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Denne plakaten (bildet), tegna av
nazisjef Erik Bliicher sjol, er ifølge
Riksadvokatens. kontor . en helt
alminnelig «politisk karikatur», og
fullt lovlig å kline opp offentlig.
Dermed har «Norsk Front» fått
riksadvokatens velsignelse for et av
de motbydeligste utslaga av rasistpropagandaen deres til nå.
Det var i fjor sommer at Fremmedarbeiderforeninga
anmeldte
«Norsk Front»- for rasisme, med
denne plakaten som bevis. Det tok
et halvt år for statsadvokaten ga
svaret: anmeldelsen var avvist,
plakaten var ikke bevis godt nok.
Han forsokte riktignok å skjule godkjenninga av· rasistpropagandaen
med den lille bemerkninga at saka
var henlagt «under atskillig tvil».
Advokat Theodor Broch klaga til ·
Riksadvokaten over denne avgjorelsen, og krevde saka tatt opp på
nytt. Men ved Riksadvokatens kon·
!or fikk han vite at det ikke var
noen vits i. Domstolene ville ikke
felle noen dom. «Det er jo så vanlig
med politiske karikaturer.» ·

NorskrFront;

Riksadvokaten setter altså likhetstegn mellom denne naziplakaten og politiske vitsetegninger.
Etter straffeloven skal den straffes «som offentlig forhåner eller
opphisser til hat eller ringeakt mot
en folkegruppe som karakteriseres
ved en bestemt trosbekjennelse, avstamning eller opprinnelse forøvrig». Hvis ikke denne plakaten
rammes av rasisme-paragrafen,
betyr det fra nå av nærmest fritt
fram for «Norsk Front». De har
Riksadvokaten i ryggen. Borgerskapet verner om sine kjernetropper.
• PROTESTER MOT RIKSADVOKATENS AVGJØRELSE!
• KREV NAZISTENE, MED PLAKATTEGNER
ERIK BL0CHER I
SPISSEN, STRAFFA!
• KREV FORBUD AV
FRONT»!

«NORSK

-NEI ·r1t· SP.RAKLtC·
UNDERTRYKKING
YAB.ANCI ISCI COCUKLARI A YAPILAN KULTUR BASKISINA HAYIR

SIGURD ALl!.ERN, AKP(m-1):
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rasistiske innvandringsstoppen 5
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Fight against all racism and discrimination !
Protiv svakog rasizma svakoj diskriminacije! ----1;:,L)j l? I V ~/4
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Klassekampens fremmedarbeiderutgave
Denne avisa er utgitt av Arbeidernes Kommunistparti (m-1) i Norge. Den er ei spesialutgave av partiets avis, Klassekampen, som spesielt henvender
s_eg til fremmedarbeidere i Norge. I 1976 ga vi ut
to slike prøvenummer av avisa, som blei solgt i
7000 og 6000 eksemplarer. Fra 1977 vil fremmed-

Nei til kulturell
undertrykking
I stortingsmelding ·39 fra 1974, «Om innvandringspolitikken», slår den norske regjeringa
fast at det viktigste målet for undervisninga av
.fremmedarbeiderbarna er å lære dem norsk.
Dette gjelder alle barn uansett alder, uansett hva
de har av skolegang bak seg og uansett om de
tenker å bli i Norge eller re.ise tilbake til heimlandet ganske snart. Det går videre fram av stor~ngsmeldinga at fremmedarbeiderbarna i Norge
ikke har noe krav på morsmålsundervisning, og
at regjeringa bare kan tenke seg å tilby slik undervisning mere tilfeldig.
Hva betyr dette? Det betyr kulturell og språklig
undertrykking av fremmedarbeiderbarna. For
det betyr at de risikerer å glemme sitt eget mor smål, fordi de aldri lærer å lese og skrive det. Det
blir et fremmed språk, på samme måte som norsk. Barna blir ikke tospråklige, men «halvspråklige». Det betyr også at de får store vansker
med å skaffe seg vanlige skolekunnska per i a ndre
fag, fordi undervisninga alltid foregår på et fremmed språk, norsk .
Det er de gamle kolonimaktenes undervisningspolitikk som går igjen. «Herrefolkets»
språk er det eneste som er viktig for innvandrerbarna å lære seg. Her er det ikke snakk
om å tilpasse undervisninga etter barnas b ehov
og forutsetninger. Det er norske kapitalisters
behov for arbeidskraft som styrer skoletilbudet
både for norske og utenlandske arbeidere s barn.
Og ved å · legge all vekta på å lære frem :
medarbeiderbarna norsk, uten hensyn til prisen
de må betale, skaper skolen en ny generasjon
utenlandske arbeidere uten anna utdanning enn
det som skal til for åta imot ordre. Barna blir lært
opp til å se ned på seg sjøl og sin egen bakgrunn.
Deres kultur og språk blir ikke tatt hensyn til i undervisninga i det hele tatt. Og fordi de tvinges til å
skulle følge ei undervisning som er lagt opp for
· barn med n,orsk som mors mål, fordi de tvinges til
å kjempe dag ut og dag inn med språkvanskene,
så venner de seg til å være tapere, til å bli
trakassert og sosialt isolert. På denne måten skal
de bli egna til å fylle de då rligst betalte og har deste jobbene uten å bråke. Denne brutale
kulturelle og språklige undertrykkinga av fremmedarbeiderbarna gjennom undervisningssystemet skal sikre at kapitalens ekstrautbytting av
utenlandsk arbeidskraft lettere ka n fortsette
også i neste generasjon. .
Undertrykkinga er r etta mot ei gruppe av arbeiderklassens barn, men den er e t angrep på
hele klassen. Den tjener til å svekke arbeiderk_lassen og skape splittelse m ellom norske og
utenlandske arbeidere .
AKP(m-1) krever at den norske regjeringa
sikrer fremmedarbeiderbar na både norskundervisning og fullverdig norsmå ls undervisnirig. Vi
krever at undervisninga i de øvrige fagene blir
gitt på det språket som faller lettes for barnet
enten det er norsk eller m orsmå let. P å den m å te~
blir ikke læringa hindra av språkva nsker.
Vi kjemper; m_o t et skolesystem som betyr kulturell og sprakhg undertrykking av fremmedarbeidernes barn.

arbeiderutgava komme ut annen hver måned, seks
ganger i året. Vi oppfordrer norske og utenlandske
arbeidere til å spre denne avisa, til å skrive til oss,
kritisere det som er dårlig og fortelle om hva dere
synes er bra. Avisa vil i hovedsak komme ut på norsk,
engelsk, urdu, arabisk, serbo-kroatisk og tyrkisk.
Redaksjonen i Klassekampen

. YABANCI i,~i ~OCUKLARINA
·YAPILAN KULTUR BASKISINA HAYIR
'Muhaceret kanununun uygu l~
amas1' hakkmda Parlemento
rapurunun 1973-74 No : 39'
su.nda Norve9 hiikiimeti ana
gaye olarak yabanc1 i$9i 9okuklarm'a Norve9 ce ogrenimini on goremektedir. Bu gaye
tespi t eclilirken, Yabanc1 i$9i
9ocuklanrun ya$lan ge9mi$
tahsilleri veya hemen iilekelerine geri doniip donmiyecekle ri hesaba ka tilmam1$ bulunmaktad.11:' Daha b a$ka a c; lk lamalarla, parle mento r apuru ,
yab a nc1 i$ 9i 9ocuklarma ana
dillerinde og renim
gorm e
lann1 ·k abulle nme mekte, y alru z baz1 ozel d u rumlard a
uygun goriilmekted ir.
Bunun manas1 nedi r? Manas1
yab anc1 i $9i 9ocuklarmm kiiltiirel bask1 altm a ahnmas1d1r.
Ma nas1 , . k endi ana dille rini
u n utabilecekleri tehlik esiyle
kar$! k ar$1ya kalacakla n ger9egidir. Boy lece, hi 9 bir
zama n a na dillerini diizgiin bir

$ekilde okuyup yazam1yacak - ta$ 1makt ad1rlar,
oda,
i$ ulanmakta, boylece ileride
lar ve konu$armyacaklarchr. kuvveti. Yabanc1 i $9i c;ocukla- anu ettikleri ve i 5t ismar edeKendileri i9in sanki bir ya· nna Norve99e o g renimi esas bilecekleri bir nesil hazirlambanc1 di! $ekline biiriinecektir kilmd1gmda, ilerisi i9in yeni i$ olacaklar.
Norve9 gibi. Bu duruml~ bir nesil hazirlanm1!z olmakta. Goriina!zte
bu baski bir
9ocuklar iki dilli olam1yaca- Buda verilen emirlere itat gurupa tat bik edidildigi zannklar fakat, iki di! arasmda eden. <;ocuklara kendilerini ve edilirse de, ashnd a biitiin bir
'yan dilli' kalacaklar Buda ge 9 mi$lerini hor bakmaduy- srn1fa yoneltilmi$tir. Boylece
c;ocuk larm okuma siralarmda•
1 kar!z1ya get ir1 akt a A na .i$<;i. sm1f1 kar!z
1
gusu ~1anm1$
om
akt y b
• •
ders konularm1 anlamakta dilleri ve kiiltiirleri og ren- I 1fil$ o 1u n m
a_ ~ a?c11$91·
gii91iiklerle
kar".., 1Ja.:acaklari
• 1 . d e hi 9 k a la a 11nmaI$9Iien kal$I
, ,.!erle Norve9
..,
1menn
..
anlamina gelir. Ciinkii, biitiin makta. Sa nki Norve9 9ocuk- ~$;y(a g~~mJmek t ed~!r.- togretim , kendilerine yaba nc1 lanym1$ gibi o grenime tabi
m b orve? _u urne
bir d i Id e o g retilecek ti r, yani t ut ulmakta olduk larmdan giin inden , ya anc1 1$ 9~-- 9o_cu:
Norvec; 9e de..
be gu
·· n h ep d"l
I
pro blem. y 1e klanna Norvec;
. c;e o. g returu
.
Bu
analy
1$
e$k
I
koloni
veya
ug-r<><:mak
ecbu
.
t·
d
yanmda
kend1
anad11lennde
-,
m
n ye 1n e d
·· . .
.1
..
.
somiirge zihniye tinin b ir ay- biraklimakatadirlar bo 1 ,
e ogret1m ga_ranti emeS1ru
•
-.
'
y ece. .
k ed.
,-,
h
.
rudll'. Ya ru, yaba nc1 i$ c;i 90 c- daima kaybetme alL$ttr1lmak- 1~teme t 1r. yocug a , _ angi
uk larmm tek ogrenmele ri t adU'lar Sosyal yonden yal- d1l daha kol~yina -~; li y~r:'3icab ede n di lin ' Ostiin uk - ruzhg a zorlandlk lan gibi ken- ~~inu lar o .. dilde ___o gr~t! IS1n
m ' dili olmahdir onlarca. Bu dilerine ileride verilecek en 1s, _yoruz . Boylece ogren1m,de
anla y1$ i<;inde c;o9uklarm ko tii i$ ve az iicretede ses 9ocuk i9 in gii 9liikler ortadan
i9inde bu lunduklan $artlar 91karamaz h ale getiri lecek- kalmi$ olur.
gozetilmi ye cek tir.
Yabanci- Jerdir. Bu ag ll', kiilt iir ve di! Yabanc1 i$9i c;ocuklannm
i$c;i c;ocuklan i le Norve 9 b askisi, ya banci i$ c;i c;ocuk - o k ul sistemi yi.iziinden di! ve
c;o cuklan Norve c; kapi talist- larma Norvec; kapitalist/en kiiltiir - bask1sma kar'$1 iJerde
leri ic;in yalmz bir <l eger t arafmdan bilinc;li olarak uyg- biitiin giiciimiizle miicadele
meye d evam edec~ i:z. .

f~,irr~ · ULTURNOG I JEZICNOG
ETAVANJA STRANE DIJECE

Od ul uka Norveske Skupstine (ili
· sabora) pod brojern 39 od 1974 o
Imigrantima
(Doscljenicima)
do nosi zako n o d oselje nicima.
Vlada sle po vij eruje da j c stran_cima d o voljan norveski j ezik. Ovo
vazi za svu stranu d ijecu iako cc
mozd a ta ist a d ijeca sut ra puto vati svojim kue runa. U o vo m dokum entu se d alj c navodi kako
norveska driava nije d uzna davati
sredstva za ucenj c mat crinjcg jezik a.
Sto znaci ova od red ba? Znac i dis"

luim inacija naseg jczika i kulture.
Znaci da ce d ij eca zaboravit svoj
j ezik, zbog toga d a ga nika ne uce.
Dijeca necc imati mogucnosti
uklj ucivanja u no·rmalan rad i
zivot u svojim zcmlj runa: postal
cc j evtina radna snaga J,ao i nj egovi ro dite lj i.
Ovdjc do lazi do izraz ta st a.ra ·
ko lonijalna politika: doselj enici
moraj u ucit i jczik gospodskog
naroda.Gospodski jezik je jedini
j czik ko]e· ce nasa dijeca uc it. U
ovoj zemlji vladaj uca klasa nastoji

nasu dijecu omalo vazit, s time sto
ce ta d ij eca ucit d a su oni norvczani. Na svoj narod gled at cc sa
prezirom i st id it ce se svog
porjekla zbog svog po nizjuceg
po lozaja. Ova b rutalna t lacenj a
nasegjezika i nase kulture osigurat
ce norveskim izrablj ivacima jo sjed nu gcncraciju je vtin c radne snage.
Tlacenje je upereno protiv j ednog
dijcla rad ne klase, ali jc ovo
napad na cijelu rad nicku klasu .
Ovo vod i razjcd injenj u radnika
stranih i dom acih.

Klassekampen
avisa til AKP(m-1)
Klassekampen er avisa til
Arbeidernes
Kommunistparti (ma.rxist-lenlnlsteno).
Fra 1. a.prll-er Kla.ssoka.mpen
da.gøavls . Don komme r ut 8
da.ge r I uka., m~ 8 sider hve r
da.g, bortaett fra onødag, da
den er på 18 sider. .
Klwisoka.mpcnø fremmed •
arbeiderutgave vil komme ut
8 ganger i l\re t.
Klas11o~mpen gir også ut

"

ei lydavis for blinde og svak•
synte.
Abonneme ntsprisene
på
da.gøavlsa er 400 kroner 'pr.

år, 200 kr. pr. halvå.r, 100 kr.

pr. !tvartal (3 mndr.) og 34
kr. for en måned.
·
Postadressa til Kllltlsekampcn er: Klassekampen,
boks 200! Orilnorløkka, Oslo 6.
Kla.ssoka.mpon_ har kontor i

Øvre gata 7. Tlf. : (02) 8749 90.
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AK P ( m-l) - Radnick a Ko munisticka Partija - zahtje va od norveske vlade d a o sigu ra dijeci
stranih rad nika p redavanj c i na
norveskom i na materinskom jeziku . Mi zahtjcvamo da ostali prcd·
mcti II skoli na ist i nacin budu
predavani na onom jezi.ku koji je
dij eci laksi. Na ovaj nacin d ijeca
necc imati t esko ca za u cenje i
komuniciranje u o ba j ezika. Mi,
AKP (m-1), borimo se protiv
skolskog sist cma koji ugnjetava
kult u rno i jezicno dijecu stranih
radnika.
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Five foreign workers at Chateau Neuf in Oslo have laken up the
struggle against racial exploitation and miserable working conditions.
They have been forced to do many exlra jobs thai have nothing to do
with the work they are empfoyed to do. They gel no extra pay for overlime and they have no contract. Some of lhem have been forced lo
work overtime for at (east 300 hours per year!
They are fighting against the owner of the house, <cAndelsfagel»,
where the boardmember and member of parliament, Jan P_Syse, lea ds
the opposition to their just dellJands. Four of the workers have told the
Class Struggle about what is happening,
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STOP THE CULTURAL OPPRESSION
OF CHILDREN OF FOREIGN WORKERS
In parlla m e n tary re port no,
from 1973-74, «On· lmm igra tion policy», the Norwegian governme nt s tates that
the mos t important goal in the
education of the children of
foreign worke r s is to teach
the m Norwegian, This goes for
au children regardless of age,
rega rdless of the ir previous
education a nd regardless of
whe the r they pla n to stay in
Norway or whether they aim at
r eturning to their homela nd
soon. The parllame n tary re ports states furthe r
tha t
chlldren of forelgn worke rs in
Norway are not e ntitled to lnfltrucUon in their mother
tongue , and that the government wlll only cons lder offerlng such lns truction on a
more occaslonal basis.
What does thls imply? It lmplles cultural and llngulstic oppresslon of the chlldren of the
forelgn workers, It lmplles that
they run the risk of lorge ttlng
tbelr own . mother tongue,
because they wlll never lea.m
39

how to read and write in it. It
will
become
a
foreign
Ja nguage, just like Norwegian,
The children will not become
bilingual, but «semi-lingua l».
This implies too that thcy will
m eet considerable difficulties
In acquiring standard school
knowledge In othe r subjects,
because a ll instruction will be
carried out in a forel gn
la ng uage, N orweglan,
Thls Is a repe tition of the
e ducationa l policles of the old
colonial powe rs. The only important Janguagc for the Immigrant chlldren to learn is
tha t of the «~aster race»,
There is no pretence of adapting
instruction
to
the
requJrements and the Jevel of
the chlldren. E ducation of
chlldren of both Norwegian
and forelgn workers Is gea~ed
to what Norwegian capltahsts
re qulre of la bor power. When
all e mphli!lis In the educatlon
of chlldren of fore lgn workers
18 lald on their learnlng Norwegian, rega.rdless of the prlce

these children must pay, the
schools create a new • e nc r ation of foreign workers devoid
of all education other than that
necessary to receive orders,
The c hildre n are taught to
Jook down upon themselves
and their background. Their
culture a nd language is not
taken into consideration at a ll
whe n they a re be ing educated ,
And because they a r e forced to
follow teaching suited to
children wlth Norwegian as
mothe rlanguage, because the y
a re forced to s trug gle wlth
la nguage problems day after
day, they become used to being
loosers , to being taunted and
s ocia lly lsolated, In thls way
they will be s ulted to taking the
worst pa.Id a nd hardest jobs
wlthout complalnlng, Thls
brutal cultural a nd la nguage
suppresslon of forelgn worker
chlldren
through
the
educational system wlll e nsure
tha.t
capltals
extra.
exploltatlon of forelgn labour wlll

pare it to ordinary officecleaning, The concrete floors
are very heavy to sweep. Our
job Is extremely dirty . we
have to clean up vomit a nd
faeces in the cellar for instance. when there has been
discot eque there. When we
clean the windows from out-

Their struggle has been
going on for same time now.
When they first put forward
their demands, the e mploye r
completely neglected them.
Nothing happe ned until they
threatened to go on strike.
.However, 18th March a
was . arranged,
m eeting
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_PICTURE:_
The five _iorelgn workers, Tanas ~astevskl lett, yugoslavla,
AbduJ Raut, Abdu Ghafar and Khusi Moharnmed from Pakistan,
and Kolbjørn Haugen, USA (right). u· they are not worklng on
May day, you will meet some of them in the Faglig 1. mai Front
demonstTation In Oslo. (Photo: Klassekampen)
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more easily contlnue in the
next gene ra tion a lso,
The suppression is directed
against one group of the
worklng c lass' children, but it
is a n attack on the whole
workingclass, and c r eatc splits
be tween
Norwegian
and
foreign workers,
The AKP(m-1) de m a nds that
the Norwegia n government e nsure the children of Joreign
workers lns tTuctlon In Norwegian as well as top standard
instructlon In thelr mothe r
tongue . Wc d emand that the
other subjects be taught in that
language which Is easlest for
the chlld, be It Norwegian or
the chlld 's mothe r tongue. In
thls way educatton wlll not be
prevented by lan1,"llage dlfflcultles,
We wlll fight against a school
system lmplylng the cultural
and llngulstlc oppresslon of the
c hlldren of forelgn workers.

side there is a danger ol
la\\\ng, due to the !act tha t

w he re most ol their demands
were fu\!U\ed . Neverth e\ ess

their main demand, 5 000 kr.
a month was not ful.ffJJed.
FRAUOULENT MINUTES

the security precautions are
poor.
- Wluit have you len n1ed
fro m thcstniggl esofar?

