
STØTT MOTSTANDSKAMPEN I IRAK! 

Avisa til Arbeidernes kommunistparti
Nr 1–2005 • 4. årgangenakp.no

FORSVAR FOLKETRYGDA
STOPP PENSJONSREFORMEN
INGEN RÅTNE KOMPROMISSER

Valla mot LO
Arbeiderpartiets 
pensjonskomite har lagt 
fram sin innstilling. I DNAs 
pensjonskomite sitter LOs 
leder Gerd Liv Valla. DNA vil 
senke pensjonene i takt med 
en økning av levealderen og 
forlater samtidig prinsippet 
om at pensjonen skal følge 
lønnsutviklinga ellers i 
samfunnet. Det grunnleggende 
nye er at Folketrygda blir en 
ren forsikringsordning. Dette vil 
også ødelegge AFP-ordninga. 

For snart et år siden, 26. – 28. 
mars i 2004, møttes 62 utsendin-
ger fra 31 lokale LO-organisasjo-
ner. Der vedtok de følgende:
De godtar ikke:

«1. At regelen om at det er de 
beste 20 år som bestemmer pen-
sjonen oppheves, til fordel for at 
alle år teller likt. Arbeidsledighet, 
deltid, permittering, utdanning, 
videreutdanning og omskole-
ring, sykdom og attføring er blitt 
en del av hverdagen . Nå skal de 
dobbeltstraffes ved også å miste 
pensjon.
 2. At AFP-ordningen forsvin-
ner og erstattes av en ordning der 
du mister 28% av pensjonen din, 
også etter 67 år dersom du er så 
sliten at du må gå av ved 62 år.
 3. At pensjonen skal settes ned 
dersom ditt årskull lever lengre 
enn forventet i dag.
 4. At det på nytt er de vanlige 
lønnstakere som rammes, mens 
høyinntektsgruppene skjermes.
 5. At pensjonistene ikke skal 
få del i den velstandsøkning som 

lønnstagere har.
 6. At offentlig ansatte skal fra-
tas sine lovfestede og avtalefeste-
de rettigheter.
 7. At det ikke slås kategorisk 
fast at ansatte i privat sektor skal 
ha tjenestepensjonsordning og at 
denne skal være ytelsesbasert.
 8. At minstepensjonen skal regu-
leres ned når levealderen øker. 
 Hele pensjonskommisjonens 
innstilling må avvises. Vi vil 
beholde dagens folketrygd, med 
forbedringer.
 Vi forlanger at en samlet 
sentrum/venstre-regjering avvi-
ser hele dette forslaget. Vi for-
langer at dagens regjering ikke 
presser gjennom dette med knapt 
flertall i Stortinget. Vi forlanger 
at behandlingen utsettes slik at 
folket kan si sin mening ved val-
get i 2005.

 Dersom den nåværende regje-
ring likevel skulle presse fram 
dette forslaget før valget, oppfor-
drer vi til generalstreik.
 LO må ta initiativ til å samle 
også andre deler av fagbevegelsen 
til forsvar av folketrygden. En del 
av dette bør være å få utredet et 
alternativ der folketrygden sikrer 
et godt pensjonsnivå uten private 
ordninger i tillegg, eventuelt med 
en egenbetaling slik de offentlige 
ordningene har.»

Les intervju med Arne Byrkjeflot 
på side 4 og 5.
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Tenk deg at ei avis spurte 
representantene på Stortinget: 
Er du for fred? Er det ikke 
rimelig at nokså mange ville 
svare at jo, jeg er for fred.
Men er det like naturlig at ei avis ville 
smøre opp dette svaret med sensasjons-
bokstaver på forsida: «Fredsflertall på 
tinget», fordi de sier det sjøl?
 Ja, kanskje? Hvis avisa ikke hadde 
noen særlig sans for å se litt på hva 
slags praksis fredstilhengerne hadde? 
Som å støtte USAs okkupasjon av 

Irak, for eksempel? Eller bombinga av 
Jugoslavia? 
 Eller: Er du for velferdsstaten? 
Svar: Ja, det er jeg. Avis på forside: 
«Velferdsflertall på Stortinget.» 
 Ja, hvis en glemmer slike ting som 
at stortingsfolka var mot Folketrygda, 
ville svekke arbeidervernet og sulte ut 
kommunene økonomisk? 
 Dumme eksempler? Ikke helt. 
Klassekampen hadde nettopp ei slik for-
side 22. januar: «Feministflertall på 
Stortinget». 
 Stortingsfolka var blitt spurt om 
de var feminister, og når de sa ja, så 
var de jo det, mente avisa. Som til og 
med er overrasket, for eksempel over at 
KrF «har feministflertall». Da spilte vel 
praksis ikke så stor rolle, som at KrF 
stadig lager forslag som skal ta fra kvin-
ner rett til sjølbestemt abort. Eller pre-
miere deg hvis du ikke bruker offentli-
ge barnehager. For eksempel.

AKSJONER OG SOLIDARITET

LEDER
Jorun Gulbrandsen

Kampen fortsetter
på bedriftene
akp.no har intervjua en 
travel Terje Skog, talsperson 
for heismontørenes streik.

Oslo, tirsdag 25. januar 2005

akp.no: Fem måneders streik for kra-
vet om at arbeidskjøperne skal sam-
arbeide med dere om å sikre norske 
lønns- og arbeidsvilkår i Norge har 
endt med tvungen lønnsnemnd, slik 
arbeidskjøperne ønska. Vi må vel 
regne med at lønnsnemndas flertall 
vil  støtte arbeidskjøperne og hindre 
en slik bestemmelse i overenskom-
sten. Var streiken forgjeves?
 Terje: Nei! For det første har vi 
satt fokus på et viktig samfunnspro-
blem. For det andre har vi avkledd 
NHO og fått vist at de til de grader 
er opptatt av å rive ned velferdssta-
ten. Dessuten, i og med at vi har fått 
satt fokus på denne kampen vil det 
påvirke andre til å ta opp hansken 
i neste omgang. Dette gjelder både 
generelt og konkret ved neste tariff-
oppgjør. Vi for vår del er ikke ferdi-
ge med kampen, den fortsetter.
 akp.no: Mest sannsynlig vil 
Arbeiderpartiet stemme for tvungen 
lønnsnemnd på Stortinget. Hvorfor 
gjør de dette, når LO-ledelsen sier 
at de er mot?
 Terje: Fordi de er så systemlojale 
at de må te seg slik. Når de sjøl tyr 
til voldgift når de er i regjeringspo-
sisjon, da forventer de den samme 
støtten fra opposisjonen. Dette opp-
legget er et uttrykk for en ikke uttalt 
enighet mellom de store partiene. 
Det er dessuten uttrykk for et poli-
tisk standpunkt.
 akp.no: Vet du hva SV og 
Senterpartiet vil stemme?
 Terje: Nei, men jeg forventer at 

de er bedre enn Arbeiderpartiet.
 akp.no: Vil dere foreslå overfor 
El&it-forbundet at stortingsvedta-
ket forfølges rettslig eller klages inn 
for Den internasjonale arbeidsorga-
nisasjonen (ILO)?
 Terje: Det har vi ikke bestemt 
ennå.
 akp.no: Hva vil dere gjøre vide-
re for å kjempe fram denne bestem-
melsen?
 Terje: Som sagt har vi ikke 
avslutta kampen. Nå blir det en 
annen arena kampen vil fortsette på 
- den lokale. Vi forventer at bedrif-
tene vil inngå viljeserklæringer 
lokalt som forhåpentligvis vil ende 
med en bransjeavtale etter hvert. 
 akp.no: Det er ikke bare dere 
som har kjempa for norske lønns- og 
arbeidsvilkår i Norge. OFS har gjen-
nomført Nordsjøens lengste streik 
og blitt møtt med tvungen lønns-
nemnd. På petroleumsannleggene 
har fagbevegelsen reist krav om all-

menngjøring av tariffavtalene for å 
hindre lønnsdumping, og i Harstad 
kjemper arbeiderne på det tidligere 
Mathiassen Mek for arbeidsplassene 
sine mot lønnsdumping. Hva mener 
du må være viktige initiativer som 
må tas i nær framtid?
 Terje: Det må komme krav om 
allmenngjøring flere steder, der 
dette er et aktuelt middel. LO-kon-
gressen må stille krav til partiene 
om tiltak for å hindre sosial dum-
ping. Det er i gang en bevegelse for 
å protestere mot ødelegginga av fol-
ketrygda og forsvare arbeidsmiljølo-
ven. I denne må også kampen mot 
sosial dumping inkluderes, da alle 
tre sakene hører sammen.
 akp.no: Det er ikke lenge til 
hovedtariffoppgjøret i 2006?
 Terje: Framover må vi få til en ny 
tariffbevegelse om tiltak mot sosi-
al dumping. Denne bevegelsen må 
utkrystallisere seg i konkrete krav i 
tariffoppgjøret.

