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Ba k de tte s kiltet er arbeidskontoret for utle ndinger i Oslo. Det blir
framstilt som et ser vice-tilbud for fremme darbeid~re. I virke lig heten
sikre r de t te sæ~kontore t e kstra billig arbe ids kraft til nors ke kapitalister . Fire av fe m j obb e r som t ilbys he r, e r i hote ll- og r estaura nt.
Sie r du nei takk til e n j obb, m iste r du trygde n.
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Amicales utgir seg for å være en velferdsorganisasjon for marokkanske
fremmedarbeidere i Europa. I virkeligheten er det en dekkorganisasjon for
overvåking og terror mol motstandere
av fascistregimet til kong Hassan.
Faksimilen viser et brev der den
marokkanske ambassaden i Køben·
havn gir Mohammed Bahri i Stockholm
beskjed om å sette fart i organiseringa
av Amicales der. Ambassaden har tidligere forsøkt å benekte enhver forbindelse mellom organisasjonen og
regjeringa i Marokko. Dette brevet
viser hvordan Amicales i Skandinavia
ledes fra ambassaden, og at Amicales
her som i resten av Europa er et redskap for fascistregjeringa i Marokko.
I denne artikkelen på arabisk offentliggjør vi navn på marokkanske agenter i Skandinavia, og avslører arbei'dsmetodene deres innafor Amicales.
De samme opplysningene finnes i en
·reportasje om Ami cal es i dagsavisa
den 6. juli.
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KLASSEKAMPEN - Fremmedarbeiderutgave, nr. 3 , _1977

Klassekampens fremmedarbeiderutgave
Denne avisa er utgitt av Arbeidernes Kommunistparti (m-1) i Norge. Den er ei spesialutgave av partiets avis, Klassekampen, som spesielt henvender
seg til fremmedarbeidere i Norge. I 1976 ga vi ut
to slike prøvenummer av avisa, som blei solgt i
7000 ~g 6000 eksemplarer. Fra 1977 vil fremmed-

arbeiderutgava komme ut annen hver måned, seks
ganger i året. Vi oppfordrer norske og utenla~dske
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

TALEP EDIYORUZ:
VI KREVER:

Felles arbeidskontor for
alle, uansett nasjonalitet
Arbeidskontoret for Oslo og Akershus har ei
egen avdeling for utlendinger. Dette framstilles
av stat og kommune som ei storarta hjelp til
fremmedarbeiderne . Kont oret skal liksom ta
spesielt godt hand om arbeidsløse utlendinger .
I virkeligheten fungerer denne særskilte arbeidsformidlinga som ei formidling av særlig
billig arbeidskraft til kapitalistene.
I første rekke er det et rekrutteringskontor for
hotell- og resta.urantbedr:i fter. Ifølge arbeidskontorets egne opplysninger gjelder 70-80
prosent av alle jobbene slikt arbeid . Det er med
andre ord slike jobber som blir til overs til frem medarbeiderne når resten er fordelt gjennom den
vanlige arbeidsformidlinga.
Ved at fremmedarbeiderne blir henvist bakerst
i køen av arbeidsløse, og til og med til e t eget arbeidskontor, har stat og kommune lagt forholda
godt til rette for kapitalistene. De har fått et offentlig rekrutteringskontor til de dårligst b etalte
jobbene.
På
dette
arbeidskontoret
er
frem medarbeiderne trua på to måter når d e ska l søke
jobb. For det første mister de r e tten til arbeidsløshetstrygd dersom de nekter å ta det arbeidet de får tilvist fra arbeidskontoret. Dette har
de til felles med norske arbe idere. For det andre
nar fremmedarbeiderne truselen om utvisning
hengende over s eg, dersom de blir gåe nde l e nge
uten arbeid. Eller dersom de skulle fors øke å
bryte «spille!'eglene » - for e k s empel ved å nekte
åta en elendig jobb og dermed vise seg «uvillig til
åta tilvist arbeid » s om arbei dskontoret ville s i.
AKP (m-1) krever at spesialavdelinga for utlendinger blir nedlagt, og at alle som s øker a rbeid
ved arbeidskontoret skal b e ha n dles likt,~anse tt
nasjonalitet. Tolketjeneste m å v ær e en de l av
tilbudet ved det v anlig e arbe idskontore t.
.
Vi fordømmer skarpt alle løgner om at
diskriminering av fre mmedarbeiderne ka n sikre
norske arbeids løse jobb. D e som sprer slike ideer,
ønske r a t arbeider e skal le gge skylda for a rbe idsløsheten på hvera ndre , a t arbeide r skal
konkurre re m ed arbe ide r om ka p ita lis tenes
n å dige gaver.
Arbeidsløshet
hører
sammen
med
kapitalis men. Bor gerskape t trenger en s tor
reservea rme av arbeidsløse som kan settes
m idlertidig inn i produksjonen i oppga ng stider ,
og som lett ka n settes p å p orten i k r is etide r. D e
håper også å bruke dette systemet til å presse ned
lønnene o g splitte arbeiderklasse n .
Kamp mot arbeids løsheten b etyr kamp mot
kapitale n som tje ner på arbeidsløshet en og som
opprettholde r den. Derfor kan a rbeidsløsheten
a ldri bekje mpes av en a rbeiderklasse som står
splitta. innbyrdes i k a mp om jobbene, kvinner mot
menn, unge mot eldre , norsk e mot utlendinger.
ENHET NORSKE OG UTENLANDSKE ARBEIDERE I KAMPEN MOT ARBEI DSL ØSHETEN !
FELLES ARBEIDSKON'T OR FOR ALLE ARBEIDERE, UANSETT NASJONALITET!
NEDLEGG SÆRAVDELINGA FOR UTLENDINGER!

MiLLiYETi GtiZ ONONE ALINMADAN
HERKESE i$ TEMiN EDiLMELiDiR
i~c:; i bul ma ku ru m u vns1las1 ile Ot eki
no rm al No r vcc:;lile rc gittig i a nl a~1I·
maktadir.
Duru ma gOrc i~siz kalma bakiminda n yaba ncllar ~a ns1z old u kla ·
rina cOre devlct ve beled iyc bu
du ru mu kapit a lisllerin istckleri ne
gore ayarlad d 1g 1 bir ger <;ektir. Bu
le~kila tla nr en kOlll iicrct ve ren
ycrlcri lcmin e ll ikle ri bir gcn;e kti r.
Bu i~ le min i yerlerinde ya banc1
,~c;ilcr iki no ktada l ehtid cdilmck l c·
dirler. li ki n i~sizlik haklarmdan
istifadc edemcz duru ma gc lme k·
Ledi rlc r, eger tckli f ed ilen i~ leri
kabul e tm ez le rse . l kinci nok t a, ya banc , i~c;iler yu rd d 1~1 edil me l eh t i·
d iyle kar~, kar ~1yad irlar eger uz u n
bir mUdd e t i~siz kal ma d uru muna
dll~erlcrse . Eg cr istc nilcn o y unun
kaid clc rin i boz arlarsa , mescla tek lif
cd ile n i~lcri kab ul e l m ezlerse,
bo y lece 'Teklif e d ilcn i~i a lm1yo r'
~eklinde i~ ve i~c;i bu lma kurumu
c!a m gah y abilir.

t~siz ka lan yaba nc1 la ra i~ tem in i
ic; in Oslo ile Ak e rshu s m m t1ka la·
rinm kcnd ilcrinc gOrc tc~kilat lari
b ulun ma ktad1r. Dcvlct ile be lediyc

bu

Le~ k ila tl nnn dan Otli rU ynbnn c1

i~c;ilcre biiyuk ya rd1mlarda b ulu n·
d u kla rma kan i olara k oviinmck·
t cdi rl cr. i*siz lc rc yo ni yaba nc1
i~siz lc rc i~ bulma tc~ki la l1 hus uscn
d ikkaL gostcr m i~ ve gosterme kLc
oldu l{u nu za n nmda d1r .

Ashnda b u i~siz y aba nc, i~c;ilerc
i~ l e m i ni i<; in ku r u lmu~ b ul unan bu
tc~ kilat knpita ltstlere ucu z i~c;i te·
mi n etm c du ru m und a n ilc ri gitmc mc kted ir. Umu m ,ye Lle , bu le~kila t uc uz ycrler tc min lc bircbirdi r,
hu su se n

otc l

ve

lokartalar

i<:in .

l~bul ma kur umunun kend i ista tislik leri nc gore yuzde 70-80 bulu nan
i.~ ler bu a nlamdad,r. Bu nun anlam1,
a ncak ge ri ka lm1 ~ ve kimseni n ist e·
med igi bu uc uz i~ler yal m z ve
ya lniz yab an c ll ara mti nasi p gO rulme klcdir. 1y i i~ lcr ise nor mal 1~ ve

The Labour Excha n ge for
Os lo a nd Ake rs hus has its own
d e pa rtrne nt for fore igners. The
State a nd Munic ipa lity present
this as a m a r vellous he lp to the
fore ig n worke r s. The office
shall,
as
it we re,
take
e specially good care of the
une mploye d fore ig ners .
In r eali ty, this sepa r a te
L.1,b our E x c ha.nge func tions as
a procure m e nt of e x ceptiona lly
c he a p la bour powe r to the
capi ta lis ts . It is prima rily a
r ccruiting ce ntre for the Hote !
a nd R esta ura nt indus try . According t o the L1,b our E x c ha nge 's own s ta tis ties 70 - 80
pe r ce nt of a ll t he j ob s concern
s uch work. It is in ot.he r word s
s u ch jobs whic h a r e lefl ove r
for fore igne r s whe n the r est
has been assig nc d thro u gh the
norma l La b our E x cha nge.
Since the foreign worke rs
a r e s h own the b a c k of the
que ue of une mploye d , a nd e ven
have the ir own Labour Ex c ha nge,' the State a nd the
Munic ipa lity have provid ed
favourable condi tions for the
capitalis ts . They ha ve a n offic ia l rec ruiting centre for the
wors t paid jobs .
At
this
office ,
rore ig n
worke r s a r e threatene d in two
wa ys whe n they a re looking for
a job. In the firs t p lace, they
lose the rig ht to une mployment
be ne fit if they re fuse the work
ass ig ne d to the m from the

AKP (m·l ) bu gibi te~kilatl arm
kap atilm asm1 a rz ulama ktad 1r ve
b Litun yabanc1 ve yc rli i~c:;ilcrin a y m
~ckild c bir mua meleye ta bi lulul·
malanni islcmektcdir. Bu uygula ma
h i~ bir m illiyet ay1r1m 1 gozetil·
med en y ap1lm a lid1r. T e rctimc k1s m1
i~ ve i~c:;1 bulma kuru munu n b ir
~u besi o lmalid 1r.
Biz ya banc1 i&:<;ilcrin Norvc <;li
i~ <;-ilcri i~siz b1ra kt 1kla r1 ya la nla rm1
&:ittctle mahkum cdiyoruz . Bu t arz
dcd ikodu lan yayanlarm konu yu d a·
ha _ac;1khg1y la a n lamalan gereklek·
leclir. l ~c;,lcr birbirlcn ile reka be lte
bul unup kapitalistlcrin ffi('rha m~t ine ke ndile rin i ler k ctmemclid irler.
l~sizlik kapit aliz m in bir parc;as1·
d ir. Burjuva her zama n buyU k bir
i~siz kcsimi ist er. BOy le cc i~lcrin iy1
gitti g i zama n hem e n kol kuvvcti
bulacak ve kotii gittiRi z a ma nda
kap1y 1 goslereb ilecek. Bu me to d la
\icretl eri n a~&ag1 tutu lma.s1 sag la n·
d1g 1 gibi i~ c;ilerinde birbirlerine ka r·

el lyd&vls for blinde og svak•
synte.
Abonnementsprisene
på.
dagsa.visa. er 400 krone r pr.
år, 200 kr. pr. halva\r, 100 kr.
p1. !(varta.I (3 mndr.) og S4
k r . for en måned.
Poøtadres11a til Klu.BIIC·
kiLD1pen er: Kla.<1sekarnpe n,
bokø 2016 Grtlnerløkka, Oslo 5.
.K!lusekampen_ ha.r kontor i
Øvrc gata ? . Tlf.: (02) 8149 90.

- YABANCI VE NORVE<;: Ll
!$ <;: I LER
1$SiZLIC E
KAR$!
BIRLE$MELIDIRLER!
- 1$ VE 1$ <;:1 B ULMA KURU·
M U MI LLIYET GOZETMED E N
E$ 1T
O LAR AK FAALIYE'I'TE
BUL UNMA LIDIR :
- Y ABANCI !$<;:ILER ! <;:I N
K UR ULMU$ BULUNAN 1$ VE
1$<;:1 BUL MA KRUMLURA KA·
PATI LMA LID IR!

