. 

Solidaritetsarbeid
– Hva kan gjøres i Norge?
 – Den breie fronten for å hente 
soldatene hjem må fortsette og utvi-
des. Men det må også være noe 
mer. Situasjonen krever et lang-
siktig, organisert solidaritetsarbeid 
som må bygges opp. Folket i Irak 
lider. USA bruker samme taktikk 
som Israel gjør i Palestina: Kjører 
bulldozere gjennom hus, straf-
fer folk kollektivt. Mange mangler 
både hus, strøm og klær. Medisiner 

mangler som under de tolv åra med 
sanksjoner. Flere steder kan ikke 
barn gå på skolen. 
 – Hvordan starte opp?
 – Eksilirakere i Norge er i ferd 
med å diskutere hva slags støtte-
arbeid som bør startes. Norske må 
også på banen og samarbeide med 
dem. I august/september plan-
legges det lansering av en politisk 
motstandsfront i Irak, med en felles 
politisk plattform. Det vil lette soli-
daritetsarbeidet i andre land, for da 
vil det være noe synlig vi kan støtte. 
Da oppfordrer jeg folk som ønsker 
å få slutt på USAs okkupasjon av 
Irak, om å danne solidaritetsko-
miteer over hele landet. Kampen i 
Irak vil få mye å si for framtida til 
folk flest verden over.

Norsk soldat uskadeliggjør fiendtlig ruin i Irak. Foto: Forsvarets mediesenter

Arnljot Ask Foto: akp.no
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Ingrid Baltzersen (23), student og butikkassistent, leder av Palestinakomiteen i Oslo
og medlem av sentralstyret i AKP:

– Ingen fred uten frihet!

– Du er medlem av AKPs internasjo-
nale utvalg. Hvordan er situasjonen for 
palestinerne nå?
 – Palestinerne bor mange steder 
etter at de ble drevet på flukt i 1948, 
da staten Israel ble opprettet. Israel ble 
ikke plassert i et tomt område, men på 
palestinernes jord. I Libanon blir flykt-
ningene glemt – de har vært flyktnin-
ger i snart 60 år! På Vestbredden og i 
Gaza er palestinerne i praksis sperret 
inne, de har problemer med å komme 
seg på jobb og skole, det er stadige port-
forbud. Israel angriper boligområdene, 
river hus, folk mister det lille de har, 
de lever i livsfare, de har det fryktelig. 
Israel driver terrorisme.

 – Men Sharon vil fjerne okkupanter 
(bosettere)?
 – Partiet hans vil ha hele 
Vestbredden og Jordan. Sharon vil for-
late Gaza og deler av Vestbredden, men 
vil beholde det som av sionistene opp-
fattes som viktigst. Muren Sharon byg-
ger, går midt gjennom Vestbredden og 
annekterer den beste jorda og den vik-
tigste tilgangen på vann. Nå har Sharon 
planer om en mur til, mot Jordan, slik 
at palestinerne blir stengt inne mellom 
to murer. Israel er en rasistisk apartheid-
stat!
 – Kunne Israel gjøre det de gjør, uten 
å bli holdt oppe av USA?
 – Nei. USA tenker makt og strate-
gisk prassering. Olja i området er vik-
tig, men også geopolitiske forhold. Da 
staten Israel ble oppretta, fikk USA en 
stabil alliert i Midtøsten.

Antisionister, ikke antisemitter
– Når Israel blir kritisert for sin terror og 
krig mot palestinerne, roper de sjøl – og 
Israelvennene – ut om jødehat, at antise-
mittismen stiger osv. Sleipt?
 – Ja, det er en herskerteknikk. På 
den måten forsøker de å få alle jøder og 
alle som tar avstand fra jødeforfølgel-
sene og nazismens utryddelse av jøder, 
til å støtte Israel. De kan si «Nå tar de 
jøder igjen». Gode menneskers dårlige 
samvittighet skal utnyttes slik at kri-
tikk forstummer. Det er derfor det er 

så viktig å holde kritikk av Israels poli-
tikk klart atskilt fra alt som smaker 
av antijødiskhet/antisemittisme. Ellers 
gir vi Israel ei gavepakke som de kan 
bruke i sin propaganda for å vinne støt-
te. Taperen blir det palestinske fol-
ket, men også jødene som ikke ønsker 
å støtte staten Israel. Vi er antisionister, 
men vi er ikke antisemitter. 

Ingen fred uten frihet
– Hva er en god plan: En eller to stater i 
Palestina?
 – Prinsippielt er jeg for én ikke-reli-
giøs stat med plass for alle. Men det 
vil verken bli en løsning med én eller 
to stater så lenge Israel fører den poli-
tikken de gjør, og fortsetter å bli holdt 
oppe av USA. Jeg håper at den vanlige 
israeler etter hvert skjønner at de sjøl 
ikke tjener på en krig mot palestiner-
ne, - hvis de vil ha sikkerhet, må Israel 
slutte med sin undertrykkelsespolitikk. 
 Det kan ikke bli fred uten frihet for 
det palestinske folket. 