- It Is important to stand
toge ther a nd not tolerate unjust a nd humiliating conditions. You have to fight to
obta in hetter terms. The e m_: The employer a nd his
ployers will never give you
anything unless they are forhe nchm e n have the whole
time t reated us Ilke idiots, as
ced to. We have a ll joined the
trade union now . We have
if we understood nothing .
They have done thelr best to
also learned that it is essensplit us a nd have a ls o p resen - tial toget broad support from
t.ed us as a bunch of lazy and
other workers, groups and instupid people, This is nothing
dividuals.
Without
the
e tse tha n raclsm .
solidarily they have showed,
- Shor tly
a fter
the
we would never have got so
m eeting, the accountant Lunfar as we ha ve today.
den, presented fraudulent
We have got support from
minutes from the negotiathe trade union at Oslo
tlons. These minutes say that
University (Norsk T jeneslewe agreed to work outside the
mannslag avd. 108/4) from
house without extra paythe workers responsible for
ment. We dld not agree to
lhe lechnical equipment in
that. Simultaneously our em- Chateau Ne uf («Reg i»). from
ployer claims that if we do
many s trike-support com nol accept this, he will withmitees and from the Nordraw all his earlier offers.
. weglan Students :Association .
«Regi» decided lo go on syrnLIES ABOUT THEIR WORK
pa lhetic s trike if we went on
sl.rike. The students have
- They ha ve a lso tried to
arranged
lwo
demonmake people believe that we strations in support of our
have an easy job , a nd only
struggle.
complains because we have
We are a lso grat~ful for the
been fooled by the s tudents.
the
Foreign
help from
We have several times asked
Workers Assoc ia tion .
them to come and see forWe wili continue the
themselves what we do, but
struggle. We need support
tney have never s howed up .
also in the future . Send your
- Can you d escrib e yo1tr
support to :
work?
Kolbjorn Hauge1t, DNS,
- Well, you cannot comSlemdals-veien 7, Oslo 3
- What has happened since you s tart ed to fight Jo ,·
reasonab l e
conditions and
betterpay?

!!!U!!l§iil'IIHI!

YIE ~ ..··:tr-~.....,t.--:;JII

FTI[sTØTTE TIL' rnfh11EO~sl10E~~r1h 11 h~t,·, '
I CHP1EAU NEUF
I~ A

PICTURE: ~tudenta dem!)DS~tlon on Marcb !S ni, outalde
Chateau Neuf In support ot the five workers atruggle. (Pboto:
Kla.aaeka.mpen)
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FREMMEDARBEIDERE I BERGEN:

Vi vil ikke la oss
behandle som slaver
(Klassekampen, Bergen)
I denne samtalen forteller lo fremmedarbeidere om mote med norske arbeidsgivere, arbeidskontor og fremmedpoliti. Den ene, Alazar David Meng, er
politisk flyktning fra Eritrea. Den andre vil være anonym.
Åfå fremmedarbeidere her i Bergen til å fortelle om forholda de lever under,
er oftest knytta til dette vilkåret: at de får være anonyme. Del må ikke komme
fram noe som kan identifisere dem. Denne redselen for å stå fram forteller
kanskje mer enn noe annet hvordan fremmedarbeiderne opplever norske myndigheters fremmedpolitikk. De frykter trakassering og utvisning. Og redselen er
velbegrunna.
Fremmedpolitiet i Bergen har skaffa seg et spesiell dårlig rykte. Som den
ene sa, - del er nok å bryte edruskapslova, så blir du utvist fra landet.
·Men norske politikere har
aldri brydd seg om frem medloven og reglene for utvispjng før de nylig fikk det
travelt med å skreddersy den etter den sionistiske mordagenten
Sylvia Rafaels behov. Da ble det
plutselig viktig å endre loven og
ta «menneskelige hensyn» .

-....

ULIK LØNN FOR,
LIKT ARBEID

Det er bare å slå fast at lik
lønn for likt arbeid langt fra
gjelder for fremmedarbeidere .
Alazar David Meng forteller a t
han jobba med tungt fysisk ar-beid for luselønn, 19 kroner
timen. Arbeidsgiveren sa dette
var lønn i prøvetida. «Dette var
OK for meg », sier han . «Jeg ble
lovt bedre lønn etter at
prøvetida var over. Det varte og
det rakk, men noe mer betaling
ble det ikke: Jeg gikk da sjøl og
tok opp lønnsspørsmålet med
sjefen. Da sa han plutselig at de
ikke var fornøyd med arbeidet
mitt, og at jeg måtte fortsette på
den gamle lønna. Aldri hadde
jeg hørt neie om det, og aldri hadde jeg fått en klage. Jeg sa at
dersom de var så misfornøyde
burde de ha sparka meg før,
, men det var jo klart nok at det
ikke var dette som lå under. Etter dette sa jeg opp. Jeg lar meg
ikke behandle som slave,» sier
han. «Jeg veit at norske arbeidere er utbytta. Vi er bare
ennå mer utbytta.
Dette kommer fram på mange
· vis. For det første har frem-

medarbeidere større problem
enn andre med å skaffe seg jobb.
For det andre er det de som får
alle drittjobbene dersom de først
får seg arbeid.»
RESERVEARBEIDSKR.A:FT

På arbeidskontoret sier de rett
ut at de først m å skaffe arbeid til
nordmennene . «Jeg kjenner en
som søkte jobb i Bergen kommune, » forteller den ene.
«Svaret han fikk , var at det sto
nordmenn i kø for å få jobb, og
da kunne han ikke regne med å
få noe. Dette v iser godt nok at vi
bare er en reservearme av arbeidskraft. Det går mange fremmedarbeidere
arbeidsløse i
Bergen nå. Og har du en jobb,
får du bare være glad til. E n
fremmedarbeider kan ikke ta
sjansen på å skifte jobb. Går du
på arbeidskontoret da, hagler
spørsmåla : ble du sparka?
Hvorfor vil du skifte jobb ?
SAMARBEID
POLITI - ARBEIDSKONTOR

Det verste er likevel at arbeidsgivere, arbeidskontor og
fremmedpoliti utgjør en eneste
«hellig allianse» i spørsmål som
vedrører arbeid for frem medarbeidere . Likte ikke sjefen
deg på en arbeidsplass, har du
ikke sjanse til å få deg nytt arbeid. Og det gjelder over hele
landet. Det finnes det konkrete
eksempel på. Jeg kan forresten
fortelle noe som hendte meg
sjøl. Jeg hadde s kifta jobb. Et
par måneder seinere skulle jeg

Og da får du aldri jobb igjen i
Norge.
- I noen firma er del s lik a t det
kan stå fem mann og gjøre samme slags arbeid , mens lønna e r
ulik fo r alle sammen. Over femten kroner i lønnsforskjell har
jeg opplevd. Men er du fremmedarbeider, må du bare passe
kjeften. Del er mange som blir
knekt av delte.
STATSBORGERSKAP
-BARE FOR HVITE'!
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Alazar David Meng.
Klasseka mpen)

(Foto:

fornye a r·beidstillatelsen min. og
gikk til fremmedpolitiet for å få
det gjort. Jeg sa samtidig fra at
jeg hadde skifta jobb. «Det veit
vi. » var svaret.
På den andre sida finnes det
bedrifter som s æ rlig prøver å få
fatt i fremmedarbeidere, og
helst nten arbeidstillatelse, så
de kan utbytte dem ekstra hardt.
P RO VOKASJONER FRA
ARBl<~IDSGIVEREN

Har du først arbeid, blir du undertrykt på de mest jævlige
måter. For det første må du
mene a l arbeidsgiveren har
gjort deg en stor tjeneste ved å
gi deg jobb. For det a ndre er
hver
dag
fyll
med
provokasjoner. Du kan vente
deg å bli degradert fra den
stillinga du har eller gå ned i
lønn hver eneste dag, uansett
kvalifikasjoner. Fem-minutt for
de andre arbeiderne betyr ikke
a lltid fem-minutt for fremmedarbeiderne.
Overtidsbetaling og så videre kan du ikke
regne med å få.Og så har du a lle
sjefene elter deg. De driver med
systematisk
forfølging
av
enkeltpersoner, særlig s like som
viser kampvilje. Protesterer du
mot rasismen, blir du sparka.

Og hele tida veit du at du kan
bli utvist fra landet. Det skal
ikke noe til. Etter sju år kan du
bli norsk statsborger, heter det,
men del er s le tt ikke alltid slik.
Politiet kan bruke hva som helst
for å nekte deg å vær e i landet,
eller å få statsborgerskap. Det
er nok at du har vært uten arbeid. Det er slett ikke noen rett
for fremmedarbeidere å få
'!9rsk statsborgerskap - det er
et privilegium. Du må være hundre prosent vellykka for å få noe
slikt.
På dette området går del for
seg g rov diskriminering både
etter nasjonalitet, hudfarge,
kjønn og hvilken verdensdel du
kommer fra . For eksempel er
det slik at ei utenlandsk kvinne
som gifter seg med en norsk
mann, kan få norsk statsborgerskap etter to år. Men en
utenlandsk mann som gifter seg
med ei norsk kvinne , må vente i
samfulle sju år.
Engelskmenn og amerikanere
har mye lettere for å få statsborgerskap enn folk fra · den
tredje verda.

In this interview Alazar David Meng operates with the employers and the
from Eritrea and his comrade relate foreign pofice.
When Meng s_hould have a newwotheir experiences as foreign workers
in Bergen, Norways second !argest rk-permit a few months after he had
city. They recount on meeling with changed jobs, he informed the
norwegian employers, labour ex- foreign police thai he had starled in
change and police, and how · this a new job. «We know thai» was the
«holy alliance» co-operates.
reply.
Thai the comrade will not give his
When you have first got the job, the
name lo the newspaper, says more employer expects you to be happy in
than anything else about foreign il. Every day you are subject to racist
workers' fears of perseculion and and degrading treatment, and if you
deportation, a fear thai is well foun- show willingness to struggl~ or
ded. The foreign police in Bergen are protest against racism, you'II be
among those who have got them- sacked.
selves an especially bad reputation.
Norwegian citizenship is a privilege
Alazar David Meng relates how he thai few foreign workers can oblin,
and olher foreign workers are lower even if they have been here for seven
paid than their Norwegian comrades years as the Norwegian law demands.
for the same work, «I know that Nor- The police can deny you thai, just if
wegian workers are exploited» he you have been unemployed.lt is much
says, «We are only even more ex- easier for excample, for the English
and Americans to obtein Norwegian
ploited».
citizenship, than for people from the
At the labour exchange foreign
workers gel the message that Nor- third world.
lt's !hat which is real racism, thai
wegians go first when there are job
which is built into the system. lt's
vacanies. They admil openly that
foreign workers are
the Nor- that which stings, not a stupid
«Degos» cry on the street. Most
wegian capitalisls reserve army of
people are not racists. We have a
labour power.
A. foreign worker who comes there to good relalionship with ordinary Norask for a change of job is practically wegians, and we have many Norinterrogated on the reasons for wegians as friends, says Alazar David
finishing. The labour exhange co- . Meng and his comrade.

DEN VIRKELIGE
RASISMEN

Det er dette som er den virkelige
rasismen , ikke et toskete
«degos»-tilrop på gata. Rasisme
er det v i møter når det gjelder
arbeid, bolig, skolegang, det er
rasismen som er innebygd i
systemet. Folk flest er ikke
rasister. Vi har et godt forhold
til vanlige nordmenn, og vi har
mange nordmenn som venner»,
sier Alazar David Meng og
kameraten hans.
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VI skal være reservearbeidskraft for norske kapitalister (personen •
på bildet er ikke identisk med personene i Intervjuet).

June of last year. His fathee was
dead and and his older brother,
who had lived and worked in
Norway for some time, had
agreed_to provide for hlm and
send rum to school. When Parvez
arrived he enlered the country
without a ny speclal difflculties
and intended to start school after
the summer holidaya.
However, the brothers decided
to move to Bærum kommune,
and had to renew their residence
· permlts and register the change
address with the pol!ce. On
pelled him to undergoe of
the basis of a vague rumour
humiliating
medical
in- given the police from a private
the police got the idea
vestigations · designed
to source,
that Parvez was older than 16
disprove his word and have and thus that his passport wass
a take. According to the police
him expelled from the country. Parvez looked older than most
Entirely due to his own boys of his age.
On this basis the police accou ra geo us
efforts,
the
cused Parvez and his brother of
Ministry of Justice at the very giving them false information last minute accepted his com- they claimed that rus, passport
a fake poss!bly purchased
plaint and reversed tile ex- was
ln Pakis tan». As the brothers
pulsion order. One cannot help protested, the police set about a
campalgn to «prove»
wondering if the racist Nor- vlgorous
that the papers were false.
With the threat of deportation
wegian tmmigration Authorities
hanging over Parvez, it was not
would have subjected American d!fficult for the pol!ce to oblaln
oil men and Swiss bankers to permisslon from hlm to subject
himself to a medlcal lnthe same procedures?
vest!gation at Norway's State
Hospila!,
Rikshospitalet.
A
Parvez Akhter is a 16 year-old · department led by Prof. Trygve
boy from Pakistan, who came to Aakhus performed X-rays to
join his brothers household In flnd out the «skeie ton age» of the

Doctors ·c ollaborated
with racist police
·to deport Pakistani
IJ'M'J?IIIJdØ,ii,t·tD1:J42--

Tannstllling bedre bevis
enn pass fra Pakistan? ·

=~=~=:~~~==

To subject people to medical
procedures under pressure is a
practice we are all too faniiliar
with from Hitler's doctors
during the last world war. The
case of Parvez Akhter from
' Pakistan, who came to Norway
last June, shows that legal im•
migrants with valid documents

-

can be subjected to similar
treatment by the Norwegian .
lmmigration Authorities.
The police in Asker and
Bærum claimed, without a
scrap of evidence, that his
passport was a fake and that it
did not show his real date of
birth. They therefore com•

boy. On the basis of this very
doubtful evidence, Parvez was
orde red to leave the country.
The brothers refused to accept
the decision and took legal adyjce, sending a protest against
the decision to a
hlgher
a uthority
Statens utlendlngskontor. The application
was again rejected and Parvez
was ordered to lea ve the country
immediately.
Lucklly the brothers were not
easily intimidated. They contacted the «Juss Buss», a free
legal advice service, whlch for\~arded a new complaint, this
tune to the Minister of Justice.
T he policemen from Bærum
were again ready to provide the
]\,[jnistry with more evidence.
Parvez, they alleged, was only
allowed to remain here i/ he
agreed to 1tnde1·go / 1,rthei·
hmniliating investigations. In-

v~stiga tions
deslgned
to
drsprove both the validity of his
passport and of that whtch he
and his brother sald.
In the meantime Parvez had
received a copy of his blrth certif!cate from the District Health
Off!cer In Gujrat. Pakistan, conflrming that he was bom in 1960
This made llttle lmpression 0 ~·
the Bærum pollce, who arrogantly assume that passports
a nd blrth certlflca tes «can be
bought and sold anywhere over
there». The boy was this time
subjected
to
a
dental
examlnalion performed at the
University of Oslo
an
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examination normally r eserved
for unidentified corpses and ar·
cheologicalfindings.

Scientifically, neither medical
nor dental examinations can
prove the age of a person, only
give a rough indication. The
result of this examinatlon was
however used as final proof that
the documents were false and
the application was again turned
down,
The brothers tenatiously forwarded a new complaint, this
time to the Cabinet.
Finally somebody in the
Ministry of Justice realised that
they had gone too far. And
the brothers finally won their
case. That they won, is due to
their own courageous effort and
the fact that they refused to Jet
the pollce intirnidate them and
deprlve them of their rlghts.
Klassekampen has been in
contact with the dentist who performed the investigat!on for the
pollce, Tore Solheim. Neither he
nor the doctors we spoke to at
the Rikshospital, seemed concerned about the ethical and
r acist aspects of the case.
They seem to trunk it possible
to a void personal responsability
for the use to whlch their «impartlal» professional judgement
are put. They are following a
dangerous precedence . Many of
the doctors who collaborated
wlth Hitler and the naz!s, explained away thelr responsabillty uslng similar arguments.
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SIGURD ALLERN, AKP(m-1):

/Jort med_den rasistiske

~~:~~~~~~~~~~!f!~~.!~eee~~i,~polilikk,
Norske Studentersamfund i Osl

I rinlgssd oppen i_ Det
o. nn e er var Sigurd
Allern fra AKP(m-1). I dette foredraget gikk Sigurd Allern

s~m ~a~ sl~ fast bygde på økonomisk, politisk og kulturell
diskriminering
·

Innledningsvis s lo Allern fast
at «Innvandringsstopp , polititrakassering
på
Fornebu,
fengsling av eritreiske, politiske
flyktninger.
returvisum tvang
for pakistanere. alt dette er
stikkord for den sjåvinistiske og
rasistiske politikken som DNAregjeringa har gått i spissen
for.» I fore draget dokumenterte
Sigurd Allern tre hovedformer
som diskrimineringa av fremmedarbeiderne tar i Norge.
EKSTRA-UTBYTTING
«Alle fremmedarbeidere er
arbeidere. og som arbeidere
selger de arbeidskrafta si og blir
utbytta. Dette g j e lder uansett
nasjonalitet. Men samtidig skjer
det en særskilt hard utbytting av
a rbeidere fra andre land i
Norge, særlig av fremmedarbeidere fra den tredje verden,
Øst- og Sør-Europa. Dels skjer
dette gjennom at de systematisk
rekrutteres av kapitalen til
spesielt lavtlønte yrker i hotell &
restaurant.
rengjøringsarbeid
og liknende.»
Foredragsholdere n påpekte at
det også skjer en ennå mer åpenbar ekstra-utbytting gjennom å
gi uli.k lønn for ett og samme arbeid.
Et eksempel på dette er
Rafinor på Mongstad. der en av
underentreprenørene , Chicago
Bridge, betalte norske anleggsarbeidere 40-50 kr. timen , mens
spesielt importerte pakistanske
grunnarbeidere fikk 7 kroner !
Et annet eksempel er rørledningsfirmaet Santa Fe, som i e t
oppdrag for Norpipe (eid av
blant annet den norske statens
selskap Statoil) lot arbeiderne
jobbe :12 timers dag 7 drr.ger i

' uka. Delte førte til et dyrisk slit
for alle arbeiderne. Samtidig
gjennomførte
selskapet
en
\0nnsfils\<.r\m\ner\ng: amerlk~.nske arbeidere fikk 55 kroner
timen og d~ spanske fikk 11
kroner-.
«De opportunistene som later
som om denne særskilte utbyttinga av fremmedarbeid erne
ikke finner sted, de dekker over
virkeligheten og tjener kapitalen», slo Sigurd Allern fast.
POLITISK UNDERTRYKKING
OG POLITITERROR
Den andre hovedformen for
diskriminering av frer:nmedarbeiderne som Allern trakk
fram er den politiske undertrykkinga. Særlig grovt rammer
dette de gruppeimporterte fremmedarb~Jderne som ikke engang
har individuell oppholds og arbeidstillatelse i Norge. De kan
utvises fra la nde t ut ifra
kapitalistenes egen vilkårlige
avgjørelse .
.
Fremmedloven
gir
ogsa
politiet store fullmakter ·. til
trakassering. og Allern m_mte
eim utvisninga av den indrnke
kvinnen på Fornebu. Politiet
opptrer reint
rasistisk
og
forfølger både innvandrere og
turis ter på grunnlag av hudfarge og nasjonalitet. Jnnførm?a
av returvisatvang for pak1s:
tanere er det siste eksemplet 1
rekka. Nå risikerer en pakistansk fremmedarbeider som
har arbeidet og bodd i Norge i
ma nge år, å bli nektet adgang t!l
landet dersom han drar tLI
København uten å ha sikret seg
returvisum på forhånd .
Det har derfor stor betydning
at norske arbeidere og frem medarbeidere går sammen om
kampen
mot polititerroren,
kjemper mot den politiske diskrtmlnerlnga og at norske arbeidere s tøtter kravet om stemmerett for fremmedarbeiderne.
Den som Ikke støtter kampen
mot den spesielt harde politiske
Undertrykkinga
fremmedarbeiderne utsettes for kan ikke
kalle seg en progr~ssiv, sa
Sigurd Allern.
NASJONAL OG KULTURELL
DISKRIMIN ERI.N G

dl Dken tredje hovedformen for
8
rlrnlnertng som Allern tok
~:
I
foredraget
var
limlnerlnga av rremmed-

Mahmood Pervaiz Butt, formann i Pakistan Workers Wellare Union (Reg,), (Foto: Klassekampen)