RETT VENSTRE

Det er sant! De sier det jo sjøl! Sekstimersdagen
på Kellogg’s
Mange kjenner til Kellogg’s Corn 
Flakes. Men det er ukjent for de fles-
te at Kelloggs-fabrikken i Michigan, 
USA innførte sekstimersdag i 1930.
 I følge intervjuene med arbeider-
ne ble det en umiddelbar suksess, 
og de ansatte kjempa for å beholde 
sekstimersdagen helt fram til 1985, 
da det tok slutt. Det er skrevet ei bok 
om dette. Den handler om linjekamp 
kapitalister i mellom under depresjo-
nen, om arbeidernes kamp om retten 
til et verdig liv også utafor fabrikken, 
om hvordan fabrikkeierne til slutt 
lyktes i å splitte seks- og åttetimers-
dagstilhengere. Her er mye å lære!
 Samordningsgruppa for 6-timersda-
gen har tatt på seg å utgi boka på norsk 
med støtte fra fagbevegelsen. Etter pla-
nen kommer boka til høstens Kvinner 
på tvers-konferanse i september.
 Boka heter Kellogg's Six-Hour 
Day, og er skrevet av Benjamin Kline 
Hunnicutt.

Avvis alle råtne
kompromisser!
Vanlige lønnsmottakere over hele landet vil 
ha ny kurs. Partitoppene vil ha nye taburet-
ter. Dette kan gi en åpning for at folk kan 
vinne fram med en del enkeltsaker. Som å 
beholde folketrygda og få lagt død angrepene 
på dagens pensjonsrettigheter. Dette forutset-
ter at arbeiderklassen mobiliserer nedenfra. 
 For å lage regjering, må AP (og SV og Sp) 
ha nok stemmer. Også dette betyr at grunn-
planet i fagbevegelsen må mobilisere. Men da 
må fagbevegelsen si: Skal vi mobilisere, må 
dere love å innfri konkrete krav, for eksem-
pel å forsvare folketrygdas bestemmelser om 
40 års opptjeningstid og at pensjonen skal 
baseres på de tjue beste av disse åra. Gi og 
ta. Med andre ord: grunnplanets makt i mot 
LO- og AP-ledelsens makt.
 Alle forsøk på at toppene gjør avtaler seg 
imellom på forhånd må hindres. Hvis LO- og 
AP-ledelsen blir enige om å godta premisse-
ne i pensjonskommisjonens innstilling, og slik 
angripe folketrygda og grunnlaget for den, 
vil det være et tiltak for å sparke bein under 
kampen. Det vil være et forsøk på å under-
grave grunnplanets aktivitet i hele vår og i 
hele valgkampen – fordi man vil gi inntrykk 
av at spillet allerede er avgjort. LO-kongres-
sen i mai vil da ikke kunne bli et redskap i 
kampen for de viktige enkeltsakene, for fol-
ketrygda, arbeidsmiljøloven og mot sosial 
dumping.
 Slike avtaler på toppen må kalles råtne 
kompromisser. Fordi de låser fast råtten poli-
tikk, mens det er god mulighet for det store 
flertallet å fortsatt kamp for det de mener er 
rett. Kampen handler faktisk om vi skal ha et 
samfunn med et sosialt sikkerhetssystem som 
skal gjelde alle, eller om det er den private 
lommeboka og den klassen du tilhører, som 
skal ha alt å si. 

Terje Skog FOTO: AKP.NO

Nei til EU-hær

Stortinget har vedtatt å stille 
norske soldater til rådighet for 
EU-hæren. 

Men vedtaket mangler støtte i det nor-
ske folket, viser en undersøkelse som 
Visendi har laget for Dagsavisen. 56 
prosent av befolkningen er mot norsk 
deltakelse, mens 34 prosent er for. Den 
mannlige delen av befolkninga er delt 
på midten i sitt syn, mens 65 prosent 
av kvinnene sier nei. 
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Arnljot Ask er 
internasjonal 
sekretær i AKP. Han 
er aktiv i Komiteen 
for et fritt Irak og 
har lenge arbeidet i 
ulike fredsinitiativer 
for å organisere 
motstanden mot 
USAs krig og norsk 
deltakelse. AKP har 
nå sendt penger til 
Irak.

akp.no: På Rød Sommerleir 
i 2004 ble det samla inn 
penger til motstandskam-
pen i Irak. Hvem skal få 

pengene?
 AA: Iraks patriotis-
ke allianse, IPA. Det er en 
papaplyorganisasjon som 
favner om patriotiske ira-
kere, i hovedsak ikke-reli-
giøse, og som står til ven-
stre i det politiske landska-
pet. Pengene fra i sommer, 
som ble øremerka til den 
irakiske motstandskam-
pen går til denne alliansens 
avis som heter Nidaa Al-
Wathan. Ellers knyttes det 
ingen betingelser til støtten 
til IPA.
 akp.no: Er valget i Irak 
et virkelig valg?
 AA: Nei. Det er et 
USA-styrt «valg» for å gi 
økt legitimitet til det styret 

som er satt inn av okkupa-
sjonsmakta. Rundt halv-
parten av listene er ruk-
ket, også i sjiamiljøet. Men 
i dette miljøet er det også 
kollaboratører, og de går 
inn for valget. 
 akp.no: Norge har 
sendt offiserer. Hva med 
soldater?
 AA: Forsvarsdeparte-
mentet vil ikke opplyse 
om dette, sjøl om det før 
jul ble sagt at det muli-
gens ville følge soldater 
med for å passe på offisere-
ne, som skal være instruk-
tører på militærakedemiet i 
Bagdad.
 akp.no: Norge er vel 
nokså aleine om å sende 

nye militære styrker inn?
 AA: Seks Nato-land, 
med Tyskland og Frankrike 
i spissen, nekter å sende 
instruktører. Trenden er 
nå at flere trekker seg ut. 
Portugal og Ukraina har 
varsla dette. Polen vurde-
rer det samme. Norge er en 
del av den USA-lojale indre 
kjernen. På Stortinget er de 
skjønt enige om at Norge 
skal ta imot irakiske quis-
lingsoldater og trene dem 
her, som det eneste land i 
Europa til nå. Eneste dis-
sentere der er SV, etter 
sterkt press fra grunnpla-
net i partiet. 
 akp.no: Hva gjør den 
norske fredsbevegelsen?
 AA: Den breie beve-
gelsen ble handlings-
lamma i høst. Det har 
vært uenigheter. SP og 
Arbeiderpartiet (unntatt 
AP i Oslo) splitta ut. De 
godtok Nato-sporet med 
trening av kollaboratører. 
Men 15. februar stiftes en 
ny fredsallianse. Vi får se 
om det betyr en vending. 

Penger til
motstandskampen

19. mars: Inter-
nasjonal aksjonsdag 
mot okkupasjonen 
av Irak

9.april: Komiteen 
for et fritt Irak har et 
større seminar i Oslo

Sharon vil
framleis diktera

9. januar var det presidentval 
i dei sjølvstyrte palestinske 
områda for å finna ein 
etterfølgar som president etter 
Yasir Arafat. Mahmoud Abbas 
(Abu Mazen) vart vald med 
god margin og rundt 62 % av 
veljarane. Kva kan skje?