En kan gjøre noe
– Hva kan en gjøre, hvis en vil gjøre noe 
for palestinerne?
 – Melde seg inn i Palestinakomiteen. 
Der det er lokale grupper, kan du være 
med på studiesirkel og lære mer. Er det 
ingen gruppe, kan dere lage en. Bestill 
materiell. Selg palestinaskjerf og mer-
ker. Det finnes gode hefter. Aksjonen 

Landsmøte i juni
AKP har hatt landsmøte. Jorun 
Gulbrandsen ble gjenvalgt som 
leder av AKP. Disse ble valgt 
til sentralstyret:

Ingrid Baltzersen,
 student og butikkassistent, Oslo. 
Turid Kjernlie,
 førskolelærer, Oslo. 
Helle Borgen, arbeidsløs, Oslo.
Tina Wickstrøm Moen,
 organisasjonssekretær, Oslo.
Siri Jensen, sekretær, Oslo. 
Jorunn Folkvord, lærer, Oslo. 
Tone Beate Windingstad,
 automatiker, Østfold 
Solveig Aamdal,
 PP-rådgiver, Nord-Trøndelag.
Stig Berntsen, miljøarbeider, Oslo. 
Arnljot Ask, sekretær, Akershus. 
Ole Marcus Mærøe,
 postfunksjonær, Vestfold.
Øyvind Aamodt,
 sosialarbeider, Oppland.
Frode Bygdnes,
 verkstedarbeider, Troms.
Kenneth Fuglemsmo,
 lærling, Sør-Trøndelag.
Geir Atle Gussiås,
 fisker, Møre og Romsdal.
Terje Valen, lærer, Hordaland. 
Per Gunnar Skotåm,
 minerer, Nordland.
Gudmund Dalsbø,
 kontormedarbeider, Oslo.
Johan Petter Andresen,
 industrimaler, Oslo

Ingrid Baltzersen  Foto: akp.no

 Palestina, Israel og nabolanda.

«Boikott Israel» har løpesedler en kan 
laste ned på www.boikottisrael.no og 
klistremerker en kan bestille.
– Hvorfor er du med i AKP, du som har 
så mange jern i ilden?
 – Fordi jeg vil fjerne årsakene til 
krig: Kapitalisme og imperialisme. Jeg 
vil ha et verdenssamfunn uten klasser 
og uten statlige stengsler mellom folk, 
der menneskene slutter seg sammen 
på frivillig grunnlag fordi de er like og 
frie. 

Over hele 
verden angripes 
arbeiderklassens 
opparbeidete 
rettigheter. I 
Europa er det 
gjennomgående angrep 
på stillingsvernet, 
normalarbeidsdagen 
og trygde- og 
pensjonsrettigheter.

Bakgrunnen for dette er de 
økende problemene i den 
internasjonale kapitalistis-
ke økonomien. I Norge prø-
ver borgerskapet å ødelegge 
folketrygda og arbeidsmiljø-
loven. To regjeringsopp-
nevnte utvalg har frem-
met forslag som nå er ute til 
høring. Regjeringa forbere-
der å fremme forslag innen 
stortingsvalget 2005.

Etter stortingsvalget
I arbeiderklassen mobili-
seres nå mot disse forslaga. 

AKP deltar i denne beve-
gelsen. Et stort antall lokale 
LO-organisasjoner vil gjen-
nomføre en aksjonsdag den 
19. oktober i år. Vi vil støt-
te opp om dette og andre ini-
tiativ som vil komme i tida 
framover. Et sentralt krav 
er at det ikke må skje noen 
lovendringer på disse områ-
dene før etter førstkommen-
de stortingsvalg. Dette kra-
vet må stå helt sentralt, da 
endringene er omfattende. 
Folk må få anledning til å 
stemme på partiene blant 
annet ut fra partienes stand-
punkter i disse viktige spørs-
målene.
 Det sier seg sjøl at når 
borgerskapet kontrolle-
rer mediene, Stortinget og 
regjeringa, blir det ingen 
reell demokratisk debatt 
om angrepene. Men å kjøre 
gjennom lovendringer før 
neste stortingsvalg er å 
undertrykke folk ytterligere.

Kamp og allianser
Hovedkrafta i kampen mot 

borgerskapets angrep må 
være grunnplanet i fagbe-
vegelsen. Men fagbevegel-
sen må alliere seg med alle 
krefter som vil stå på riktig 
side, som kvinnebevegelsen, 
radikale intellektuelle m.m. 
Borgerskapet prøver å løse 
de økende problemene til 
den internasjonale økonomi-
en ved å angripe folks leve-
kår i «konkurranseevnens» 
navn. Men disse løsningene 
skjerper bare kapitalismens 
problemer, og gjør dem mer 

akutte. Arbeiderklassen har 
ikke annet valg enn å kjempe 
mot disse angrepene og gjen-
nom denne kampen styrke 
seg, slik at den kan gjøre det 
av med et samfunnssystem 
som blir stadig er brutalt og 
menneskefiendtlig. 
— 
Les mer om angrepene på 
arbeidsmiljøloven: akp.no
10/2003 og 4/2004. Les om 
«pensjonsreformen», akp.no
1/2004. Alle finnes elektronisk 
her: www.akp.no/avis.

Vedtak på landsmøtet til AKP i juni:

Forsvar folketrygda og arbeidsmiljøloven!
Slutt opp om aksjonsdagen 19. oktober!
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- Du er aktiv i Ungdom mot 
Narkotika (UMN). Hva mener 
du om at Oslopolitiet jager vekk 
narkomane fra «Plata»? 
 – Jeg mener det er en inhu-
man politikk. Det virker som 
om myndighetene tenker: Ute 
av øye – ute av sinn …
 – Hva skulle vært gjort?
 – Det er narkomane som 
står i lange ventekøer for å 
få hjelp. Det skulle vært flere 
alternativer, ikke bare behand-
lingssteder for kristne eller for 
dem som liker skog og mark. 
Og ettervern. Det er behov for 
praktisk hjelp og for ny sosi-
al omgangskrets. Å jage folk, 
eventuelt inn i sprøyteromme-
ne, er ikke å ta ansvar.

Folk er bra
– Hvordan kan man forebygge?