Må ha returvisum for
dagstur .t i_l Sverige
arbeidernes spr å k og kultur.
Han angrep sterkt opportunister
og revisjonister som prøver å
redusere fremmedarbeidernes
kamp
og
krav
til
reint
økonomiske spørsmål.
Det viktigste eksemplet som
foredragsholderen trakk fram
for · å illustrere statens reaksjonær e undertrykkingspolitikk
var· den
språklige
unde rtrykkinga. Barn av fremmed a rbeidere i Norge får i praksis
ikke anledning til å lære sitt
morsmål skikkelig. Samtidig er
norsk et fremmed språk. De blir
ikke

to-språ klige, n1 e n

hal v-

språklige. Fremmedspråkelige
barn blir lært opp til å se ned på
sitt eget språk og kulturbakgrunn. Fremmedarbeiderne
sjøl får heller ikke norskundervisning i arbeidstida, og stat og
kommune sikrer minimalt med
informasjon på deres eget
språk . Alt dette tje ner til å
svekke
arbeiderklassen
og
skape splittelse mellom norske
og utenlandske arbeidere «Derfor må vi kjempe mot et skolesystem som betyr kulturell og
språklig undertrykking av frem medarbeidernes barn, derfor
må vl avsløre og reise· kampen
mot undertrykkinga av de
mange nasjonale minoritetene i
Norge.»
SJØLKRITIKK FOR
SJÅVINISTISKE FEIL!
I
foredraget . redegjorde
Sigurd Allern for AKP(m-l)s syn
på innvandri~gsstoppen. Vi gikk
mot den da innvandringsstoppen
ble innført i 1975, slo han fast, og
da
regjeringa foreslo
den
forlenget på ubestemt tid ifjor
stille AKP(m-1) parolen: «Bort
med innvandringsstoppen». Etter vår oppfatning fører den W
økt bruk av gruppeimport med
s lavekontrakter for arbeiderne
og den fører til rasisme. Allern
dokumenterte ut ifra mnvandringsstatistikken at det s~esielt er arbeidere fra Asia,
Afrika og Latin-amertka som
innvandringsstoppen i praks!_:
s tenger ute.
Sigurd Allern trakk o~s~ fram
t
d n
marxist-Je mmstlske
a
~sen for endel år tilbake,
bevege t,· et ble stifta sjøl hadde
før par
·
· n
. rt feil og s tilt krav om m ~~~dringsstopp. Blant anne\~:~
grensene»
en
«Steng
b kle i e t numKlassekampen ru
t
. 971 På partiets førs e
·
mer 1 1
la avla ndsmøte ble denne paro
e n det ble på grunn av:
vist, m
ti ke feil ikke
høyreopportun Is s
0
tatt noen virkelig s jølkr~t~~-elt!

imidlertid nødvendig å slå fast
at ml-bevegelsen også i denne
perioden solidarisk s lutta opp
om fremmedarb e ide rnes kamp i
·Norge . Klassekampen støtta
opprettinga
av
Fremmedarbeiderforeninga og gikk ha rdt
ut mot forsøk på utvisni ng av
fre mmedarbeidere og ulike former.for trakassering.
AVVIS Dl<, N REAKSJON 1ERE
«KUL»-PROPAGANDAEN !
Sigurd Allern tok e t kraftig
oppgjør med den reaksjonære
trotskistiske

g ruppa

«Kom-

munls lfsk
Arbeiderforbund»
(«KA») og «Kommunistisk»
Universitetslag («!<UL» ). Disse
revisjonistiske,
trotskistiske
gruppene har i mange år forsøkt
å spre sine reaksjonære linjer i
fremmedarb eid erspørsmål e t
under dekke av å angripe stenggrensene parola . Dels gjør de
dette gjennom å
forfalske
AKP (m-l)s linje . De prøver å gi
inntrykk av at Klassekampens
oppslag i 1971 er representativt
for partiets politikk, plukker
fram løsrevne sitater og dekker
av a lle krefter over partiets
program fra 1973 og partiets offentlige uttalelser mot innvandringsstoppen i 1974 og 1976.
Taktikken til disse gruppene
er he le tida å sverte og angripe
det e neste partiet som bekjemper innvandringsstoppen
og som i praksis har støttet opp
om fremmedarbeidernes krav
og kamp. Desto mer AKP(m-1)
h a r angrepet sjåvinismen, gjort
opp _med tidligere feil og
angrepet statens innvandringspolitikk, desto m er har også
«KA » og «KUL » trappet opp sine
vllle angrep på p_~rtiet. De er
ikke bare trotskister og revis jonister, de har også avslørt
seg
sjøl
som
reindyrka
provokatører, slo Sigurd Allern
. fast.
Forklaringa
finner
vi
i
«KUL»s og «KA»s egen line,
oppsummerte Sigurd Alle rn. De
framstiller
konsekvent
imperialis men scim «progressiv»
og
skjønnma ler
fremmedarbeidersxstemet. Derfor har de
gjennom mange år heller ikke
angrepet den organise rte gruppeimporten og slavekontraktene. Disse gruppene nekter
også å ta opp den nasjonale undertrykkinga og prøver å
redusere
hele
fremmedarbeiderspørsmålet til at alle arb e idere er arbeidere, og at alle
arbeidere utbyttes økonomisk.
De benekter I pra_ks1s den
særegne
undertrykkinga av
fremmedarbeide rne og angriper
f
ksempel fremmedarbelders~~=jonen i Faglig 1. malfronts

Visumtvangen for pakistanere som skal inn i landet, ble in.nfort i oktober i fjor_. Med denne særordni~ga blir et
bestemt folkeslag diskriminert i forhold til alle andre utlendinger I Norge. Myndighetene har dessuten innfort en
regel om returvisum, som ingen andre land har maken til.
.
.
.
.
En pakistansk fremmedarbeider som allerede har lått ubegrensa arbeids- og oppholdst,~latelse I Norge, kan h~evel ikke engang besoke venner i Sverige i en week-end uten forst å ha skaffet seg returvisum fra norske myndigheter.
Mahmood Pervaiz Butt er formann i Pakistan Workers Welfare Union (Reg.). Han forteller hvordan han og landsmennene hans ser på visumreglene, og hvordan de virker i praksis.
Jeg kan bruke meg sjøl som
eksempel. Jeg har arbeidet i
Norge i seks år. 1 begynnelsen
måtte jeg fornye oppholds- og
arbeidstillatelsen årlig, men
seine re fikk jeg en oppholds- og
og arbeidstillatelse som er
gyldig så le nge p asset mitt er
gyldig. Men hvis j e g nå vil
reise ut av landet, for eksempel på ferie, så må jeg likevel
gi beskjed til norske myndigheter og få et nytt «returv isum » av dem for å få komme
tilbake igjen. E llers kan jeg
risikere å bli avvist på grensa.
Den oppholds- og arbeidstillatelsen jeg har er a ltså plutselig verdiløs.
Det er mange land som
krever visum av utlendinger
som reiser inn. Men denne ordninga med «returvisum » finnes
det ikke maken til I noen del av

kommer tilbake . Og det sjøl
om de har arbeidet her fast i
mange år.
· .
.
Den tidligere formannen i · En pakistaner kan ikke sa
Fremmedarbeiderforeninga mye som krysse grensa for en
tok spørsmålet opp med stats- week-end, uten s likt «returminister Nordli. Statsminis- visum ».
En slik diskriminering av
teren s varte at han ikke kunne
forandre noe på ordninga. Det pakistanere har ikke noe med
rettferdighet å gjøre, det
var ::;tortinge~ som hadde inmed
internasjonalt
nført den. Vi hadde likevel et bryter
håp om at noe ville bli gjort et- anerkjente
menneskerettig•
ter den samtalen. Men det er
heter.
gått m a nge måneder siden da,
Pakistan Workers Welfare
og situasjonen er a kkurat s om
Union (Reg.) er en velferdsfør. Det hender a t pakistanere
organisasjon for pakistanske
som arbeider i Norge får
arbeidere. Vi er uavhengig av
telegram heimefra om dødsfall
norske partier og blander 'oss
eller sjukdom i familien, så de
ikke i norsk partipolitikk. Men
må reise straks. Men hvis det
i denne saka oppfordrer jeg
er sist i uka, og kontorene er
alle, både politiske partier.
stengt, så må de vente. For de
fagforeninger
og
andre
må ha ordna med returvisum
organisasjoner om å støtte oss
før de drar. Ellers risikerer de
når vi kjemper for å få vekk
å bli nekta innreise når de
den di'skriminerende ordninga.
verden. Den er helt spesiell for
Norge .

<<Re-en~ry>> visa for
a daytrip to Sweden
The visa restriction for Pakistanis who are coming into the country, was introduced in Oktober last
year. This special regulation discriminates against a certain nationality in comparison to other
foreigners in Norway. The authorities have moreover introduced a regulation for a re-entry visa,
which no other country has the like of.
A Pakistani foreign worker who has already got work and residence permit for unlimited time
in Norway, ·can all the same, not even visit friends in Sweden to the weekend withour first
obtaining a re-entry visa from the Norwegian authorities.
Mahmood Parvaiz Butt, is chairman of the Pakistan Workers Welfare Union (Reg.) He tells
how he and his countrymen look upon visa regulations, and how they are operated in practice.
I can ta ke myself as an
example. I have worked in
Norway for slx years. In the
beginning I had to re new my
work and residence permil
every year, but later I got a
work and residence permlt
which Is valid for as long as my
Passport is valid.
But now lf I want to travel
out of the country, on hollday
for example, I must now Inform the Norwegian a utho•
ritles and get a new «r e-entry»
visa from them in order to get
back in again . Othenyise I risk
being turned away at the border. The work and resldence
permlt I have Is suddenly worthless .
Many countrles demand a
visa of foreigners when they
come In. But this regulatlon of
a «re-entry» visa Is not found
anywhere else In the world. It

is qulte unique to Norway. The
previous chalrman of the
Foreign Workers Association,
took up this questlon with the
Prime Minister Nordli. The
Prime Minister replied that he
could not change anythlng In
the regulatlon. It was the
Parllament whlch had introiiuced It. We had all the
same a hope that perhaps
somethlng would be done after
thls conversatlon. But that was
many months ago and the
sltuatlon Is the same as b efore.
It happens that Pakistanis
worklng
ln
Norway
get
telegrams from home about
death or s!ckness Jn the famlly,
so that they must travel back
lmmedlately. However lf It Is
the end of the week, the Consulate Is closed, so they have to
walt. Because they must

i deler avf_bk ekv!f~~~e~j1~inistlske
artikler 1
.
standpunkter Jeve vider~- ifjor
Partiets 2. landsmø e
a t p arola om
togM t denne poiitikken stiller
høst oppsummerle
71 var en
. « o roletarisk
internasjoinnvandringsstopp I 19 t brudd
vi
p solidaritet og enhet
grov sjåvinistisk feil og e . ternallsme, norske arbeidere og
å
den
proletariske 111
P
prinsipper.
mellom darbeidere . Arbeidere l
arrange a re-entry visa before
fremme
,
nasjonallsmends t p artiet gjør
alle land, foren dere. »
Samtidig me a
det
denne sjølkritikken er Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

they lea ve. Otherwise they risk
being refused entry when they
return. And lhat, even if they
have worked here permanently
for many years. A Pakistan!
cannot so much as cross the
border for a weekend, without
such a «re-entry» visa.
Such
discrimlnatlon
of
Paklstanis, has nothing to do
wilh justlce, it vlolates internationally recognised human rlghts. Pakistan Workers
Welfare Union (Reg) Is
welfare
organlsatlon
for
Paklstani Workers. We are independant of Norwegian parties and do not mix oursel ves
wlth Norwegian party polltics.
But In thls case , I urge all, both
polltical parties, Trade Unions
and other organisatlons to support us when we fight to gel
thls discrlmlnatory regulatlon
removed.

a:
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BILDET; De ni pakistanske fr~mmeda.rbeiderne _h ar måttet legge ned streiken etter dårlig skj~lte .
trusler om utvisning. Nå går de til rettssak mot ra.sisten Wolleb!lkk, eieren a.v A/S Norsk Champignon.
Kampen er Ikke slutt. Rettssaken koster penger, og de ni trenger fortsatt full støtte, økonomisk og politisk.

Cha111pignonarbeiderne
til rettssak
. Det ~ar den 9. septe~ber ifjor a! ni paki_stanske arbeiderne ved Norsk Champignon A/S gikk
til streik mot trakassering og usaklige oppsigelser.
Presset av indirekte trusler om utvisning, har de ni sett seg nødt til å nedle
t 'k og
.
soke m1"dlert·d·
1 1g arbe1.d. Av hensyn t·1I arbe1"d~tillatelsene
sine, ble de nødt til å gge
t s rei
å enttsak
·1stedet. Denne rettssa ka mot eierne
·
·av Norsk Champignon
·
sa
se
P
familien Wolleb kk · re·kt· e
·
·
·
li
ål
·
I
'
e , reiser v1 1g
prms1pp1e e spørsm~ om opps1ge sesvernet som har betydning for hele arbe1·derkl assen.
Wollebekkfamilien som eier
Norsk Champignon er kjent
som
særlig
reaksjonære
kapitalister. Lav lønn og
trakasserlng har både norske
arbeidere
og
fremmedarbeidere fått føle på kroppen.
Mange arbeidere har også sluttet i protest. Diskriminerende
skjellsord og trusler hadde
vær~ vanlig kost for fremmedarbeiderne når de protesterte
mot tilfeldig behandling og
overgrep.
BAKGRUNNEN FOR
STREIKEN

&o«tJ S'I(E.lJS IY/01(/J,fSET

/Jstµcmm

~~!Jl.165

BD..DET: Åge Gram,rud, medlem av Arbelderl!Brtleta ungdolllllorganlsa.sjon, AUF, gikk I spissen
for øtrelke!Jryterne. Og den skitne virksomheten
deres blei forsvart av ILO-ledelsen.

For å få en slutt på dette
organiserte de ni pakistanske
arbeiderne seg l Skog og Landarbeiderforbundet, og tok opp
forhandlinger med bedriftseierne - familien Wollebekk.
De krevde overtidsbetallng og
etterbetaling av overtid de var
blitt snytt for gjennom lengre
tid. Fordi det er vanlig å sette

fremmedarbeiderne tll andre
og dårligere jobber enn det de
var ansatt for å gjøre, krevde
de en arbeidsinstruks. De krevde høyere lønn, og protesterte
mot at det ble gitt lokale lønnstulegg til uorganiserte a
beidere som de fagorganiser[~
Ikke fikk. De protesterte mot
å?en trakassering fra bedr'ft
e1e~es side, som trusler I s- .
«utvisning» og
f
om
.
« remmedpolill ». Sist · men i'kk e minst
k rev d e de at 2 arbeid
'
var usakli
ere som
tatt Inn igj g oppsagt skulie bli
en.
kl~r\ter flere møter ble det
vllle aåt bedriftseierne ikke
g
med på
kravene
noen av
brøt sam og forhandlingene
men.
de?t! 9 arbeiderne fikk etter
f b lngen støtte fra sitt eget
t~r a~~~i~e~~edet fobr å gi støtte
L
an · efalte sko
~g andarbelderforbundet de
remmedarbeiderne å sl opp
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I

sine jobber, vel vitende om at
de_ da ikke engang ville få ar·
be1dsledighetstrygd.
men
måtte ta til takke med sosial·
hjelp . Dette ble for mye for de 9
arbeiderne og etter at yt•
terllgere 3 arbeidere ble
sparket uten grunn gikk de Ul
streik.
•
RASISTISKE A VISLØGNER
Umiddelbart
etter
at
streiken var et faktum startet
de borgerlige avisene sin mis•
lenkellggjørlng av streiken og
de streikende. Verst var M·
belderbladet som kom med
beskyldninger om at streiken
var startet utenfra nærmere
bestemt av AKPc°m-1). M·
helderbladet trykket også
Wollebekk's beskyldninger om
at streiken var et oppgjør
mellom
to
grupper
pakistanere,
og
at
de
uorganiserte
fremmed·
arbeiderne «fryktetfor sitt uv»
og måtte ha beskyttelse.

7

NAZI-TERROR IN TROM;ø~1m1:1u"

BOOKSHOP DYNAMITED
On the evening of Sunday March 13th, the Oktober bookshop in Tromsø and
a building nearby were dynamited by neo-nazis. It is pure chance that the
people living in the building were not killed.
The explosion was a conti nuation of the previous terror and provocations
against the book-shop and progressives in Tromsø. The neo-nazis have been
given encouragement in this persecution by a united bourgeois-press and the
Tromso-police, who have done their best to belittle the nazi-terror.
It is pure chance · thal the
people in the bookshop left a
couple of minutes before the explosion. ~ikewlse it Is a miracle
that the people living upstairs in
the same building were -not
seriously injured or killed. The
dynamile was placed so as lo
cause fire when il exploded , but
due to chance the house did not
catch fire . And the residents survived .

ENCOURAGEOBYPOLlCE
AND BO RGO IS-PRESS

The neo-nazis have been given
encouragement in their perseculiori by a united bourgeoispress and the Tromsø-pollce,
who have done their best to belittle the nazi-te rror. They ha ve
conslantly
referred
to
«youngs ters», «war be tween extremist-groups» and so forth .

But everybody knows \hat
lhose «youngsters» are nazisympalhizers who know what
they are doing. Whenever these
nazi-provocateurs have been
reported lo the pollce , they have
just been asked to move along
with a frie ndly tap on lhe ir
shoulders. And this has been the
case even when they have been
commi tung serious crimes, such
as stabbing people , bealing
people up, threalening people's
lives ,
organizing
sabotage
agains t the bookshop and so on.
Oniy a month before the explosion , the same group tried to
set the bookshop on fire .
At the same time the bourgeois. press has continued its reactionary campaign against communists a nd progressives. The
essence of the bourgeois crusade
against communists, is that it is
crimlnal
to seil
just as

P ICTUR~: 460 persons pa rticlpa ted ln the de mon/ltratlon arraø ged
by Anti-fascistisk komite ln Tromsø Two days a fter the exploslon.
(Photo: Klassekampen)

revolutionary hooks as it is to
blow up a books hop and possibly
kill one or two persons.

in arresllng the guilly persons,
bul of compiling information
about progressives.

THEPOLICE
PROTECTS T HE N AZIS

PEOPLE'S OEI\IANO:
F IGHT N AZISM

From the beginnirig the police
dld their best to slow down the
investlgatlon and protect the
neonazis. Instead of examining
the well-known group of naziprovocateurs, the police launched
an
impressive
inlerrogation of the people who in
one way or another were connecled to the bookshop !
The pol!ce wer e not interested

PICTURE: I t is pure chance that no one was killed or injured in
this buildlng. (P hoto: Klasseka mpen)

De 9 arbeiderne anmeldte
Arbeiderbladet og spurte om
det var fordi de var fremmedarbeidere fra den tredje verden at en norsk avis kunne gå
så langt I sine angrep. Arbeidernes syn ble dels boikot ta
og dels forvre ng t i den
borgerlige pressa. Til og med
del al de laget sine egne løpesedler som var deres eneste
mulighet til å forklare seg. ble
brukt for å mistenkeliggjøre
streiken.
LO-LEDELSEN FORSVARTE
STREIKEBRYTERI

LO-toppen og Skog og Landarbeiderforbundet kastet s eg
inn med fullt forsvar for den
velkjente rasist en Wollebekk.
De erklærte at s treiken startet
på t ross a v resultatrike forhandlinger. Men Skog og Land
kunne ikke legge fram et
eneste konkret bevis på dette .
Da Wollebekkfamilien tok
inn streikebrytere til å fylle
jobbene til de 9 arbeiderne.
gikk LO-toppen ikke engang av ·
veien for åpent å forsvare
streikebryteriet.
STØTTE OG
SOLIDARITET

mens revisjonistene i SV•
ledelsen og «NKP» saboterte
streiken
og
solidaritetsarbeidet fra første s tund . Den
lille revisjonistiske gruppa
KUL/KA angr ep også de
stre ikende, mente Skedsmo
Samorg. burde overta saka og
snakket hånlig om «mindretallsstreik».
Kampen som Champignonarbeiderne har reist mot
usaklige
oppsigelser,
trakassering
og
diskriminering og for retten til
å fagorganisere seg, har s tor
politisk betydning for alle arbeidere.
.
· Rettsaken kos ter penger .
send støtte Ul de 9 arbeiderne,
vi Ali Akhtar Malik, Postboks
93, 2020 Skedsmokorset. Postgirkonto 2 28 24 65.
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Not to loose face completely,
the police finally had to do
something. They arr es ted two
persons, Geir Tom Ha nsen and
Lars Magne Larsen . These two
are well-known me mbe rs of the
group of nazi-provocateurs in
Tromsø. They were also among
the mob thal coilected outside
the bookshop shorlly afle r the
explosion , and demanded to see
the smashed communis l-brains!
Fascism is the naked face of
the bourgeoisie, when the
democratic mask is torn off.
Today the rulers can manage
withoul fascism governing the
state , bul they have no interest
in
fighting
fascism
and
outrooting it.
Fascis m is the most brutal
form of oppressing the working
people, and even if the neo-nazis
are relallvely few in Norway
today, we must start fighting
lhem now ! We must never a ilow
fascism to grow again in Norway. In this ani-fascist struggle
(oreign workers a nd Norwegian
worke r s have common \nleresl .
FULL CLARIFJCATION OF
THE ATTEMPTED ASSASSINATION IN TROMSØ!
BAN
THE
NAZ~PARTY
«NORSK FRONT» !