WE DEMAND:

.Common labour exchange
i r everyone
gard/ess of nationality
Labour E x c ha nge . This they
have in c ommon wi th Norwegia n worke rs . In the se cond
place, the fore ign wor kers
have the threat of deporta tion
ha n ging over them, if they a re
without work for a ny Ie ng th of
time. Or. if they s h ould attempt t o b r ea k the «ru les of the
gam e » for e xa mple by
refus ing a miser a ble j ob a nd
the refor e s how the m selves as
«unwilling to take assigned
work» as the Labour E xc ha nge
w ou ld te rm it.
AKP (m -1) de m a nds tha t the
• de pa rtme n t
for
s pecia l
fore ig ne rs is closed down, a nd
that a ll those who seek work a t
the Labour E x c ha n g e a.re
trea te d equa lly, r e gard less of
na tiona lity. The tra ns la tion
ser vice must b e a pa rt of the
service a t the normal Labour

il>Ac6' ~

H6l..l_o~

3

03Bf"..12. ~

LABOU12 OFFic.e

°I)E.~

E x c ha nge.
We s harply concle mn all ties
thai discrimination or the
fore ig n w orkc rs can secure
Non vcgian une mployecl work.
Thosc who s pread s uc h ideas,
wis h tha i workers should
bla m e one a nothe r for une m ploy m e nt, that one w orke r
s hould com pete with a n othe r
worke r for the capitalis ts' m e r c iful gifts .

The struggle against une m ploym e nt
m eans
struggle
against capi ta! whic h profits
from une mploym e n tand whic h
preserves it. T he refore une m ploym e nt can ne ver be fou ght
agains t by a w orking c lass
whic h is split a m on g itse U in
the s truggle for jo bs , w om e n
agains t m e n , young against
old,
Nor wegian
against
for e igner.

Une mploy m e nt
be longs
toge the r wit h capitalis m. The
bourgeoisie need s a big rese r v e a rm y or une mployed who
can imme d iatcly be set to wor k
in b oom pe riods, a nd who can
be easely shown the door in
times of c riscs. T hey a ls o hope
to use this syste m to press
wages down a nd to s plit the
working class .

- UNITY
N ORWEGIAN
AN D FOR E IGN WORKERS
IN THE STRUGGLE AGAINST UN E l\lPLOY l\lENT !
- COMMON LABOU R E X·
CHANGE
F OR
ALL
WORKERS,
RE GARDLESS
OFN ATIONALITY !
- CLOSE
DOWN
T HE
SE PARATE D E PARTMEJ\T
FORFOREIGNER S !

~

-VA=.::i;:-

e,J..S-

~u

Klassekamp1en
avisa til AKP(m-1)
H]a.øøekampen er avisa til
Arbeidernes
Kommunist•
parti (marxist-leninistene).
Fra J. aprll e r Klassekampen
dagsavis. Den kommer ut 8
dage r I uka, m f-d 8 side r hver
dag, bortsett fra. onsdag, da
d e n er på 18 side r . .
Klassekampens fre mmed•
arbeiderutgave vil komme ut
6 gange r I {uet.
Klasse~mpen gir også ut

~, kulla nilmalar, ve bolunmeleri sag·
la nm l!j b ul u nur.
l~sizlige kar!j1 m licadclenin manasi kapitaliz me ve kar a n lay 1~ma ve
bu fik ri n u y gula m asma kar&1 m ucadele d e m ek t ir . Be se bebtcn oluru
i~sizlige kar~1 sava~ hi e; bir zam an
i ~~i
s in1fm m
kendi
a ra sin da
birbirine ka r.; , gc lm esi y le halled il•
m ez. I~ ycri ic; in bi r digerine kar&1.
Kadm crkege kar ~,. ge n e; ya~hya
kar~, ve lhas,1 Norve c;li yabanc1 ya
ka r~, ol m a kla halled ilmez.

- Today you have the choice of 3 dish-washer jobs at SAS hote/
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Ml TRAllMO ZAJEDNICKI BIRO RADA BEZ
OBZIRA NA NACJO-

~I ~

..::.;~'1

;JltJI ~

.1-f».J!'-' i.,, Z1,/.rl

~

~J

r~'
\..., ,,
y:-,,~ ~ t>»'.,
'~~
,.~~'-1\~I

~
->!-'

4 1~~'>i;. ~Ill'~,~

i~

~ ~ ~ -~\,JI

JS_,;Jy.;-.,i'
~ ;Jl j)). ~tµJ

~J
i.'~

+,,~

i.,~))"',{>_:,~ ~

~ i,.),'., ,~_;; .=u:,.::i~ ':.',

~jl ~\.vi~,.,

'~ j,
~;AJ

0

f

0

6''.),~ .!f:J'

~..,;yl

J.\sil~

~\all~_:.,->"::

)P~ ~l i)~_.,

,s. t<> '

. .,

...

u. . . ., ~::.,1,_,f

- (:::' '!' (///

~ ,e:

A-;Jj(J"I
,
,.

/vz/iJ if"o
.,
-(

cf ':"i/0(({.'} /JJJ't'J~I/
>

~ ~

/

, ,_

' /

"7.)-'!'.:..,

)J.P ,._

~\

.,.,1'-:-

n.ih, osiguravaju radna mijesla domacim radnicima. To je la i, i mi jc
osuduje mo. Nczaposlenost ide skupa sa kapitalizmo m i odgovara
kapi talistima i profitcrsko m drustvu. Kad ima profila 1111a posla, kad
nc ma profila ne ma posla. To stvara
rezervnu vojsku radnika. Profitcrska
klasa upotrcbljava upravo ovaj siste m da bi obcspravila radnic ku
klasu a naravno i razjcdinila je.
Borba pro tiv nczaposlenosti znaci
borbu protiv kapitala koj i upravo
zaraduje na nezaposlcnosti, i dok
neprcstano podrzava takvo stanje.
Zato se nezaposlenost ne mora
savladiti od jcdnc razjcdinj enjc radnic kc klase, koja se bori za poslove
izmedu sebc samih - izmcdu zena i
muskaraca - m.ladi protiv starih norvefan i protiv stranaca.
- JEDINSTVO MEZU NORVESKIM I STRANIM
RADNICIMA U BORBI PROT lV NEZAPOSLENOSTI!
- ZAJ EDNIC KJ BIRO RA DA
ZA SVE RADNI KE BEZ OBZIRA
NA NARODNOST!
- ZATYORITE SPECIJALNO
ODJELJENJE ZA STRANE RADNIKE!
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NALNOST !
Biro rada za Oslo i Akershus i rna
~osebno odje lje njc za stra ncc. Drzava 1 komuna misli da su dali
stTancima_ veliku pomoc. U st vari,
ovo spcc1alno o djcljenje sluzi kao
t rz nica jevtino m rad no m snagom.
Kro z ovo sramno odjcljenjc prolaze
regruti za rcstora ne i ho telc.
Ka ko smo obavestcni od stra ne
ovog odje ljc nja , 70-80% poslova
otpada na poslove koji nisu uzc ti od
strane norveskih radmka!
Drzava i ko muna pomoglc su sa
ovim sra mnim odje ljcnjom da bas
strani radnici ne polaze lako do
dobro placcni poslova, stime ujcd no
osigurali kapitalis tima jevtinu rad nu
snagu. Kad se lice novc ane nadoknade za nczaposlc nc slra nce, onda
oni to dobiju ako bas nema nijcdnog praznog mjesla. Povrh svcga,
båjc se stra nci da nebi btli proljerani iz Norve~ke, u slucaju pobune.
Zato radnic ka ko munislic ka partija (marksisli-lcninisti).
- AKP (m-1) trafo ruscnjc ovog
sramnog odjeljenja, i traze uspostavJjanje zajednickog biroa rada za sve
radnike:A za strance prevoditclje sa
norvcskog na materinji jezik.
Neki mislc da zapos1avljanje slra-
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~ILDET: O'{er 20 _nasjonalflagg ble båret i de n riotte
flaggborgen foran fremmed arbeiderseksjonen i Faglig
I. mai Front i Oslo.
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Faglig 1. maifront-demonstrasjonene ble også i år en seier. Det ble organisert
tog på llO plasser over hele landet. Disse demonstrasjonene var de eneste som
bygde på arbeiderklassens kamp og interesser: mot monopolkapitalen og deres
samarbeidspartnere i ledelsen i DNA og LO: mot de imperialistiske supermaktene USA og Sovjet. Over hele landet samlet disse klassekamptoga større oppslutning enn Samorganisasjonenes demonstrasjoner som var arrangert av
DNA/LO~edelsen og SV/ «NKP>>.
I fjor var det bare i Oslo at fremme"darbeidernes kamp mot utbytting og
trakassering ble tatt opp i egne seksjoner. I år var det egne fremmedarbeiderseksjoner også i Bergen, Trondheim, Moss, Tyssedal og Drammen.
Fag lig 1. maifronts tog i
Bergen fortjener spesiell oppmerksomhet. Her økt e oppslutnlnga fra 2 000 deltakere i fjor til
2 500 i år . Og for første gang ble
fremmedarbeidernes
krav
markert skikkelig. I d enne seks jonen deltok 50 fremmedarbeid e re , nesten a lle fra den 3. ver den. Dette betyr at omlag 10%
av samtlige fremmedarbeidere i
Bergen s lutta opp om toget.
Spesielt
mange
gikk
bak
parolene «Enhet norske arbeidere - fremmedarbeidere»
og «Nei til visumplikt for pakis' tanere».
I Oslo deltok 8 500 I Faglig

BILDET:

Et varmt

ønske om enhet mellom

a lle a rbe idere og un dertrykte folk "ominerte parolene i fremmedarbeiderse ksjonen
I Fagllg J. mal Front i
Oslo.

malfronts log. mot 3 200 i
Samorg's tog og 4 000 i SV«N KP »
toget .
I
Faglig
1 . maifronts tog d el tok det i år
omlag 200 fremmedarbeidere.
de fleste av disse deltok i frem medarbeiderseksjone n, men det
var også m ange i den antiimperialistiske
seksjonen.
Særl1g stor opps lutning va r det i
årblant tyrkiske arbeidere, men
også blant arbeidere fra India.
cap Verde og endel a ndre land i
den 3. verden var det bra mobilisering. Kurdiske og erit r eiske
kamerater marke rte kampen
mot nasjonal undertrykking
med egne paroler i toget.
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B1l
FREMMEDARBE IDERE
DELTOK AKTIVT
I t\IOBILISERING

Arbeidet med mobiliseringa
til denne seksjonen før 1. mai
visle også stor fram gang . I Oslo
ble det arrange rt to vellykka
mobiliseringsmøter, med henholdsvis 60 og 120 deltakere .
Mange fremmedarbeidere ble
mobilisert som 1. mai-aktivister
og deltok a ktlvl i utforminga av
parolene, i løpeseddelutdeling
og annet arbeid. Delte skjedde
også i flere boligomr åder. De
lokale 1. mai-arrangemen tene
på Sagene/ Bjølsen og Grunerløkka hadde f.eks. både lokale
fremmedarbeiderkrav i s ine tog
og egne appeller.
På tross av dette var oppslutninga i år en god d el lavere e nn i ·
fjor , da hele 430 fremmedarbeidere slutta opp om loget i Oslo.
Forklaringa på denne tilbake gangen finner vi først og fremst l
indre, politiske forhold og motsigelser bla nt pakistanerne .
B la nt andre nasjonale grupper
fremmedarbeidere· var nemlig
opps lutninga i år større enn i
fjor . Hva var del da s om førte til
a t så mange pakistanske frem meda rbeidere i år ikke s lutta
opp om Faglig 1. m aifronts tog ?
Vi skal peke på noen faktorer .
Som kjent finnes det i Norge
en nasjonal pakistansk fore ning,
Pakistan
Worke rs
We lfa re
Union (reg.). I till egg finnes det
en mindre gruppe som også
kaller seg PWWU, med M.
Akram som form ell led er. Den
siste g ruppa er svært høyreorientert og blir aktivt støtta .a v
regje ringa og DNA. I løpe t av
d et s iste året har denne reaksjonære gruppa dreve t en
organisert hetskampanje mot de
pakistanske a rbeiderene som i
fjor de ltok l klassekamptoget.
Anti-kommunisme og utnytting
av r eligiøse motsigelser og fordommer har vært
hovedvåpenet.
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BILDET: Fra fremmedarbeid
Front I Berge n . 1()% av samtlig e;--9eksjonen I Faglig 1. mal
gikk i dette toget.
e re mmedarbeidere i Bergen
( Forts. til side 6)
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KJELL GJERSETH
Oslo Jern og Metall:'

PÅL STEIGAN:
Oslo Jern og Metall:

LO-leaders
recommend
modern

li I

slavery
Kjell Gjerseth, one of the
five
delegates from Oslo
J ern og i\le tall, said this
about. the immigration policy
which the LO-leadership propa.gated at the Congress:
«The
state -con troll ed
group import which the LOleadership
supports,
is
nothing hut modern sla very.
At Stord Verft (shipyard) for
example, the minutes now
say: «One dispatch of 30
Yugoslavs arrived.» And
when the short-term contTact
has expired: «One dispatch
of 30 Yugoslavs retumed».
The Norwegian capita! interests can rent labour power
from all countries in the
world for a limited period ,
and afterwards tell these
foreign workers to go b ack to
where they came from.
Foreign workers with such
conditions of employment
have even lost the right to
quit their job and apply for a
new one. They have to serve
one particular employer fora
certain period and after that
they have to scram. This is
gross
discrimination
of
foreign workers and an
arrangement which only serves to create a spit between
Norwegian
workers
and
foreign workers. We must
demand that the immigration
stop and the visa-restriction
be abolished and that i_t
should be up to each indiv idua.J worker - irrespe ct:ive

of

n 1hich

country

he

comes h'om - il he wishes to
settle down in Norway. It is
not the task of LO to regulate
the labour-ma rket for the
capitalists in Norway, but it
is obvious now that the LOleadership has taken upon itseU this task . »

5

LO-supported group
import is
clearcut
racism!
The LO-kongress adopted a
ne w work program which is
an open a nd unmistakeable
support to the government's
chauvinist and racist policy
on the
foreign
worker
question .
Pål Steigan, one of the five
delegates from Oslo Jern and
Metall and c hairman of AKP
(m -1) , quoted from the
program:
«The
trade
union
movement believes that the
i mmigration of /oreign em ·
ployees has to be regulated
_and take p lace in organized
forms and acco·rding to bi·
lateral agreements. ,.
He continued: «What does

Undemocratic -election rules have made the LO-congress traditionally a place where the top leaders or· the trade union bureaucracy can
frolic in reactionary resolutions,. and where the:11 have been a ble to secure their own privileges and pos itions withou~ a word bei~g uttered in
protest. The picture shows the former lheads of the LO, Tor Aspengren ,. the ne w cha irma n, Tor Halvorsen, Odd Hø,dahl and Einar Strand.