 – Ikke med skremsels-
propaganda. Det viktige er 
å lage gode alternativer for 
unge folk der de får brukt seg 
sjøl og mestrer ting, enten det 
er i idrett, teatergrupper, på 
skateramper eller som sjong-
lører. Det er viktig å bygge 
opp gode nettverk med ven-
ner og bekjente. 85 prosent 
av ungdommene bruker ikke 
dop. Hvorfor gjør de ikke det? 
Ungdom er ikke klienter, men 
ressurser. De er ikke potensi-
elle kriminelle og narkomane, 
men superbra folk. 

Ikke aleine
– Du er nå ansatt i UMN, men 
før det dreiv du frivillig der, og 
i AKP er det frivillig arbeid. I 
Kvinnefronten er du også aktiv. 
 – Det fine med organisasjo-
ner, er at du treffer så mye bra 
folk med motivasjon og enga-
sjement. Mange brenner sterkt 
for en sak, flere hentes inn, det 
er så mye en får gjort. Og det 
er lærerikt, en får lyst til å lese, 
og en får støtte på det en gjør. 
En er ikke aleine. 

Kapitalismen skaper 
ulykkelige
- Hvorfor er du med i et parti 
som har som mål å få kapitalis-

men til å forsvinne totalt?
 – Jeg synes det vanskelig-
ste med kapitalismen er at den 
gjør folk så fortvila, at folk har 
det så vanskelig. På jordkloden 
lever folk under de forskjellig-
ste forhold, krig, sjukdom og 
fattigdom. Det som kan være 
problemer her, kan fortone seg 
som himmerik andre steder. 
Men uansett hvor folk bor, 
gjør samfunnet ting med folk 
som fører til stress, at folk blir 
skrekkslagne eller deprimerte. 
Det kan være dårlig økonomi 
eller andre store bekymringer. 
Jeg tenker hele tida på penge-
ne, samboeren min og jeg har 
en fireåring i barnehage, det 
er dyrt, og vi studerer annen-
hver gang fordi vi har dårlig 
råd. Tenk hva en kunne bruke 
tankene sine til hvis en slapp 
bekymringene! Menneskene 
kunne bruke kreativiteten sin 
på å skape gode samfunn for 
seg sjøl og andre, men årsaken 
til menneskenes plager måtte 
sjølsagt fjernes for å få det til. 
 – Det er langt fram?
 – Hvem vet hva det betyr for 
framtida, det en gjør her og nå? 
Om fem, ti eller femti år – hvor-
dan blir historia oppsummert? 
Kanskje vi ser oss tilbake og 
sier: Det starta i 2004 …

ORGANISER!

Tina Wickstrøm Moen (26), organisasjonssekretær og nyvalgt sentralstyremedlem i AKP:

– Kanskje det starta i 2004 …

Geir Atle Gussiås (30), fisker, leder av Møre og Romsdal AKP og nyvalgt sentralstyremedlem i AKP:

– For å påvirke utviklingas store trekk

«Det viktige er å lage gode alternativer for unge folk der de får brukt 
seg sjøl og mestrer ting, enten det er i idrett, teatergruppe, på skate-
ramper eller som sjonglører.» Tina W. Moen Foto: UMN

– Du var travel i fjor sommer da Ariel 
Sharon kom til Molde?
 – Ja, jeg hørte på BBC at han kan-
skje kom, og ringte en kamerat øye-
blikkelig: Vi må gjøre noe! Så begynte 
ballen å rulle. Flere organisasjoner ble 
med på protesten mot besøket. I Molde 
gikk over 1000 i tog. Gatas Parlament 
opptrådte på Rådhusplassen til storm-
ende jubel. Flere jazzband spilte gratis. 
Dette var jo under Moldefestivalen. 
Rundt omkring stod 7–800 tungt 
væpna politifolk i svart, det var skrem-
mende. Sharon viste seg ikke, han ble 
nok geleidet langt unna befolkninga. 
 – Erfaringer?
 – Det var artig å kunne organise-
re og få folk til å dra sammen. Men alt 
gikk så fort, jeg har lært mer om hvor-
dan jeg kan forholde meg til mediene – 
til neste gang.

Nei til EU
– Neste gang? Hva driver AKP med i 
Møre og Romsdal?
 – Vi skal prioritere opp arbeidet i 
Nei til EU. Vi vil få flere med på å kreve 
at de norske soldatene skal hentes hjem 
fra Irak og Afghanistan, og vi vil drive 
solidaritetsarbeid for Palestina. Sjøl må 
jeg i tillegg gå en del på tur.
 – Javel, hvorfor det?

 – Fordi jeg ble utsatt for en svært 
alvorlig arbeidsulykke for fire år sida. 
Ombord på tråleren jeg jobba på ble 
jeg truffet da en stram vaier røyk. Jeg 
er redd for å bli 100 prosent arbeidsu-
før, har mista halve inntekta, og holder 
stadig på med erstatningssak … 

Sosialisme ikke en selvfølge
– Hva tenker du om framtida?
 – Jeg tenker mest på hvordan 
det kommer til å gå med samfun-
net. Jeg tilhører ikke superoptimiste-
ne. Det er mange tegn på at verdens-
økonomien går dårlig. Det kan komme 
kriser og stor arbeidsløshet, også her. 
Borgerskapet ødelegger trygdesystemet 
og arbeidervernet, dette er kanskje bare 
en begynnelse. Det kan komme protes-
ter og opprør, også i Norge. Hva vil skje 
da? Det avhenger av situasjonen. Det 
kan bli bedre eller verre. Sosialisme og 
kommunisme er en mulighet, men ikke 
en selvfølge. 
 – Alternativet?
 – Det er alternativet jeg synes er 
skremmende. Jeg ser for meg en kapi-
talistklasse som klamrer seg til makta, 
truende, overvåkende og fryktskapen-
de, med fascistiske trekk. Jeg er redd 
for det. Blir det sterke folkelige beve-
gelser som krever slutt på at kapitalens 

MOLDE, SOMMEREN 2003: Bondevik og Sharon er godt bevoktet, og unngår å 
møte demonstrantene.

behov forsatt skal avgjøre hvordan vi 
skal leve, er det om å gjøre at revolusjo-
nære er på plass med forslag og initiati-
ver som kan tilskynde bevegelsen i sosi-
alistisk retning. 
 – Derfor organiserer du?
 – Ja. Jeg oppfordrer revolusjonæ-

re om å melde seg inn i AKP. Vi øker 
medlemstallet i Møre og Romsdal nå. 
Det bør være lokale AKP-lag i de fleste 
byer og tettsteder i fylket. For å kunne 
ta initiativer i daglig klassekamp og i 
solidaritetsarbeid. Men også for å for-
søke å påvirke utviklingas store trekk. 