Abu Mazen er vald til president for 
dei palestinske sjølvstyremyndigheite-
ne, men det er vervet hans som leiar for 
PLO som gjer han til representant for 
det palestinske folket. PLO represente-
rer alle palestinarane, også dei i eksil. 
Presidentvalet i dei sjølvstyrte palestin-
ske områda var under israelsk kontroll 
og på israelske premissar, noko ein såg 
med alle problema palestinarane i Aust-
Jerusalem hadde med å stemma.

Hamas boikotta
Hamas var mot Oslo-avtalen, og dei 
palestinske sjølvstyremyndigheitene er 
ein del av Oslo-avtalen. Hamas ynskjer 
heller ikkje å hamna i ein posisjon der 
dei må forhandla og gjera kompromiss 
med Israel, noko presidenten må. I til-
legg såg dei nok at dei ikkje kom til å 
vinna valet. Samtidig har Hamas sagt 
at dei vil samarbeida med den valde 
presidenten. Det betyr nok at dei vil 
dempa den væpna motstanden, og gje 
Mahmoud Abbas rom for å forhand-
la. Samtidig har dei sagt klart frå at dei 
ikkje akspeterer forhandlingar på dei 
viktige saksområda som Jerusalem og 
flyktningane sin rett til retur.

Forhandling og kompromiss
Yasir Arafat representerte både væpna 
motstand og forhandlingar. Mahmoud 
Abbas representerer først og fram for-
handling og kompromiss. Ein god del 
av palestinarane på Vestbreidda og Gaza 
gav han tillit med å velja han. Framtida 
vil vise om han kan leva opp til den tilli-
ten, eller om viljen hans til kompromiss 
fører til styrking av den væpna motstan-
den og splittingar i PLO.

Sharon dikterar
Sharons oppførsel etter valet tydar ikkje 
på at Abbas får det lett. Det einaste 
«kompromisset» Sharon vil godta, er at 
palestinaranes leiar skal retta seg etter 
dei krava som Israel set fram. Berre 
eit døgn etter at Abbas tok over, braut 
Sharon forhandlingane, avdi Abbas ikkje 
greidde å hindre palestinske angrep på 
Israel.

Kampen fortsetter
på bedriftene

Ingen dødsliste

Kartet er laget av 
kommunistpartiet på 
Filippinene, CPP, og 
stod i avisa deres i 
desember.
Det viser organisasjonsut-
viklinga og de internasjo-
nale kontaktene til de mil-
jøene som tidligere brøyt 
ut av Den nasjonal-demo-
kratiske fronten, NDF. 
Det navngir også sentrale 
ledere i organisasjonene.

 Walden Bello og Etta 
Rosales er medlem-
mer av ett av disse par-
tiene, Akbayan. Bello er 
også kjent innafor Sosiale 
Forum-bevegelsen. De 
to gikk ut og sa at kartet 
er ei dødsliste over CPPs 
politiske motstandere. De 
gjør Jose Maria Sison, som 
er personlig ført opp på 
USA og EUs terrorist-liste, 
ansvarlig for lista, vel viten-
de om at dette sjølsagt først 

og fremst går ut over Sisons 
sikkerhet. Sison er politisk 
rådgiver for NDF.

Borgerkrig
At kartet er ei dødsliste 
begrunner de med at to av 
dem som står på lista er drept 
tidligere. På Filippinene 
pågår det en væpna borger-
krig. Men CPP og NPA ser 
på folk som Waldon Bello 
og Etta Rosales som van-
lige politiske motstandere. 
Med unntak av to, som det 
er godt kjent at NPA har 
utstedt arrestordre på. NPA 
er National People’s Army, 
frigjøringshæren. Arturo 
Tabara, ble skutt under 
arrestasjonsforsøk. NPA 
hevder han har ansvar for 
drap både på medlemmer av 
NDF og andre, i tillegg til å 
samarbeide med regjeringa i 
forfølgelse av revolusjonæ-
re. I tillegg er det arrestor-

dre på Ricardo Reyes, som 
bl.a. holdes ansvarlig for 
drap på flere hundre geril-
jas på midten av 1980-tal-
let. Men kartet er ikke ei 
dødsliste.

Politisk bakevje
Utspillet fra de to er et 
nedrig forsøk på å komme 
ut av ei politisk bakev-
je på hjemmebane med en 
internasjonal bakvaskings-
kampanje. Bello følger nå 
opp foran Verdens sosi-
ale forum (WSF) i Porto 
Alegre med nye utspill og 
prøver å samle støtte i dette 
miljøet. Mandag 17. januar 
hadde Magnus Marsdal 
et stort anlagt oppslag 
i Klassekampen, hvor 
han fulgte opp taktikken 
med å forbinde Sisons kri-
tikk av WSF-ledelsen til 
den interne politiske kam-
pen på Filippinene. 

Fra demonstrasjon i Oslo 20. mars 2004 FOTO: AKP.NO/ELLEN RØSJØ

ANTIKRIGS-
KALENDER
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Er det mulig å få ei
AP-SV-Sp-regjering til å 
føre en bedre politikk? 

akp.no spør Arne 
Byrkjeflot. Han er 
leder av Trondheim 
LO og sitter samtidig 
i Trondheim bystyre 
for Rød Valgallianse. 
Medlem av AKP er han 
også, og han har vært 
aktiv i Nei til EU i alle år. 

Arne Byrkjeflot: Det er mulig 
å vinne pensjonskampen. 
Ikke ved å overlate saka til ei 
ny regjering, men på grunn 
av kampen som nå pågår fra 
grunnplanet i fagbevegel-
sen. Blir saka en del av valg-
kampen, kan AP-ledelsen bli 
så pressa at de er nødt til å gi 
seg. Det er jo derfor de vil ha 
saken ut av verden ved et kom-
promiss nå. Men det kan de 
ikke gjøre uten støtte fra LO, 
den støtten har de ikke fått. 
Blir folketrygda først en del av 
valgkampen, tror jeg den i all 
hovedsak er berga. 
 Valget vil bli vunnet for 
en radikal politikk, hvis ikke 
entusiasmen som vi ser i dag, 
stoppes. Hvis LO-ledelsen 
lager et dårlig kompromiss om 
pensjonen med AP-ledelsen før 
LO-kongressen, vil entusias-
men forsvinne. Tiltroen til at 
det går an å forandre ting, for-
svinner. 
 Muligheten for å slåss og 
vinne fram med noen forbed-
ringer, vil ikke bli utnytta. 

En åpning i tida
Problemet har lenge vært at 
folk ikke tror at noe er mulig. 
Nå er det en sterk kampvilje i 
fagbevegelsen. I og med at et 
regjeringsskifte er mulig, og i 
og med at AP-ledelsen er utsatt 
for et sterkt press fra fagbeve-
gelsen, er det en spesiell situa-
sjon nå. Det er et rom for at det 
som vanligvis ikke er mulig, 
er mulig nå. Det er en liten 
åpning i tida. 
 akp.no: Hva må gjøres 
akkurat nå? LO-leder Gerd 
Liv Valla har allerede begynt 
på en handel med Stoltenberg. 
 AB: Hun har ikke rygg-
dekning i LO. Ikke et eneste 
vedtak bak seg. Det har kom-
met mange protester. Det som 
må gjøres, er at fagbevegel-
sens grunnplan forteller LO-
ledelsen at visse krav er ufra-
vikelige. Mange må uttale seg.
 akp.no: Hvilke krav?
 AB: Det er tre krav som det 
er veldig stor enighet om i fag-
bevegelsen nå. Det er at pen-
sjonsreformen ikke må gjen-
nomføres, det er kravet om at 
alle som jobber i Norge skal ha 
norske lønns- og arbeidsvilkår, 
og det er forsvar av arbeids-
miljøloven. I tillegg må vi ha 
offensive krav, ta noe tilbake av 
det vi har tapt, ta samfunnsei-
endom tilbake til offentlig kon-

troll, som jernbanen, posten, 
energien, helseforetaka. Det 
må utvikles en stadig sterke-
re grunnplansbevegelse fram 
til LO-kongressen, det er der 
kravene skal vedtas, og de må 
være klare.