PICTURE:
Police protect.s
nazis. This person was immidiately arreste d when he tried to
hang up th.is poster out.side the
books hop. The text says: Ban
Norsk Front (the nazi party) .
(Photo: Klassekampen)
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FAF OG SIONISME-PARAGRAFEN:

I tråd med FNs resolusjoner
Regjeringa har fortsatt ikke· gitt
opp forsøket på å kneble Fremmedarbeiderforeninga (FAF),
I statuttene har FAF slått fast at

den skal - «stolte tredje verdens
kamp
mot kolonialisme og
sionisme». Pressmiddelet er å
li I t b ·1 ·
d
stoppe a e s a s evi gnmger ersom FAF ikke fjerner dette avsnittet. På spørsmål fra Klassekampen sier byråsjef Mauritzen i
Kommunaldepartementet at «av
praktiske grunner» har departementet enda ikke tatt noen
avgjorelse, men at de står fast ved
sitt standpunkt

diskr iminering er vedtatt i en
rekke av underorganisasjoner i
FN, i in lemasjonale fora som
I<vinnekonferansen i Mexico, i
Organisasjonen for Afrika nske
stater (OAU), på det Afroarabiske toppmøtet i Cairo nylig
osv. FN-resolusjonen viser blant
annet til en resolusjon fra OAUs
tolvte ordinære sesjon i Kampala i 1974 hvor det he ter
«Ras ist-regimet i det okkuperte
Palestina og rasis tregimene i
Zimbabwe og Sør-Afrika har et
feiles imperialistisk opphav og
utgjør et hele og'har den samme
rasistiske s trukturen og er intimt knyttet s ammen i en
politikk som ha r som siktemål å
undertrykke menneskets verdighel og integritet. »
Regje ringa vil også nek te
FAF å solidarisere seg m ed det .
palestinske folket og PLO. Men
også her handler F AF i tråd med
FNs resolusjoner som gjentatte
ganger har understreket elet
palestinske folkets rettferdige
kamp og som a nerkjenner PLO
som en frigjøringsorganisasjon.
Et flertall av verdens nasjoner
og folk har fordømt sionismen
som en form for rasediskrlminering. Del er FAF som er på
Unje med den internasjonale
opinion i delte spørsmålet og
regjeringa
som
står
på

ekstremist-standpunkt. DNA-re- ·
gjeringa har i alle år vært staten
Israels og sionismens varmeste
forsvarere. I dag sti lle r DNAregjeringa i Norge i bås med
Sør-Afrika, USA og en handfull
andre imperialis tstater mol et
fle,rtall av stater i verden.
Mange
fremmedarbeidere
spør seg nå om Kommunal- og
Arbeids departemente t ville ha
våget å gå fram på denne

måten, hvis ei norsk forening
hadde vedtatt en slik paragraf.
Fremmedarbeidere og nors ke
arbeidere og progressive må stå
sammen mot Kommunal og Arbeidsdepartementets
utpressingsforsøk mot F AF.
Støtt
Frem m edarbeider foreninga ved å oppfordre din
nasjonalforening til å protestere
mol dette overgrepet fra norske
myndigheter.

Mot dette sto fra første stund
I<om m u nal depart ementet
solidariteten og s tøtten fra fagl'l t FAF
då
foreninger,
Fremmed_prøver li få del 1 a
ve
ha· «kamp mol sionismen» l
arb eiderforeningen, . s tuden ~
blitt
k
g l'Unnlaget s itt har
en e snisasjoner'
kvlJUlefron .
orga er og individer over hele
trem
gruppering,
som
«diskriminerer e n folkegruppe»,
fax;;id:t. Faglig opprop ble satt
~fa~~:øf:::for ikke lenger kan få
igang og sollda1itets møter og
d emons trasjoner ble holdt over
va er det så FAF ha r gjort
H
j
d l
hele landet. Særlig aktlveb ~~;
seg~kyldlg
i? FAF har g 0 :t e
streikestøttekom! teene
a
FNs
generalforsamling
hai
oppd pengeinnsamlinger og
fordret alle regje ringer. og
:~kottkampanje_r. ~~~ Woll\
organisasjoner til å giøre,
bekk's
sjampmJo
.
nemllg å ta avstand fra alle forpolitiske partier var u~~~i~:~
mer for ras isme, som apar theld
og sionisme. Resolusjoner som
BILDET: Fra F ~ dem onstrasjon m ot rasisme og dlskrimi•
AKP ( m-1>
~~eres som hele
fordømmer s ionismen som en
nerlng li. oktober ifjor I Oslo. (Foto: Klassekampen)
or ganlsasjo(~relken fullt ut. Parolen gje lder fortsatt: Bolform for rasisme og rasetida st.øtltekale SV-Jag støttet, kott Wolle bekk8 sjampinjonger!
E nkelte o
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SLAVEARBEID OG
·sPLITTELSESMAKERI
ASKIM ~CJ EMISKE:

MOT flASISME
OG N~A ZISME
Askim Kjemiske Arbeiderforening der arbeiderne ved Viking-Askim er
organisert har 820 medlemmer. Omlag 20 nasjoner er representert.
På årsmotet 12. februar i år, vedtok foreninga enstemmig å slutte seg
til kravet om forbud mot det nye nazi-partiet til Norsk Front:
«30 år e tter krigen og opp- fagbevege lsen som u tgjøres
gjøret m ed landssvikern e av frem m edarbeiderne . Vår
ser vi a t nazism en igj en fore ning har mange medlem s likker hodet fram h er i lan- mer fra a nd r e nasjoner.
det. Nor s k F ront er e t Gjen nom å kreve forbud av
e kte født barn av Nasjonal Norsk Front vil vi gi utt ry kk
Samling, som et samle t norsk for enhet og soli dar i tel
mellom a r beider e fra a lle
folk vedtok å forby i 1945.
Norsk
Fron t
kan
se nasjonez· ved Viking-Askim .
ube tydelig ut i dag, men vi . Vi skal avvise a lle fo r søk på å
ha r smer telig e r fart a t selle norske arbeidere opp
nazismen må tas a lvor lig og mol utenlandske arbeidere .
Vår forenin g vedtok 2.7.75
be kje m pes ak tivt a ll erede
men s de n står svakt. Norsk en uttale lse som lok avstan d
F r ont må ikke gis anledning fra forløperen ti l Norsk Front
del såkalte Nasjon a l
til å vokse og s t yrke seg ved å
bli a nerkjent som legalt par- Ungdomsfylking . Vi slutter
oss d erfor h e ll naturlig til den
t i.
Or ganisasjonen rette r seg sterke bevegelsen som n å er i
gang b lant fagorganiserte
m ol fagbevegelsen gene r e lt
mol ny-nazisten e og krever
og med si n u ti lslørte rasisme
for b u d av Norsk Fron t».
spesie lt mol den dele n a v

I. TrQ~a11.... a/s
BØKER

e

PLJ~KA TER

e

(Klassekampens utsendte medarbeider, Askim)
. Askim Kjemiske Ar~eiderforening vedtok 2.7.75 å ta avstand fra forloperen .
til Norsk Front - NasJonal Ungdomsfylking, og fulgte på årsmotet 12.2.77 opp
med å, kreve forbud mot Norsk Front. Uttalelsen fra årsmotet ga uttrykk for
For a lle u nn tatt e n a v frem-·
medarbeide rne var u t talelsen
fra årsmøtet i Askim Kjemisk e
he lt ny . Styret i fore n inga hadd e
ikke oversatt denne de len av
b eretninga. Andre deler var
oversatt. Slik som arbe idsforholdene er på Viking er mangele n
på inform asjon a v avgjør en de
b etyd ning . På g runn av de
m a nge fremmedarbeiderne er
s p råkpr oble m e ne åpenbare.

DET ULMER P Å
FABR IKKGULVET

lønn fra uke til u ke. Lønnss lippen er typisk nok så oppdelt
a l del er nesten håpløst å kont rollere om den er r ik tig.
Sjøl om man jobber for harde
livet - på a kkord - tj ener man
ikke mer enn fra 30 øre til e t par
k r oner m er enn om m askina
s tår. «H va er da vitsen m ed å
jobbe som en s lave? Det lønner
seg fak tisk å sabotere maskin a!
Jeg vil a ldri legge igjen det
beste av livet m il l til e t selskap
som Viking,» sier en a nnen av
fre m medarbeiderne til Klassekampen.

Ved fastsettelse av a kkordene
bruker de tidsstu d ier. på de
«Hvis jeg hadde v isst del jeg
nyes te fremmedarbeiderne som
vet i dag, hadde jeg aldri dratt
e r ivrige etter å v ise hva de kan .
til Norge, » s ier e n a v arbeiderne . «Men vi skal stå ved maskinene i
fra
J u gaoslavia .
«Ar- mange år, vi kan jobbe hardt
beidsforholdene er groteske og
over kort tid, m e n vil ødelegge
lønna liten. Vi ble lovet gull og liv og helse så harde som akkorgrønne skoger, og b lir be handlet
dene er. Bedriftslegen er desssom slaver. Her får de den beste
uten el eget kapitte l for seg . Han
arbeidskrafta som finnes, og ser
trur vi simulerer. I ett tilfelle sa
på oss som drill.' Arbeit machl
han a t jeg skulle bare gå tilbake
frei ', sto del på porten Ul kontil a r beide t , men j eg i nsis terte,
sent r asj onsleiren i Auswitch .
jeg v ille ha .e n annen lege, og han
Det samme kunne ha stått
sendte meg u midde lba r t ti l
u tafor porten i Askim.
sykehus, og der b le jeg liggende
I løpet av de v~l lo og el halvt
i 12 dager.
år jeg har vært her har jeg k jøpt
Vi er forbanne t over forholmeg ei klokke og en radio. Mer
dene i Ask im. Vi m å organisere
har jeg ikke hatt råd til , enda jeg
oss og stå sammen . Splittet er vi
jobber som en hest. Når skiftet
ingenting, sammen kan vi gjøre
er ferdig er det bare å gå rett til
sengs.»
mye! Slik det er nå har bedrif ten
sikret seg på a lle m å ter. Vi bor
Bortsett fra gruppeakkorder,
er det ingen av a rbeiderne som
bla n t
a nnet
i
bedriftens
leiligheter - husleia trekker de
har samme løn n. Sam me arav på lø nna.
beider får he ller ikke sam me

enhet og solidaritet mellom arbeidere fra alle nasjoner ved ~iking, Askim.
Klassekampen har hatt et intervju med fem fremmedarbeidere to~~ høre h11
de mente både om denne uttalelsen og om arbeidsforholdene ved V1kmg.
BEDRIF TA SPLITTER
ARBEIDERNE S YSTE MATISK
De fo r søk er å sette ute nla nds ke og norske arb eider e opp m ot
v ed
at
fremh verandre
medarbe iderne oftest få r d e
tyn gste og fa r ligste j ob bene . E n
a nnen fiffig m åte de bruk er for å
s plitte folk e r a l n oen av-fremm edarbeiderne
får
opp kjø pslønn - høyere enn de andre, og b edre job ber. Noen får
mid t i laget, og noen d årlig.
Lønnsforskjellene
er
store .
Klassekampen så på e n del lønnsslipper, og sammenlig n et. I del
ene . tilfellet var timelønna 32
kron er, mens s n ittet for den andre var på ca. 22,50 ! Det b lir
m a nge tusen k ron er på etl år.
Dette var en bevisst politik k fra
sels k apet, var de fem enige om.
Viking-konsernet profilerer
grovt på utbyttinga av a r beiderne. Et regneeksempel
v iser hva arbeiderne s ilter ig j en
med av verdiene de skaper. En
arbeider
som
lager dekk,
produserer dekk til en salgspris
på godt over kr. 100 ooo· h ver
dag. Med ei timelønn på 22,50,
får han k r . 180,- for den jobben
(kr.22,50 I å lte timer} . Han får
a ltså igj e n 0,18 prosent av
salgsverdien for det ha n har
laga.
«GÅ P Å-RAPPORT»
- F Å REFS
Viking , Askim har også et eget
r efsesystem - det heter al man
s kal gå på «rapport». Det s kal
da gjelde forhold hvor bedrifta

ha r e t e lle r a nnet de vil ta opp
med a rbe ide re n . De r tropper
forma nn op p, o verforma nn, kon.
trollør, even t uelt e n tillitsmann
og a rbe idere n sj øl. Der ha r arb eiderne ingen rettigheter. De
s ka l re tt og s le tt ta imot kjeft i
offisie ll fo r m . Der som man
prøver å s i n oe får m an bare
b eskjed om å h olde kjeft. «Menn esk efor akt» var kommentaren
fra d e arbeiderne Klassekampen s n a kket med.
Mange har fått sparken. Noen
er b litt lokket til å sk ri ve under
s in egen oppsigelse, for da skulle
de slippe å få s p arken! På den
måten s kulle det liksom være
lettere å få j obb seine r e. Broren
til e n av de som var til s tede hadde erfart h va det ville si.
Res ul ta tet var sjølsagt at bedriften h an skulle a nsettes ved
rin gte Ul Askim, med de n følge
at han ikke fikk j obben .
J ØTUL - DET BESTE SOM
HAR S KJ EDD
I et tilfelle ble e n j ugoslav
t ruet med sparken på klart
usaklig grunnlag. _Da gjennomførte alle jugoslaven e en
streik som førte lU al form a nnen
som slo b ak oppsigelsen ble forflytta. Den av de fem s om har
vært lengst i Norge, mener a t
det som skjedde på J øtul var noe
av det beste som hadde skjedd i
· Norge de årene han hadd e vært
he r . E t mønsterek sempel på at ·
det både var grun nlag for enhet
mellom norske og utenlandske
a r beide r e. og at e n heten styr kes
i kamp.

PLATER

Kr. Augusts.gt. 19, Oslo 1. Tlf. (02) 20 25 09 °
J.T1·onsmo
a,/s
er
en
spesia lbokha nde li
progressiv og sosia listisk lit teratu r. Vi har også m a n ge
gramofonp la te r og pla kater
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I. Tronsmo a/s es una
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en
lib r c ria
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y
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T r ons m o a/s ist .,ein
Spezialbuchla den progress.iv und
sozia listisch er _
er
Utcra.t ur. Seha llp latten umd
Posters sind a uc h erha lte r .
zur Ze it ha ben wir Werke a uf
I.

I. Trons mo a/s isa specia lis t

bookshop for progressive a nd
socia list lite ra ture. Wc a lso
stock a w ide selection or
postcrs a nd g ra.nzaphone
records from abrond . A t
present we have lite ra turc in
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Arabi s k ••• • ••• ~~
Bngclsk • .••••• Engli eh
Fran s k •••••• • • Frru1-::ai s
Hj_nc'i ••• •• .••• -fi,.,t,t
I s land s·k • ••••• Isl and s k
Uorsk •••• • • •• • Nor s k
S erbi s k • ••• Srpskohrvat eki
Spansk .•. • . •• • Espa.fiol
S·,..a hil i .• ..• • • Swahili
Turki s ~ ••• ••• • l'Urk~ e
Tysk ••• • •• • •• , Dcut s c.h
U.rtJu ••••••••• • ~,)JI _

.-,.v de omlag 850 ansatte ved bedrUten er nesten.halvparten fremmed
(Foto: Klassekampen)
arbeide re. Klassekampen har lnte
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rvJua rem a v dem.

RAD BELOG. ROBLJA

U VIKIN~, ASKIM
Viking Askim ima 850 zaposlenili
od toga pola stranc radne snage'.
Novme 'Klassekampen' pitali su 5
stran.ih radnika o uvetima na
poslu. Stranci nisu infom1irani o
terne, da je sindikat hemiskih radnika jednodusno zabranio nacipartiju Norsk Front. Malo se racuna vodi o tome da li ce stranci
biti informirani ili ne .
'U tvornici su radni uvj e ti losi, i
place male. Obecali su nam belje
place a sad postupaju sa nama kao
robovima. Sve je skupo a place
male take da covjek ncma z a
nista.'
Ucinak na poslu postavlja se tako
da se izvrse mijerenja s ta koliko
moze napravit, i obicno se vrsi na
novim radnicima , take da akord
za ono malo kruna prcmasje
ljucku snagu . 'Ovi mlad1 ljudi ne
mogu zrtvovat sebe take d ugo , j er
dolazi sta rost a s ta onda? '
U Vikingu, bit bolestan ne znac i
nista. Kad ljudi idu kod doktora ,

Ojorn flnd 1·c ~ c11 ~
lla r ald frcdrihcn
frils L1nnc r ull

:Vik_ing ima stanove! Viking ima
Jevtmu rad nu snagu!' kaie jcdan ·
od stranih radnika. 'Mi se moramo
organizirat i traziti nasa prava.
Pojedinacna borba mije . kao
grupna.
Viking pravi ncpravdu i razjed injuje strane i domace radnike; Na
primer: Stranci dobivaju najgore i
najteze poslove, a ima mali broj
stranih radnika kojima placa
ek stra. Za 8 spoj,J eda n radnik napravi robe oko I 00 000 kr. prodatne cij cne. Za u sljivih 180 kr.
od kojih m ora platit pola porcza ..
'JotuHtrajk je najbolje sto se
dogodilo d o k sam bio li zcmlji'
kaie jedan od radnika, ·•Jotulstrajk moze biti uzor za b ra tstvo
medll stran.im i domacim radnicima.'

ASKIM HEM

Askim Hcmisko U!lfl@'njc radnika ima 820 clano'W. Otprilike
20 nacija ima svoj~ pretstavnikc ..
Na godisnjoj skupstini 12 . fcbruara 77 godinc, udru zcnjc jcdnodusno odlucjc zabranu novc
naci- partije, Norsk Front.
'30 godina posljc rata i o hracuna
sa domovinskim izdajnicima, vidirno da nacizam opct podizc
glavu u Norveskoj. Norsk Frontj c
'd ijctc' nacictick c idcologije, koj i
je okupljcni norvcski na.rod zabranio 1945 god inc .
Norsk Front mozda izglcda bcznacajan danas,ali smo mi sta.riji
proi.ivili rat i znamo sto j c nacizam. Zato naci-partija ncsmc do·
bit i mijcsta mcdu nasim naro'dom.
Trcba jc od mal1 zabranit.

Fremme darbeiderne
i
Askim møter også rasism e
utafor bedriften. Et ekse mpel er e n privat klubb på
Tavernaen i Askim. plassen
der mange a v _fremm e darbe iderne møtes ·ellers i uka. I
klubben som holder til der
lørdager, får de ikke adgang .
Reglene er nemlig slik at
man må bli anbefalt av to
medlemmer. Den gangen
klubben ble startet, fikk de

ikke a nledning til å tegn e seg
som medlemme r . Nå s lipper
de ikke til p å T a ve rna slik a t
de ka n bli a nbe falt av to
m edlemmer.
D e t påstås at klubben har
500 m e dlemmer - ingen av
dem e r utlendinge r . Inge ~
utlendinge r fikk h ør e a t d e_t
skulle dannes klubb pa
Taverna. enda d e t var den
plasse n de besøkte m e st.

KLUBB ZA NORVE!ANE
'TAVERNA' U ASKIMU
Strani radnici u Askimu susrcfo rasizam i izvan tvornicc u
kojoj rade. Taverna ' jc kafeteria koja mora biti otvorcna za
IVc, dok to nijc slucaj. Subotom
ova kafeteria irna plcs, koji je
!.amo dostupan clanovima kluba,
• da bi ncko postao clanom kluba

mora biti provcrjcn od dva
el · naka. Kad jc osno van
a
·· b"lo doz.
klub stranci1na n1J C 1
rc~o clanstvo ! S1ci potvrcluJ e
VO)
,;r·1 ost prema
jos jednom ncsno.,_, 1 v ..
.
Klub ima otpnlikc 500
strancm1a.
,
clanova od njih nijcdan stranac.

t110l<.' i AvC:tH11gsu Lv.ilgcl for Oi ld c H. l U. ?,7/ .

A~gc Oru.itil c n
Ingrid llo.:i~tv<.>d l

O.L. (rl ~s cn
11,,ra l d Johannessen

Sok 2 .

ORIO:U i CR III G VtORORtrlOE FRAVU/ Oi•PS I GEL SER :
l l eng r e tid ~r d et reg i s t rert ~y p pige fr avi!r ho s c,:,d cl av v.lrc
a n sH~c. Spc s ,c lt gjeldt'?" de t te endel h v.\ r c an~alte
e1c d ~1 1 . ~cls kort anHtt c lscs Li 1 ·
1
l r.J~<; i e rt 1 ,1 , bo r d e o gs .1 i h1.1 ~ t n ho r cndc b e drif t en , me n ble 9 1 tL
muli ghet ':.ll J s>~ d r r ut ~J J.:--: r '~ncd ·
V
b li ~ c ~c \'11 endel ,1nsatte med
1 1n n k11l t t il s amta l e.

Jamr.ic tendens i sitt frav.r r :-1:ion s :. c r
;

B~drif t cns rcpre scntan_t 9jo r dejopptr1erl...son pd at dette spesielt
9Jc l dc r ans.Jttc ::i e:d kort anset )cl scstid .

For ovdg ka11 beme r ke s <lt non ~t: menn g e ne r e lt har lav t f rav.rr .

FAKSIMILEN: To av de verste avisoppslaga tirsdag 5. april Arbeiderbladet (øverst) og VG.

Faksimile av referatet fra avdelingsutvalget.