Tina W. Moen Foto: akp.no
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– På landsmøtet til AKP holdt du ei inn-
ledning om den norske asyl- og flyktning-
politikken, og du påstod at den er rasis-
tisk.
 – Regjeringa har ei lang liste over det 
de kaller «flyktningproduserende land». 
De møtes med krav om visum. På den 
måten hindrer de mennesker i å benytte 
seg av den menneskerettigheten det er å 
kunne søke asyl. Hvis du blir forfulgt av 
myndighetene, kan du ikke oppsøke dem 
for å få nødvendige papirer. Dessuten 
avslår norske myndigheter nesten alltid 
visumsøknader fra land, der situasjonen 
er sånn at folk kan ha behov for å flykte. 
Begrunnelsen er enkelt og greit at myn-
dighetene tror de vil komme til å benyt-
te seg av asylretten. 

Utenrikspolitikk
– Norge tar politiske hensyn også?
 – Asylpolitikken er en fortsettel-
se av utenrikspolitikken. Norge gir 
nesten ingen palestinere flyktning-
status. Det ville være å innrømme at 
palestinere har grunn til å flykte fra 
Israel, men Israel skal ikke kritiseres. 
Nå driver Statoil og etablerer seg i Iran. 
Da er det viktig for norske myndig-
heter å berolige den norske opinionen 
og å smiske med myndighetene i Iran. 
Derfor kommer påstanden om at det er 
trygt og normalt der. De sendte tilbake 
en iraner i fjor, han ble drept, noe flykt-
ningen sjøl hadde sagt kunne skje.
 – Tar Norge imot flyktninger i det hele 
tatt?
 – De færreste får flyktningstatus, 

men en del får opphold på humanitært 
grunnlag. Dette begrunnes med at de 
skal få ned antall «falske asylsøkere». Da 
kan man jo spørre seg hvorfor de i år 
har halvert antall kvoteflyktninger fra 
FN til 750 …

«Grunnløs asylsøker»
– Og asylsøkere som er her, skal sendes ut?
 – Norge vedtok nylig en 48-timers-
regel for det de kaller «åpenbart grunn-
løse asylsøkere». Saksgangen er slik: 
Myndighetene kan si at dette er en «åpen-
bart grunnløs asylsøker» bare ved å se 
hvilket land hun kommer fra. Ingen indi-
viduell behandling. Avslag. Advokaten 
får komme inn først etter avslaget. 
 – Hva skal de gjøre innen 48 timer?
 – Det er formelt to arbeidsdager, 
men advokatene har jo saker fra før 
også. De skal sette seg inn i saken, 
skaffe tolk, snakke med søkeren, kan-
skje kontakte hjemlandet, skaffe noen 
papirer, skrive. Kanskje de i virkelig-
heten bare har to timer til alt dette. 
Advokatforeninga protesterer mot opp-
legget. 

Utkasting
– Så har du folk som har bodd i asylmot-
tak lenge og venta på avgjørelse. Vedtaket 
kommer: Dra hjem.
 – Da kastes de nå ut av mottaket. 
Staten tar fra dem all pengestøtte. Ingen 
arbeidstillatelse. I stedet blir de tilbudt 
10.000 kroner for å reise. Mange går i 
stedet i skjul – uten noe. Hvis de ikke 
har venner som forsørger dem, blir de 

Stig Berntsen (29), assistent og plasstillitsvalgt i Fagforbundet. Medlem av sentralstyret i AKP:

– Forsvar flyktningene!

tvunget til kriminelle handlinger for å å 
ha til livsopphold.

FN bør følges
– Hva ville vært en bedre asylpolitikk?
 – Å følge FNs flyktningkonven-
sjon ville være en revolusjon for norsk 
asyl- og flyktningpolitikk! Det er ver-
dens fattigste land som tar imot flest 
flyktninger. Norge er rikt og avvisende. 
Men det stemmer med Norges plasse-
ring i verden. De rike landas økonomis-
ke strupetak på verdens fattige, impe-
rialismen, fører til krig og fattigdom. 
Men ofrene for de rike landas utplynd-
ring av den tredje verden, skal stenges 
ute.

Organiser motstand
– Det virker som om hele det politiske 
landskapet på Stortinget er nokså enige 
om den restriktive asylpolitikken, med 
noen enkeltpolitikere som hederlige unn-
tak?
 – Vi trenger derfor en utenompar-
lamentarisk, flyktningpolitisk oppo-
sisjon. «Nettverk mot statlig rasisme» 
er danna i Oslo. Det skal blant annet 
ha ei kampanje fram mot stortings-
valget i 2005. Interesserte kan kon-
takte nettverket ved å sende epost til 
statsrasisme@yahoo.com. 