,;.,..,
v)frf! rna1or•• ,

against the t/t/Orkers
interi
The work program of the national Federation of Labour, LO, adopted at det
Congress 22-27thMay, expresses full supp1llt to the immigration stop and
recommends group import of !oreign workers. These resolutions expose the
reactionary character of the Congress, which traditionally has been completely
controlled by the top leaders of the tr.ade unioin bureaucracy.
This year, however, they were confronted wHh opposition. The five delegates
from Oslo Jern og Metall(the Oslo section o·f the metal workers trade union)
raised demands and proposals thai had been sent to the Congress from the
many trade unions all over the country.
On the other hand, the «resposible oppositiion » belonging to SV (Sosialistisk
Venstreparti) and «NKP» (Norges «Kommunistiske» Parti) were among !hose
who passed the reactionary work program with a standing applause.
Eve ry fourth year LO holds lts
Congress. Here the political line
for the organisalion is drawn up .
and declded upon. Thls year the
Congress passed a new work
program, and elected a new
1eadership.
UNDEMOCRATIC ELECTION
.
RULES

Thanks to undemocratic election rules, nearly all opposltlon
Is avoided. The delega!es from
the federatlons (240) m practice chosen by the top men of

.RITI CISM OF TH'E
s
T
N
E
0
N
M
VE
R
·,-~ MM IGRATION POLICY
J

. t d WI·th support
reJec e
jom SV and

dislrict election . This year the
members in Oslo chose fi ve
delegates well known for their
militant class s lruggle line . This
shoc ked
the
LO-leadership.
T hey t.ried lo gel the m e mbe rs to
m ake the elections invalid, in order lo debarr the five. Bul lheir
a ttempls were fruilless.
MAJORITY AGAINST
FOREIGN WORKERS
INTERESTS
Nobody excepl the
five
delegates from Oslo J ern &
Metall ra ised the foreig n worker
question at the
Congress.
Nobody except the five defended
the foreign workers' interests.
There were many militant ob•
j ections to a compulsory fee
(tariffavgift) for unorganized
workers, bul only as long as i
concerned Norwegian workers.
Nobody except the five objected
to the compulsory fee whlch is
already deducted from !oreign
workers on group import today.

1

«respos ible opposition » at the
Cong ress. This so-called op•
postion distingu ished itself first
and for e most by the fact thal it
did not raise one sing le proposal
of a progres sive c ha rac te r, sent
in from the grass-root leve!.
Together with the Labour P a r ty (DNA) lhis «oppos ition » voted
for
the
reactionary
work
program, a nd against d e mands
from the g rass-r oot leve!. for instance concerning security for
workers
and
hetter
compensation for work inj uries, and
demands to ban the nazi party
Norsk Front which openly
propagates racism.

the federatlons . The delegates
from the distrlcts ( 60) are a lso
ma'lnly picked out by the bosses
themselves .
That is why the LO Congress Is
traditlonally
dominated
by
100% -loya l members of the
Labour Party (DNA), full time
SV AND «NKP» cha.irmen of the clubs wlthin the
SAUNTERING ALONG
unions, paid spokesmen and so
AFTER THE BIG BOSSES
fort:h, people lhat often have not
towched a tool for years and
Delegat.es belonging to SV and
years.
' «NKP», two small partles whlch
Oslo Jern & Metall is an excall themselves «soclalists» and
ception
to
the
election
even
«communl.sts»,
were
regulations . They
have a
presented as some klnd of

THE STRUGGLE WILL
CONTINUE
The struggle for the grass-root
proposals wlll continue , in spite
of the resolutions adopted al the
LO Congress,
·
Against the prlvileged bosses
within the trade unions and LO,
agalsl
the
false
«worker
leaders» in SV and «NKP» who
do t helr best to lead the class
struggle astray. Workers in Nor.
way, irrespective of national!ty,
have to join the trade unions
together and make them their
own fighting organisations. Norwegian workers and !oreign
workers must stand together in
the trade unions on a militant
line of class stuggle.

Sedion 2-10 of Norsk tjenestemannsfag (Nn - the state employees trade
unio,n) had proposed a sharp criticism of the government's i.mmigration policy
to the LO Congress. Delegates belonging to SV and «NKP» did not hesitate to
vote for the trade union board and the LO-leadership's proposition: «Not adop·
led>:>.
The proposal which they rejected, reads as folfows:

form for slave contracts is also
an insult to the trade unJøns.
Wørkcrs from other countrles
coming tø Norway, must be actlvely supported against raclst
persecution. A ban on the nazi
party «Norsk Front», and an ef-

«The LO Congress sharply
critlclses the lmmigratlon policy
tltalt the government and the
majjority In parllament have
ado_p tcd. The lmmigratlon støp

:~t~:t:o:~ti:a:::a,~~:::~nt!~~~
of raclal dlscriminatiøn, are
demands that the trade union
organlsation cannotgive on.
LO Is of the opinion that lnternatlonal solidarlty Is inseparably llnked to the struggle
for the foreign workers intercsts

and now th1s autumn, a_ c~m1
pul!1ory visa for Paki 5 larus, !11·

follows an immigratlon policy
that Is dlrccted against wørkers
from the third world and thus
functions in a raclst way. The
arrangementwlthgroupimport
of forelgn wørkers implles a
serlous weakenJng of the !oreign
workcrs' rlghts in Norway. This

this m ean? Does it mean that
Americans or Danes will be
import.ed in groups of ten a nd
ten
according
to
an
agreement between the Norwegian government and the
American or Danish government? No, of course not. It
mea ns lhat workers from the
third world wUI be imported
to Nowray as merchandise.
This is clearcut racism.
Against this I ha ve sent in a
prop_osal to abolish the immigration stop and group im •
port of workers.
Further on in the work
program we can read:
«Thro1tg h law re gulation and
agreements one m ·itst secure
thc,t /or eign employees hc,ve
equat ri_qhts with Norwegians
in ctll co1ulitio11s. " This is not
been practised by the LO-

leader ship toclay. On the contra r y the re is a compuls ory
tariff •fee for foreig n worke rs
in a number of working
places in Norway today.»

In N ørway. The Congress
therefore wants
to sharply
crlticise the cønduct of Skog &
Land (the trade union of the
workers at Norsk Champignon.
Ed.) in connectløn with the confllct at Norsk Champignon. U
the trade unions do not themselves take the forelgn workers
interests serlously and reject all
te ndencies of compllancy wlthin
thcir own ranks, this Is in reallty
a capitulatlon for the racists.»

<<NK~P:J.:.>>~~plie·s-th
a t-Norw-ay-inp-mct-•ce- - - - - - - - - - -
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HVA MENER
DU- OM
VISUMTVANGEN?

Straffen for
å ville leve
med familien
Ordninga med visumtvang for pakis~nere ble_inn.
ført den 15. oktober ifjor. Da. hadde mnvandnngs.
stoppen vart i et og et halvt ar, men . de~ fungerte
tydeligvis ikke godt nok for.sta~en og kap1tahstene.
Offisielt går regjeringa mn for _ _at fremmed.
arbeiderne skal gjenforenes med fam1hen. Men kapi.
talen er ikke tjent med familieinnvandring, den
trenger bare arbeidsføre, voksne menn som kan inn.
kvarteres i hybelbygg og brakker.
Pakistanerne handla i samsvar med regjeringas
løfter om å gjenforene familiene. De ble straffa med
visumtvang.

Torbjom B erntsen, stor·
ti.ngsm.a.nn for r egje,-ings•
partiet DNA som er an·
svarlig for innforingn. av
vistim tvangen.

- Viseringsplikten
for
pakistanere ble innfort ut fra
hensynet til pakistanerne
selv. Boligmangelen for nor•
ske og andre er stor og den
rammer alltid de svakeste
gruppene sånn som fremmedarbeiderne.
Jeg er klar over at en
pakistaner som bare ser det
prinsipielle i dette vil fole det
diskriminerende,
men
realiteten er at det var en
særlig stor tilstrømning av
pakistanere.

Leidu!/ Digren es, a dv okat :

- Jeg har den siste tida
fått mange henvendelser fra
pakistanere som vil ha hjelp
til å få familien hit. Visumtvangen kom jo for å stoppe
familieinnvandring, og det er
ikke lett for en pakistaner å
kjempe
mot
norske myndigheter og lov•
verket.
Når regjeringa opphevet
avtalen om viseringsfrihet
fra oktober i fjor, gjorde de
det uten å opprette noen ny
avtale . Da trer automatisk
visumtvang i verk . Opp •
hevinga av en slik avtale er
usedvanlig
etter
internasjonal praksis.

NORSK VISUMKONTOR
I PA
Ill

[l]

Regjeri· @ Bl
gå
«kje ig@ @[P)il$@W
her i
Fra 1. november 1976 er del oppretta et eget
visumkontor i Pakistan. Det har aldri tidligere
eksistert noen nor.;k utenriksstasjon bare for
behandling av visumsoknader. Opprettinga av
kontoret henger sammen med innforinga av
visumtvang for pakislanere til Norge.
Ved hjelp av dette kontoret håper regjeringa
å unngå reaksjoner og kritikk her heime mot
den rasistiske innvandringspolitikken og mot
fremmedpolitiet som nidkjært håndhever re•
gjeringas politikk.
Offisielt heter det så vakkert at regjeringa
ensker «familiegjenforening». For pakislanske
familier har de gjort denne gjenforeninga så
vanskelig som mulig. Men de «kjedelige og
vanskelige episodene» er flytta vekk fra frem·
medpolitiet på Fornebu og nor.;k offentlighet,
til visumkontoret i Islamabad i Pakistan.

jobb og fa m iliebolig . Men
familie bolig ka n ha n ikke få
gjennom kommunen uten a t han
alle r ede ha r familien her.
De t vil si a t ha n m å s kaffe seg
bolig på «det åpne m a rkedet ».
og det er mins t like va nkelig og
dy rt for ha n som for and re arbeidere . I tillegg til de va ns kene
som er fe lles for a lle boligsøkende , møter han rasisme og
forsøk på å utnytte det at han er
ukjent med lover og rettigheter i
Norge .