Sikkerhetsnett
akp.no: Pensjonsreformen an-
griper folketrygda. Hva betyr 
egentlig folketrygda i Norge?
 AB: Folketrygda er arbei-
derklassens sikkerhetsnett. 
Den er resultatet av et klas-
sekompromiss for 40 år sia. 
På grunn av folketrygda har 
Norge den beste minstepen-
sjonen og den uten sammen-
ligning beste uførepensjonen 
i verden. På grunn av folke-
trygda tåler du noen år med 
sjukdom. Er du nødt til å gå 
av noen år før du er 67 og må 
få trygd, får du likevel en pen-
sjon som blir den samme som 
om du hadde klart å stå løpet 
ut. Sjukelønna er en konse-
kvens av det samme trygde-
systemet. Folketrygda bygger 
på et viktig prinsipp, nemlig 
at alle skal sikres et minimum, 
uansett hvor lite du har klart å 
betale i skatt. Det skjer altså en 
overføring fra dem som betaler 
mer til dem som betaler min-
dre. Samtidig får de med høy-
ere inntekter såpass mye mer i 
pensjon, at de godtar systemet. 
Prinsippet om folketrygd står 
heldigvis sterkt i Norge. 

Har du penger, så kan 
du få ...
akp.no: Men nå vil alle partier 
(unntatt RV) innføre et annet 
system.
 AB: De vil innføre et for-
sikringsprinsipp: Jo mer du 
betaler inn, jo mer får du ut 
igjen. Du skal kunne velge 
hvordan du vil bruke penge-

ne, – går du av før 67 (eller 
70) år, får du mindre penger – 
det er ditt valg. Jo lenger folk 
lever, jo mindre penger skal 
de ha – også minstepensjonen 
blir mindre da. Det kaller de 
å innføre «delingstall». Trygda 
skal dessuten ikke følge pris-
stigninga. 
 Forsvinner folketrygda, for-
svinner resten av trygdesyste-
met, for det er den alt annet 
bygger på.

SV-ledelsen 
akp.no: Men sjøl SV-ledelsen 
angriper folketrygda nå.
 AB: SV er verre enn AP. 
SV-ledelsen støtter hele rase-

ringa av pensjonssystemet. 
De framstiller dette som om 
de driver med en bedre for-
deling, slik at folk som tjener 
mellom 105 000 og 170 000 
kroner skal få noe mer. Men 
det er ingen som har fremmet 
noe slikt krav, ingen fagfore-
ninger, ingen. SV har konstru-
ert en problemstilling som vir-
ker tilforlatelig. Men det fun-
gerer bare som en lynavleder 
og tar oppmerksomheten vekk 
fra det som er deres linje: De 
vil ha vekk hele prinsippet som 
folketrygda hviler på. 

Besteårsregelen
akp.no: Fagbevegelsen har stort 
sett samla seg om å forsvare 
dagens «besteårsregel», som sier 
at pensjonen din skal beregnes 
ut fra dine 20 beste lønnsår. 
Men noen sier at dette ikke er 
bra nok for dem som har jobba 
for dårlig lønn i 50 år. De sier at 
alle åra burde telle.
 AB: Det er nesten slutt 
på folk som jobber så lenge. 
På Lilleby smelteverk var det 
to av 100 folk som sluttet i de 
26 årene jeg jobba der. Men da 
fikk de lettere arbeid de siste 
åra. Men om de fantes, ville 
prinsippet være galt. Når slit-
ne folk i et arbeideryrke er 62-
63 år, skal de ikke ha mulighe-
ten til å tenke: «Hvis jeg hol-
der ut i ett år til, får jeg sju 
hundre kroner mer i måneden 
som pensjonist». Det valget bør 
ikke folk ha. De skal tenke på 
hva som er best for helsa her og 
nå, hva de egentlig klarer. 

Galt prinsipp
akp.no: Blir det forstått hvor 
ille «delingstallet» er?
 AB: Folk undervurderer 
hva det vil bety. Forslaget går 
ut på: Når det forventes at folk 
kommer til å leve lenger, skal 
pensjonen settes ned, fordi den 
da skal smøres utover flere år. 
Det virker som om folk tenker, 
at det kommer ikke til å bety 
noe særlig, levealderen vil ikke 
stige så mye. Men Statistisk 
sentralbyrå har tre beregninger 
for forventa økt levealder: Lav, 
moderat og litt over moderat. 
Pensjonskommisjonen tar sjøl-
sagt den høyeste forventninga 
og varsler dommedag. Men ut 
fra det laveste anslaget, 12 pro-
sent økning av levealderen, vil 
pensjonen senkes med 12 pro-
sent, også minstepensjonen. 
 Igjen, det er viktig å se det 
prinsipielle. Det er et galt prin-
sipp at flere mennesker skal 
bety dårligere pensjon. Folk 
skal ha en akseptabel levestan-

Det som vanligvis 
ikke er mulig,
er mulig nå ...
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dard, og den skal ikke være 
avhengig av at folk dør tidlig! 
Dessuten, hvis folk lever len-
ger, så er vel mange friske len-
ger også, og er i stand til å gjøre 
mange ting, hvis de ikke har så 
lite penger at de må holde seg 
inne resten av livet. 

Stemme RV?
akp.no: Hvorfor skal folk stem-
me RV når det blir et regje-
ringsvalg? Vil ikke mange si 
at det er best å sikre AP eller 
SV? 
 AB: Det blir et regjerings-
valg. Så det blir ikke bare enkelt 
for RV. Men jeg tenker slik: 
Noen må følge opp de krava 
som blir stilt av fagbevegelsens 
grunnplan. Det er bare RV som 
uavkorta støtter disse krava. 
Det er bra for fagbevegelsen at 
RV er innafor, på Stortinget, 
og kan se hva som skjer og si 
ifra. RV kan passe på at LO-
ledelsens krav blir lagt fram i 
Stortinget, og at de ikke glem-
mer dem med en gang ei ny 
regjering er på plass. I ei regje-
ring må både SV og SP legge 
vekk mye, blant annet må de 
godta EØS-avtalen. RV blir det 
eneste partiet som går mot pen-
sjonsreformen, som slåss for at 
sjukehusa skal tilbake til offent-
lig styring og som vil at Norge 
skal si opp EØS-avtalen. RV må 
få anerkjennelse for at de aktivt 
støtter fagbevegelsens krav. En 
slik opposisjon trenger mange 
stemmer, slik at det blir flere 
penger å drive for, slik at inn-
flytelsen igjen kan øke. Det er 
derfor bra å få RV over sperre-
grensa på 2,5 prosent. Da teller 
hver stemme i hele landet, sjøl 
der hvor RV ikke blir represen-
tert fra et fylke. Sjøl om det er 
Oslo og Bergen som har størst 
sjanse for å komme inn, vil alle 
RV-stemmer ha stor betyd-
ning. 
 akp.no: Er ikke fagfore-
ningskampen nok?
 AB: Det er ikke alt en får til 
via fagforeningspolitikk. Hele 
kampen for at norske lønns- 
og arbeidsvilkår skal gjelde for 
alle som jobber i Norge, hand-
ler om at vi må ha lovendrin-
ger. Kampen vinnes ikke uten. 
Da må en inn i politikkens ver-
den. Arbeidsmiljøloven vil sette 
fagbevegelsen på gangen hvis de 
foreslåtte endringene blir ved-
tatt, fordi alt blir individualisert. 
For å hindre det, må fagbevegel-
sen slåss, men en må også inn i 
politikkens verden fordi det er 
lover det er snakk om. 
 akp.no: Denne erfaringa 
var grunnen til at arbeider-

klassen starta politiske parti-
er?
 AB: Først starta de fag-
foreninger for å lage avta-
ler om prisen på arbeidskraf-
ta, arbeidsdagens lengde, hjelp 
under sjukdom og slike ting. 
Typografene var de første i 
1872. Men arbeiderne erfarte 
at de trengte lover som sikra 
dem et minimum av rettighe-
ter og som begrensa arbeidsgi-
vernes rovdrift på arbeidskraf-
ta. Derfor krevde de stemme-
rett og stifta partier. Derfor ble 
Det norske Arbeiderparti stif-
ta i 1887. Stemmeretten var det 
viktigste, men to år etter krev-
de de at arbeiderne skulle eie 
produksjonsmidlene og råstof-
fene. Oppløsning av unionen 
med Sverige var også en kamp-
sak før 1905. Arbeiderklassen 
må føre politisk kamp, dvs 
en kamp om lover og alt som 
angår de generelle samfunns-
forholda. Og det er jo akkurrat 
det fagbevegelsen nå gjør.