Våpennytt
Endelig ser det ut til 
å bli mulig å styre 
demonstrasjoner effektivt 
og humant! I USA og 
Tyskland utvikler en 
nå nye våpen som skal 
kunne sette folkemengder 
ut av spill ved å la en 
elektrisitetsstråle feie 
over dem.
Politiet i USA bruker i dag 
Taser, et sjokkvåpen som sen-
der ut to piler med strømføren-
de ledninger mot målet. Taser 
har en rekkevidde på inntil sju 
meter og kan stoppe en person 
om gangen.
 Dette er slike «svak-
heter» flere firma arbeider 
med å komme forbi. Xtreme 
Alternative Defense Systems 
(XADS) i USA arbeider med 
ei rifle som skyter ut ionisert 
gass. Dette lager en ledende 
kanal, samtidig som det innvir-
ker på elektriske tenningssys-
temer og slik kan stoppe biler. 
Våpenet forventes klart i 2005. 
Det er en førsteutgave med et 

virkeområde på bare tre meter, 
men en kan svekke mange ved 
å sveipe over dem som med en 
vannslange.

Sjokk
XADS arbeider også med et 
mer avansert våpen med vir-
keområde på 100 meter eller 
mer. Istedenfor å skyte ut ioni-
sert gass, vil en trulig ionisere 
sjølve lufta. Ideen er gammel, 
men det er først med dagens 
høykvalitetslasere det har blitt 
praktisk mulig. En intens puls 
ioniserer lufta og skaper lange 
tråder av glødende plasma. 
Plasmakanalen brukes så til å 
gi sjokk tilsvarende det Taseren 
gjør: 50 000 volt, 26 watt.
 Røde Kors har protestert 
og frykter at våpna kan bru-
kes til tortur. Amnesty peker 
på at våpna er lite målretta, og 
at også uskyldige tilskuere kan 
påføres smerte og skade.
—
Kilde: http://
www.newscientist.com/news/
news.jsp?id=ns99996014

TV3 gir porno til barn
Tolvåringen Frida leser 
på TV3 sitt tekst-tv. Tar 
mobiltelefonen. Trykker 
koden som er oppgitt for 
fortellinga om «Streng 
advokatdommer». Frida 
blir ringt opp.

Frida blir ringt opp og får høre 
to jentestemmer. Dommeren 
er streng mot advokaten som 
ikke har gjort god nok jobb. 
Advokaten unnskylder seg og 
skal gjøre bedre jobb neste 
gang. Dommeren sier, du 
skal ha straff. Pisk, pisk, pisk. 
Dommeren dømmer advo-
katen til å massere beina og 
skrittet hennes og gjøre diver-
se andre ting som antakelig er 
ment opphissende å høre på. 
Å, Å. Begge sier Å, Å. 
 På regninga: Tretti kroner 
for fortelling. En vits tikker 
også inn, nye tretti kroner. 

«Masse råe sexpics»
Frida får enda en melding: 
«Takk for din bestilling, håper 
du var fornøyd og velkommen 

tilbake! mvh Telenet Europe. 
Masse råe sexpics, XXX-fil-
mer og SexHistorier på WAP: 
wap.sexbox.no.»

Pornofilmer
Fridas fetter på fjorten har 
wap-telefon, den er jo i stor 
grad et ungdomsutstyr. 
Frida og fetteren gjør som 
Telenet Europe har anbefalt. 
«Pornofilmer med lyd» er 
deres valg. Og det får de som 
bare det. Bare for kroner tjue. 
For nye tjue kroner får de 
flere titalls «hardcore bilder».
 Porno måtte voksne tidli-
gere gå til et dertil egna sted 
for å kjøpe. I dag kommer den 
hjem til barna, via TV, mobil-
telefonen, PCen. Så kan de 
mykes opp og tilvennes for å 
gjøre større handel med TV3 
seinere når de får mer pen-
ger. Kjøpe pornofilmer, for 
eksempel. 

Anmeldt til politiet
TV3 eies av et svensk børs-
notert gigantfirma, Modern 
Times Group, MTG. MTG 
eier også firmaet CDON.COM 

som selger filmer. Det norske 
«Videobransjens Felleskontor» 
har i følge NRK 15. juni 
anmeldt MTG til politiet for 
ulovlig salg av pornofilmer 
i Norge. Saka er også klaget 
inn for Statens filmtilsyn, som 
nå gjør undersøkelser. 

Regjeringa sier OK
Det er mange firmaer som 
kan tilby barnefamilier blok-
kering mot porno når det 
gjelder bruk at Internett. 
Foreldrene installerer via PC-
en og er glade og fornøyde. 
Men etter skoletid sitter Frida 
hjemme i stua og får opplæ-
ring av TV3. Det synes regje-
ringa er helt OK. 
 Nå får vi se hvordan de 
håndterer pornofilmene – som 
CDON.COM kan selge deg 
via TV3s nettside. 

Stig Berntsen Foto: akp.no
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KAMP MOT EU

Svensk initiativ stoppet av EU

Myte om AKP på ny
Det er en usannhet som stadig 
dukker opp, også blant folk som 
vet bedre: «At AKP ikke er for 
demokrati, er for ettpartistaten 
og har et uklart forhold til den.» 
Dette er bare tull. AKP er ikke 
for en stat med ett parti, og er 
absolutt ikke uklar på dette. 

SV-leder Kristin Halvorsen sier 
i følge Aftenposten 20. juni 
fortsatt nei til EU, men mener 
likevel at Norge vil få bedre 
medbestemmelse i Europa med 
EU-medlemskap. Er det riktig? 
Eller er det kanskje heller slik at 
et land som står utenfor, lettere 
kan hevde sitt syn overfor 
andre? La oss se på et ferskt 
svensk eksempel …
Marianne Eriksson har nettopp avsluttet 
ni år som representant for Vänsterpartiet 
i Europaparlamentet. Hun har vært 
leder i Europaparlamentets likestil-
lingskomite siden 1999. I november 
2002 fikk hun klarsignal for å utarbei-
de et forslag til vedtak om konsekven-
sene av sexindustrien i Europa. I janu-
ar i år presenterte hun sitt store arbeid 
for komiteen. Nylig bestemte EU-parla-
mentet at det ikke ville ha saka opp til 
behandling.
 Det er avisa Proletären (nr. 24/
04) som forteller denne historia. 
Hele artikkelen kan leses på: http://
www.proletaren.se/ 

Forslaget
Marianne Eriksson foreslo: 
 – at alle medlemsland bør ratifisere 
og iverksette internasjonale konvensjo-
ner mot seksuell utnytting.