HUNDRE MILS REISE
FOR VISUM

For at en pakis tans k familie
Hvis han likevel greier å få tak
skal kunne gjenforenes i Norge, -i bra nok bolig, kan kontoret i
må familieforsørgeren ha fast Islambad kontaktes. Her må en

l

r
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1:

!

i;

I

• I

li
! '
I

I

I

Stortingsmelding nr. 107
sier
regjeringa:
«Forholdene må legges til rette
for at de s om innvandrer skal
kunne leve sammen med sine
familier. » Det fantes mulighet
for fremmedarbeidere til å ·rå
famili en med hit også etter at innvandringsstoppen ble innført.
Men det forutsatte en bolig•
standard som bare de færreste
kunne g re ie å oppnå. Og
regje ringa g jorde li te eller
Ingenting for å hjelpe dem å løse
diss e boligpr oble mene.
FAMILIEINNVANDRING,
TROSS VANSKENE
I denne s ituasjonen trossa
m a nge innva ndrings stoppe n og
tok familien hit p å «ulovlig» vis.
De som ha dde mulighe ter for å
skaffe se g skikkelig bolig, satte
sjølsa g t
alt inn
på
det.
P a kis ta nerne var de n innvandre rgruppa som ka nskje satsa mes t p å å få familien hit.
(1975-76 )

møte opp personlig, og hvis
familien bor for eksempel i d en
største byen i Pakista n ; Kar achi, er turen til Isla mabad
drøye 100 mil hver vei. Eller som
fra Os lo til Mo i Rana .
Ved førs te gangs visitt blir du
plassert p å e i ve nte lis t e og etter
ei tid blir du innkalt på nytt, til
«inte rv ju». Hun , for de t vil så
godt som a lltid si kona , ha r of.
tes t svært mangelfulle engelskkunnskaper. Ingen kan misunne
henne et kryssforhør hos den
norske politima nn og visum•
attache Sjur Torgersen. Han har
lang erfaring med a vvlsntng av
fremmedarbeidere fra tida ved
Asker og Bærum politikammer
som står for kontrollen på Fornebu flyplass .
Til Aftenposten 12. mai iår forteller Arve Nygård, som for Uda
er Torgersens s tedfortreder, a t
opplysningene som gis i intervjuet blir «sjekket » i samarbeid
med pakista nske myndigheter.
Deretter går opplysninge ne til
Norge for dobbeltsjekktng hos
fremmedpolitiet. Til slutt kan s å
saka s endes tilbake til Pakistan,
og visum for gjenforening av
familien kan skrives ut. I denne
mølla Jigger for tida over 200
søknader, og s økerne må regne
med el ventetid på over et år.
PAKISTANSKE LEDERE I
REGJERINGSTOGET

Dag Øseth, tidligere klubb ·
formann v ed Gran/os Bruk:

- Pakistanerne på. jobben
føler seg som fengselsfanger
løslatt på prøve. Myndig•
hetene gjør alt for å hindre
dem I å. oppnå. de mest
elementære menneskerettigheter. Det verste til nå. er
vi.sum tvangen
og
returvi.sumordninga. Den ble In•
nført bare for pakistanere, og
det er langt fra tilfeldig.
Pakistanerne var ei gruppe
som Ikke fant r;eg i å. ha
konene og unga på den andre
siden av kloden. Regjeringa
lovte
familiegjenforening,
men når pakistanerne tok
dem på ordet så vi hvor mye
'!iizme løfterer vPrdt.

Istedenfor å bedre boligfor.
holda s lik at alle kunne gjen.
forenes med familien på «lovilg•
vis, svarte regjeringa med å fnn.
føre visumtvang for pakistanerne.
RETURVISUM - EN
EKSTRA DISKRll\11NERL~G
Ordninga med returvisum
kommer i tillegg. En pakistaner
som har bodd i Norge i årevis på
varig arbeids• og oppholds,
tillatelse , må likevel skaffe seg
retur-v isum fra Norge om han
så b a r e skal på en dagstur til
Sverige e ller Danmark.
H v is ha n e r reist heim til
Pakistan,
har
han ingen
mulighet for å få oppholdet forlenga utover den fastsatte
datoen. For re turvis umet kan
bare forandres av utstedende
myndighet i Norge , og han
rekker ikke å få svar på
søknaden før fristen for opp,
hoidet utafor Norge er løpt ut.

FUNGERER ETTER
HENSIKTEN

Når samme Nygård uttaler til
Aftenposten at «jeg har tnnrykk
av at ordningen fungerer meget
bra», sikter han Ul to sider ved
kontorets virksomhet. Det kan
som han sier «foreta den
nødvendige kontroll av familie.
forholdene» I samarbeid med
pakistanske myndigheter, og «vi
unngår kJedellge og vanskelige
episoder her hjemme».
Slik forsøke r regjeringa å
dekke over følgene av den dlskrlmlneren~e
visum tv
som er pålagt pakls t
angen
dempe
kritikken anerne '. og
vandrlngspolitlkken. av
llln.