Samfunnseiendommen
akp.no: Du sa at et krav som 
har stor opplutning, er at det 
som var samfunnseiendom, 
skal tilbake til offentlig kon-
troll. Hva er mulig?
 AB:Det er avgjøren-
de at LO-kongressen stiller 
krav som faktisk er mulige. 
I Telenor er prosessen kom-
met så langt at det er svært 
vanskelig. Men selve telenet-
tet kan bringes under offent-
lig kontroll. Hele stamnet-
tet, infrastrukturen, må til-
bake under offentlig kontroll. 
Telenett, jernbane, veivese-
net, Avinor, strømnettet, post-
nettet. Dette er krav som ikke 
er helt uten problemer, spesi-
elt i tele og post, siden kontrol-
len med nettet sjølsagt er vik-
tig for andre deler av bedrifte-
ne. Kampen om Statkraft står 
nå. Hele NSB må igjen sam-
les og alle anbud må legges på 
hylla. Sjukehusreformen blir 
den neste store kampen, hvor 
det blir en viktig kamp for å 
få sjukehusa tilbake til offent-
lig kontroll. Her i Trondheim 
har vi, som et resultat av fag-
bevegelsens kommunevalg-
kamp, nå fått Byggservice, 
400 renholdere, vaktmestere 
og håndtverkere, bort fra veien 
mot AS og tilbake som kom-
munal enhet. All privat drift 
av sykehjem og renovasjon er 
trukket tilbake. Nå står kam-
pen om renholdsverket.

EU
akp.no: Hvilken rolle vil EU-
kampen spille?
 AB: Den andre saken som 
kan ødelegge muligheten for 
ei ny regjering er EU-saken. 
I fagbevegelsen er det ganske 
stor enighet, også blant EU-
tilhengere, at en ny EU-søk-
nad må prioriters bort til for-
del for ei ny regjering. Det er 
vedtak fra 31 lokalorganisasjo-
ner i Norge fra mars 2004 og 
fra LOs fylkeskonferanse i Sør-

Trøndelag. Når Stoltenberg nå 
tviholder på å kunne danne ei 
mindretallsregjering i 2008 
og sende søknad, så blir dette 
vanskelig. Vi er jo ganske 
mange som mener at alt det 
vi ønsker med den lange valg-
kampen er tapt med EU-med-
lemskap, og vi vil for alt i ver-
den ikke hjelpe fram et flertall 
som kan ende med medlem-
skap. 
 akp.no: Heismontørene 
slåss mot EU?
 AB: Heismontørene strei-
ker for at alle som gjør jobber 
i Norge skal ha norske lønns- 
og arbeidsvilkår. Denne saken 
har brakt EU-spørsmålet på 
banen i hele fagbevegelsen. 
Nå kjemper vi for å komme 
lengst mulig innenfor EØS-
avtalen, gjennom overgangs-
regler, gjennom allmenngjø-
ring og krav om innsyn, sank-
sjoner og boikottmuligheter. I 
Sverige boikottes nå et latvisk 
firma av en samla fagbevegelse 
med krav om svensk tariffavta-
le. Det latviske firmaet mener 
den latviske avtalen som ligger 
om lag på Byggnadsförbundets 
minimumslønn (109 kr/time) 
er nok og vil bringe saken inn 
for EF-domstolen med ankla-
ger om diskriminering. 
 EU-kommisjonen har laga 
et forslag til nytt tjenestedirek-
tiv som sier at det er reglene i 
hjemlandet, eks. Latvia, som 
bestemmer, ikke bare lønn, 
men det er latvisk arbeidsmil-
jølov og latviske myndighter 
som skal føre kontrollen. EU 
bruker det frie arbeidsmarke-
det som et middel til å «jamne 
ut» lønns- og arbeidsvilkår og 
sosiale rettigheter. Jamne ut 
nedover. Jeg er ganske sikker 
på at fagbevegelsen vil oppda-
ge at det går ei grense for hvor 
langt vi kan nå innenfor EØS, 
og den grensa kan vi ikke leve 
med. 

Det som vanligvis 
ikke er mulig,
er mulig nå ...

Trondheim Byggservice 
ble i år 2000 et kommu-
nalt foretak (KF). Foretak 
er et AS light, en over-
gangsform til AS. Planene 
var klare for å gå videre 
til AS og sette ut deler av 
virksomheten på anbud. 
Det er stoppa. Planen var 
at det skulle skje i disse 
dager. Da ville mange 
reinholdere og vakt-
mestere stått uten arbeid 
og måttet velge mellom 
å bli med over til det nye 
firmaet eller bli omstilt i 
kommunen. Nå er trygg-
heten tilbake. I tillegg 
skal bystyret nå se på 
organiseringa, bestiller/
utførerollen som er nød-
vendig for konkurranseut-
setting, men fører til dob-
belt administrasjon og 
lyspæreskift til flere hun-
dre kroner.

FAKTA
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akp.no: Hva kan bidra til at en AP-SV-
Sp-regjering kan bety en positiv for-
skjell?
 Torstein Dahle: Helt avgjørende er 
styrken på trykket nedenfra. APs ster-
ke posisjon i fagbevegelsen er avgjø-
rende for partiets legitimitet og tyng-
de. For AP vil det være problematisk å 
være på full kræsj med en grunnplans-
bevegelse som går langt oppover i fag-

bevegelsen. Forbannelsen og fortvilel-
sen over markedsliberalisme og priva-
tisering sprer seg nå raskt. Vi er mange 
som vil ha vekk Bondevik-regjerin-
ga. Ei AP-SV-Sp-regjering kan lettere 
presses til retrett.
 akp.no: Hvorfor sier du det slik? 
Både AP, SV og Sp kommer jo med 
bedre valgløfter?
 TD: AP blir toneangivende i ei slik 

regjering. Bånda mellom AP og fagbe-
vegelsen kan slå begge veier. Hittil har 
AP-regjeringer brukt dem til å frem-
me markedsliberalisme og privatisering 
særlig effektivt. Uten sterk mobilisering 
og stort press nedenfra er det grunn til 
å frykte at valgløftene fort blir glemt. 
 akp.no: Hvilken rolle kan RV spil-
le?
 TD: RV deltar i den folkelige beve-
gelsen og bidrar til å styrke den. Som 
i pensjonskampen. Kommer RV på 
Stortinget, vil vi sørge for at krava og 
argumentene blir fremma skarpt og 
tydelig, ikke slipt vekk i prosessen. 
Med folkelig mobilisering og stor beve-
gelse i en sak vil Stortinget være mer 
pressa til å ta krava alvorlig. 
 akp.no: Men har RV sjanse til å 
komme på Tinget? Har det ikke vært 
bortkasta å stemme RV? 
 TD: Her i Hordaland gikk 2001-
valget slik: Ledende SVere førte en 
kampanje der de sa at det var bortkas-
ta å stemme RV, men viktig å stemme 
SV. Resultat: RV mangla 1 700 stem-
mer på å få mandat. SV fikk 3 400 flere 
stemmer enn de trengte for å få inn sine 
to. AP fikk 10 000 stemmer mer enn de 
trengte for å få inn sine. I stedet for at 
jeg kom på Tinget, kom Ingmar Ljones 
fra KrF inn. Får vi slike kampanjer i 
2005, vil det jo faktisk svekke mulighe-
ten for å kaste regjeringa! 
 akp.no: Hva vil du si er spesielt med 
RV?
 TD: RV mener at kapitalismen må 
vekk. Den bygger på en profittjakt 
som blir stadig råere, og som truer hele 
menneskehetens framtid. Derfor er vi 