 – at tv- og teleoperatører må hindres i 
å utnytte hull i dei nasjonale lovgivningene 
for å kunne sende pornografi.
 – at selskaper som tjener penger på å 
selge menneskekroppen, ikke skal få være 
børsnotert i medlemslandene.
 – mer forskning på menns seksuelle 
atferd.
 – at medlemslandene skal ha etiske 
regler mot sexistisk reklame.
 Sjøl en omarbeida og mindre skarp 
variant av forslagene ble avvist.

EU over svensk lov
Avisa Proletärens Jenny Nyström spør 
om det er noe hold i påstandene om at 
man kan gå inn i EU for å påvirke:
 «Marianne Eriksson har uten tvil 
gjort et bra arbeid med sitt forslag til 
vedtak om konsekvensene av sexin-
dustrien i EU […] Men spørsmålet er 
hvilken virkning Marianne Erikssons 
arbeid har i EU […] Sverige får ikke 
større muligheter til å påvirke resten av 
Europa til å føre en politikk for kvin-
ners rettigheter gjennom å sitte i par-
lamentet. Snarere tvert om, ettersom 
de store medlemslandenes vegvalg hva 
angår legalisering og regulering av pro-
stitusjon, kan utgjøre en trussel mot vår 
egen lovgiving. Så lenge vi er medlem-
mer av EU, gjelder EF-domstolen over 
svensk lov.»

Sveriges innflytelse mindre
«Det arbeidet Marianne Eriksson har 

lagt ned i sitt forslag til vedtak i Brüssel, 
kunne hun like gjerne ha gjort for skat-
tebetalernes penger her i Sverige. Det 
hadde blitt betydelig billigere. Sverige 
har større muligheter til å påvirke 
Europa og resten av verden hvis vi hadde 
beholdt vår sjølstendighet og gjennom 
mellomstatlig samarbeid bekjempa pro-
stitusjon og kvinnehandel. 
 Hvorfor sitte i Brüssel og arbeide 
med disse spørsmåla når EU i seg sjøl 
er en stor del av roten til det ondet som 
dreier seg om sexindustriens vekst? Når 
markedet slippes fri, trives de virksom-
hetene som utnytter og mishandler 
mennesker.» Avisa avslutter slik:
 «EU er blitt en bærer av systemet 
med prostitusjon og kvinnehandel. Det 
beste vi kan gjøre for Europas kvinner 
er å arbeide for at Sverige melder seg ut 
av unionen så snart som mulig.»

Økt innsats mot EU!
AKP vedtok på landsmøtet at «det 
meste tyder på at den kommende peri-
oden vil bli preget av forsøket på å få 
Norge inn i EU. Dette vil bli den vik-
tigste politiske kampsaken for parti-
et.» AKP-medlemmer vil delta i opp-
bygginga av det lokale arbeidet i Nei 
til EU. Også arbeidet innen fagbevegel-
sen er viktig. Det vil bety veldig mye 
at LO-kongressen i 2005 opprettholder 
sitt tidligere Nei-vedtak!»

Politiet over-
våker fortsatt
AKP har hemmelige 
landsmøter. Oppblåst 
sjølbilde? Henger igjen i den 
kalde krigens dager? Eller 
beskyttelse mot virkelig 
overvåking?

AKP ønsker ikke at overvåkingspoli-
tiet skal være til stede med overvåk-
ingsutstyr i lokalene og få vite om alle 
våre delegater, vårt medlemstall, hvor 
vi medlemmer, og andre ting som de 
ønsker å vite. Det er blant annet fordi 
vi ønsker at medlemmer skal kunne 
få være delegater og bruke medlems-
rettighetene sine, sjøl om de har en 
jobb som gjør at de ikke kan stå fram 
som kommunister. 

Lundkommisjonen
Realiteten er at sikkerhetspolitiet i 
alle år har forsøkt å finne ut hvor 
vi har landsmøter, nettopp for å få 
en samla oversikt over all aktivitet 
på en lett måte. Det ville jo være 
arbeidsmessig veldig enkelt for dem, 
sett med deres øyne. Den offentlig 
oppnevnte Lundkommisjonen, som 
rapporterte om deler av overvåk-
ingspolitiets arbeid i Norge, forteller 
i sin rapport at AKPs landsmøter all-
tid har vært et mål.

Trusselbildet
Overvåkinga er ikke over. 
Myndighetene har satt inn større 
krefter på å overvåke muslimer og 
andre med utenlandsk bakgrunn. 
Men fortsatt er revolusjonære som 
AKP, RV og Rød Ungdom med i 
politiets trusselbilde. 
 Hvorfor registrerer de folk? 
Det er i siste instans for å fengsle 
og internere dem som i gitte situ-
asjoner blir ansett av borgerska-
pet som for brysomme å ha gående 
fritt omkring. Dette er ikke even-
tyr, men instruks. De gjør det også 
for å samarbeide med arbeidsgive-
re og andre etater i staten i dag, for 
å holde kommunister unna bestemte 
jobber. Dette er også grundig doku-
mentert, og de handler fortsatt etter 
instruks. 