Foran 1. mai i år I
~~~o~g-toget stor ve:t ~~\
u mg nettopp f
medarbeiderne Ak ra frem.
slutta raskt O •
ram.gruppa
toget I d
PP om regjerings.
før 1.. maie~;~ situasjonen, like
og Prinsippløs: ~~pportunlstlsk
tau Innafor P~Punkt fler.
ledelse. På tro
U (reg)s
ningas talsma ss av at fore :
har uttrykt drm gang på gang
PUnktene som e samme stand.
1. maltronts f parolene I Faglig
seksjon, vedt~mmedarbeider.
Samorg. to et
de å gå i
reaksjonæ~e A~ammen med den
ter alt å dø ram.gruppa, Et.
motivet redserme var hovedhets om
k en for å møte ny
« omm ·
liknende foran
umsme» og
valget i den
kdet forestående
nale foreningf~ lstanske nasjo.
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I Samorgs tog deltok det der·
for omlag 50 pakistanske arbel·
dere, halvparten fra pWwtl
(reg.log halvparten fra Akrarn·
gruppa , Massen av pakistanske
arbeidere, som støtter Fagl~
!· maifronts krav og paroler, b~
1 derme situasjonen passlvlSe
og stående utafor alle demon·
strasjoner. Mange av dem kO~
til Grønlands torg, endel gikk e
toget, men de fleste ble ståend
Igjen på fortauet fordi de Ikke
fant lederne sine I toget.
e
Og de var til gjengjeld I regJd:
rlngstoget, sammen med O Ill
var Nordli og de pampene so .
har
innfort
lnnvandr!nfor
stoppen, Innført visumtvang v
hindre
gjenforening ~
å
familier, kort sagt sammen ~ri·
dem som organiserer d1
mineringa av fremmedlir ar·
d erne i Norge. Det er enhve~are
belders rett og pltkt å sl sink
mening om en slik handling.,

\el·
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Sto~tingsvalget angår
ogsa fremmedarbeiderne
«S1øl om fremmedarbeiderne i Norge forel .
merett, er det viktig at de deltar i valgka øp1g er nekta stemoss, » sier Brynjulf Mugaas.
·
mpen sammen med
Han er industriarbeider og står først på Rød Val 11.
. .
Oslo.
ga 1anses 1iste 1
. «Rød _Va_lgallianse er en ·rev~lusjonær allianse mellom uavhengige sos1ahste_r og _AKP(m-I). V1 deltar i valget fordi det er en utmerka anledning til_å _fø~e ut en revolusjonær politikk, til å propagan~ere for_ en sosI~hst_1sk revolusjon og proletariatets diktatur,
for mternas1onal solidaritet og mot krigsfaren som truer fra de to
supermaktene. Denne politikken angår hele arbeiderklassen i
Norge, uansett nasjonalitet. Derfor oppfordrer vi fremmedarbeidere til å bli aktivt med i Rød Valgallianses valgkampgrupper.»
- Borgerskapet forsøker å
framstille valget som en viktig
begivenhet som garanterer arbeider k lassen makt og innflytelse. So m om det at vi kan få stemme hvert annet år betyr at folket
h armakta.
De gjør valget til en kam'panje
for å dekke over at vi lever under borgerskapets diktatur her i
landet, at det er kapitalisme og
at Stortinget er et redskap for
kapitalen.
Vi vil kjøre fram arbeiderklassens kampsaker i valgkampen
og tvin ge borgerskapet og de
borgerlige arbeiderpartiene til å
ta stan dpunkt og avsløre hvordan de stiller seg.

Borgerlige arbeiderpartier
«Det bl ir ofte framstilt som
om valget står mellom en
borgerlig eller en sosialistisk
regjering.
Arbeiderpartiet
(DNA) og Sosialistis k Venstre ·
par/i (SV) blh· regna som
sosialis tiske partier. Men du.
kaller disse to partiene for
" borgerlige
arbeiderpartier" .
Hva mener du. med det? ..

- Arbeiderpartiet har sittet
som garantist for det kapitalistiske samfunnet i førti år med
sin såkalte «arbeiderregjering».
De er ansvarlige for bruk av
tvangslover, domstol og politi
mot streikende arbeidere. De e r
ansvarlige for fremmedpolitiets

overgrep og trakassering. De
har fnnført visumtvangen for
pakistanerne. De har innført
innvandringsstopp og åpna · for
gruppeimport i stedet, slik at oppholdstilstanden er begrensa til
en bestemt jobb, og fremmedarbeideren har valget mellom å
godta forholda som de er eller
reise hjem. Gruppeimporten
fører til slavekontrakter og rettsløse forhold for fremmedarbei derne . Kort· sagt, de angriper
både norske og utenlandske arbeideres interesser. De e r arbeiderklassens fiender .

SV er et haleheng til DNA
Det såkalte Sosialistisk
Venstreparti (SV) er et ha leheng .og en støttespiller for Arbeiderpartiet. De har en viktig
oppgave med å spre illus joner
om at DNA virkelig er et arbeiderparti, «en del av arbeiderbevegelsen» som de sier. SV s lår
om seg med sosiaUstiske fraser,
men er I virkeligheten like
fiendtlig innstilt tu arbeiderklassens og alle undertrykte folks
kamp s om DNA . De støtter for
eksempel bruken av kubanske
leiesoldater i Angola. De dekker
over og forsvarer den imperialistiske supermakta Sovjets press mot Norge , for eksempel i spørsmålet om delelinja
mellom de to landa i Barentshavet og om den norske suve-

reniteten på Svalbard. For fremmedarbeidere er det også viktig
å være klar over at de støtter
innvand ringsstoppen.
- Del e r om å gjøre for oss å
avsløre disse borgerlige arbeiderpartiene, garanti stene for
bor gerskapets
makt.
Eller
borgerskapets sersjanter i arbeiderk lassen som Lenin kalte
det.
«RV ha,- krevd stemmerettfor
fremmedarbeideme. Hvorfor ?"

- Fordi de lever i delte landet, de er en del av arbeiderklassen og stemmeretten er en
dela v de rettighetene som arbeiderklassen har kjempa seg til.
Før måtte en ha eiendom får å
ha stemmerett.
Alle de demokratiske rettighetene vi har, er resultater av
arbeiderklassens kamp . Vi er
for at hele arbeiderklassen skal
ha del i disse rettighetene som vi
har vunnet.
«H va kan det b ety for fremmedarb eidern e om RV får
r epresentanter på Sto,-tinget ?,,

- Dersom vi skulle få representanter på Stort inget , ville vi
bruke Stortingets talerstol til å
avsløre det borgerlige parlamentet og vise arbeiderklassen
at det ikke er de ltakelsen i Storting og kommunestyrer som
løse r problemene hverken for
norske eller utenlandske arbeidere . Del avgjørende er kampen
de sjøl fører.
Vi kan ta opp og sette
søkelyset på tingene og være
med på å presse myndighetene
tu å bedre på forholda .

Talsmenn for arbeiderklassen.
- I bystyret i Oslo hvor vi har
en representant, har vi som det
eneste partiet satt flngeren på
den diskriminering av fremmedarbeidere som foregår på boligsjefens kontor. Dette gjorde vi
etter at vi hadde besøkt fremm edarbeidere og selt hvordan
de bodde og hørt hva de hadde
opplevd. Slike saker er pinlige
for borgerskapet som ønsker å
framstå som liberale antirasister og venner av den 3 . verdens folk.

Vi har også tatt opp skolesituasjonen for barna tU fremmedarbeiderne i Oslo , og avslørt
al nere hundre ikke fikk den undervisninga de hadde krav på.
l Odda har RVs representant i
kommunestyret tatt opp de elendige boligforholda som bedriften
DNN Aluminium byr fremmedarbeiderne , og anklaga bedriften for å utnytte fremmedarbeidernes frykt for å miste
jobben som gjorde at de ikke
vågetåklage.
Slik kan en RV-representant
bli en effektiv talsmann for arbeiderklassen, aldri gi borgerskapet fred, aldri la dem skjule
seg bak et røykteppe av velvalgte fraser om hvor glade de
er i fremmedarbeidere.

Delta i Valgka mpgrupper
- vi organiserer valgkampen
m ed valgkampgrupper som
propaganderer RVs politikk
overfor arbeiderklassen, i boligstrøk, blant kvinne ne og _µngdommen, overalt.
Vi mener det er viktig at fremmedarbeiderne deltar i disse
gruppene.
" M en vil ·ikke mange frem·
medarbeid er e vær e redde for ei
'bland e seg' i norske sa k er om
de bli r aktiv t med i va lgkamp ·
arbeid? "

-

Rød Valgallianses politikk
er viktig for h el e arbeiderklassen . Vi må stå sammen, på
tvers av nasjonale skJller, i kampen for den sosialistis ke revou sjonen og mot de to imperialistisk e supermaktene USA og
Sovjet som forbe rede r verdenskrig-.

Forlllar ·arbeidskameratene om forholda for fremmedarbeiderne
Både norske og utenlandske arbeidere e r utbytta av det norske
borgerskapet. Men fremmedarbeiderne møter i tillegg en
særskilt form for utbytting. De
er jevnt over dårligere betalt,
bor dårligere og får dårligere
jobber enn norske arbeidere. De
blir t1ua med utvisninga og de
blir utsatt for rasistisk hets av

oversettelser til flere språk,og det vil bli lagt vekt på saker av
særlig interesse for fremmedarbeiderne i diskusjonene.
Det har vært arrangert slike
leire siden 1967, og de har
betydd mye for utviklinga av
den revolusjonære bevegelsen i
Norge. Hver summer samles
tusener av progressive for å
disku tere de mest brennende
politiske sakene.

BILD ET: Fra de n internasjona le sommer e re n
Klassekampen )

Reis på

·

·

-

revolusjonær

MANGE FREMMEDARBEIDERE PÅ LEIR
F JOR
I fjor delto'k for første gang
fremmedarbeidere organisert
i en egen «brigade » på disse
letrene. Dette var svært ve llykka. Også i år er det lagt opp
til en egen fremmedarbeiderbrigade på Tromøya i tida 916. juli. Det ei' også fullt mulig
for fremmedarbeidere å delta
på en av de andre Rød Front
sommerletrene. Kutt u t andre
planer og meld deg på en
revolusjonær sommerleir.
HOVEDTEMAERPÅ LEIRENE.
I år blir disse tre sakene
hovedtemaer : 1. Er det mulig
å føre folkekrig mot ei supermakt i Norge? 2. Revolusjonær
faglig politikk og 3. Stortingsvalget 1977.

sommerleir!
d F ont sommerleire på en
I sommer blir det arrangert Rø r .
den beste kom·
rekke steder i landet. En Rød Front-!eir er ær du kan tenke
binasjon av ferie, politikk og kamera:~, ~t:r åpne for alle
deg. Leirene, som arrangere~ av A d _m· t'I1 å stifte nærmere
progressive. På leir får du en fin anle mng
bekjentskap med den revolusjo~ære beverlse;~darbeidere på
I år som i fjor blir det egen bng~de_ for re~ det bli sørga for
en av leirene, ved Tromøya 9.-16 JUii. Her VI

ERDET MULIG ÅFØRE FOLKEKRIG
MOTEl SUPERMAKT I NORGE
supermaktene USA og Sov. t kjemper I dag om verdensJe
dømme Alle verdens folk
herre
·
1
tår I dng overfor krigstruse en
s
ermaktene. Derfor er
fra s;tftig å diskutere hvordan
~:al m øte den. På leirene
vi trekke Inn lærdommene ra

ef

til

folkenes frigjørtngskrig i Kina,
Vietnam, · Kampuchea
og
Albania.
REVOLUSJONÆR FAGLIGPOLITIKK.

Landsorganisasjonen (LO)
er fellesorganisasjonen for de
fleste fagforentnger, og den
s tørste og viktigste organisasjonen for arbeidere I Norge.
Ledelsen
i
mange
fagforeni nger og i LO sentralt er i
dag domtnerl av Arbeiderpartiet og deres medløpere i
Sosialistisk Venstreparti og det
såkalte
Norges
«Kommunistiske» Parti. ( Se også artiklene om LO-kongressen annet sted i denne avisa) .
Diskusjonene
om
faglig
politikk tar sikte på å utvikle
opposisjonen mot disse borgerlige «arbeiderpartiene». Det
blir også viktig å d iskutere
hvordan vi skal styrke den proletariske internasjonalismen i
fagb evegelsen, og hvilken
betydning fagforeningene har i
kampen for den sosialistiske
revolusjonen.
STORTINGSVALGET 1977
Vi vil diskutere hvordan vi
sknl styrke Rød Valgailianse ,
det revolusjonære alternativet
ved valget. Det er viktig at
også fremmedarbeidere er
med på å utvikle og propagandere for Rød Valgallianses
politikk. Du knn lese· mer om
dette i intervjuet med Brynjulf
Mugans, førstemann på Rød
Valgallianses liste i Oslo, på
denne sida.

til,-'
BILD ET: Brynjulf Mugaa,s står S(!m første ma nn på Rod Valgalllanses liste i Oslo. Han oppfordrer fremmedarbeidere til å bli aktivt
med i RVs valgkampgr upper.

mange s lag. Det er viktig at norske arbeidere blir klar over denne ekstrautbyttinga, og tar
fremmedarbeidernes problemer
alvorlig. Derfor oppfordrer vi
fremmedarbeidere til spesiell å
ta opp slike ting med sine norske
arbeidskamerater, forklare dem
forholda og dermed bedre forståelsen . Dette er viktig for å utvikle og styrke enheten mellom

norske og utenlandske arbeidere.
Uten en enhetlig, sterk og
kampinnstilt arbeiderklasse vil
verken norske eller utenlandske
arbeidere I Norge kunne oppnå
noe. Det e r ikke snakk om «n orske saker». Vi fører samme
kamp mot samme fiende, kampen mol borgerskapet og for
sosialismen.

Hva skjer ved
Stortingsvalg?
Hvert fjerde år er det stortingsvalg I Norge . Stortinget er
det norske parlamentet. Her blir
borgerskapets lover vedtatt og
her blir hovedlinjene for regjeringas politikk lagt fram og
godkjent.
Arbeiderne i Norge fikk stemmerett elter langva rig kamp.
Først ble det stemmerett for
menn, i 1898, og så for kvinnene i
1913. I dag har a lle norske statsborgere over 20 år stemmerett.
Rød Valgallianse har krevd at
også
fremmedarbeiderne
i
Norge skal ha stemmerett. Arbeiderklassens
demokratiske
rettigheter her i landet skal også
gjelde for dem.
Foran valget setter partiene
opp lister over kandidatene
stne til Stortinget I hvert fylke.
(Et fylke er en landsdel med
egen admtnlstrasjon. Landet er
delt i 20 fylker.)
På valgdagen betyr stemmeretten at du kan slippe lista til
det partiet du vil støtte, ned i

stemmeurnen. Hvert fylke har
et bestemt antall plasser i Stortinget som blir fordelt etter
stemmetalla de forskjellige partiene får i fylket. Ialt blir det
valgt 155 r epresentanter fra hele
landet.
Det blir ofte framslilt som om
valget står mellom en borgerlig
og en sosialistisk regjering. Ar'
beiderpartiet (DNA) som regjerer nå, og Sosialistisk Venstreparti (SV) blir kalt sosialistiske.
I virkeligheten er alle partiene
som er på Stortinget i dag
borgerllge. De står sammen om
å forsvare kapitalens makt, og
de er motstandere av den
sosialistiske
revolusjonen.
Norge har etter krigen hatt både
«soslallstlske» og «borgerlige»
regjeringer, men politikken har
alltid vært den samme: Støtte til
kapitalismen, til imperialistmaktenes interesser i Norge og
til norsk imperialisme i andre
land.

RØD VALGALLIANSE
I KOMMUNESTYRENE
Disse kan du ta kontakt med
hvis du har saker du vil de skal
ta opp i kommunestyre eller
bystyre :
Odda: Vidar Våd e
Oslo: E llen Pedersen
J;romsø: Herman n Kr istoffersen.
Trondheim: Otto Bjelland
RV 1 Oslo har kont-0rtld I
Øvre 1,-t•• 7, tlf. 02/35 22 50 mandag til rredag kl. 16-17, lørdag
kl. 10-12,
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I. I
BØKER

e

PLAKATER

e

01s,

a/s
PLATER

åha

Kr. August, gt. 19, Oslo 1. Tlf. (02) 20 25 09

I. Tronsmo a/s ist ein
Spezialbuchluden progressiver
und
sozialistischer
llteratur. Schallplatten und
Posters sind auch erhalter.
zur Zeit haben wir \Verke auf

I . Tronsmo a/s is a specialist
bookshop for progressive and
socialist literature. We also
stock a wide selection of
posters and grarnaphone
records from abroad . At
present we have literature in

A:rabi. :;k. • • • • . • ~~,
~
Engel sk ••• : ••• Englis J:t
Fransk •••••••• Fra:nca1.s
Hinc! i. • • • • •; • • ~
.Isl3l1d sk •••••. Island s k
nor sk ••••••••• Hors k
.
Serbisk •.•• Srps k ohrvat~k1.
Spansk .•.•.•• • Esp~o~
Swah i l i ••• • ••• Swahili
Turki sk ••••••• '.l'Urk~e
Ty sk •••••••.•. Dcutsch
Ur du ••••• • • • • _

~Sil.

OKTOBER-BOKHANDELEN HAR
LITTERATUREN DU TRENGER
B1•:RGEN:
l\ygårdsgt. -lii

N i;;S I\A :
F~levhe imen , L æ re rskolen

BODØ:

NOTODDEN:

S.andhorni,;t. 9b

Kongsbcrgvn . 211

DRAM\\11''.N:

Rorda lsvcien

PORSGRUNN:
Storg t. 183

HALl)l;;N:

STAVANGER:
Mølle gata 69.

Garvergt. I 7
HAMAR:

Storhamargt.
HORTI<:1' :
Asylgt. 2

11

TRONDHElM :
Kongensg t.29
TROMSØ:
Grønnegt. 35

KOMi SVINGJ,~R:
Storgt. 2:l

TØNSBERG :
Prestegt. 8

KRISTIAI\SAI\I> S:

VÅGAN:
Solhe im, Svolvær

Hjørnet llolberi:-gt,/
Wergcla ndsgt.

ÅLESUND:
Borgund.veien 3

LEVA1'GJ,~R:
Sjøgata 28
LILLEHAi\ll\ll;;R:

Ga mle vege n

110

l\10 I RA]l;A:

• a r ' ·Icye rsg-t.:ll
l\lOSS :
Fjordve ien 13

Åpningstida
se lokalt

KINABUTIKKEN
PANDA

f

Klassekampen has interviewed the
leaders of the labour office for «nonNorwegians» as the sign on the door
says. This office was officially
established as a «spesial offer» for
workers themselves regard it as a

113

FRt:IJHIKSTAD :
As,vlg t. 2

Det spesielle arbeidskontoret
for fre mmedarbeidere har liten
kapasitet og kort å pningstid.
Kon tor et har 9 a n satte hvorav 3
form idlere skal gi fremmmeda rbe idere individue ll service,
som det h eter . Kl. 8.00 åpner
man for å d ele u t køla pper til de
som st å r i kø u ta for . Deretter
stenger kontor et, og åpner ikke
før 9.30. Da ha r arbeidskontoret
for norske s tat sborgere vært
åp ent i en tim e . Mens fre mmeda r beiderne ennå s lår og venter
på gata, går de norske arbeidssøkerne igj ennom listene . F rem•

!oreign worl<ers, but the !oreign

ODDA:

Tolllm,t:-t. 26

«Servicekontoret for utle~di_nger
med informasjon og form1dhng»
ligger på Lilletorget 1, 7. elaaje,
Åpent mellom 9.30 og 14.00. Offisielt heter det at dette særkontoret for
fremmedarbeidere er opprettet for I
gi dem en bedre service. Men i
praksis fungerer det som et rekrutteringskontor for hotell og restaurant.
Fremmedarbeiderne sjøl opplever
det som åpen diskriminering å ha ad·
skilte arbeidskontorer.
- Vi blir behandla som idioter, siei
de.

Bøker, hefter og blader
på mange språk
Plakater og plater