ikke opptatt av å komme i posisjoner 
der vi administrerer kapitalen. De par-
tiene som er det, blir uvegerlig pressa 
inn på systemets premisser. AP er et 
tydelig eksempel på hvordan det funge-
rer. Også SV i maktposisjon i kommu-
nestyrer og fylkesting har gjennomgå-
ende tilpassa seg og blir «skrankeperso-
nale for Erna Solberg». RV jobber for at 
folk skal ta makta og skape et samfunn 
styrt av folks behov, ikke av profitt – 
både i Norge og i resten av verden.
 akp.no: Hva betyr det for RVs prak-
sis i dag?
 TD: Det betyr at vi hele tida prø-
ver å bidra til at folk organiserer seg for 
sine krav. Vi ser ikke på oss selv som de 
som skal ordne opp, bare vi får en posi-
sjon. Når vi mener at det bare er «folk 
flest» som kan sørge for de nødvendige 
samfunnsendringene, betyr det at vi må 
møte folk med respekt og ydmykhet. 
 akp.no: Hvordan stiller RV seg til de 
store sakene i vår tid?
 TD: RV går imot at staten stram-
mer inn og skviser viktige oppga-
ver som kommunene og folketrygden. 
Ingen av stortingspartiene vil bevil-
ge nok til kommunene, og alle angri-
per folketrygden. Til forskjell fra alle 
stortingspartiene går RV prinsipielt 
imot at Norge skal delta i internasjo-
nal krigføring, uansett hva FN måtte 
si. Vi vil ha norske soldater ut av Irak 
og Afghanistan. 
 RV og flertallet av folket i Norge er 
faktisk av samme mening når det gjel-
der folketrygden, krigen og kommune-
økonomien. Det er på høy tid at RV 
kommer inn på Tinget! 

På høy tid!

I 2001 gikk Stoltenberg i spissen for å gjøre sykehusa til 
bedriftsøkonomiske foretak og å sende Statoil på børs. Det ville 
ikke Høyre ha klart uten omfattende protester fra fagbevegelsen. 
AP-ledelsen klarte å skape ro og til og med aktiv tilslutning til 
slike dramatiske tiltak. Dette sier Torstein Dahle, leder i Rød 
valgallianse når akp.no spør ham om valget.

22. november gikk det 
et demonstrasjonstog i 
Oslo mot å kutte i drifta 
av ungdomsklubber, 
barnehager og 
eldresentre. Hovedkravet 
i toget var vedtatt av 
LO Oslo: 10 milliarder 
mer til kommunene 
NÅ! Hvem fulgte opp i 
Stortinget? Akp.no spør 
Erling Folkvord og Liv 
Gulbrandsen som står 
på første- og andreplass 
på stortingslista til RV.
Erling: Ingen. Ikke Kristin 
Halvorsen fra SV, ikke Marit 
Arnstad fra Sp. Heller ikke de to 
tidligere lederne av LO i Oslo, 
Marit Nybakk og Bjørgulv Froyn 
fra AP. Fagbevegelsen har ingen 
representanter på Stortinget i dag. 
RV vil inn og være det. Få fagbe-
vegelsens krav opp til avstemning.

USAs krig
akp.no: Hvem representerer 
anti-krigsbevegelsen?
 Liv: Ikke ett parti på 
Stortinget går inn for å trek-
ke Norges støtte til USAs krig 
i Irak. De fleste i Norge mener 
at vi skal holde oss unna. De er 
virkelig underrepresentert …

 akp.no: Men en eller to 
representanter fra RV endrer 
vel ikke Stortinget?
 Liv: Nei, det gjør de ikke. 
RV vil bli stemt ned i det 
meste. Men på den andre sida: 
Det har vært trist for antikrigs-
bevegelsen, slik det har vært til 
nå på Stortinget. For eksempel 
sa jo den utvida utenriksko-
miteen enstemmig ja til at det 
norske militæret skulle trene 
irakiske offiserer i Norge. SV, 
SP, hele pakka. RV hadde aldri 
i livet vært enig, og saka hadde 
straks blitt offentlig.

Lukka rom
Erling: Dette viser hvor til-
feldig det er hva som kommer 
fram i lyset. Det var på et dis-
kusjonsmøte der representan-
ter fra både SV og Sp la ut om 
hvor veldig mye de var mot 
USAs okkupasjon av Irak og 
mot norsk deltakelse. Da ble 
Lars Riise fra KrF provosert 
over dobbeltmoralen, og sa ifra 
hva SV og Sp hadde stemt for 
i den utvida utenrikskomiteen. 
Det var slik mediene fikk vite 
det. På Stortinget opererer de i 
lukka rom. 
 Liv: Hallgeir Langeland 
fra SV sa da i mediene at han 
hadde hatt en «dårlig mage-
følelse». Jeg kan forsikre alle 
om at RV ikke lar det bli med 

magefølelsen ... 

Press fra fagbevegelsen
Erling: Også i pensjonskam-
pen står fagforeningsfolk uten 
representanter på Stortinget. 
Hvis deres krav blir represen-
tert på Stortinget, og det sam-
tidig er et veldig press utafor 
stortingssalen, – kan det skje 
noe positivt. 

Nei til EU
akp.no: Hvilket parti er det 
største Nei-til EU-partiet i 
Oslo?
 Erling og Liv: Det er RV!
akp.no: SV er fortsatt et nei-
parti.
 Erling: Hvis du stemmer 
SV, kan dessverre din nei-
stemme forvandle seg til en ja-
stemme etter valget. SVs ledelse 
har vedtatt at hvis ei rådgi-
vende folkeavstemning ender 
med 50,1 prosent ja, vil SV 
stemme for EU-medlemskap i 
Stortinget. Til sammenligning 
sier Grunnloven at det kreves 
2/3 eller 3/5 flertall i Stortinget 
for å avgi suverenitet på et sak-
lig avgrensa område. 
 Liv: Senterpartiet mener at 
grunnloven skal gjelde, det er 
bra. Men SP er for EØS-avta-
len. Det er ikke RV. Og RV er 
et større parti enn Sp i Oslo. Så 
skal du stemme mot EU og mot 

EØS, så er det RV som er nei-
partiet!
 Erling: Vi vil også bruke 
talerstolen på Stortinget til å 
argumentere for at kapitalismen 
er et dårlig løsning hvis en ser 
flertallets behov som det viktig-
ste. Det trengs trengs en sosi-
alistisk revolusjon hvis folket 
i Norge skal få styre sin egen 
framtid. 

Inviter!
akp.no: Hva skal dere gjøre nå?
 Liv: Vi tilbyr oss sjøl. 

Erling Folkvord er erfaren 
og entusiastisk. Jeg er Nord-
Europas tøffeste alenemor, og 
Hind Dhakil, nummer tre på 
lista, er en modig skoleelev 
som vet hva krig og solidaritet 
er. Vi vil gjerne komme til folk 
og snakke med dem. Inviter 
oss! Gjerne hjem til stua di. 
RV representerer et bra dug-
nadsarbeid. Vår styrke er sam-
arbeidet med lokale grasrotor-
ganisasjoner, kulturarbeide-
re, fagforeningsfolk, fattigfolk. 
Det er sånne vi liker best!

Oslos største NEI-parti!