Usannheten dukket opp igjen i Sånn 
er livet 17. juni (NRK P2). Denne 
gang fra Hans Petter Sjøli, journalist i 
Klassekampen. Han ble presentert som 
historiker i Steinkjer, som skal skrive 
bok om AKPs historie. Hva slags bok 
om AKP blir det? Kanskje han burde 
ta seg bryet med å lese AKPs program? 
Og hvis han skal skrive historie, hva 
med å lese programmene over en viss 
tid? Hvis han gjør det, vil han finne 
ut at AKP i de siste tjue åra har vært 
svært tydelig på demokratispørsmålet. 
Teller ikke vedtak og programmer, og 
teller ikke meningene til medlemmene 
i AKP? Hva teller da? 

Flertallsmakt
Nettopp fordi AKP har tatt alvorlig 
på å studere hvordan sosialistiske sta-
ter har degenerert, er demokratispørs-
målet helt sentralt. Frie valg og orga-
nisasjonsfrihet er sjølsagt. Men det har 
vi i formelt i dag også, samtidig som et 
mindretall har den reelle makta i sam-
funnet. Derfor er det ikke nok. Derfor 
har sjølsagt AKP gått mye lengre, fordi 
AKP er et parti som tar perspekti-
vet til dem som i dag ikke har makt. 
Sosialisme betyr at flertallet skal ha 
makta over politikken, lovene – og øko-
nomien. Flertallet tar over. Det er fak-
tisk et enorm utvidelse av demokratiet. 

Formell og uformell makt
Det er mye som er vanskelig hvis en 
tar demokratiet på alvor. Sosialismen 

vil fortsatt ha klasser. Hovedproblemet 
vil fortsatt være spørsmålet om hvor-
dan de som tidligere har vært bestemt 
over, skal kunne bestemme! Både for-
melle strukturer og uformelle nett-
verk, kunnskap og overklasseholdnin-
ger som «sitter i veggene» vil være mot-
krefter mot at arbeiderne skal kunne 
styre slik de vil. Ekspertdyrking vil 
være motkraft mot sjøltilliten til dagens 
«vanlige folk». Kvinner og mange med 
utenlandsk bakgrunn vil møte ekstra 
store motbakker. Praktiske forhold 
som lengden på arbeidsdagen. AKP har 
ingen fasit. Men vi diskuterer det mye. 
Interesserte kan lese AKPs program på 
www.akp.no.
 Programmet Sånn er livet har rundt 
40 000 lyttere. En uriktig påstand 
sendes ut. AKP korrigerer – ikke til de 
samme 40 000, men til de 4500 som vi 
sjøl gir denne avisa til. Det er slik myter 
får liv: Folk har «hørt det i radioen».
 Når vi først er inne på demokrati: Vi 
veit bare om ett parti i Norge som har 
programfesta at det ikke vil ha stats-
makt. Det er AKP.

OVERRASKELSE! AKP-eren der du minst venter det!

Hilsen fra Rød Ungdom

RU gratulerer AKP med vel over-
stått landsmøte – lykke til i arbeidet 
framover! 

Hilsen Bjørnar Moxnes
leder av Rød Ungdom
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RØD UNGDOM

Utøya 27. juli — 1. august, 900 kroner (600 for ungdomsskoleelever)
100 kr mer om du betaler på leiren — www.sosialisme.no

Besøk RUs nettbutikk: www.sosialisme.no/shop.php

Røde Sauer: Et rødt samhold!
Røde Sauer har laget en 
ny rap. Her er refrenget til 
Umenneskelig.

Det vi skal er ikke lett, men hel-
ler ikke vanskelig / Vi ser bare sult 
og nød, alt er umenneskelig / Det 
er krig og fattigdom, men hva gjør 
egentlig vi? / Stenger flyktninger 
ute. De er visst kriminelle de / som 
flykter fra det alle frykter mest, 
nemlig døden / Vi lukker Vestens 
dører og forlater dem i nøden / 
Bomber regner, huet til et barn, ja 
det sprenger / Dette er resultatet av 
en verden styrt av penger

– Hvorfor tar gutterappere seg på balla 
hele tida?
 Kor: De vil vise at de har baller, i 
tilfelle ingen tenkte på det.

Stina, Camilla og Mari er 15 år 
og har danna rap-gruppa Røde 
Sauer. Vi treffer dem på en 
festival i Gamlebyen i Oslo hvor 
de skal opptre.

– Hvorfor navnet Røde Sauer?
 Camilla: Fordi sauer er kjent for å 
være flokkdyr. Vi holder sammen. Men 
vi tenker sjøl. Stina: Vi følger ikke 
strømmen.Mari: Det er derfor vi har 
med røde. Vi er en rød flokk.
 – Hvor lenge har dere vært gruppe?
 Stina: I et år. Vi har gjort ganske 
mye på den korte tida. Vi har opp-
trådt på Feminismefestivalen til Rød 
Ungdom, AKP-konferansen, jams på 
Lillehammer og Tjøme. Camilla: Og 
Ungdommens kulturmønstring på 
Rockefeller og 1. mai. I sommer skal 

vi på jazzfestivalen i Stavanger. Mari: 
Og vi skal på sommerleiren til Ungdom 
mot narkotika, og vi skal ha rap-verk-
sted på Rød Ungdoms sommerleir.

Ulik målestokk
– Hvilke fordommer møter dere som jenter?
 Stina: Det er ganske uvanlig med 
jenter som rapper, det er liksom en 
guttegreie. Mari: For det første blir 
jenter undervurdert, folk blir ofte over-
raska når jenter er flinke. Camilla: Ja, 
de venter lite av jenter. Da skal det ikke 
mye til å bli vurdert som nokså gode. 
Men hvis jenter skal vurderes som bra, 
må det de gjør være veldig bra! 
 – Er det én målestokk for jenter, og en 
annen for gutter?
 Alle: Ja!