Frimerke r, blyante r, kulepe nne r
Papirklipp, silkevevde fargetrykk

Leketøy, kurvarbeider
Spisespinner, tekopper
Kinesisk te og matvarer

p A ND A
KINA I M PORT A/ S
Vennskapssambandet Norge - Kina
f:>'t. Olavsgt. 21c ( vis a vis Helser ådet)
Hverd.: 9-17, Iørd. : 9-14, tlf. 110057

recruitment office for extra cheap
labour.
We also asked !oreign w,orkers about
their experiences with the office.
. 70-80 % of the !oreign workers are
sent to badly paid jobs in restaurants
and hotels. The leader of the office,
Asheim, explains this by saying that
they have to «tollow1the easiest way
out».
«We are treated as idiots», say the
!oreign workers. One of them had to
wait for half an hour while the clerk
phoned his girl friend. Afterwards he
turned to the !oreign worker: «sorry, hut there are no jobs for you!»
The labour office doesn't even
react, when ,people are refused jobs
feir obvious racist reasons. «We cannot force th_e employer to hire
anyone», says the other representative of the office, Spjøtvoll.
One !oreign worker explains why he
leit his previous job and has now
goile unemployed for over a month:
«Every day for two years two of the
boys came up to me and said «go
home, you bloody Pakislani». When_I
complained to the foreman, he sa1d
thai I could quit the job if I didn't
like it.»
•The foreign workers usually gel
temporary jobs, which means !hat in
between they go unemployed for
periods.
This
unemployment
however, is only partially registered.
The !oreign workers don'! use the
labour office, parlly because they are
mallreated there, and parlly because
they fear expulsion il the~ are
registered as unemployed over hme.
The Labour office is not a «special
service» for the 70.000 foreigners in
Norway, although that is wha! the official name indicates. li prov1des the
capitalists with extra cheap labour
power from the !hird world and
South and East Europe. It is clear
!hat the practice of !his office is
discriminative.
li should therefore be closed down.

FREMMEDARBEIDERE
OM SÆRKONTORET:

,,Et bedre tilbud?
- Bare tull!,,
Klassekampen stilte en morgen klokka halv åtte utafor ·arbeids•
kontoret for utlendinger. Noen fremmedarbeidere fra Pakistan satt og
venta på gulvet utafor dora. De hadde lagt ut aviser å sitte på. Denne
dagen var det få der, ellers kan det ofte være kø langt ut på gata. Vi
spurte dem hva de syntes om at det er oppretta to arbeidskontorer, et
for nordmenn og et for utlendinger.
- Det ka n gå a n n d ele opp
arbeidskontor et i forskje llige
avdelinger rent faglig , men
nå r m an deler e t kontor e lter
nas jonalltets-sklller, da går
det for la ng t! De tte er
dis kriminering , og ikke noe
annet. Det er bare tull å s i a t
det e r el b edre tilbud for oss.

VlLLE IKKE TA
VASKEHJELP-JOBB
MISTA TRYGDEN

- J eg ha r gått arbe ids løs i
t re måneder nå. J eg får
ingen
a rbeidsløshe ts trygd
fordi j eg nekta å ta en jobb
som vaskehjelp i e t kjøkken
J eg ka ~ ikke ta en så då rlig
b eta lt Jobb . Der få r m a n 18
kroner I timen. Før jobbe t jeg
i en kjølt-fab rikk , der fikk J'e
30 kr oner i timen .
g

«LIKER DU IKKE
RASISME
KAN DU SLUTTE»

- J eg gar gått arb eidsløs i
en måned. J eg m å lte s lut te i
den gamle jobb en fordi jeg .
ik ke orket den rasis tiske hetsen som var de r . Hver d ag i 2
år kom to gutter bort til meg
og s a: Reis hjem, jævla
pa kistaner! Hva gjør du h er ?
R eis hjem ! J eg kla get til form a nnen , m en ha n sa ba re a t
de t ikke var hans oppgave å
passe p å guttene . Ha n kunne
ikke kont roller e de m , s a ha n .
Og s å sa han at hv is jeg ikke
likte jobbe n, så kunne jeg jo
ba r e slutte.
VI ARBEIDERE
~IÅ STÅ SAMl\JEN

sk;j

~tl sse r dumt
a t a rbeidere
mot hvera ndr
.

s tedet for å stå sa mmen ~o~
a rbe idsgiveren s om flå
alle . Nors ke a rbeider/ oss
forstå a t vi også e r a rbeid m å
og s tå sammen m ed oss. ere'

• Det er omlag 70.000 utenl
5.000 av disse er pakistanere.
såkalte «Servicekontoret for ulrt
som et svar på at 700 pakisla~•
• I Samme slengen nevner ~

visumtvang for pakistanere. De
sin rette sammenheng: De! ~1
lendinger, men et ledd I regieIS0
• «Man må velge minste m~ bb
forklaring på at 70-80%av !O
hotell og restaurant.
en l
• «Arbeidsgiveren må få noDe
Spjotvoll ved samme kontor.
.iobb. «Vi kan ikke tV1n
. ge en
Spjøtvoll videre. Derf~r ~jør u
nekta jobb på reint ras1st1Sk ~
• Kontoret er ikke no~ <IS fol
tvert imot et service-tilb~dskllft
dem tilgang på billig arbeid
land i den 3. verden, fra Sør· 111
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BU.DET: Verker av marxismens klassikere dominerer i hyllene for fremmede språk hos Tronsmos bokhandel i Oslo. (Foto:
Klassekampe n)

medarbeiderne får ta det som
blir igjen.

ARBEIDSLØSHET
RAMMER HARDT

Det er stor arbeidsløshet blant
fremmedarbeiderne . men bare_
ca 100 er registrert. Dette fordi
det er mange som aldri kommer
innom dette kontoret, dels på
grunn av den behandling de får
der, dels på grunn av redsel for å
bli registrert som arbeidsløs.
Fremmedarbeiderne blir som
regel tilbudt kortti dsjobber. Dette gjør at de går arbeidsløse med
jevne mellomrom.
Arbeidsløshetstrygdens størrelse avhenger av forrige års fortjeneste.
Fremmedarbeidere
blir ofte underbetalt og får tilsvarende
lav
trygd.
En
pakistansk arbeider som hadde
gått mye arbeidsløs måtte for
eksempel greie seg med 260 kr i
uka i trygd.
Arbeidsløshet rammer alle arbeidere hardt, uansett om de er
nordmenn eller pakistanere.
Men fremmedarbeidere rammes ekstra hardt fordi de i tillegg er trua av utvisning om de
går lenge uten arbeid.

REKRUTTERINGSKONTOR
FOR HOTELL
OG RESTAURANT

BEHANDLA SOM
IDIOTER

«Servicekontoret for utlendinger med informasjon og formidling» sender 70-80% av fremmedarbeiderne videre til ukvalifiserte jobber innafor hotell og
restaurant. Hvis de nekter å ta
de jobbene de blir tilbudt, mister
de retten til arbeidsløshetstrygd. Det samme gjelder for
nordmenn , men praksis viser at
reglene blir håndhevd ekstra
strengt
overfor
fremmedarbeiderne .
En pakistansk arbeider ble for
eksempel tilbudt jobb som
vaskehjelp i et restaurantkjøkken. Han fikk vite at dersom
han ikke tok jobben ville han
ikke få noen arbefdsløshetstrygd. Da han reagerte på dette
og spurte hvorfor Ikke nordmenn ble tilbudt slike jobber,
fikk han til svar at det var fordi
nordmenn Ikke ville ha dem . For
ham som var fremmedarbeider
var det Ikke noe valg i det hele
tatt.

Fremmedarbeidere Klassekampen har vært I kontakt med
sier at de blir behandla som idioter på arbeidskontoret. Formidlerne er overlegne og har en
belærende og nedlatende holdning.
En fremmedarbeider som
hadde gått arbeidsløs lenge fikk
en dag sitte og høre på mens formidleren snakket i telefon med
sin venninne . Etter en halv time
snudde formidleren seg mot
ham og ristet på hodet - nei, det
var dessverre Ingen jobb for
ham I dag! Mange freinme·darbeidere som har opplevd liknende ydmykende behandling,
unngår kontoret og prøver å
skaffe seg jobb på egen hånd i
stedet .
Samtidig
har
fremmed arbeiderne ingen støtte å ven te
fra dette særkontoret når de blir
utsatt for rasistiske overgrep fra
arbeidskjøpere . En utdannet
kelner ble sendt til en restaurant
som hadde avertert etter en
kelner. Da arbeidsgiveren fikk

se at han var pakistaner, ble han
nekta jobben! Arbeidskontoret
for utlendinger har aldri reagert
mot slike overgrep.
Fremmedarbeiderne reagerer
også på at det ofte blir sendt trefire samtidig til bedrifter som
ba re har søkt etter en arbeider.

DET KALLES ET
SPESIALTil,BUD

Det såkalte «Servicekontoret
for utlendinger» blir framstilt
som et spesialtilbud, som om
fremmedarbeidere
gjennom
dette kontoret skulle få «bedre
service» enn . nordmenn. I
virkeligheten er dette «spesialtilbudet»
ei
ordning
som
plasserer fremmedarbeiderne
bakerst i køen på arbeidsmarkedet og skaffer kapitalen en særlig billig arbeidskraft. Et slikt
«tilbud» må avvises som det det
er - grov diskriminering av
utenlandske arbeidere .

<<Må velge mins motstands vei>>,
•
sier lederen for arbeidskontoret
Arbeidskontoret for utlendinger ble oppretta i 1971, som følge av et stortingsvedtak.
«Kontoret er oppretta for å sikre at vi får skittjobbene,» sier fremmedarbeidere vi har snakka med.
«Kontoret er oppretta for å gi fremmedarbeiderne en bedre service,» sier
tormidlingssjef Spjotvoll og avdelings!ede_r i «S~rvice~ontoret for utlendinger
med informasjon og formidling», Ashe1m, 1 dette mterv1uet med Klassekampen.•
Alle utenlandske statsborgere
m henvender seg til arbeids~~ntoret for nordmenn, blir henvist til det spesielle kontoret for
utlendinger.
.
.

a1:

«H vorfo r er del adskilte
beidskontor for nordmenn og ut
lendinger?" f

statsborgere i Norge, bare vel
presterer leder Asheim på det
r» å si at dette kontoret kom
met på».
Bringa av innvandringsstopp og
r han satt «spesialtilbudet» i
,oe servicetilbud for 70.000 ut.is_tiske innvandringspolitikk.
øti», sier Asheim. Dette er hans
4 rn fremmedarbeiderne får, er i

lt rnellom», sier formidlingssjef
ijd_er de gjerne tre-fire til samme
'&Irer til å ansette noen», sier
ntoret ingenting om folk blir

d» for fremmedarbeidere, men
kapitalister. Kontoret skaffer
arb ·
. tldere fra Pakistan og andre

9

da· rlig plass på
Det er or
ho;edkontoret. Dessuten er dedt
.
for
fremme ·
ford~laktlg å ha en egen avarbeiderne
k
. der det finnes fagfol s_om
d ehng
.
deres
særdrag
1
har satkt _seellg1·g1~u1turer. sier forog fors J
.
midlingssjef SpJøtvol 1.
JNNV ANDRfNGSSTOPP
I PRAKSIS ALT I
1971

· aleine på kon- I 1971 var Jeg. måtte stenge
rda v1
t
toret. De vat
at det kom 700
grensene et ertil la ndet. De
pakistanere
ge sov i Slottsstrømmet på, man fikk vi innparken og noe;ole som nødløskvartert på e~ s e renset hva vi
ning. Det er JO b eY del ble avvist
kan ta irnot. En~ som kom før
ved grensen. D
til å søke om
diO juli fikk lOV
arbeidS·
";,~hoJdstillatelse ~~ andre ble
~iJlateJse fra Norg:1 at dette var
avvist. :rvran kan ndringsstoppe~
den første innvkaom som et r esug~
.
og aen
, t man
vi fikk '
i fikk svær
asse
tat av a t v . Vi hadde m d ·
pakistanere hl t. vi a Jle rede ha
a r b 'd rned dern

de i landet. I februar 1975 kom
den andre innvandringsstoppen,
og nå har vi jo også fått dette
m ed visum for pakistanere.
Det er avdelingsleder Asheim
som forteller dette til Klassekampen.
"A rbeidskontoret for ullen·
dinger åpner en time seinere og
stenger J,5 minutter for arbeids·
kontoret for nordmenn. Innebærer ikke dette at fremmed·
arbeidenie stiller dårligere når
det gjelder å få jobb, at de havner bakerst i køen 7"

- Jeg tror ikke skillet i tid har
noe å sl. Dessuten vil vi som jobber på arbeidskontoret for utlendinger holde på åpningstidene. Det er slitsomt å arbeide
der, fordi fremmedarbeiderne
skal ha individuell service. Det
tar ofte lang tid med hver enkelt.
Norske arbeidere får sånn sett
dårligere service , man kan
faktisk si at de blir diskriminert
i forhold til fremmedarbeid~rne,
sier Spjøtvoll.
MAN MÅ VJ<~LGE
MfNSTE MOTSTANDS VEI,
SIERASHEIM
,,Hva slags job_ber er det[re_m;
rbeiderne I hovedsak far•.
medlt
blitt hevdet fra folk ~a
]Jet har
torct at ca 70-80% gar
arbeids kon tog hotell?"
til restaura'11

- Som_ oftest må man velge
minste motstands vei, sier Asheim . Da blir det restaurant og
hotell. Svært få har utdanning
innen håndverk. For å få
kvalifiserte jobber må man
være fagarbeider.
«NÆRTAGENDE»
.._
ÅREAGEREPÅ
DISKRIMINERING
«Mange
fremmedarbeidere
sier at de ikke vil gå til d ette
kontoret fordi de blir behandlet
som idioter?"

Bøkerpå
37 språk
Mange len på fremmedspråklig
litteratur på det vanlige bokmarkedet i Norge er en side ved
den kulturelle undertrykkinga av
fremmedarbeidere.
Progressiv litteratur har ogs·å
vært vanskelig å få tak i, men dette er nå i ferd med å endre seg.
Vi har besøkt de to butikkene i
Oslo som arbeider for å spre slik
litteratur til fremmedarbeidere, ·
1.Tronsmo A/ S bokhandel og Vennskapssambandet Norge-Kina's
butikk Panda .

I. . Tronsmo A !S sprer
progressiv , sosialistisk litteratur og plater. I hylla for
fremmede språk finner vi
først og fremst verker av
klassikerne, Marx, Engels,
Lenin,
Stalin
og
Mao
Tsetung. Mao's «lille røde»
fins på Ikke mindre erin 37
språk , men ellers dominerer
engelsk og spansk utvalget
av klassiske verker. På
engelsk har de dessuten mye
stoff om den tredje verden.
BRUK BOKHANDELEN
KRITISER MANGLENE.
Vi prata med en representant for bokhandelen som fortalte at den fremmedspråklige avdelinga er under
oppbygging, men at den langt
fra er bra nok.
«Jeg vil oppfordre fremmedarbeidere i Norge til å
bruke bokhandelen, kritisere,
mangler og hjelpe oss til å få
kontakt med forlag og
utgivere av progressiv litteratur 1 utlandet», sa han.
Tronsmo har også et rikt
utvalg plakater, mellom andre palestinske, og mye bra
musikk.
OKTOBERBOKHANDLER
OVER HELE LANDET.
På over 20 forskjellige
steder her I landet finnes

Oktoberbokhandler. Disse vil
ofte ha bare et begrensa utvalg i butikken, men de kan
alltid skaffe det som finnes
av- fremmedspråklig progressiv litteratur her i landet.
VIKTIGE BØKER FRA
KINA

Ei jente fra Vennskapssambandet Norge-Kina fortalte litt om hva butikken
Panda er og hva de fører.
«Vi har som formål å spre
kjennskap til og utvikle forståelsen for utviklinga i Kina .
Vi formidler all litteratur
som har betydd og fortsatt
betyr mest for utviklinga av
det sosialistiske Kina .Naturlig nok dominerer verker av
Formann Mao Tsetung. Hans
«Verker i utvalg» har vi på en
rekke asiatiske, afrikanske
og europeiske språk . Men
også de andre . kommunistiske klassikerne brukes J
dag av de klnlsiske massene,
og vi har endel av disse
tekstene på engelsk. fransk
og spansk. Hvis du er interessert I å følge utviklinga i Kina
på nært hold så fører vi de
kinesiske
tidsskriftene
«China
reconstructs»
og
billedbladet «China» blant
annet på.urdu og hindi. Dessverre må vi av plasshensyn
oppbevare mye av den fremmedspråklige litteraturen på
lageret. Fremmedarbeidere
som Ikke finner det de leter
etter, må spørre om å bli vist
dit ut. Ellers er vi selvfølgelig villige til å prøve å
oppspore litteratur som folk
ikker finner her», avslutter
hun.
Panda fører også
forskjellige kinesiske varer som
hermetikk,
pyntegjenstander, ris, barneleker,
kinesiske bondeplakater og
mye annet, - alt for en
rimelig penge.

.I
f

- En del er nærtagende og
mistenker stadig at diskriminering skal forekomme . Da
misforstår de lett. Men det er
klart at en kan bli trøtt, man kan
forløpe seg og da er det bare å
beklage at det har skjedd, uttaler Spjøtvoll. Men hvis ikke
vår service var tilfredstillende,
så ville jo ikke kontoret bli brukt
i det omfang som skjer.

f

FRITT VALG FOR
ARBEIDSGIVEREN
"D et blir sendt flere fremmed·
arbeidere til e,1 arbeidsgiver,
sjo l om han bare har sokt etter
Cn.f"

- Det er vanlig det, at man
gjør det på den måten. Arbeidsgiveren m å få noen å velge
mellom . Det er Ikke vi som har
ansettelsesmyndighet og kan
avgjøre hvem som skal ansettes.
Det samme gjelder for norske
arbeidere, sier Spjøtvoll.
" D et har forekommet at folk
har blitt nekta jobb bare fordi de
kommer fra Pakistan/or eksempel. Har Arbeidskontoret gjordt
noe mot sånne overgrep 7"

- VI kan ikke tvinge en arbeidsgiver til å •ansette noen
sier Spjøtvoll.
'

BILDET:, Her er Utt av vareutvalget I butikken Panda, som
Vennskapssambandet Norge-Kina driver i Oslo. (Foto: Klassekampen)

ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2022
Teksten som går over bretten,Nettpublisering
kan leses
bedre på siste side
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How do we apply for
Norwegian citizenship?
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, Griinerlokka Oslo 5.
Vi vil forsøke· å trykke svaret på
samme språk som du bruker i
spørsmålet.

•••••

In !his column we shall answer
queslions on health, law, financial and social rights, housing
problems and working conditions.
The Norwegian edition of Klassekampen has a corresponding
column. li you wish a private answer, enclose a stamped addressed envelope.
Write to: Klassekampen, boks
2046, Griinerlokka, Oslo 5.
We shall lry to print the answer

.....

in the same language as is used
in the question.
SAVJ ET I PRAVO

Na ovom mijcslu odgovaramo na

pitanja zdravstvenog, pravnog,
ckonomskog
socijalnog
karaktcra;
problcmatik a
stanovanja i radni odnosi. Ako
i.clis da ti na postavljcna pitanja
odgovorimo
privatno,
onda
posalji adrcsu I jcdnu marku.
l'i~i 'Kl./\SNOl 'OO'Ril\':
K L ASSEKAMPEN Bok.< 2046

.....

Griincrlokka Oslo 5
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plying for Norwegian citizenship.
Is it correct thai I can gel citizenship after 7 years? l've heard thai