A

TISK ANGREP
JUKMELDTE

Den 2:i. februar ble det heng t opp e t bre v ved s templingsure t
på bilde kkavde linga.. De t e r e t r e fe r a t fra e kstraordinært
mote i a vde lings utva lge t e i uke for. Klubbens r e presentant og
bedrift s le de lsen ka s te r he r i fe llesskap s kitt. på a lle a.rbe icle re
som blir sjuke m eldt. og for s øke r å mis te nkeliggjøre alle fre m m edarbe ide rne s pesie lt..
«I le n g re tid e r ele t r egis trert hyppige fra væ r hos e nde l av
vå r e a nsatte, s pesie lt gj e lde r de t e n d e l a v vå.r e a nsa tte m ed
til de ls kort ans ette lsestid . Fravæ r e t e r opptil 40 % pr. år p;•
e ksempe lvis r.- 10 pe riode r. De tte be t y r bla nt a nne t, uje vn
produksjon og v anske lige planlc ~·g inhrsf o rh oh.l. Vide r e g ir d e t -

Naci organizacija iskljucivo jc
protiv radnickih sindikata, sa svoj im rasizmom poscbno jc protiv
onog dijcla rad nickc klase koju
sacinjavaju slranci. Nas sindikat
ima mnogo clanova od svih
nacija.
Zabranjuci No rsk Fro nt so lidarizamo ~ svim radnicima iz svih
zcmalja u a/s Viking Askim.
Mi cemo odbiti sve po kusaJc koji
idu za tim da no rvcski radnici
stianih.
Nase
budu
protiv
udruze njc jc donijclo odluk u
2.7 .75 . i uzclo od~tojanjc od t. z.
'nasjonal ungdom sfy lking'. Norsk
Front jc izra,stao upravo iz o vc
organizacije. Za to se pridrui.ujcmo
svim sindikat ima rad nika i
zabranu

<<NORSK KLUBB>>
PA TAVERNAEN

f ra c l,H ,·a ord~n,: n

~~ :

ova_j ih sa lje nazad u tvronicll.
D~gada se cesto da je ljudima
za1sta tesko i da moraj li 11 bolmcu, a Vikingov do ktor nece ni
da cuj e .

UDRUZENJE
RADNIKA ,PROTI
,,.·RASIZMA NACIZMA

R(F[RAT

BORGERSKA PET ,
UTNYTTER
SLAGSM ÅL:

te s tørre press på d e øvrige a nsat.te på g runna v sta dig skifting
av ,~rbeidspla sser. Dette fraværsrnønste r må. bedriften
aksjonere mot, og e n ha.r de rfor vurde rt oppsigelse a.v to a v
våre ansatte. Dis s e ble innka.lt til møte i dag- m ed r e presentante r fra bedriften og fagforenin gen og forela gt s it,t unormale
fra væ r s mons te r. Som et re sultat av de tte lllote t leverte disse
s ine opps ige lse r og vil slutte pr. r..3. Imidle rtid bor de og-s å. i
hus tilhure nde b edriften, llle n blir g itt mulig he t til å bo de r ut
m a rs måned. Vide r e vil e n de l a.nsa tte m e d samme tende ns i
s itt fra.værs monster bli innka lt t,il s a mta le. Bedrifte ns
representant gjorde oppmerksom på a t d e tte spesie lt gje lde r
ansa tte m ed kort a nse ttelsestid. Forøvrig k,•n de t b e m e rke s at
norske m enn genere lt. ha.r la vt fru væ r .»
De t fa lt hve rken be drifts lede lsen e lle r klubbens r e pre s e ntant. Bjørn Ande rse n inn at arbe idsforholda på Viking kunne
ha noe med sjukefra været' ,i. gjøre. De rimot. fa nt de ut a.t d e t
va r lurt å sle nge på noe n ord som r e tta s oke ll·s et på alle som
ikke var nordme nn. Viking satser på å hindre mots ta nd m ot
«aks jone ringe n» s in ved it rette d en mot a lle som ikke e r «norske m e nn». De s pre r ska mløst rasis tisk g-ift fo r å s plitte
Viking-a,rbcidc rnc .
Re sultate t av mntet heg-~'nne r å vise seg. De t e r a lt sag t opp
e n d e l fre mmed:•rbe ide r e , også. a v folk S0lll har lang anse tte lses tid. Viking- vil skifte ut og fit inn nye friske kre fte r
som kan s lit es ut i sla ve arbeid o;: s parkes ig-je n n,,r
,•irkning-ene på he ls a be gynne r å lll eld<' seg.

SIN NA AD
NA· BOLESNE
RADNIKE
25 _ februara u bildck-od clj cnju
obj cse n jc Nferat od strane 'avdelingsutvalget'. U ovom refcratu
pNd stavnik
kluba,
Diorn
Andresen, sk upa sa vod stom tvornicc nap?d a i su mnjici rad nokc na
bolovanjc, a posebno stranc
radnikc.
. .
Nck i radnici imaju prcv,sc ,zustanaka i poduzccc mora naprav11
akciju 'protiv toga, znaci d_a c~ se
otpustiti radnici o koJ1ma JCUJCC,
. k .. su bili puno odsutm. Ak·
0111 0JI •
.. . u punom jcku, vcc su dva
CIJa Je

stranca morali napustiti tvo rnicu .
Bjorn Andresen zabo ravlj a da je
uzro k bolcstima upravo naporan
rad, i da mnogi obolj cvaju lizicki
i d usevno , a da im se ne pruiu
nikakvu pomoc.
Djom Andresen vod i akciju da bi
dokazali kako no rvc~i radnici
ncmaju puno izostanaka, kako bi
t vornica u prava mo gla u slucaj u
krizc odpustit strancr.
Viking se zcli rijcsit radnika kaj i
su izrablj cni i zcli se nabavit
zdravu mladu radnu snagu.

Rasistisk
avishets

mot
pakistanere
Like for påske skreik borgeravisene opp om et slagsmål
mellom noen pakislane1e på 11.mmernd 'led Os\o. llBlodig
pakistaner-kamp» sa Arbeiderbladet med feite typer, og
Verdens Gang fulgte opp med «Blodhevn». Slik utnytta de
historien til rasistisk hets, og framstiller det som om slagsmål og blodige oppgør nærmest er typisk for pakistanske
fremmedarbeidere.
De s om s oss på Amme r ud
e r krim ine lle provoka tører ,
og ikke m e,· typisk pa kistans ke e nn nor s ke ba nditte r er
• ty pisk no rske.
POLl1'11-:T O Hll'l,; I{
IKKI-: Jr( ,\"

P a kis ta ne r e i Norge k rever
at p olitiet u t v is e r disse bråkm a ke rne . for di de øde legger
for a lle a nclre pakista ne r e i
la nde t. T il nå ha r politiet latt
dem
tu re
fra m
uncle1·
påskudd av a t d ette var in problemer
bla nt
te rne
pakisl ane rne sjøl ! Samtid ig
som de e lle,·s var svært så
raske til å u t vise fremmedarbe ider·e. ved hje lp av de
rasis tis ke
innvandringsloven e. Det er u telukke nde
fordi kr irnma lileten ha r værtt r ettet mot p,ikist a11skc arbeider e i Norge at politie t ha r
la ll d isse p rovoka tør ene ture
fra m i år ette r år .
Pakislane r e som Klassekampe n ha r vært i kontak t
m ed for leile i· a t m ye av
ba kg i-unnen til· disse oppgjø1·ene ligge r t ilba ke i tida . i
begynne lsen av 70-åra . I forbindels e
m ed
krigen
i
Pak ista n og Ba ng la Desh ,
kom del i e n pe riode særlig
mange pa kistanske fre m meda rbeide r e til Norge. De
norsk e m y ndig hetene gjorde
lite for å hje lpe de m til rel te .
og m a nge kom i henda på
hus haier og folk som v il le utny tte d e m . 1 denne slt.ua s jone n ko m m a nge
et
avhe ng ig he tsforhold
til
la ndsme nn som va r komm e t
hit
tidligere , og
kjente
fo r holda b e dre.
UTNY1"f.-\ LANDSl\lt~Nr.S
TILLIT

Noen få mlsbrukte tilllte n
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til å ska ffe seg mak t , og
fo rsøkte å kas te seg opp til
leder e for pakistanerne
Nor ge.
B lant annet sto de b ak de
fil mfra m visn ingc ne
før ste
fo r pakis ta ne rne og tjente
grovt m ed penge r uncler
påsk ud d av at det va r velferclsa ,·beid .
Seinere forsøkte de, under
le d e ls e av Mian f<han å hin cl1·e o rgan iseringa av e n e gen
nasjonal
foren ing
for
pakistanere . men g r eirlrf" rlC't
ikke .
Slåsskam pen på Ammernd
var
et o ppgjør
m e!lom
gj e ngene ti l Mlan l{han og en
mecl navnet Mu nir . 1,;tter
baske taket
b lei
l\!un ,r
a rres tert. Politiet bes lagla
fle re livsfarlige ,·åpen som
rle hevda ti lhøn e l\t unl!".
h: lassekampen sitter i nn!'
med opplysninger som tyrier
på at elet var !,ilan. og ikke
Munir som hadde chs,w
våpna m ed seg. Lik e ,·et b it'
Mia n Khan og en annen.
Riasat
s luppe t
fri
som
uskyldige.
l "'l'/\YTT.-\ .-\\.

BOHGEl{SK.-\1'1'.:T

Disse for br vternc m å utvises , sier pa k.is tanere v i har
snak ket m ed . Bandit tvi r ksomhet en eieres b lir· utnyttet
av d el nor s ke borge rskapet
f01· å s plitte nor ske arbe idere
og fre mmedarbe idere. Bor gerpressa s lår det opp på
r eint rasis tis k vis, som om
d rap og · slåssing va r a lle
pa kistaneres y ndlingssport.
To pakistans ke g utter blei
s ta nsa e n kveld på G rønla nd
torg a v e n gj e ng utsty r t m ed
j ernlenke r , og s pu rt o m de
ikke ha dde ly st på en s lå ss kamp ! Det er re sulta te t a v
borgera vise nes s mørerier.

0.;...._________________________,j. . .f!·f}j~:f.1:,i~~:-~__.;;;;._ ~-------------------
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HAR VI LOV TIL A
DEMONSTRERE?
I denne spalta svarer vi på
spørsmål om helse, jus, økonomiske og sosiale rettigheter,
boligproblemer og arbeidsforhold.
Den norske utgava av Klassekampen har ei tilsvarende spalte.
Hvis du vil ha svar privat, så
send med adresse og frimerke.
Skriv til Klassekampen, Boks
2046, Grunerløkka Oslo 5.
Vi vil forsøke å trykke svaret på
samme språk som du bruker i
spørsmålet.

.....

In !his column we shall answer
questions on health, law, financial and social · rights, housing
problems and working condilions.
The Norwegian edilion of Klassekampen has a corresponding
column. li you wish a private answer, enclose a stamped addressed envelope.
Wrile to: Klassekampen, boks
2046, Grunerløkka, Oslo 5.
We shall try lo print the answer
in the same language as is used
in the question.

.....

SAVJET I PRAVO
Na ovom mijcs1u odgovaramo na
pitanja zd ravstvcnog, pravnog,
ekonomskog
.socijalnog
karaktcra;
problemalika
slanovanja i radni odnosi. Ako
ielis da lj na postavljena pil anja
odgovorimo
privatno,
onda
posa\ji adrcsu i icdnu marku.
Pisi 'KLASNOl BORB\ ':

·

Vi er fra Pakistan, men har vært i
Norge i snart to år med fast arbeid.
Vi hadde tenkt å være med og arbeide for en stor tilslutnirig av
pakistanere og andre fremmedarbeieere til Faglig 1. maifronts tog i
Oslo, der vi bor. Men så har vi begynt
å diskutere om utlendinger egentlig
har lov til å være med på slike
demonstrasjoner i Norge. Hva slags
rettigheter har vi?
To lesere av
fremmedarbeiderutgava
Utlendinger som er i Norge,
enten de e r fremmedarbeidere
med arbeids- og oppholclstillatelse, e ller flyktn inger med
fremmedpass. har samme rettigheter til å drive politisk arbeid, delta i demonstrasjone,· og
så videre som norske statsborgere. Lovene hindrer dere
altså ikke så lenge det gjelder
slikt som er lovlig for nordmenn.
Dere har rett W å være med og
kjempe for arbeiderklassens
krav sammen med norske arbeidere. Og det er en rett alle
bør bruke, for eksempe l 1. mai.
Det norske borgerskapet
er
bare alt · for ivrige etter at
utenlandske arbeidere i Norge
s kal tro at de må holde kjeft og
finne seg i urett uten å ta kampen opp. Derfor sprer de gjerne
slike ideer som det dere er inne

på, om at fremmedarbeidere
UTEN KAMP ikke har lov til noe som helst i
ØKT TRAKASSERING
Norge . På den måten h åper ele å .
kunne
splitte
kampenheten
Men delte må Ikke skremme
. melloin utenlandske og norske noen
fra
å
bruke
sin
arbeidere. og skremme frem- demokratiske rett til å demonmedarbeider e til taushet.
strere. Ikke minst er det viktig å
bruke denne retten 1. mai, på arbeiderklassens internasjonale
kampdag. F aglig 1. maifronts
HVA .E R LOVLIG "?
tog og møter skal samle aile
klassebevisste arbeidere som vil
Det som e r lovlig politisk
enhet på klassekampens grunn,
aktivitet for nordmenn, er a ltså
på tvers av nasjonale skiller.
også lovlig for eier e.
Hvis
fre mmedarbeidere
i
Demonstrasjone r
som
er
Nor ge la r seg skremme til
meldt på forhånd og godkjent av
passivitet, vil det bare bety innpolitiet, er lovlige. I Norge i dag .
skrenka rettigheter og økt
blir de fleste demonstrasjoner
trakassering i neste omgang. Så
godkjent av politiet. I ngen
lenge regj~ringa og fremmedpolitiske partier eller foreninger
politiet får arbeide uforstyrra
er forbudt , sjøl om det foregår
kan de ture fram med fengsling,
politisk overvåking av progresforfølging og utvisning av fremsive og kommunister for eksemmedarbeidere og politiske flyktpel gjennom fotografe1ing av
ninger. Men s traks sakene blir
de monstrasjoner og svartekjent, straks overgrepene blir
listing av kampvillige armøtt med kraftige protestbeidere. Men det finnes ennå
aksjoner, kan vi gjøre det vaningen lover som åpent forbyr
skeligere for dem. Det har vist
progress ive organisasjoner.
seg i flere saker det siste året at
Fremmedarbeidere i Norge er
protester og motstand har
i en særsti lling fordi de er
tvunget dem li! å omgjøre vedavhengig av oppholds- og a rtaka sine.
beids tillatelse . Sjøl om det ikke
blir innrømma åpent, kan mynBRUK DEMONSTRASJONSdighetene sjølsagt ta poli tis ke
RETTEN !
hensyn når s like tillatelser skal
gis.
Fremmedarb eide re og norske
Det er også velkjent at politiet
a rbeide re har samme klare plikt
ikke tre nger m·y e pås kudd for å
til å bruke retten til å demontra kassere fremm edarb eide re .
strere 1. mai, og markere dagen

tiske overgrep mot fremmedarbeidere, ved å vise at vi vil
møte enhver krenking av fremmedarbeidernes demokratiske
r ettigheter med kamp, kan vi slå
borgerskapets framstøt tilbake.
Bruk d e monstrasjonsretten passivitet vil bare føre til innskrenka rettigheter seinere.

som en virkelig kampdag for arbeiderklassen. Dere har dessuten et særlig ansvar for at
krava som gjelder deres egen
situasjon her I landet, fremmedarbeidernes spesielle kampsaker, blir kraftig markert i
toget. Nettopp ved å samle
mange
bak
parolene
mot .
regjeringas og politiets rasis-

Regina
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Bu siitunda biz ,'saghli, kanunlar,
mali ve sosyal haklar, · cv ve
c;ah~ma p roblemlcri iizerindeki
sorulara
cevaplar vcreccgiz.
Sm1f-K.avgaS1 dergisi
Norvec;
baslosinm bir haberle~me siitiinii
varelir. El'/er, ~ahsi bir cevap
jsterseniz, mektubunuzun ic:;ine

aynca adre-.i yaz1lm1~. pullu bir
zarf koymay, unutmay,ruz.
Mektuplanmz1 ,;u aiirese yazuuz:
KLASSEKAMPEN, boks 2046,
Griinerlokka, Oslo 5.
Cevaplarun1z1,
mektubun
yez1Id,A1
di Ide
vermiye
c;ah,acaAzz,
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dets leder,e bevisst vil assimilere deo 0~ lo~er •Og dersom lansker sitt eget språk. Del blir
lkke sti.It noe krav om
Sverige. og adskille dem fra deres sp :monteter so~ lever i
1heller
æ rerutdanning til de som skal
nebære at de er ansvarlige for et kultur ltog kultur, vil det innd
u ervise barna i morsmålet.
. re mord
1
Resultatet er at barna både
Denne boka avs Iører de svenske m d' ·
får vansker m ed morsmålet,
med å assimilere innvandrerbarna.» yn ighetenes hensikter
og med svensk som jo alltid vil
vær e et fremmedspråk for
Slik presenterer Mahmut Baski boka si SMÅ
dem . De blir ikke tospråklige,
men
«halvspråklige».
forlaget . Forum. Barn i samarb~id
SLAVER som
Si luasjonen er ikke bedre i
medarbe1derforenmga nå gir ut i norsk oversettel:~d FremNorge. Den norske regjeringa

~:J,J~la ~:1111________---______________I l

har lagt fram retningslinjer for

«SM

E

I boka v iser h a n hvordan
svenske
m yndigheter
forsømmer
mor-

smålsundervisninga for innva1:drerbarna, og tvinger dem
til a læ r e svens k før de be her-

undervisninga
av
fremm edarbeiderbarna i ei s tortingsmelding
om
innvandringspolitikken
(Stortingsm elding nr. 39, 1974.). Her
slår de fast al det viktigste er å
lære barna norsk. Uansett hvor
gamle de er, og uansett om de
ikke e ngang har lært å lese og
skrive sitt eget mors m å l før de
kommer hil. Undervisninga i
mors målet fa lle r utenfor det
myndighetene mener barna
har krav på. Det blir bare
foreslått
som
tilfeldige
«hjelpetiltak» a vhe ngig av hva
myndighe tene tU enhver tid
sjøl finner for godt.

FRAMTIDIG
ARBEIDSKRAFT

Både norske og svenske
myndigheter har først og
fr emst interesse for fremmedarbeiderbarna som framtidig arbeidskraft. Om de
mister kontakten med silt eget
morsmål, om de blir fremm ede for heimlandets kultur
og sosialt isolerte både overfor
nordmenn og s ine egne landsmenn, så er de like bra arbeidskraft.
Ja,
for
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kapJta l tstene e r det en forde l å

kunne rekruttere ei s lik g1uppe
uutdanna arbeidskraft til de
dårligst betalte og minst ettertrakta jobbene. Hvis skolen
gjorde barna tospråklige, og
ga dem sjansen til. grunnutdanning
i
de
vanlige
skolefagene,
ville
neste
generasjon av u tenlandske ar-

MahmutBaksi (Foto: Forum Barn Foto)

Undervisning i norsk
overklasseku/tur ·

Norsk skole tar Ingen hensyn til hva slags undervisning disse barne trenger. (Foto: Abdi Yåzgan)
beidere i Norge kunne bli
«brysomme» og farlige for
kapitalistene .
Den språkli ge og kulturelle
undertrykkinga som barna nå
utsettes for, fører istedet til a t
de lærer seg å se ned på sitt
eget språk, sin egen kultur, og
de rmed på seg sjøl. ne· tvinges
til å følge el undervisning som
er lagt opp for barn med norsk
som morsmål. Her bllr de uunngåelig hengende etter i alle
fag, fordi språkvanskene hele
tida kommer i veien for
læringa. Del er en høy pris
disse barna må betale for norske myndigheters krav om at
de skal «tilpasse» seg.

Alle ute nlandske arbeidere i
Norge får problemer hvis de
mangler
norskkunnskaper.
Derfor er også kravet om
norskundervisning
i
arbeidstida et viktig og rettferdig
krav. Men barna kommer
likevel J en helt særegen
situasjon. For dem er det ikke
bare snakk om at de trenger å
lære seg norsk for å greie seg i
Norge. I motsetning til de
. voksne, kommer.de hit uten å
beherske noe språk i det hele
tatl. De har forlatt heimlandet

før morsmålet og kulturen der
er blitt en del av dem sjøl, av
bakgrunnen deres. Hvis de så
blir u tsatt for kulturell og
språklig undertrykking her,
kan det b ety at både morsmål
og norsk blir fremmede språk,
de blir språklig invalide .
Sjø\ om en kan være uenig i
endel av det som står\ den, er
boka «Små slaver» ei viktig
bok, fordi den så skarpt retter
søkelyse t mot denne særlige
formen for undertrykking av
arbeiderklassen. E i under. trykking som dessuten er
ekstra brutal fordi den rammer de svakeste blant oss, barna.

hit så seint som i tenårene, vil
det antak elig være best at
fagene blir undervist på morsmålet, og at de lærer seg norsk
som et fremm ed språk.
Dessuten m å situasjonen for
morsmålslærerne bli bed re. I
dag er de som Baksi skriver
«en taus gruppe» på alie

lærermøter. De underviser
kanskje på 3-4 forskjellige
skoler, og greier ikke å sette
seg inn i e levenes problemer
noe sted. De må få holde seg på
en skole. og de må få ansettelse
som lærere, ikke som nå
vlkarer med vikarlønn. -Ellers
må det i framtida også være

riktig å kreve at morsmålslærere må ha lærerutdanning. Om nødvendig får
norske myndigheter hente
lærere fra elevenes heimland.
For å si det med Mahm ut
Baksi:Kan de importere oppvaskere og vaskehjelper, så
kan de også importere lærere.