Skriver tekster
- Dere skriver tekstene sjøl?
 Camilla: Vi lager tekster som vi kan 
stå inne for. Det kan være noe politisk, 
eller noe som bare er morsomt. Mari: 
Eller om noe i livet vårt. Stina: Vi blan-
der. Men vi har hele tida en mening 
med det vi gjør.
 – Dere samarbeider med andre grupper?
 Mari: Vi er med i et crew. Det 
betyr at flere rap-grupper går sammen 
i ei større gruppe. Vi er fire grupper. 
Der lager vi musikk sammen, vi hjel-
per hverandre med oppdrag og sånn. 
Camilla: Et crew betyr en god støtte i 
miljøet. Stina: Det er vennene dine. 
 – Når kommer første CD?
 Alle: Vi lager en demo i løpet av 
sommeren!
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Abonner på akp.no
– få avisa rett heim i postkassa.

Det er gratis å abonnera.

Telefon: 22 98 90 60    Epost: akp@akp.no

Hjelp, vi ekspanderer!
Vil du hjelpe?
Høsten 2002 startet AKP denne avisa, 
akp.no. Målet er å presentere AKP, gi 
argumenter til dem som vil bekjempe 
krig og utbytting, og opplyse om hvor-
dan folk kan organisere seg hvis en vil 
gjøre noe i praksis.
 Nå har avisa nesten 1300 abonnenter. I 
hovedsak enkeltpersoner, men det er også 
fagforeninger og andre organisasjoner. 
Opplaget har økt til 5000. Ved spesielle 
anledninger som 1. mai deles 7000 ut. 
 Avisa kommer ut en gang per måned 
(unntatt juli og desember) og har som 
regel åtte sider. Det ble tolv sider da vi 
lagde et spesialnummer om angrepene 
på folketrygda («pensjonsreformen»), nr. 
1 i år, og spesialnummeret om angrepe-
ne på arbeidsmiljøloven, nr. 4 i år. 
 Avisa lages på dugnad. I Oslo er det 
mange partilag, og de pakker avisa etter 
tur. Den deles ut på gata av partimed-
lemmer og venner. Sjøl om avisa abso-
lutt har forbedringsmuligheter, både 
når det gjelder layout og innhold, er 
partimedlemmene nokså fornøyd med 
tiltaket. Det viser seg også at fagfore-
ningsfolk og en del ungdom har hatt så 
stor nytte av enkelte utgaver at de har 
bedt om ekstra antall. 
 Det er gratis å abonnere på akp.no. 
Det er for å ta hensyn til at mange abon-
nenter er unge. Utgiftene til avisa blir 
betalt av kontingentpengene fra AKP-
medlemene. Det går greit nok på dette 

tidspunktet. Det er et spørsmål hvor 
lenge det kan vare. En gledelig fram-
gang i antall abonnenter, fører samtidig 
til at kassereren blir urolig …
 Landsmøtet vedtok mange tiltak 
som trekker i samme retning: Bygge 
AKP, få med flere revolusjonære, sær-
lig ungdom, særlig jenter. Som et ledd 
i dette: Flere abonnenter til akp.no. 
Målet er å ha 3 000 i 2006. Det vurderer 
vi som realistisk.
 Det er nå vi lurer på: Hvem vil være 
med på å betale? Vi ønsker oss mange 
små pengegaver for å ekspandere. Vi 
blir virkelig takknemlige hvis noen tar 
imot denne oppfordringa. Abonnentene 
som får denne avisa tilsendt i konvolutt, 
får en innbetalingsblankett. Du som får 
avisa i handa på gata, får ingen slik. 
Men kanskje du likevel vil bidra?

Postgironummeret vårt er 
 0530 11 89356
 AKP
 Osterhausgata 27
 0183 Oslo
 Telefon: 22 98 90 60.
 E-post: redaksjonen@akp.no

Vi takker på forhånd for alle bidrag!

Hilsen Jorun Gulbrandsen
på vegne av hele redaksjonen

Bli med på
Kvinner på tvers!

Tid: Lørdag 18. og søndag 19. september 2004
Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsensgt. 17, Oslo

Får du krav om porto?
Redaksjonen har fått melding fra en abonnent som 
to ganger har fått krav om å betale 25 kroner i 
straffeporto for å ha mottatt akp.no. Dette er helt 
absurd. AKP har avtale med Posten som funge-
rer slik: Posten får et nøye opptalt antall aviser og 
pakker med vekt, avisene sendes som B-blad, AKP 
får deretter regning for portoen. Derfor skal det 
ikke være frimerker eller lignende på konvolutten 
abonnenten får. 
 Får du derfor krav om porto, si straks ifra 
til redaksjonen, og vi skal ringe til postkontoret 
ditt. Ring oss på 22 98 90 60 eller skriv e-post: 
redaksjonen@akp.no.
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Sumarleir
27. juli–1. august
www.sosialisme.no

Natur og Ungdom
Sumarleir
3.–8. august / www.nu.no

UMN: Sommerleir
veke 32 / www.umn.no

Oslo AKP: Ope møte
9. september 1900-2130
Grønland 28, Asylet

Kvinner på Tvers
18.–19. september

Nei til EU: 
Jubileumskonferanse
1.-3. oktober / 
www.neitileu.no

Oslo AKP: Ope møte
7. oktober 1900-2130
Grønland 28, Asylet

Rød Valgalllianse: 
Sosialismekonferanse
8.-10. oktober / www.rv.no

Globaliserings-
konferansen
21.–24. oktober / 
www.globalisering.no

Nei til EU:
Kvinnekonferanse
30.–31. oktober /
www.neitileu.no

10-årsjubileum for
Nei-sigeren i 1994
28. november