Stortingsvalget 2001 18 574 stemmer
Kommunevalget 2003 8 075 stemmer
Slengstemmer til Erling og Liv i 2003 3 500 stemmer
For å komme inn trengs 11–12 000 stemmer

RV-STEMMER I OSLO
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Rød Ungdom er ungdomsorganisasjonen til AKP og Rød Valgallianse. Vi er en revolusjonær 
ungdomsorganisasjon og kjemper for et sosialistisk folkestyre. Vil du vite mer, delta på stud-
iesirkel eller bøllekurs? Ta kontakt!

Telefon: 22 98 90 70
E-post: ru@sosialisme.no
Web: http://www.sosialisme.no

Nedre Romerike:

Stor aktivitet
«Vielse» av homofile
på kirketrappa
Nedre Romerike Rød Ungdom i Akerhus 
har hatt noen vellykka aksjoner i det 
siste. En søndag før jul spilte de en viel-
se på kirketrappa i Lillestrøm. det var 
homofile Jo Røed Skårderud og Harald 
Hem som ble «viet» av en «prest».
 Aksjonen var rettet mot kirken 
som bremsekloss mot homofiles kamp 
for rettferdighet. RU-medlemmene vil 
at jussen omkring ekteskap skal være 
kjønnsnøytral. De vil bl.a. at homo-
file skal ha rett til å adoptere barn på 
samme vilkår som heterofile har. 

Antirasisme
På Romerike har det vært en viss opp-
blomstring av nazisme. Nylig ble Nedre 
Romerike Antirasistisk Ungdom stiftet. 
Jørgen Hamre Sveen er en av initiativ-
takerne. Han sier at unge antirasister 
ikke vil la seg skremme vekk. I stedet 
inviterer han alle som vil organisere seg 
eller spørre om noe, om å ta kontakt. 
Send e-post til nerau@hotmail.com 
eller sms til 45 08 29 76. 

88 av 90 med i boikotten

Boikott nasjonale prøver!

Antifascistisk
busstur til
Stockholm
Etter at en gutt i utkanten av det høyre-
ekstreme miljøet ble drept for fire år sida 
har nazistene grovt utnytta hans tragis-
ke død i organiseringa av skandinavis-
ke nazisters viktigste fellesmarkering, 
Salemmarsjen. Sjøl hevder de at arran-
gementet er upolitisk, men det er likevel 
lett å avkle markeringa som en nazimarsj 
da arrangørene sjøl, Salemfonden, består 
av folk fra det ekstremt voldelige nyna-
zistiske miljøet rundt gruppa Info14. 
Den 11. desember marsjerte naziste-
ne igjen i Salem, en liten forstad utenfor 
Stockholm. Rundt 1500 høyreekstreme 
samla seg under parola «Protestera mot 
de svenskfientliga hatbrotten». 
 Norske nazister har en lang tradi-
sjon for å delta på de svenske naziste-
nes arrangementer, og Salemmarsjen er 
intet unntak. I år vet vi at bl.a. Werner 
Holm og Mikkel Vetvik som begge er 
sentrale i naziorganisasjonen Nasjonal 
Ungdom, deltok i marsjen.

Stor antirasistisk
demonstrasjon
I tillegg til bussen fra Blitz, hadde RU, 
SU og IS satt opp egen buss. Ikke uven-
ta blei Blitzbussen stoppa av svensk poli-
ti i Karlstad i en «utvida grensekontroll». 
Den andre bussen fikk kjøre i fred. 
 Paraplyorganisasjonen «Nätverk 
mot rasisms» breie demonstrasjon på 
Medborgarplatsen i Stockholm sentrum 
samla tusenvis av mennesker i den stør-
ste motmarkeringa mot Salemmarsjen 
noensinne. Norske antifascister var sjøl-
sagt til stede, men mange blei hindra i å 
delta i blokaden av pendeltoget, som skul-
le hindre nazistene i å ta seg ut til Salem. 
Allikevel har de svenske nazistenes hane-
marsj fått tyngre motbør enn noensinne 
og norske antifascister vil fortsette å støt-
te svenskenes kamp mot nazismen. Årets 
markering var en stor seier for den antira-
sistiske bevegelsen i norden. Neste år skal 
vi være enda flere!

akp.no har spurt 
Sverre Hustad, 
tiendeklassing ved 
Flatåsen skole i 
Trondheim, om 
boikotten på hans 
skole. 

akp.no: Hvor mange på sko-
len din deltok i boikotten av 
de nasjonale prøvene?

 Sverre Hustad: 88 av 90. 
Det var bare to som ikke 
ville.
 akp.no: Prøvde noen å 
true dere til å ikke delta i 
boikotten?
 SH: Ja, rektor, men det 
virket mest som tomme 
trusler, og skremte oss ikke.
 akp.no: Hvorfor deltok 
du?
 SH: Fordi de nasjonale 

prøvene skaper større skil-
le mellom elever og mel-
lom skoler. Vi kan få A- og 
B-skoler, der bare de flinke 
elevene får gå på A-skolene. 
Jeg mener også at de nasjo-
nale prøvene åpner opp 
for konkurranse. Dessuten 
måler ikke prøvene hvor 
gode vi er på andre ting enn 
matte, norsk og engelsk, 
som f.eks samfunnsfag!

 akp.no: Har dere 
fått noe informasjon fra 
Elevorganisasjon?
 SH: Ja, vi var på et åpent 
møte på Katedralskolen i 
Trondheim, og fikk løpe-
sedler og annet materi-
ell. Elevorganisasjonen har 
fulgt oss opp hele veien.

Tirsdag 25. januar 
var det boikottaksjon 
mot den nasjonale 
prøven i engelsk. 
Akp.no har snakket 
med lederen for 
Elevorganisasjonen, 
Solveig Tesdal. Det var 
før alle resultatene 
fra skolene hadde 
kommet inn. 

akp.no: Vet du hvor mange 
som har levert blankt/
boikottet i dag?
 Solveig Tesdal: Nei, vi 
har ikke fullstendig over-
sikt. Vi har fått rapporter 
fra mange skoler der det 
har vært boikott. Vi vet at 
det har vært aksjoner over 
hele landet. Flere skoler 
har hatt opptil 90 prosent 
boikott. På de fleste skole-
ne som har rapportert, har 
mellom 40 og 60 prosent 

levert blankt.
 akp.no: De elevene som 
boikottet testen, ble de 
straffet på noen måte? Har 
dere eksempler på dette?
 ST: Det vil avhenge 
av skolereglementet på de 
ulike skolene. Det er store 
forskjeller mellom skole-
ne, og dårlig informasjon 
fra Utdanningsdirektoratet 
har ført til mye forvirring 
om hva skolen har lov til og 
hvilke rettigheter elevene 
har. Flere steder har skolene 
sagt at elevene vil bli straf-
fet. Eksempler vi har fått 
inn, er ekstra heldagsprøve, 
at de må ta nasjonal prøve 
på nytt på kveldstid, ned-
satt orden, nedsatt stand-
punkt, fravær. I mange 
tilfeller har ikke skolene 
hjemmel i reglement eller 
lovverk for å straffe eleve-
ne på denne måten.
 akp.no: Hvorfor tror du 
at mange elever har boikot-

tet testen?
 ST: Fordi de mener 
nasjonale prøver vil få 
negative konsekvenser for 
skolen. Vi har allerede sett 
at offentliggjøringen av 
resultatene har ført til ran-
gering av skoler og uthen-
ging av de «dårligste» sko-
lene, selv om prøvene bare 
måler en del av elevenes 
ferdigheter. Vi har også 
sett mange eksempler på 
at elever har mistet  under-
visning, fordi de har måttet 
pugge til nasjonal prøve. 
Elevene som aksjonerer, 
ønsker ikke en skole der 
en rangerer skoler, og der 
fokuset blir dreid fra fage-
ne til det som blir målt på 
nasjonale prøver.
 akp.no: Hva synes du 
om dem som sier at det er 
fint med diskusjon, men 
som mener at elevene ikke 
må boikotte de nasjonale 
prøvene? 