KAN BLI SPRÅKLIG
INVALIDE

Det er bortimot 1000 fremmedarbeiderbarn i d~n norske grunnskolen, de fleste av ~em i Oslo. I l~pet av noen år
vil like mange som idag er under 7 år,_nå skolep!iktig alder. Den største gruppen utg1ores av de pakistanske barna,
men også fra Tyrkia. India, Marokko og Jugoslavia kommer det mange.
.
.
.
Klassekampen har intervjuet en som arbeider som morsmålslærer for fremmeda~be1derbarn I norsk skole. For ikke
å sette jobben på spill, ønsker han å være anonym. Han kjenner Mahmul Baks1s bok «Små slaver», og llommenterer den ut fra egne erfaringer.
- H vordan
f oregår
un·
dervi.sni-nga av fremmedar·
beiderbarn i norsk skole ?

- Når de kommer hit, blir de
satt i såkalte «innføringsklasser» for å lære norsk. De
har 16 timer norsk og 4 timer
morsmål i uka. Oppholdet 1
disse «innføringsklassene» kan
vare fra e t halvt og opp til 2-3
år. Målsettinga er at de skal integreres i vanlige norske
klasser. I dag er om trent 750 av
barna l slike innføringsklasser,
resten går i vanlige klasser•
.
- H vordan greier de seg
vanlige klasser?

1

Stort sett går det ikke så bra.
Mange av dem har dårlig
skolebakgrunn når de kommer
hit, de kommer ofte fra land
der skolesystemet er mindre
utbygd .
.
Da er det jo fullstendig
Idiotisk at de først m å lære seg
et fremmed språk og få a ll undervisning I andre fag på det
språket. De har Jo alt et språk
- sitt eget morsmål. De greier
kanskje å lære seg norsk, men
språkvanskene hindrer dem i å
få de nødvendige ferdighetene I
andre fag, som de trenger enten de skal bli her eller reise
heim.

Svært få går videre til
yrkesskole
e ller
annen
videregående
skole.
For
mange er erfaringene f:a den
niårige skolen, med spr'.1-kvanske r og sosial 1solasion el
mareritt som ikke oppmuntrer
Ul vid ere skolegang.
.
Hvorfor s ka l de absolutt «integreres» i vanlige norske
klasser? Når nordmenn reiser
utenfor E uropa, bruker de ~ la
ba rna gå i spesielle e uropeis k~
skoler. Eller de Jar barna bh I
Norge og gå på skole. De «Integrerer» vanligvis ikke barna
1 loka le skoler.
. .

_ Baksi mener a t politikke!i
u,uiervi.snings tilbudet til
ba k
.
i
f remmedarbeiderbarna .
.
Sverige har som formal a
skape moderne slaver for
kapitalistene. H vordan ~tem·
mer det med dine erf annger
fra Norge?

- På mange måter likner
del
på
kolonimaktenes
skolesystem
I
koloniene.
Kolonlmaktas språk var undervI.snlngsspråket. Henslkt.e~
med undervisninga var
k pe en klasse av «Innfødte» I
~ofonlene som tilegna l~g
herrefolke L'I kul tur, si:; tt~
skikker og smak. Utover e

va r de redde for å gi folket i
koloniene utdannin g, fordi d en
kunne vendes til et våpen mot
deres eget herredømme.
Det er noe liknende som skjer i Norge i dag. Fremmedarbeiderbarna lærer norsk , og
bare del. Og de lærer norsk på
norske premisser. Ingen tar
hensyn til deres daglige miljø,
tU hva som e1: viktig for dem .
Lærebøker og undervisning er
innretta på å formidle norsk
overklassekultur. Både norske
og utenlandske arbeiderbarn
står likt på den måten a t de blir
påtvunget
den
he rskende
klassens kultur og verdier
gjennom undervisninga. Men
denne kulturen er bare ennå
m er uvirkelig for fremmedarbeiderbarna e nn for de
norske.
-Hva kan gjøres for å foran•
dre denne kolonitids•m1dervls ·
ninga?

_
Morsmålsundervisninga
må styrkes, og undervisninga I
andre fag enn språk må gis på
et språk som barnet behersker'
enten det nå er norsk eller morsmål. For barn som kommer
(Foto: Abdl Yazgan)
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PEOPLES DAil V:

Afro-Arab summit
a new milestone in
the united strugg/e
«People's Daily» - the centra l
orgnn or the Communist Part,\' of China - on i\larc h 12
C'~trricd an ctlitoriul warn1lv

c·ong ra h1la tin.i.: the s ucc·essf~I
closing- or the firs t Afro-.-\rab
SUllllllit l'Ollfe r e nre. t~ntitlcd
«/\ew miles t.one or unity a nd
strui.:g le» , exccrpts from t.hc
cditorial rcad :
«The conferenre una ni mous ly adopted a «Ca iro
Dcclaration on Afro-Ara b cooperittion»,
a
« Political
Declaration, a «Oecla ration
on Afro-Ara b economic a nd
financial ro-operation» anda
document
conr.e rning
«Org-aniza tion and method
for I.he r ea lization of AfroArab co-opcration». These
prog ra.mnmtic
dor11111e nts
lay down, in e xplicit te rms,
import:tnt principles, basis,
guiding line and polieies for
Afro-Arab unity and roopera tion and show before
the Alriran and Antb people
a bright 1>rospect in their
united stru!(gle and triumpha nt advance. The s urcess .
of the confe re nce d e monstrates the firm will of the 60
Afro-Arab countries and ove r
400 million pcople to oppose
impe rialism ,
colonialis m,
hegemonism , zionism and·
racism. It also nmnifests the
vigorous revolutionary s pirit
of the people or the third
world. The Afro-Ara b s ummit confe r e nce has summed
up and earried forward the
existing relations of mutual
co-operation in this . region
a nd set up a new milest.one in
the
Afro-Arab
united
struggle.»
«The
confere nee
once
again expressed firm support
for the P a lestinia n pe ople's
struggle to recover their
nationa l rights , the struggle
o( the Arab countries to

restore thei r lost territories,
and tha.t or the Southe rn
Afri<-an
peoplc
ag-a inst.
raC'is ru

in

Hhoclcsia

and

South ,\frlca.»
It may be a nti cipa ted
tha i the strugg-le ai.:ainst im pe ria.lisn1,

colonia.lisrn

and

heg-emonis m b_e ing- wai.:ed by
the Afro-Arab peoples will
rron1 now on at.tain a g r en te r

ups urg-e and contribute more
to the l'Olllmon s trug-g-le or the peoples or the third world.»
«The notorious rads m and
zionis m whic h ,ue hate ful
evi ls to the Alrican and Arab
count.ries are r ooted in the
e ncon rag-em ent and support
or the s11pe q>0wers . One
supe rpowe r has for m a ny
years bcen openly s tanding
at the bac k or racism a nd
zionis m to boost their morale
the other superpowe r
while colluding sinisterly
with the bvo evils , has sent
la rge numbers ol m ercenaries to penetrate into
strate,:\"iC rcg-ions in southern
Afri ca
be hind
the
ca mouflage or ccsupportin g
the
national
liberation
movem e nts», and has thus
posed a g reat m e nace to the
indc pe ndence and security or
many
African countries.
Wha t is more, it has sowed
discord between Alric·an a nd
Arab countries, undermining
the ir unity and c r eating
division among the m so as to
fish in troubled wate r s ... »
«The Chinese g-overnement
and
people
wiumly
congratulate the conlere nce
on its great victories. The
Chi nese
people . will, as
always support the AfroAra b countries a nd people to
unite in their just struggle
ag-ainst
imperialism,
colonialism, . hegemonis m,
zionisnl and racis rn.»

MSINHUA:

Moscow attacks
Afro-Arab unity
According to the Chinese
news agency HsinhWl, March
13th, the reactions in Moscow
to the Afro-Arab s ummit conference
have
been
remarkably violent. They
r efe r to a report from the
Sovlet news agency TASS,
March9th:
« - The TASS article
began by alleging that the
Arab oll-produclng eountries
we re opposed to the Afrlcan
countrles' proposal for flnan cla.l ald, conslderlng It a form
of «pressure ». Then, at the
e nd, It declared that be hlnd
the Arab countrles' ald is a
hldden attempt to exert
pressure on the Afrlcan countrles.

So in the eyes of Moscow,
the request for aid is a form
of «pressure», and provlsion
of this aid represents a sort of
«prcssure» just as much.
There seems to be nothlng
more than «pressure» In the
rela tlonshlp
be tween
nations ....
The angry attacks made by
Soviet mouthpleces during
the Afro-Arab summlt confe re nce can In no way hold up
the giant torre nt of Afro-Arab
unity. On the contrary, they
only serve to reveu.l that the
Moscow ove rlords have been
touched to the quick by the
vlgorous and fighting spirit
dlsplayed at the Afro-Arab
summlt conference by the
people of the thlrd world.»

BILDET: De tte bildet e r berømt. Det viser hvordan en progre,ssiv
tyrkisk student blir s tukke t ned og dre pt på åpen gate av det _tyrkiske

sikkerhetspolltlet(se ring rundt kniven), Denne hendinga faf! sted
1971, men fort.eller mye om de politiske forholda i Tyrkia. ogsa 1 dag.

USJONÆRE ARBEIDER OG BONDEPARTI:

hisser til krig
•

erhavsområdet

I forrige og dette nummeret av fremmedarbeiderutgava, offentliggjør vi på syn på situasjonen i Egeerhavsområdet,
Kyprossporsmålet og kurdernes
tyrkisk intervju med en representant for Tyrkias Revolusjonære Arbeider og stilling i Tyrkia.
Redaksjonen er ansvarlig for det norske sammendraget av intervjuet.
Bondeparti (TIIKP).
_
Intervjuet behandler Tyrkias forhold· til de to supermaktene og tar oppTIIKPs
Representanten for TIIKP,
Tyrkias
Revolusjonære
Arbeider og Bondeparti slår fast at
Tyrkia i dag er et av de
områdene der riva lise ringa
mellom de to supermaktene er
hardest. De russiske sosia limperialistene
vil
utnytte
resultatene av den ærerike kampen som Tyrkias folk har ført
mot USA-imperialismen gjennom tretti år, og bli herrer over
Tyrkias folk ved å overta etter
USA-imperialistene. I denne
kampen om herredømmet er
sosialimperialistene
ytterst
aggressive . De respekterer ikke
Tyrkias
suverenitet
over
s tredene ved Bosporus og Dardanellene, de vil ha en lu ltsone
ove r Tyrkia til Midl-Østen, de inviterer tyrkiske generaler til
militæ rma nøvrene I l<aukasus
for å sette skrekk i dem.
Kampen om herredømmet
over Tyrkia og hele Europa vil

utvilsomt en dag røre til en ny
verdenskrig . til stor skade også
for Tyrkias folk .
SOVJETS INNFLYTELSE
. ØKER

De siste ni åra har Sovjet investert mer kapital i Tyrkia e nn
USA har gjort de sis te tretti åra.
Til nå har de investert 1540
millioner dollar, og forsøker å
øke investeringene til 3700
millioner i løpet av noen år. Med
disse
investeringene
kontrollerer
de
livsviktige
pos isjoner i Tyrkias industri, det
vil si jern- og stålindustrien,
aluminium - og kopperindustrien
og
ener giforsyninga.
Slik
forsøker de å s kape en situasjon
hvor de i det øyeblikket de
øns ker det, kan lamme Tyrkias
industri og dermed hele Tyrkias
økonomi.
Disse økonomiske resultatene
følger de opp med politiske og

militære avtaler, og tvinger
igjennom «samarbeids»avtale
og «ikkeangreps»pakt.
De
r ussiske
sosialimperialistene
understøtter
åpent Tyrkia i konflikten med
Hellas om Egeerhavet, i håp om
å dra fordeler av en krig mellom
de to landa.
De forbereder grunnen for en
russisk okkupasjon av Tyrkia,
gjennom sine agenter og lakeier
i revisjonlslpartiene, i masseorganisasjonene, i nøkkelposisjqner i armeen og statsapparatet, i pressa og blant de
intellektuelle.
TIIKP går imot en krig
mellom Tyrkia og Hellas, som
de russiske sosialimperialistene
forsøker å lå til å flamme qpp.
Bare Sovje t ka n dra nytte av en
s lik krig. De vil ha fri passasje
gjennom Bosporus og Dardanellene og Egeerl)avet til Middelhavet, Atlanterhavet og Det
indiske havet. Derfor forsøker
de å svekke det amerikanske
herredømmet i Egeerhavet og
herske der sjøl.
ENESTE PARTI MOT
KYPROSKRIG EN

t
Tyrkisk landsby,

Under Kypros-krigen
var
1:UKP det eneste politiske partiet som glkk imot krigen, mens
d~ herskende klassene og reviSJonistpartlene prist e den i kor
og forsterka a ng repa på THKP
Kypros' folk, som bes tår av t~
nasjonaliteter, må sjøl bestemme Kypros' framtid, . gjennom
fredelige forhandlinger og på
grunnlag av likeverd for den
greske
og
den
tyrkiske
nasjonaliteten, uten innblandin
utenfra. Kypros ·skat lkke tjen!
som redskap for de to superm'.'-ktenes mørke hensikter i
Middelhavet og det nære østen
Det kypriotiske folket so~
!e:~å~ adv to nasjonatltet~r. har
re ellg sammen I århun
drer, og kan fortsette å leve slik."

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

NASJONAL UNDERTRYKKING AV KURDERNE

Den kurdiske nasjonaliteten
utgjør en femtedel av innbyggertallet i Tyrkia. De lider
ikke bare under undertrykkinga
fra supermaktene, borgerskapet
og storgodseierne, men også under nasjonal undertrykking. Det
er rorbudt ror kurdere å snakke
kurdisk, eller å arbeide for den
kurdiske
nasjonalitetens
demokratiske rettigheter og friheter. TllKP går skarpt imot
denne nasjonale undertrykkinga
og anerkjenner kurdernes rett
til sjøl å bestemme sin egen
framtid. Partiet fører en politikk
innretta på at begge de to
broderfolka i Tyrkia skal forene
seg i e n demokratisk folkerepublikk med like rettigheter.
TYRKERE I NORGE:
DELTA I KLASSEKAMPEN

I avslutninga av intervjuet
sier representanten for TUKP at
fremmedarbeiderutgava
av
Klassekampen og AKP(m-l)s
arbeid for kampenhet mellom
norske
arbeidere
og
alle
utenlandske arbeidere i Norge,
er uttrykk for at AKP(m-1)
holder den ærerike fana til den
proletariske internasjonalismen
høyt.
Representanten
oppfordrer
arb eidere og studenter fra
Tyrkia i Norge til å delta I
klassekampen under AKP l m-l )s
ledelse, og spesielt gå imot de
n?rske ar.beidsgivemes forsøk
pa å ~ette norske og utenlandske
arb eidere opp mot hverandre
De må ikke la seg bedra av d~
nor~k_e sosialdemokratiske og
revisJonlstlske partienes falske
f~rsvar for saka deres. Og de må
gJøre den nasjonaldemokratiske
revolusjonens
sak
og
det
tyrkiske
folkets
kamp for
nasjonal uavhengighet kjent for
proletariatet og det norske
folket, og vinne deres solidaritet
og st0tte for det tyrkiske folkets
sak.

---:-:----------~----~______.. ;1,111~:J-G(Jta__________...,:;_______________1_3

TURKiVE iHTiLALCi

17 years since Sharpeville:

KOVLU VE isci
, , PARTiSi
.

Bu yazt Tiirkiye ihtila\ci i119i
ve koylii Partisi t emsilcisi ile
yapt1g1mtz ikinci ko~mad1r.
Bu kon~marun birinci boliimiinii, bu gazetenin ge9en son
say1smda
yayinlamt!itik ,
Konu.\'mac1, super kuvvetlerin
Tiirki.Ye ye kar!it yarat tiklan
tehlikelere parmak basmak tad1r. Buarad a Sovyetlerin,
Tiirkiye ve Yunanistanarasmdak1 Ege probleminden istifade ederek Tiirkiye i9inde
niifuzunu art1rm1ya 9a.lJ1it1g1
-an alali 1lmaktad1r.
KLASSEKAMPEN : Partiniz,
K1bns meselesini nastl degerlendirmektedir?
TttKP Gorevlisi: K1bns sav~1
strasmda ona karlit 9tkan
Tiirkiye'deki tek siyasi parti
TtlKP idi. 0 s1rada ha.kim
smiflar ve revizyonistler, hep
bir ag1zdan milliyet91 ve saldirgan fetih tiirkiileri soyliiyorlard1. Hepsi birlikte sav~a
kar111 9tkan ve Tiirkiye, Yunanistan ve Ktbrt!i halklarmm
dostlugunu isteyen partimize
kar111 . sakim ve bask1Iar1m
yogunl~t1rd1lar
Cesaretle
akmt1ya kar!it duran ve K1bns
sav~_m da her iki siiper devletin emellerini ve oyunlarmt
ortaya 9tkaran partimiz , ilk
ba11ta tecrit ha.linde iken da.ha
sonra gii9 toplad1 ve saygm ltk kazand1.
TtlKP, Ktbns hakkmda 11unlan dii11iinrnektedir: K1bns'tn
kaderini her tiirlii dt!i miide hnlcdo n ,

OZclliklc R us oos;ynl

emperyalizminin .ve ABD emperyalizminin
miidehalesnden uzak olarak her iki
mi !li yette
Ktbns
hallet
giirii11meler yoluyla, Ktbns'taki Rum ve Tiirk milliyetkerinin e11itligi temelinde ve
ban!i9tl liekilde 9iizmelidir.
Ktbr1s, bag1mS1.z ve bloksuz
olmaltd1r. K1br)s'tan Tiirkiye'
ni n i11gal ord usu ve Ktbris'·
taki diger biitiin yabanc1

askerler c;:ekilmeli, K1bns'tak1
yal:ianc1 askeri iisler Ktbns hiikiimetin~
devredilmelidir.
Ktbn;, iki siiper devletin
Akdeniz ve Ortadog u'dak
karanltk
emellerine
a let
olmamaltdtr. Ktbns'ta her iki
milliyetten Ktbns halk1 yiizytl lardtr barlli i 9ind e ve bir
arada ya11ayabilecegibi ispat
etmi11tir ve bundan sonra da
biiyle Y3.1iayabilir.
KLASSEKAMPEN : Partiniz ,
Kiirt meselesini nas1l goriiyor?
TtlKP Giirevlisi : Tiirkiye'nin
dogu ve giineydogu biilgesinde y erle~k bulunan Kiirt
milli yeti , Tiirkiye niifusunun
yakl311ik olarak 1/5'ini olu~ turmaktadll' . Kiirt milliyeti ,
her. ilå sliper devletin, i11birlik9i burjuvaz inin ve toprak
agalanrun bask1s1 dl!itnda bir
de milli baskt altmdadir.
Kiirtlerin Kiirt9e konu~mast,
gazete ve kitap yayinlamasi,
Kiirt milliyetinin demokratik
hak ve hiirriyetleri·ni .savunan
dernekler kurmast vb. yasak ·
tir TtlKP , Kiirt milli yeti
iizerindeki bu milli b ask1ya
11iddet le k ar~t 9 tkmaktad1ri
Her iki milliyetten Tiirki ye
proletaryasirun devrimci partisi olan TtlKP, program1run
_52 . madd esind e 'TitKP , Kiirt
milliyetinin kendi kaderini
tayin ve isterse ayr1 bir devlet
kurma hakk1ru tarud1gm1 a91klar .. . Partimiz, Tiirkiye'nin
jki kard o!/ halk1n1n

d e mokra •

tik haik cumhuriyeti i9inde
~it haklara sa.hip olarak birle11melerine yonelen bir siyaset izler . . . Partimiz, Tiirk
ve Kiirt halklarmin devrimci
birligi ve karde11lig ine dii'!i·
manllk glide n her milliyetten
gerici hakim stmflarla ve on·
larlm biiliicii politikalanyla
miic adele eder.' demektedir.
TtiKP, Kiirt milliyetirun milli
haklar1 ugruna miicadelesine