!his is the case. I also wonder about
my wife and children who have only
been here for 4 years.
I also wanl lo know if the police
can refuse.
Can you answer !hese queslions
and tell me where I can go to apply?
Gh
Answe,·:
One can apply for Norwegian
citizenship w hen one has lived
here in the country for seven
years. and that the a uthorities
can find nothing wrong with
one's behaviour. It means
usually that one must have b een
here in the country withou t
having committed a punishable
offence .

Jeg er en pakistaner som har vært i
Norge i nesten 7 år. Min kone og
mine barn har vært her i 4 år. Vi har
nå tenkt å soke om å bli norske statsborgere.
Er det riktig at jeg kan få statsborgerskap etter 7 år? Jeg har hoc! at
det er slik. Jeg lurer også på hvordan
det blir med min kone og mine barn
som bare hår vært her i 4 år.Jeg vil
også vite om politiet kan si nei.
Kan dere svare meg på det og også
hvor jeg kan gå for å få dette ordnet.

G.H.

•

-

••

KLASSEKAMPEN, boks 2046,
Glilnerløkka, Oslo 5 .

Svar : Vilkåret for å få norsk
statsborgerskap er at en har
bodd her i la nde t i s ju år, og at
myndighetene ikke finner noe å
utsette på ens oppførsel. Det

risk being r etused, so that she
must walt three more years .
The Foreign Pollce have applicatlon forms, a nd the completed forms s hould b e relurned
there. You have also the right to
get help a nd guldance in tilling
out the forms there. All the a ppllcatlons s hould be relurned
together. They are sent further
to the Justice of the Peace
(fylkesmann) for consid e r ation ,
and afterwards to the Ministry
of
Justice
(Justisdeparteme ntet) fora decision.
If you are refused, you can appeal by sending in a complaint to
the Mlnistry of Justice by way of
the Foreign Police where you
sent in your original applicalion.
Individuals have heard that contact with the police for minor offences, s uc h as a dnm k and orderly charge. Is sufficient grounds for refusal. If the refusal is
based on such unreasonable
grounds, you mus t of c ourse appeal . Write in .to this colomn
a gain if you receive similar
treatment and need he lp .

That one has 1ived here for
seven years, must b e conflrmed
by a stalement from the
National
Register
(Folke,regis te r) , by the resldence pe:rmil, or by some other
means.
Concerning
children ,
the
authorities accept that they
have the same cltizenship as
their father. In other words , lf
you a re gran ted Norwegian
citizenship, then your children
will a lso be granled it. If the
chlldren are 18 years old or
more, Uiey must flll out their
own application form. Otherwise
you can include your children in
your appllcation .
Your wife must also apply
separa tely. Strictly speaking,
she must also fulfil the condi tion
of seven years r esidence. Sut
the
Ministry
of
Justice
(Justisdeparte m entet) as the
possibility here to make an exceplion taking into account the
whole family 's situation. As far
as we know, the Min stry has
granted Norwegian cilizenship
in such. cases. Bul your wife can

R egina
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Hvordan
norsk stat
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I am a Pakistani who has been in
Norway for almost 7 years. My wife
and children have been here for 4
years. We have now thought of ap-

belyr vanllvis at en m å være
ustraffe t her i landet.
At en har bodd her i sju år , m å
bekreftes gjennom utskrift fra
Folkereg isteret, ved hjelp av
oppholdstillatelse eller på anne n
måte.
Når det g jelder barna, godtar
myndighet ene at deres statsborgers kap følger farens . Det vil
si a t dersom du får Innvilg et
norsk statsborgerskap, vil ba rna
dine også få det. Dersom barna
er fyll 18 år, må de fylle ut eget
søknadsskjema. Ellers kan du ta
b arna med i søknaden din.
Kona di må også søke for seg.
Strengt tatl skal hun også først
1
oppfylle kravet om sju å rs botid.
Men .Justisdepartementet har
her muligheter for å gjøre unntak på bakgrunn av ei vurdering
av hele familiens situasjon. Elter de t vl kjenner til, har de-partementet innvilget norsk
statsborgerskap i slike tilfeller.
Men kona di kan risikere å få

om
ap?

nei, s lik at hun fort~att må vente
i t re år Ul.

Søkna dsskjemaer får dere hos
fremmedpolitiet, og de utfylte
søknadene skal leveres der . Der
har dere også krav på å få hjelp
og velledning til utfyllingen a v
skjemaene . Alle søknadene bør
leveres samlet. De går s å videre
til
behandling hos
fylkesmannen , og videre til avgjørelse
i Justisdepartementet.
Får dere avslag, kan dere
anke ved å sende klage til Justisdepartementet g jennom frem.medpolitiet der dere sendte
søknadene . Enkelte har fått høre
at det kan bli avslag bare e n har
vært I kontakt m e d politiet for
småsaker, som for eksempel
brudd på edruskapslovene . Er
avslaget fatta på slikt he lt
urlmellg grunnlag, må e n sjølsagt anke . Skriv til denne spalta
igjen hvis dere sku lle bli u tsatt
· for slikt, og har bruk for hjelp .
R egina
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Bu ,iitunda biz, s,1jthli, kanunlar,
mali ve sosyal haklar, ev ve
c;allljma probl~mleri tizerindeki
sorulara
cevaplar verecejtiz.
S1mf-KavgaS1 dergisi Norvec;
bask1S1run bir haberle~me wtiinti
yardll'. Elter, ~ah.si bir cevap
isterseniz , mektubunuzu n ic;ine
aynca adrcsi yaz1lm1~, pullu bir
zarf koymay1 unutmay1ruz.
Mektuplanmz1 ~u adrcse yazuuz:
KLASSEKAMPEN, boks 2046,
Griinerlokka , Oslo 5 .
Cevaplar1m1z1,
mektubun
yoz1ldlfl1
di Ide
vermiye
,;ah~a~IZ.
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The rent rebate
scheme - also for
foreign workers
I have a new flat which is very nice, example by Husbanken . OBOS
in Oslo and most of the Tenants
bul very expensive. My wife cannot Housing
Associations are finanwork because we cannot gel place in ced in this way.
the nursery school for our children. It
Prlvately-flnanced flats can
is therefore difficult for me to pay also be subsidised, but to be
elegible they must have been
the rent.
tenanted for the first time after
Some Norwegians at work !old me 1963.
thai it's possible lo gel assistance to
If you are a member of the
pay the rent, bul they could not tell Tenants Housing Association
your application should be sent
me if thai also applied to foreigners. in
there. But you can also apply
I am from India.
through the Housing Office Jf
Can you give me inf01mation about you prefer. u necessary we can
give you further help if you write
this and also what I must do?
Reader in Os lo in a g ain .
Answer:
Foreign workers are also
eligible for the rent-rebate
scheme.
Each Munlcipality
(kommune) has a houslng Office
which can give information on
how to apply for rent rebate . Jf it
is difficult to tind your way to the
housing Office, you get help from
the Social Office.
WHO IS ELIG IBLE FOR R ENT
RE BATE?

To be eligible for a rent
rebate , the family must have
children under 18 years of age,
or the applicant must be over 65
years , or receive an officia! allowance, for example, disability
allowance.
The flat must be financed by
an officia! finance sch errie , for

HOWBIGIS
THERENTREBATE?

A rent rebate is usually given
lf the housing expenses are more

!han a fifth of your gross wages.
The most of the sum exceeding
one fifth will be covered.
For example, you earn kr.
50 000 a year before tax is deducted . Jf you pay more than a flfth
of that (that is, more than kr.
10 000) for the flat in a year. !hen
you will normally gel a rebate.
The rebate covers well over half
the amount which you must pay
over the kr. 10 000. Jf you have
yearly housing expenses of, for
example kr. 20 000 with an income of kr. 50 000, you will normal ly recieve appr oxlmately kr.
7 000 from the Rent Rebate
Scheme.
Regina

Bostøtte - også for
fremmedarbeidere

Jeg har fått ny leilighet som er
veldig bra, men veldig dyr. Min kone
kan ikke jobbe fordi vi ikke får plass

kan du gå til sosialkontoret og få
hjelp .

til barna i barnehagen. Derfor er det
vanskelig for meg å klare husleia.
Noen norske på jobben har fortalt
at det går an å få hjelp til å betale
-husleie, men de visste ikke om det
går an for utlendinger. Jeg er fra India.
Kan dere fortelle meg om det og
også hva jeg må gjøre?

HVEM FÅR BOSTØTTE?

L eser i Oslo
Svar:

Bostøtte-ordninga
gjelder
også for fremmedarbeidere
Hver kommune har et bolig:
kontor som kan gi beskjed om
hvordan man skal gå fram for å
få bostøtte. Hvis det er vanskeli
å finne fram til bollgkontoref

HVOR STOR STØTTE?

For å ha krav på bostøtte må
familien ha barn under 18 år
eller søkeren må være over
år, e ller leve av offentlig s tønad
som for eksempel uføretrygd
. Leiligheten må være fl~a
s1ert gjennom en offentlig fina~s1_e rlngsordning, for eksem ei
gJennom Husbanken . oaof i
Oslo og de fleste b
u tover I landet er finan~~=;~s~~fa
En - kan også få støtte :
pnvatflnansiert leilighet
ttl
da må den være tatl i bruk' f metn
gang etter 1963.
ørs e
Hvis du er medlem av et b
t
tslag skal søknaden van1fre_ sendes gjennom det. Men dur~~
også he nvende deg til b . .
0 11g.
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kontoret hvis du heller vil. Om
nødvendig kan vi gi deg hjelp
hvis du skriver igjen .

65

Bostøtte får en vanligvis dersom boutgiftene tar mer enn en
femted el av bruttolønn . Du får
d ekka størstedelen av det som
går utover denne femtedelen .
Sett at du tjener kr. 50.000 I
året før skatten blir trukket.
HVis du betaler mer enn en femtedel av dette (altså mer enn kr.
l0.000) for leiligheten I året. vil
du vanligvis få bostøtte. Støtten
skal dekke godt over halvparten
av det du må betale over de
1~-000. Har du årlige boutgifter
pa for eksempel kr. 20.000 med
1en mntekta, vil du få igjen
undt kr. 7.000 gjennom bostøtteordninga.
Regina

'

l

r

i
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~IGURD A LLERN, AKP(rn-1):

THE ONLV PARTY WHICH IN PRACTICE
SUPPORTS FOREIGN WORKERS
· Seif criticism for chauvinistic mistakes
At the end of March there was an imp ta t
.
foreign worker question and the lmm·1graot~1onn Stmee!mghon the
. Stud t s .
op m t e Norweg1an
en 0~1ety (Det norske "Studentersamfund) in Oslo.
The speaker was Sigurd Allern from AKP (m I) I h"
. . n IS speech
S.igurd All em strongly attacked the government'
. . t' '
I'
h' h h t ,
S 1mm1gra ,on
po ICY, W IC . es_ a~ed was clearly based on economical political
and cultural d1scnmmation.
. ·
'
H I
d
e .a ~o. rna e a thoro~gh criticism of the Party's serious
ch.auvin. 1st1c , errors ., which emerged in the demand for the lmm1grat1on top and in the headline «Close the borders» in
Klass~kam~e~ in 1971. At the same time he emphasised that the
m.arx1st-lemm_st movement also in that period joined in solidarity
Wilh the fo I
k
t
I ·
. regn wor ·ers s rugge m Norway. The Party officially
declared 1tself AGAINST the I mmigration Stop in 1974 and 1976.
(The summa ry Of th e speech was reported in Norwegian in the
previous issue of Klassekampen's foreign worker issue.)

s

In his introduction Allern
which the disc rimina tion of
stated that «the Immigration foreign w orkers takes in NorStop , police persecution at For- wa y .
nebu, imprisonment of the
Etritrean political r efugees. the
EXTRA EXPLOITATION
re-entry visa restriction for
Pakista:nis, are all expressions
«All fore ig n worke rs are
of the chauvinistic and r acist . worke rs, and as worke r s they
policy which the Labour (DNA)
seil their labour power and a r e
Government has gone in the lead exploited . This is the case refor .» In his speech, Sigurd Allern gardless of na tiona lity. But a t
documented three main forms
the same time , there isa clistinctly

•'

harsh exploitation of worke rs , prete nd this clear exploita tion
from other countrles ln Norway.
of foreign worke rs doesn't take
Especia lly of foreign workers
place, cover up reality and serve
capita!,» stated Sigurd Allern.
from the third world , southern
a nd eas tern Europe . This happens partly through capital 's
POLITICAL OPPRESSION
syste matic recrultme nt of these
AND POLICE TERROR
worke r s to es pecially low-paid
jobs, hotels and r estaurants,
The second maln form for
cleaning and so on .»
discrimina tion
of
forelgn
The speaker also pointed out
worke rs which Sigurd Allern
that an e ven more open ex trapolnted out. is political opexploitation takes place when
pression.
Group-imported
unequal wag es are pald for the
foreign workers, who don't eve n
have Individual work a nd
sa~:f!~~;. at Mongstad is an
r esidence permits for Norway
exampleofthis,whereoneofthe
are especially seriously subsub-contractors,
Chicago
jec ted to this . They can be
Bridge, paid Nor wegian workers
de ported out of the country at
kr. 40-50 a n hour , · whilst
the conditional decision of the
specially -imported
Pakistani
ca pi talis ts .
worke rs were paid kr. 7 a n hour!
The Foreign Law also g ives
Anothe r e xample is the firm
the poli ce great authority to perSanta F e . Undera contract with secute. and Allern reminded of
Norpipe (owned a mong others
the Indian woman who was
by the Norwegian s tate com- deported at Fornebu. The police
pa ny, Statoil ) , this flrm m a de
be have a s pure racis ts and perthe w orke rs work 12 hours a day,
secute both immigrants and
7 days a week. This m e ant bruta l
tourists on the basis of colour
drudgery for the w or ke rs. At the
and na tiona lity.
sam e time . the wage policy was
The introduction of the rehighly discriminatory. Am e rican
e ntry
visa
r es tric tion
for
w orke rs wer e pa id k t· . 55 a n
Pakis ta nis is the latest example
hour, w hils t Spanish workers
of this. Now a Pakis tani worke r
were pa id kr, 11.
who has worked a nd lived in
«The
opper tu nis ts
who
Nor wa y for m any years , risk s
being refused r e-entry to Norway.
if he has visited Copenhagen
without having arra nged his r ee ntry v isa .
It is therefore of great
significance tha t N orwegia n a nd
fore ig n workers urti te in the
s t r u ggle agains t police t error.

struggle a gainst . political opp r esslon , and that Norwegian
workers support the dema nd for
voting
rights
for
foreign
workers. He who does not s upport t he strugg le aga inst the
specially in tense politi cal oppress ion of foreig n worke rs, cannot call hims elf progressive,
said Sigurd Alle rn .

try to r educe the for eign
worke rs sfruggle to a pure
economical question.
The most important exa mple
which the speaker us ed to
i.llus trate the state 's reactiona ry
policy of oppression, w as the oppression of langua ge.
Childre n of foreign worke rs in
Norway have in practice no opportunity to learn their mothe r
tongue properly. At the sam e
time, Norwegia n is a foreign
la nguage. T hey do not become
bi-lingual, but incompete nt in
both la nguages . Foreign worke r
children a re taught to look down
on their own ia nguage a nd
culture .
The [oreign worke r s them se\ves .do not get N orwegian
tvition in working hours, and the
sta te a nd municipality easure
the minimum possible informa tion in their own languag e .
This a ll serves to w ea ken the
working class a nd to crea te a

NATIONAL
AND CULTURAL
DISCRIMIN AT ION

· Klassekampen 1971-72
PICTURE: Head 1•mes m
_ ·· «Steng
. . _ gre nse ne» - close t.he borders, but also «Ingen
utvisning av fremme darbeidere» - No e xpuls10n of fore,gn workers.
•

Why we celebrate
the 17th of May
. s and demonstrations were held _to
Throughout the country mass meetin~
ru le for independence and m· ·
celebrate the 17th of May as.a_ day of; '1'~e :Ccu~ed these demonstrations of
ternationalism. The bourge01s1e rage ~~ e they have used this day to spread
being «a misuse of the day!>- Fora long ~: about freedom, democracy a_nd
their own propaganda, us1ng ~rave :"r
nd dictatorship over the workmg
patriotism to conceal their own imperia ism a
tlass. This is the real «misuse of the day».
The 17th of May 1814 marks
the date of the founding of Norway's constltutlon. It was then
one of the most radlcal conStltutlons In Europe, and was In
raet lnsplred by the French
RevoJutton . At that time Norway
Was jolned to Sweden. The
Swedish king Carl Johan, along
IVlth the Swedish arlstocracy
anct the reactlonary elements in
1'iorway ltself, wanted to make
~ 0 rway a dependency under
Swedish rule ,
The celebration of the 17th of
tla.y as an lndependence day
IYas lnstlgated In the l.820's , to
:;8-liie the people against national
PPresslon.

ADAYFORTHE

so~x:ic::~i:s::æ
t een 1880-90,

In the years be w d the liberal
the worklng cJas::enstruggle for
groups took up
17th of MaY ·
. le took the opThe bourgeois
ve theffi, to
portunity the da~h~~r own diesing pralse of t the worklng