 ST: Vi boikotter nett-
opp for å få fram diskusjo-
nen og sette denne saken på 
dagsordenen. Vi har forsøkt 
andre metoder for å påvir-
ke myndighetene og sikre 
at elevene blir hørt, men 
det har ikke vært vilje til å 
lytte til elevenes synspunk-
ter. Vi ble tvunget til aksjon 
nettopp for at argumentene 
skulle bli hørt.
 akp.no: Hvordan vil 
Elevorganisasjon forsette 
arbeidet mot de nasjonale 
prøvene?
 ST: Vi vil fortsette 
arbeidet for å påvirke myn-
dighetene, slik at vi kan få 
avskaffet nasjonale prøver 
slik de fungerer i dag. Vi vil 
også bruke mye tid fram-
over til å hjelpe elever som 
har opplevd urimelig straff 
fra skolene sine.
 akp.no ønsker lykke til 
videre!

Fra elevdemonstrasjon i Oslo FOTO: RU
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Tusen, tusen takk!
Redaksjonen i akp.no vil takke så 
varmt vi kan! I det siste nummeret 
før jul ba vi leserne om en julegave til 
avisa. Vi synes responsen var gledelig 
stor. Det kom inn 17 000 kroner! 
 Når vi lager denne avisa, må vi 
sjølsagt betale for trykking, pluss 
porto og konvolutter til de som får 
bladet i abonnement. Vi som skriver, 
deler ut avisa på gata, lager lay out, tar 
bilder, organiserer dugnader, utsen-
dinger og slike ting, gjør det på dug-
nad, altså gratis. Det betyr at vi ikke 
bruker mye penger. Men for en orga-
nisasjon som baserer seg på medlems-
kontingent og ikke statsstøtte, er det 
likevel et økonomisk løft.

Derfor er vi så glade for at mange er 
med og deler på det! Vi har nå over 
1 700 abonnenter, mange av dem er 
ungdom. Resten av opplaget på 6–
7 000 blir delt ut på gata. 
 Det er fortsatt mulig å sende gaver 
til avisa: Kontonummer 0530 11 89356
 Du kan også være med i «100×100-
kampanja» der målet er å få 100 menn-
sker til å betale 100 kroner hver 
måned. Du kan bruke avtalegiro eller 
ordne faste trekk fra egen konto sjøl. 
Lurer du på noe? Ring eller skriv. Se 
adresse øverst på denne sida.
 Igjen: Tusen takk for alle gaver!

Hilsen Jorun Gulbrandsen
leder av AKP og redaktør

• 8. mars-nummeret blir sendt 
fra Oslo 25. februar

• Det som skulle komme i slut-
ten av mars, dropper vi, fordi 
det er påske.

• 1. mai-nummeret sendes fra 
Oslo 22. april.

• Neste nummer sendes 27. 
mai

• Det siste før sommeren går 
av sted 24. juni.

KALENDER
Året for aktivister

21. januar til 27. februar.
Utstilling i Bergen Kunsthall: 
«Time suspended». Om Palestina-
konflikten. Se www.kunsthall.no

6. februar
Strategiseminar, Attac (Bergen) 
Kontakt attac-b@lists.copyleft.no 

25-27. februar
RVs landsmøte.Se www.rv.no

8. mars
Den internasjonale kvinnedagen

10.–12. mars
Nei til EU arrangerer landsomfat-
tende konferanse på Håndverkeren 
i Oslo. Se program her: 
www.neitileu.no

20.-29. mars
Ungdom mot narkotika sin vinter-
leir. www.umn.no

8.–10. april
Kvinnefrontens landsmøte, Oslo
www.kvinnefronten.no

15.-17. april
AKPs årlige landsomfattende revo-
lusjonskonferanse. Hellerud videre-
gående skole i Oslo

22.–24. april
Rød Ungdoms landsomfattende ide-
ologikonferanse. www.sosialisme.no

22.-24. april
Attac-landsmøte: www.attac.no

Sommerleire
Rød Sommerleir, dato ikke bestemt
Rød Ungdom, dato ikke bestemt
Ungdom mot narkotika, 4.–10. juli

13. august
Nei til EU starter hovedmarkering 
for 100-årsjubileet.

12. september.
Stortingsvalg og sametingsvalg

24.–25. september
Kvinner på tvers har landsomfat-
tende konferanse i Oslo

Nei til EU har fått en del nye profi-
leringsartikler: krus, penner, nøk-
kelringer, ballonger og ryggsekker! 
Logg deg inn på www.neitileu.no/bin/
show?page=dekal for priser og bestil-
ling.
 Husk å besøke hjemmesida hver 
dag. På www.neitileu.no finner du opp-
daterte nyheter, linker og bakgrunns-
stoff om mange emner. Bli medlem av 
Nei til EU

Opposisjon fra
venstre i Kina
21. desember 2004 ble fire maoister stilt for 
retten for å ha delt ut løpesedler som fordøm-
te gjeninnføringa av kapitalismen i Kina, og 
tok til orde for sosialisme.
 To av de anklagete ble funnet skyldige i 
«bakvaskelser», og fikk tre års fengselsstraff. 
Dette har ført til mange protester fra ven-
stregrupper i Kina. 

Klassekamp
Kina er verdens mest folkerike land. Fortsatt 
lever folk som kjempa for revolusjonen og 
bygde opp sosialismen. Kapitalismen har 
full frislepp i Kina. Forskjellen mellom rik 
og fattig vokser nå enormt igjen. Sjølsagt er 
det klassekamp. Det som skjer i Kina, vil ha 
avgjørende betydning for den økonomiske og 
politiske situasjonen i hele verden. 
 Her i Vesten hører vi lite. Se hjemmesida 
til www.chinastudygroup.org, et nettsted for 
noe av opposisjonen i Kina. 
 Tidsskriftet Monthly Review gav ut 
et dobbeltnummer ifjor om «China and 
Socialism – markets reforms and class strug-
gle». AKPs tidsskrift Røde Fane oversetter 
det og gir det ut som ekstranummer  i juni.

VÅRPLANEN TIL
AKP.NO

Skjul deg som heks
og bli synlig

HEXA ALEXA
RÅD TIL ARBEIDERKVINNER

Hexa Alexa har merka seg at det 
ikke er fint for tida. å være kvinne-
lig arbeider. Arbeiderkvinnene blir 
ikke skrytt av,  de blir ikke fram-
holdt som gode eksempler for sam-
funnet, det blir ikke fortalt til sko-
lebarna at det bare er arbeid som 
skaper verdier. Arbeiderkvinnene 
ser heller ikke hverandre. Mange 
vet ikke engang at de er arbeide-
re. De vet heller ikke hvor mange 
de er.
 Hexa Alexa vil gjøre noe med 
dette og samtidig skremme de rike. 
To fluer i en smekk. Her er Hexa 
Alexas råd til arbeiderkvinner:
 Alle må finne fram en hekse-
maske. Den skal dekke hele hodet 
og inngi sterk frykt. Alle må ta den 
på seg på samme dag, for eksempel 
fredag 4. mars. 
 Når rik mann tar flyet: Han får 
kaffe og mat av hekser. Rik mann 

er på flyplass. Skrankepersonalet, 
vaskerne, alle i reisebyråer og 
restauranter og kafeer og barer er 
hekser. Rik mann kjører gjennom 
byen klokka halv fem. 70 prosent 
av alle han ser, er hekser. De stre-
ner hjemover, står på holdeplasser, 
fyller trikker og busser. Heksene 
kommer fra kontorene, apotekene, 
barnehagene, laboratoriene, butik-
kene, skolene, posthusene, verkste-
dene, lagrene, bankene, trykkerie-
ne, databedriftene, det veit ikke 
rik mann, men han blir skrekk-
slagen over mengden han ser. Rik 
mann må innom sitt eget kontor for 
å hente noe. Han ser han er omgitt 
av hekser. Da får han panikk, hjer-
tet stanser og han dør.
 Heksene vil se hverandre for 
første gang. De ser sitt enorme 
antall og skjønner at de kan gjøre 
hva de vil. Og det er det viktigste. 