de
onder lik
etmektedir.
TtlKP,
bugiin
Tiirkiye'yi
kendi
hegemonya
inin i9ine 9ekmeye <;alt11an
iki
~per
emperyalizmine
kar~t Tiirk ve Kiirt milliyetinden halk1mizm d evrimci
birligine ve e!iitlik temelinde·
ki karde11ligine d afa fazla
iinem vermektedir. Siiper devletlerin kalk1mizU1 her iki
milliyetini birbirine dii!iiirerek
iilkemizi pan;alamak ve kolay
yutulur bir lokma haline
getirmek ist;yorlar. Ancak her
iki milliyetten halkrmtzm
bundan 55 ytl once lngiiiz
ve Franstz emperyalistlerine
kar111 oldugu gibi oimdi de
Tiirkiye 1hti lalci t !i9i Koylii
Parti si 'nin o nderliginde iki
sliper devlete karl/ I yurdumu zun gag1msizhgm1 kazarup
koruyacagIDa , yurdumuzda
- Milli Demokratik Devrimimizi
zafere giitiirecegi ne ve her i ki
milliyptten halk1mtzll1 e~itlik
ve karde!ilik temelinde sosyalizme dogru ilerleyecegine
inancmuz tamdll' .
KLASSEKAMPEN : Norve c;: 't eki T iirlåyeli i119ilere bir
mesa.i iletmek ister misiniz ?
T11KP Giirevlisi :·llkin Klasseka mpen gazet esi n e ba na bu
o lana ng 1verdigi i9in teoekkiir
ederi m. Norvec,: proletaryasirun o ncuru o Jan 1li c;:i leri n
Komii nisr Partisi , MarksistLeni nist Norvec,: 'tek i Tiirki yeli i119ilerin ve o grencilerin
i9inde bulunduklar1 durumla
yakmd a n i lgi le n mek t e, Norvec,: 'teki yabanc1 i119iler i9in
c;:1kardig1
Klassekampen
esinde Tiirk9e yaz1lar yaym ·
Iamakta ve Norve9 i11c;:ilerinin
ve Tiirkiyeli i!ic;:ikerin de dahil
oldugu
Norvec,:teki
tiim
yabanc1 i11c;:ilerin tek bir
miicadele cephesi olu~turma.SJ.na iizen gostermektedir.
Norve9 t !i9ilerin Komiinist
Parti si /Mark sst-Leninist 'in
9abalar1 onun proleter enter-

nasyonaliz minin 11anlt bayragm1 yiikseklerde tuttugunun
bir ifadesidir. Partimizin uluslarars1 komiinist ha.reket i9in·
AKP/ML ile ayru sallama
bulunmas!l1dan ve AKP/ML
gibi devrimci bir karde!i
partiye sahip olmaktan sevin9 d uyuyoruz.
Norvec,:'teki Tiirkiyeli i119iler
ve ogrenciler, AKP/ML'in
iinderliginde
Norvec,:'te.ki
stmf miicadelesine. iki siiper
devlete kar!it Norvec,: halkll1m
miicadelesine ve tiim ilerici
eylemlere kat1lmahdll'. l119i ler. ozeUikle Norvec,: paironlarmm yerli ve yabanc1 il19ileri holme, birbirine dii11iirme
9abalarU1a kar!it 9lkmalt, Norvec,:li struf kard e11leriyle ve
diger yabanc1 i119ilerle stmSJ.kt
birle!imeli, kararlt bir !ie.kilde
AKP/ML'in i11yerlerindeki siyaseti ni izlemelidir. 1119i ler ve
ogrenciler
,
AKP/ML"ln
yabanc1 i11 9iler i9in diizen·
ledi gi Marksist-Leninist eg-i tim kurslarma gitmeli, orada
Marksizm-Leni nizm -Mao
Zedung DU!liincesini incelemeli ,
Tiirkiye devriminin
meselelerini ogrenmeli ve N
Norvec,: proletaryastntn ve
halkmm devrim ve milli bag 1ms1zllk miicadelesine daha
faz la
katk.tda
bulunmaya
9alt!im a hcltr.
Norvec,:'teki
Tiirkiyeli i119iler, kendi sosyal
meselelerini
AKP/ML'ye
getismeli ve bunlarm 9oziimiind e
onun onderligini
istemelidir. Sosyal demokrat .
ve revizyonist Norvec;: part;ilerinin Tiirkiyeli i!ic;:ilerin ve
ogrencilerin davastna sozde
91kma.SJ.na kanmahdir. Tiirkiyeli i119iler ve ogrenciler,
Tiirkiye halkirun Milli Demo kratik Devrim davasm1, milli
bagunstzltk
miicadelesini
daima Norvec;: proletaryasina
ve halktna tan1tmah, Tiirkiye
halkt i9in onlann dayarusma
ve destegini almahdll'.
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PICTURE: Sharpeville, Ma.rch 21 st, 1970: The rasists carry
a wa y dead victims. (Photo : NTB)

SUPIPORT PAC AND
THE AZANIAN
PEOl,LE'S STRUGGLE

On the 21st Maich, it was 17 years since the Sharpeville massacre, when the
South African police opened fire on unarmed demonstrators and killed hundreds of them. That day is now marked all over the world as an international
day in the struggle against race discrimination.
The events in Sharpeville were a turning point in the struggle for liberation.
In Azania (South Africa), Pan Alricanist Congress (PAC) now heads the
weaponed struggle against the racist regime.
A representative for PAC, Mfanesekaya Gqbose recently visited No1way in
connection with an Action Week for Southern Alrica which the Anti-imperialist
Committee for the Third World had arranged.
On the 21st of March 1960,
periences from Sha rpeviJle
PAC ha d appealed for
a nd Langa. a nd wha t they
dem onstra lions agains t the
m ean for further st ruggle .
«It is not difficult to see
racist Passport Laws. The
'police mad·e mass a rres- tha t on our own we cannot
lalions of the demonst rators.
overthrow the r acis t -r egime
In Sl1a rpevi!Je a t Vereeniging
tha t has been Jording il over
and La nga . a t Cape Town ,
us for more tha n 300 years
una rmed
demons trators
against the overwhe lming
were s hot down a nd killed . 69
w1shes of, a nd in the face of
were killed a nd 178 wounded
fi rm opposition from , our
!" Sha rpeville, 5 wer e killed pe ople . Only the massive acm La nga .
lian of our people act ing in
unison can do this. T his was
T he m urders caused a
conclusively shown in Sharwave of str ikes and demonpeville
, La nga a nd other
stra tions . The hated Passport
places in 1960.
Laws were repealed for
... We realize tha t a na tion
s evetal months. The Ver without guns has no rights to
woerd Governeme nt declaa nd no la nd or liberty
assert
red a s ta te of em ergency .
to defe nd .
Thousands wer e thrown into
... Only by ha rnessing the
prison without trial. The
e nergies of our entire people
white ruling-class ha d been
in a total people's war can
given the fi rst se r ious warour s truggle s ucceed. »
nlng tha t their lim e ha d
The P AC r epresentative
a lmost expired.
Mfanese kaya Gqbose who
Today, PAC (which was
vis ited Norway a t the end of
banned in 19B0 )
Ma r ch , emphasised a mong
· Jeads
the weaponed
othe r things the impor tance
struggle agai.ns t the racist
of political. economic a nd
regime. In their «Prlnciples
mora l s upport to P AC a nd the
of a United F ront in P eople's
s truggeling people in Azania
War», PAC refe rs to the ex in the future.

./

Utlets mange aksjoner mot
BILDET: Fra en av det tyrldske terrorpo ot av dotte året 114r mol·
progressive I Tyrlda de siste åra. Bare ~øp yrdet av væ na fascist·
lorn 50 o 100 ro esslve blitt re eire m

bander I Tyrlda. Fascistpartiet «Det nasjonale aksjonspartletn opptrer med politiets beskyttelse.
PJCTURE: Ml811lesekaya Gabose, PAC vfa.lted Norway recently.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

1_4______~-----------------,----■ :t,·tii4:u,:1~4:

---------------~

..

Considered <<security risk>>

ONLY 13 GOT
ASYWM
.
Just befare !his issue was printed
we received the news thai only
13 of the refugees have been
granled asylu m, while 7 have been
given ordinary work and residence
permits. The Eritreans heard about
their fate from the newspapers.
In 1975 the Vietnamese traitors
were given a hearty welcome. The
Eritreans are by contras! regarded
as a security risk, according to a
secret report sent from Statens
Utlendingskontor (Aliens office) to
the Ministry.

PICI'URE: SJrak Kuie (lett) and Kfdane Mehary, polltlcal refugees from Eritrea. (Photo: Klassekampen)

Eritreans Kidane Mohary
and Sirak Kifle agreed on ane
thing, thal it is wrong to make
dislinctions within the group of
Erilrean refugees. They are all
in the same situallon as none of
them can return to Eritrea in

the present circumstances.
The Ministry of Juslice
(jus tisdepartement) has taken
a year to arri ve a l this
decision . They a r e uninterested in helping r efugees from
the third world. They suspecl
applications as being altempts
to get round the immigralion
stop. Justice Minis ter Valle's
main problem was, as s he said
'n the Norwegian parliamenl in
March, «to prevent an ,...u ncontrolled str eam of refugees
from Eritrea». She had no
s imilar worries in connectlon
wllh the Vletnamese traitors
after liberation . Over a hundred of these «refugees»
recelved a heartly welcome
from
the
Norwegian
authorities, who found them
jobs and accomodation as soon
as they set foot on Norwegian
soll.

However,
when
the
E ritreans applied for asylum,
Statens
Utlendingskontor,
r ecommended what can only
be described as political perseculion. The followin_g is a n
excerpt from an internal
document to the department of
Justice : «The Aliens Office
(Statens
Utlendingskontor)
considers it necessary to pomt
to the considerable risk wh1ch
Erilreans, w ho have been active in libera tion movements,
represent when they seek
asylum in Norway. TJ-,ey seem
to come in contact with
eachother immediately when
they · arrive. and we can
assume tha t they are int erested in continuing thelr
struggle from Norway In addition to their need to a vaid
persecutlon.»

<<A CRIME TO BE
AN ERITREAf
::ri

Kidane Mehary and Sirak Kitle are both 19 years old,
and lett their homeland Eritrea one year ago. Sirak came
to Norway via Germany. Kidane was taken to Saudi Arabia
and later lived illegally in ltaly for some lime. In January
this year, he came to Norway. But then the Ministry of
Justice had criticized the police for -not having rejected
his countrymen. Kidane felt the consequences of that
criticism. The police threatened him into signing a state•
- l was in a mass organisation which worked t'o help the
Eritrean liberatlon movement
wlth food and m edlcines, tells
Strak. After the battle of
Asmara in February, 1975, it
was difficult to continue the
work. For the Ethloplan Government, it is a crime to be an
Eritrean. They rounded up all
who were old enough to fight.
The
Ethioplan Government
carried out pure mass murder.
They wanted lo kill the
Eritrean clvil population, continues Kidane. They're notable
to get hold of the guerlllas, so
they take the civil populatlon lnstead. You can be shol down if
you 're only out walking on the
street with friends.

ment !hat he «voluntarily» returned lo ltaly. There he
again lived illegally until he got a new plane ticket to Norway. And this time he managed to get contact with his
lawyer and avoided being sent out again.
Why did they have to leavf! Eritrea? What is it thai forces
19 year old school pupils to leave their homeland and go
from country to country to lind a place of refuge.

Sirak: I had heard that Norway was a country wlth a
humanitarian · disposit\on towards refugees. So I came here .
and applied for polilical asylum.
That was nine months ago.
In the time until now, I
have lived on the money from
the Social Office, kr. 179 per
week . Most of us are living like
that. Apart from 4 - ·5 who have
got work permits so thal they
can take a job and earn money
lhemselves.

NORWAY

Kidm1e: I also applied for pollllcal asylum when I came here
for the first time in January . Bul
the Norwegian police sent me
back to where I came from, to
Italy. They lold me to s\gn a

slalement that I lefl voluntarily.
I asked permisslon to conlacl a
lawyer and frlends in Norway ,
bul they said no. I was naturally
worried in case they would send
me bac k to E thiopla is 1 did not
do as they sald, s o 1 s ig ned .
Norwegian
pollce man
A
followed me back and handed .
me over to the Ita lian police.
They informed me tha t I had to
leave Ilaly withln lhree days. So ,
it was back to living in Ita ly illegally again, unlil I had money
fora new ticket to Norway . If the
Italian police had got hold of m e
that tim e. I risked being sent to
Ethiopia, since I h_a d an
Elhiopian passport·.
When I cam e to Norway again
in the beginning of March,

ERITREA:

IN THE SERVICE OF
THE OPPRESSORS

Ethiopia is waging a merciless war in Eritrea to crush the two liberation movemunts ELF (Eritrean Liberation
Fortes) and EPLF (Eritrean Peoples Liberation Forces), and with that, the Eritrean people's wish for the right to
self-determination.
Norway ruled by the Labour Party (DNA) has a bad history concerning both the background for the war and the
refugees from Eritrea.
Refugees from Eritrea are
now scaltered all over Europe.
In mos t of the countries to
which they come , they are subjected to injus tice. They are In
da nger of being deported to
Ethlopia, where they wlll meet
certain dea th. This s tems fr om
the fact that Eritrea is not
recognized as a country in its
own right. Therefore refugees
do not get the status of polltical
refugees. Instead the war is
considered as a «civll war».
NORWAY'SHISTORY

Norway Is one of the countries whlch has a bad history as
regards Eritrean polltlcal
refugees. Norway has moreover played her part in helping
Ethiopla to colonl.ze Eritrea.

The question of Eritrea's
future came up in the United
Nations in 1950, after Eritrea
had been an Itallan colony
from 1885 to 1941 a nd the reafter occupied by the British.
The United Nations appointed
a Commlssion to «ascertain
what the inhabitants' own
wlshes were concerning lts
political future» .
Pakistan,
Guatemala, Burma, Norway
and South Afrlca partlclpa ted.
The populallon's wls h to declde
their fufure themselves, were
clearly documented together
wlth the country's economlc
poss lbUities.
The Ethloplan Government
tried to press the Commisslon
to take into account the country's wishes for access to the

sea. All the sam e 4 of the 5 went
against
Erltrea's ,
incorporation in Ethiopia. Ins teacl they proposed selfdetermination after 10 years
under the a dminis tra tion of the
United Nations. Or a greater
degree of self-rule within a
ec~nomlcal
and
poll ti cal,
mllltary
cooperatlon
with
Ethlopla.
NORWAYWITH
USA· AND ENGLAND
It was only Norway which
supported _
an
EngllshAmerican proposal to In- .
corpora te the eas tern part of
Eritrea in Ethiopla, and that
the western part s hould continue under British rule. USA
strongly opposed the proposal
on sel.f-determlnatlon because

thlngs went betler. I sat In
prison only one day befare m y
lawyer came and got m e out.
It Is not only we Eritreans who
have had to Jeave our country
because it is· occupled by oppressors. Did Norwegians not
ha ve to go to Sweden and
England when the Germans occupied Norway?
We ha ve our own land, we
«it did not take Ethiopia's interests lnto consideralion a nd
would only increase the te nsion
in E ast Africa. »
The Norwegian proposal in
the United Nations was also
quite in line with the wishes of
US-imperiallsm
even surpassing the fascist regimes of
Gua temala a nd South Africa.
This was a g reat offence again~t the Eritrean people.
ANNEXED ASA PROVINCE

want to live in our homeland.
Bul the si tua tion the re forces us
to live as refugees, always on the
mave. Todåy we are scattered
throughout the world. Even if we
have accomodation and money
here In Norway, we are not happy without our family, without
aur friends . When our own
Eritrea is libera ted, we shall
re turn a nd bu ild up our country.
with USA and Israel, Norway
has been involved in training
the Ethiopian army, more
precisely the Marines. In the
period fram 1956 to 1966, Norwegian Marine Officers were
in Ethiopia to train the
Ethiopian
Marine,
after
Ethlopia ha d secured contra!
over the coast of Eritrea.
Typically enough, no Eritreans
were recruited to the Marines,
only people from Ethiopla's 13
provinces.
During the uprising in the ar-

The United Nations however,
voted tha t Eritrea should form
a federation wlth Ethiopia. in
which both count ries should
have equal status. Eritrea
would gel lt's own democratic
constitution, have its own,
parliament and a «greater»
degree
of self-rule.
The
Engllsh-American
proposal
fell. Bul in the years from the
resolution in 1952 untll 1962, the
basic idea in the proposal Eritrea as a part of E thiopioa
- was founded.
On 16th November 1962, the
feuda l lord Halle Selassle a nnounced on Addis Abeba Radio
that Eritrea had become the
14th province of the Ethloplan
Empire.

NORWEGIAN MILITARY
EXPERTSTOTHEREGIME

Norway has helped 1n the oppresslon of the Erttrean nation
also after 1952. In partnershlp

PICTURE: lj:ritrean !'efugees In
Norway performlng folk dances
in Hordalaget in Oslo. The au•
dience responded by passing 11.
resolution supporting the Eritreans appll_c ation for political
asylum in Norway.

my in Eritrea in the 60's
agai nst
Emperor
Haile
Selassie, the Marine remained
loyal to the Emperor. It has
also functioned as an important mea ns of suppression
for the Ethiopians in Eritrea.
But in spile of the E thiopian
regime·s
desperate
endeavours and warfare, the
liberation movements today
control large areas of the countryside, a nd the Ethiopian Army only controls the towns.
(Trnnsla ted fro111
Klassekampen 11/ 1917)

.\
PICTURE: Women fighters of the EPLF 1.
tra
in Sahel.
na
lmlng base
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ETHIOPIA AND
THE SUPERPOWERS
Ethiopia has been one of the main points of support for USA in
the African continent. The other super power, Soviet, has also
been active in the area. Over a longer period the new Csars have
supported Somalia with money and weapons, and gained by force
rights for bases for Russian warships. They are now trying to
stretchtheir tentacles into Ethiopia, which until now has been linked to the western imperialist powers. According to NTB-Reuter,
the military Government in Ethiopia recently received a dispatch
of tanks and armoured vehicles from Soviet.
THE MAP: Eritrea ties north and north-east of Ethiopla. In the east
It borde rs on the Red Sea , In the north and north-west on·suda n and
on the south-ea st on the French colony Afa r and lssas . The country is
appr ox . 120 000 square kilome ters, and has a little over 3 million
lnhabitants.

Important victories
for liberation forces
At the end of March and the beginning of April, forces from Eritrean
Liberation Front (ELF) and Erilrean People's Liberation Front (EPLF) captured
several important towns in the north and west of Eritrea, among !hese the
province capita! Nakfa in the north, and Tasaanai 25 km from the Sudanese
border. The liberation forces have also captured large amounts of arms and
equipment.
Nakfa, which is one of the
eight provincial capitals in Eritrea , fell on 21st of March after a
seven months siege. This is the
first provincial capita! which
has been liberated.
In addition. forces from the
EPLF captured Karora and
"Afaabet which are also located
in the same -Sahel province.
T hese victorles mean t hat the

liberation forces now control
most of northern Eritrea.
Simultaneously forces from
the other liberation movement,
ELF, captured Tasaanai and a
small er town-, Aligder. in the
Barka province which lies at the
Sudanese border.
(Source:
Eritreans
for
Liberation in Europe. Chapter
Norway/lnt. Herald Tribune
25.3/Sunday Times 10.4 l

PAKISTAN

I n the period from 1953 until 1970
Ethiopia received 159 mlllion
dollars in milltary «aid» from
USA . This constituted about half
of all USA's. military «aid» to
Africa . In the same period 2 813
Ethiopian soldiers were trained
In USA.
USA's !argest base on the
African
con tin ent
was
at
Kagnew in Eritrea. ln 1970,
there were 3 200 American
soldiers and civil «experts»
there . Today it is almost closed
down and a ll a dvanced e lectronic equipme nt has been
removed. The reason is fear lhat
the Erilrean Liberatlon forces
will take over the base .
Afte r the coup in 197-1 the
weapon «aid » was s topped . bul
in Ma rch 1975 it was reslarled in
modest quantilies. In Januar-y
1976 USA sent weapons for over
20 million dollars. mainly ta nks.
planes . coasl guard vessels a nd
advanced infantry , weapons .
Early in 1977 USA's military
«aid»was aga in c ut.
Somalia. due to hislori cal
reasons. has
had strained

·:e mR-~vAi? ·•1:1: ··-·
.

Ingen av fløy
for folkets interesser
Svære demonstrasjoner og protester har prega Pakistan
siden valget 7. mars. Folk som er kommet fra Pakistan de
sisle ukene, kan fortelle om politiovergrep, drap og
arrestasjoner. Men samtidig øker tallet på demonstranter
som trosser portforbud og politibrutalilet.
svære demonstrasjoner og
protester har prega Pak,,;tan
siden valget 7. mars.
Den
viktigste
opposisjonsgruppa,
den
Pakistanske
Nasjonal~
Alliansen (PNA) har nekta a
godta u tfallet av valget. De hev. der at det har foregått m assiv
valgsvindel. Anklagepunkt ene
er:
·
- Bhutto's parti (det såkalte
Folkets Parti) har organisert
falsk stemmegiving. Da folk
kom for å stemme hadde n oen
allerede stemt i deres navn .
- Opptrykk av falske stemmesedler.
- Utskifting av valgurnene .
- Oppkjøp, trusler og t':'ang
mot offiserer og opposisJonsledere som står u tafor PNA. for
å få dem Ul å stemme på Bhutlo's parti.
- Bh utto erklærte a t han hadde
vunnet valget før a lle provlnaenes stemm eresultat var blitt
lall opp.
BHUTTO'S KARRIERE

h Statsminister All Bhu tto till ører de «22 familier» som
ldl!gere kontrollerte de nasjo~allserte delene av økonom ien.
ran er en av de virkelig store
ØYdale godseierne .
rnHalll! poll tiske karriere starta
a ed massebevegelsen I s lutten
b~~-åra mot politiets mak tmlsdikta og m ot den korrupte
lo toren . Samtidig sik ra Bh u t . seg støtte fra hæren. Han dan-

relations with Ethiopia. Soviet
has tried to exploit !his to her
own advantage, first by supporting Somalia, now by trying
to «have it both ways». Soviet
has now promised to support the
Military Junta in Eth.iopla.
According toa report from the
news agency Reuter. quoted in
Arbeiderbladet 16th April, the
milltary government in Ethiopia
rece ntly received 31 tanks and 40
armoured vehicles from Soviet.
The tanks were shipped from
Aden earlier this month and are
now in a :m Il i tary base sou th of
the capita!, Addis Abeba .
Soviet .is at the same lime
trying to exploil the conLradictions wilhin Ethiopia, between the Central Government
and the Liberation movements
in Eritrea .
E thiopia a nd Somalia lie in a
s trategic a rea on the eas te rh tip
of Africa. This is in the imm edia te vicinity of the importa nt transport rou tes from
the Midde l East. It is extre m ely
important
for
social
imperialism to cut these off in the
eventofwar.

Den Pakistanske Nasjonale Alliansen (PNA) beskylder
Bhutto og hans såkalte Folkets Parti for valgfusk, og krever
nyvalg. Men verken PNA eller Bhutto slår for noe virkelig
demokrati for del pakistanske folket. De er fløyer av samme borgerskap som rivaliserer om makta.

na sitt eget parti, Folkets Parti
(People's Party) på slagorde_ne:
Sosialisme
i
/økonomien,
demokrati i det politiske styresettet og Islam som religion.
H ARD UNDERTRYKKJNG

Del viste seg ganske raskt hva
Bhutto's 1,demokrati» sto for:
Antallet drepte i 1972 var mye
større enn i hele perioden
1942-1972. Bhutto bygde opp sin
egen væpna styrke, «The Federal
Security Force» (Den føderale
sikkerhetsstyrken) av 80 000 tungt
væpna m e nn. Og de har Ikke nølt
med å bruke våpna mot det pakistanske folket.
REAKSJ ONÆR OPPOSIS0ON

PNA er en allianse av 9 reaks. on ære partier og re li gløse
J
. Den har s in hovedsakegruppe1k runn I den føydale
llge ba g
d t muhamgodseierklasse n,
e t og de
medanske presteskape
«22 familiene».
PNA stilt
Etter valget har
parolene:
å gå av nasjonal- Bhu tto m
' løses nyforsa mlinga må oppkontn:ill av
valg under ledelse og
ruske
frihe t for a lle po 1
hæren,
t ks Ulstanden fjerna
fanger, unna
· å av
og valg komiteen rna g
· disse
assene
har
tatl
opp
t
M ··
å
samtidig e
kravene og g r
d mok ras k rltt v idere og krever e
tis ke rettig he te r .

MASSEARRESTASJONER
OG NEDSLAKTING
Det har vært svære demonstrasjoner over hele Pakistan.
Poli tlet har slått hardt ned på
disse. og over 200 er blitt drept.
Tusener er arrester-t:
PNA-lederne
krever
at
massene s ka l overgi seg til
politiet når de kommer for å
arrestere dem og a t de Ikke skal
forsvare seg når politiet åpner
ild. Men massene protes tere r

.

mol· politiets overgrep og rå
voldsbruk, og neste dag er det
dobbelt så mange demons tranter i gatene.
I Karachi er det portforbud.
Likevel demonstrerer tusenvis i
galene og trosser politiets Ild og
arrestasjoner.
Når
politiet
skyter tåregassgranater, blir de
kasta tilbake mot politiet. Og
stadig blir flere med I demonstrasjonene.
RI VALISERING I
BORGERSKPAET
Verken Bhutto's Folkets Parti
eller den Pakistanske Nasjonale
Alliansen står for noe virkelig
demokrati for folket. De er
begge fløyer Innafor borger skapet, men med djupe motsetninger seg i mellom. Bhu tto's
«sosialisme» smaker mer av
statsmonopolkapitalisme enn av
noe anne t , og PNA snakker ikke
en gang om sosialisme. Deres
plattform er «demokrati og
Islam». Begge er for nasjonal
uavhengighet, men mens Bhutto's parti er mer prega av
«moderne kapitalisme », er PNA
for utvikling av den private eiendom srett og fri konkurranse .

...
r:...; .
••. A

-.~
►

JORDA RUNDT
Mass movement to study
volume five of
Mao's «Selected Works»
Volume five of the selected
works of Mao Tsetung, has
just come off p ress, and will
be
d istr ib u ted
beginning
April 15.
T he volume Is a compilation of impor tant writings
of the great leader and
• teacher
c hairm a n
Mao
Tsetung , from septe mbe r
1949 to 1957. T he volume com•
prises 70 a r ticles, 46 of wich
were not published before.
The Central Comit tee has
decided to la unch a m ass
movement to s tudy volume
five of the «Selected works of
Mao Tsetung», a nd bring
about a new high tid e in the
stud y of Chai r man Mao's

works in the whole pa rty , in
the whole a r my a nd among
the people of a ll nationa lities
t h roughout the country.
It was in the w rit ings
published in this volume, that
com rade Mao T se tung for the
first time put forward the
scientific thesis tha t the
struggle
be tween
the
proletar iat
a nd
the
bourgeoisle, between the
socialist road
a nd
the
capitalist road ,' will s till ex ist
for a long time after the ba.sir
completion of the socialist
transformation of the owne r ship of the m eans of prod uc t ion .
(Hsi-nhua)

lndia's National Election:
Congress Party Fiasco
A fiasco e nded the 30 year
rule
of India
by
the
Congress P arty on March
16 -20 whe n the results of the
national election became
known.
The election s howed the u npopularity of the interna l a nd
exte rna l policies of t he
Congress Par ty governme nt.
Wilh the backing a nd con nivance of Soviet s ocialimperialism , the Congress
Party government has for
years pu rsued a policy of expa nsionism, thus isolating it ·
seif not only in South Asia,
but in the whole world . In a d dition it has subjected the ln d ian people to fascist su p pression. Especially afte r it

declared a state of em ergen cy throughout the rount ry in
J une 1975. tens of thousands
of opposition members a nd
people were arrested and
detained. Strikes, demon strations and assemblies of
more than five person::, were
ba nned. Worker s' wages and
a.lowa nces were frozen.
Soviet mouthpie re TASS
poured out commentaries in
connection with the l ndian
e lection , describing the internal a nd external policies
of t he Congr ess Part.y a.s
«progressive».
But Kremlin's a ttem pt to
influe nce the lndian e lection
was futile.
( P e king R evi ew)

lnvasion of Zaire by
Soviet-paid mercenaries
Severa l thousand mercenary t roops fram Angola
have invaded and occupied a
num ber of border cities in the
Shaba Region of the republic
of Zaire beginning March 8.
T he mercenary troops in.
the recent in vasion a re com posed of ex-gendarmes of the
for mer
Katariga-province
(today's Sha ba Region ) who
fled from Zaire to Angola 14
years ago. At t he time of the
Soviet armed intervention in
Angola ,
this
remnant
colonia lis t force was used b y
the Soviet Union to s la ughter
the Angola n people. Now
these ex-gendarm es armed
with Soviet missiles a nd
rockets a nd u nder command

of Soviet-hired ·mer cena ry
troops in Angola, launched a
large scale invasion of Zaire.
The timing of the invasion
exposes the na ture of the
operation. T he Zair ia n p ress
pointed out that it took place
when Zaire was faci n g temporary econom ic d iffic ulties
and the Zair ian people were
wor king hard to revive the
econom y.
The Soviet mouthpiece
TASS, has b latantly labelled
the invaslon a n «uprising in
the south of Zair e», thus
covering u p Sov iet's crimina l
r ole
a nd
preparing the
ground
for
further
interven tion.
(Peking R eui ew)

Editor of Turkish newspaper
Halkin Sesi under arrest
Leyla Ciim bus, who is the
editor of the revolutionary
Turkish newspaper Halkin
Sesi, has becen in jail since
february t his year.
T he reason for t he arrest. ·
was that Halkin Scsi p rinted
an
a.rticle
on
fascist
repression a nd torture of
Cypriots carried out by the
T urkish occu pation troops .

T he article in Ha lki n Sesl was
based on information from
the l!:uropean Commislon for
Human Right.s.
T he arrest o f the editor of
Halkin Scsi isa serious threat
to the r ig ht of free speerh
from t he military regime a nd
the special milita r y rourts in
Turkey .
(News Age ncy o/ T urkcy)

lndia's new Prime Minister
demands USA and Soviet out
of the lndian Ocean
T he newly e lected Prime
should a lso sec thnt the
Minister of India sald at a
Soviet Union should not have
press conference in New it's activities here».
Dehli Mareh 24 that India '
PrinJe Ministe r Desal ref·
w lsh
to
have
friendly
fered to the 25 year lndorelations wlth a ll countries
Sovlet
fricndship
treaty
who_ were willing, without signed In 1971 snylng that the
havmg special relations wlth
treaty «must not come in the
any partlcular country. Comway of our friendship wlth
menting on the p r essenre of other states». Otherwlse the
USA 'sand Soviet's navnl for Prime Minister emphuslzed
ces in the lndian Ocean he
tha.t Ind ia ·s foreign polic~·
sald, «The United Sta tes
will be one of non-alignment.
(Hsinlma)
s hould rell.l..ize they should not
have tholr activltes herc. Wc
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Regional Branch in Bergen of
Foreign Workers Association
Abrnhnm Serfaty, Noudn, Chic hah Mimoun og Abdellatii Zeroual fi re ofre for fascistregimets f~rfølgelse av politiske motstandere.
'
.

Fascista_
g enter
·overvåker marokkanske
fremmedarbeidere

BILDET: Kong Hassan Il av
Marokko: Hans agenter overvåker lands m e nn i utlandet.

Marokkanske fremmedarbeidere i utlandet overvåkes av fascistregimet i marokkanske innenriksministeriet, gjennom Marokkos ambassader i Europa og
deres utsendte agenter.
Marokko. I denne virksomheten har de benytta seg av organisasjonen
Marokkos ambassade i København er felles for Skandinavia, og senteret for
Am i ca les, som utgir seg for å være en velferdsorganisasjon for
overvåking av marokkanere i de nordiske landa er antakelig her.
marokkanere i utlandet.
· Ifølge den svenske avisa Dagens Nyheter, ledes organisasjonen av det TRUSLER MOT
Den s vens ke avisa Dagens
Nyheter, avslørte i en artikkel
den 8. juli hvordan agentene i ly
av Amicales kartlegger politiske
motstandere av kong Hassan
blant marokkanere i Sverige.
Organisasjonen har arbeid e t i
flere år i Frankrike, Vest-Tyskland,
Holland
og
Belgia.
Aktiviteten i Skandinavia er antakelig av n yere dato. Organisasjonen har også forsøkt å
etablere seg i Norge.
UTGIR SEG FOR
~un,:RDSORGANISASJON

Organisasjonen utgir seg for å
ta seg av sosiale, juridiske og

MOTSTANDERE AV
AMICALES
Generalsekretæren i det såkalte sosialistpartiet i Marokko,
Abderahim · Boulabid, var i
Sverige i mai i fjor for å samle
støtte for kong Hassans provokasjoner mol folket i Vest-Sahara.
Han kaller seg opposisjonsleder,
men oppfordrer tvert imot til å
støtte kong Hassan og regimet
hans. En måle å gjøre del på, sa
han, var å starte e n svensk
Amicales-forening. Og de som
stilte seg uta for den, sa
«sosialist»-lederen.
skulle
regnes som landsforrædere.
Dette sier lill om hva s lags press
marokkanske arbeidere blir utsatt fora v fascis t regimet heime
og deres støttespillere .

forskjellige praktiske problem er
for marokkanere i utlandet.
Medlemskapet påstås å være fri villig. Men de som ikke vil være
med, risikerer å bli registrert
som motstandere av foreningen,
og dermed av regimet i
Marokko.
Det finnes- eksempler på at
marokkanere er blitt utsatt for
represalier etter slik «svartelisting». Vender de tllbake til
heimlandet, kan de havne i
fengsel.
Fascistagentene
forsøker
blant annet å
hindre at
m a rokka nske
fremmedarbeidere engasjerer seg poli tisk
eller blir aktive i fagforeninger i
landet de kommer til.

FORDØM AMICALES
OG HASSANS AGENTER

Dersom Amicales får etablere
seg i Norge, betyr det en a lvorlig
trusel mot marok kanske arbeideres sikkerhet her i landet. I
andre land har organisasjonen
vist seg å være et skalkeskjul for
en
fascistisk
etterretningsorganisasjon. Den må derfor
ikke få innpass i Norge, uansett
fivor skinnhellig den presenterer
seg . som velferdsorganisasjon
med «frivillig» m edlemsskap.
Klasse kampen er svært in·
teressert i alle opplysninger soni
kan bidra til å avslore og be·
kjempe ele fascistiske Hc,ssan·
agentenes arbeid .

FREMMEDARBEIDERE VED FALCONBRIDGE:

On Saturday, March 26th; a
meeting of !oreign workers
was held in Bergen. Forty
people from e leven diffe rent
nations
attended .
The
meeting was addressed by
Mr.M.R.Butt, the General
Secretary of Foreign Workers Association. Norway. A
voluntary a d hoc committee
was formed, the g oal of
which is to found a r egional
braneh of Foreign Worke rs

Assodation in Bergen
.
«Foreign Worke~s Assocu~tion is a nation -w1d e orgam•
zation of foreign workers
struggling for their socioeconomic a nd legal rights in
this country. It is the sole
legal organ of the !oreign
workers a nd the only organization of this type in western
Europe,» says the lnitiative
Commitee in å press re lease.

Lokalavdeling i Bergen av
Fremmedarbeiderforeninga
Fremmedarbeidere
i
Bergen var lørdag 26. mars
samle t til møte. Tilstede vår
førti fre mmedarbeidere fra
elleve forskjellige nasjoner.
M . R. Butt,
generalsekretæren
i
Fremmedarbeiderfore ninga i Norge
(FA.F), talte til møte t. En
frivillig ad hoc komite ble
da nne t med målsetting å få
danne t e n distriksavd eling av
Fremmedarbeiderforeninga

i Bergen.
«Fre mmed arbeider foreningen er en lands omfattende organisasjon som
kjemper for fremmedarbeidernes sosiale , økonomiske
og legale retter he r i landet.
Den e r fre mmedarbeidernes
eneste virkelige organ og er
de n eneste organisasjonen av
de tte slaget i Ves t-Europa,»
heter det i ei pressemelding
fra initia tivkomitee n .

Oslo: Pakistansk demonstrasjon
for demokratiske rettigheter
Komiteen
for
De mokra tiske Rettigheter i
Pakista n holdt torsdag 31.
mars e n punktdemonstrasjon
utafor
det
pakistanske
genernlkonsulatct i Oslo, og
holdt seine re på kvelden en
pr~HN,:.Jconto rnnR,-. P.il pll'"'<CH~o•

konferanse n blei det sagt at
ba kgrunne n for komitee ns
a rbeid i Norge e r å spre informasjon om den økende
voldsbruken og a rrestasjone r
av den politiske opposisjone n
som regjeringa i Pakistan
går i spissen for. Komiteen

har stilt føl gende krav til
regjeringa: Umiddelbar løslatelse av a lle politiske
fanger, gå til politiske
løsninger istedet for å sette
politi og militære mot folket,
samt
gjenreise
de
d~møkrn #J,-kr-

,.._,ø.,,,.h,-lr-nr-.

for folket og rett for alle partier til å eksist ere. Komiteen
vil framove r spre informasjon bla nt de pakistanske
fre mmedarbeiderne i Norge
spesielt om situasjone n i sitt
hjemla nd.

Språkvansker påskudd
for masseoppsigelser?
·
•
·
· · ·'
Å
k dette et tomt løfte. Ledelsen
Alle fremmedarbeiderne ved Falconbudge Nikkelverk I Knsllansand er trua med sparken. rsaken er grotes : ved Falconbridge er interikke alle kan norsk.
essert i å kvitte seg med arDette er innholdet i el brev som bedriftsledelsen ved Falconbridge sendte ut til alle fremmedarbeiderne i slutten be_idskrafl f - og dda bskiadl de
.
.
.
tvinge ut remme ar e erne
av februar. Begrunnelsen til bedriftsledelsen er bedriftens planer om omlegging av arbeidsprosessene, en gJen- først, mens de skylder på at arnomgripende rasjonalisering ved bl.a. overgang til datastyring av en del prosesser.
beidskrafta deres er ubrukbar.
·

.. - alle utlendinger ved be·
driften som i dag ikke behersker norsk, har en ut/ord·
ring til snrires t å lære seg
språket for p,i d en måten å hrL
en mul igh et til å konkurrere
om
de
mer
nttraktive
stillingene. Man må også være

oppmerksom p,i nt det i frem·
tiden kfLn bli vans k elig ti f inne
nrbeid vecl bedriften for ufag·
l ært arbeidskmft som ikke be·
h ersk er norsk," heter det i

bedriften ...

For al fremmedarbeiderne
skal få lov li! å beholde jobbene
sine, er det altså e n betingelse
at de lærer seg å skrive, les e og
breve t
fra
Falconbridge- snakke norsk. Sjøl om bedriftsledelsen som er stila til «rille ledelsen lover a t d e skal hjelpe
utenlandske· stntsborgere ved tU m ed å a nvise språkkurs, er

Slik forsøker de også å splitte
opp norske arbeidere og fremmedarbeidere .
Men
fremmedarbeiderne
har ingen garanti for a t de får
fortsette å jobbe sjøl om de
lærer seg norsk . Det de
derimot blir «lovet» er å få en
«m1tlighet til å konkurrere om
de mer attraktive stUlingene».
FORSØKER Å SPLITTE
KAMPENHETEN

Bedriftsledelsen sender dette brevet for å ramme fremmedarbeiderne, de svakest
stilte blant arbeiderne, sam-~ -;_;~ tidig som de vil hindre at
!}~ 1 j Falconbridge-arbeiderne skal
• ::·-~~ ·'t stå sammen uansett språk og
r.;;_,. rl• nasjona litet. Og be drifts- '.,' '.; ~ ledelsen vll hindre at arbel• "-. . ~, ~- i derne samin reiser kamp mot
••
!rasjonalisering og permitteringene som er annonsert i
løpet av de nærmeste lo åra.
Fagforeninga på Falconbridge har gått mot at brevet
skal sendes ut til arbeiderne,
men arbeidskjøperne overså
dette. Arbeiderne på Falconbridge må sette klassesolidarl. teten opp mot bedriftsledelsens
forsøk på å splitte arbeiderne.
Slå dette grove angrepet på
fremmedarbeiderne tilbake!
#' • ~

•

• .

Rød Valgallianse, Odda:
ONN Aluminium driver
rasistisk boligpolitikk
Boligtilheva for fre mmedarbeidere s om e r ansatt ved
ONN Aluminium I Tyssedal
ble tatt opp av representanten for Rød Valgallianse,
Vidar Våde, på møtet I Odda
Kommunestyre 30. mars.
Han re tta skarp kritikk
mot DNN Aluminium for
måten de be handle r frem medarbeiderne pi\. Det bor
omlag 20 fre mmedarbeidere
på stedet. De fleste av disse
e r tyrker e . De blir stua sam men I hus som nordme nn
forle ngst har nekta t\ bo i.
Rod Valgallianses represeQtant sa a t ONN Aluminium opptrer rasistisk. De utnytte r a t fremmedarbeiderne er redde for jobbene
sine. De utnyUer også språkvnnskl'r og kulturlorskjeller
til å presse fremmedarbeiderne inne I hns som ikke er
m enneskeboliger. Våde sa

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022

også at dette er bevisst fra
bedriftens side !or å splitte
norske a rbeidere og fremm edarbeidere. Våde sa at
fremmedarbeiderne privat
hadde gitt uttrykk for at de
ønsket andre boliger, men at
de Ikke hadde turt å reise
krava sine. Vidar Våde avslutta med å fremme forslag
om at kommunestyret skulle
pålegge DNN å skaffe fremmedarbeiderne bedre bolige r
innen utgangen av året.
Ordførere n avslo å ta. for slaget opp til behandling .
Han hevda e llers at han hadde vært I kontakt med bedrifta - som ikke i det hele tatt
hadde fått klager fra fre m medarbeiderne!
Fremmedarbeiderne I Odda planlegger å danne egen
seksjon I Faglig I. m aifronttoget eler.