~~~~s~;i~e~~~~~~s i~\!~!~

of May was bequeathed to the
bour~eolsie with their bombasti·c speeches of patriotlsm
and national glory , thelr false
nationalism and chauvlnlsm.
However as late as 1939, Norwegian workers demonstrated
on the 17th May wi th the slogan:
«We wUI protect our country
against fasclsm !». Whilst the
bourgeolsle protested against
this type of «mlsuse» of the day.
As in 1939, we are living in a
pre-war era. The two 1~perlaiistlc superpowers, USA
and soviet, both want to control
Norway, as a strateglcally important area In thelr struggle for
world domination. The 17th of
May must once agaln be a day
for the worldng class and thelr
Ules to demonstrate for the
a_ hl
to
national
sel.trig
!nation for i ndependence
determ
'
th two superpowers , and
from e
Ietar!a n
Infor
pro
te rna uonallsm •

The third main form for
dis crimina tion which Allern
took up in his speech, is the
clisc r imination a gainst foreign
worke r's language a nd culture.
He
s trnngly attacked
opportunis ts and rev isionis ts who .

PICTURE: The 17th of May demonstration i Oslo concluded with a mass meeting at Youngstorget to celebrate
the occasion. One of the main speakers was Aklilu Negash
from the Eritrean Liberation Front, one of the liberation
movements in Eritrea.
He pointed out how the military regime i Ethiopia plans
a war of extermination against the people in Eritrea, with
the help of Soviet and Cuba. He emphasized thai nothing
can prevent the Eritrean people from struggling for in-

politlcal rlghts, an elght-hOur
ffrage a nd
su
. g daY .
becarne
workin
MaY DaY
uon
Frorn 1889, ai cternonstr\ 7lh
the 1nte rnat1~n1e tariat. The
0
daY of the P'
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spilt between Norwegian and
foreign workers. « Therefore we
mus t fight agains t the school
s ystem which means cultural
and lingual oppression of fore ign
wor ker childre n . Therefore we
mus t expos e and raise the
strugg le a g ainst the oppression
of the many national minoriti es
in Norway.»
S ELF CRITIClSM FOR
CHAUVINISTIC E RRORS

In h is s peech , Sigurd Alle rn
expla ined AKP (m -1)'s point ·of
view on the I m migration Stop.
We went against the lmmigral\on St op w hen i t was intro duced \n 1.\)75 , a nd w 'nen \.'ne

Government last year propose?l
to extend it for an unlim ited
perlod, AKP ( m-1) ralsed the
slogan; «Ban the Immlgration
Stop! » In our opinion, it will onJy

Contin u ed page 15

Sigurd Allern's speech is
soon to be published as a pamphlet in English and Norwegian, and will be available in
the October book-shops all over
the country. (page 8)
Sigurd Allerns foredrag vil
om kort tid bli utgitt i hefteform på engelsk og norsk, og
kan kjøpes i Oktober-bokhandlene over hele landet. (side 8)

dependence and the right to self-determination. Nobody
will succeed in splitting the Eritrean freedom-fighters.
The revolutionary solidarity between the two liberation
movements ELF (Eritrean liberation Forces) and EPLF
(Eritrean Peoples Liberation Forces) cannot be broken. He
also urged people to support the Eritrean refugees in Norway, whose appeal for political asylum has been rejected.
(Photo: Klassekampen)
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V ASAR MAHMUT BAKSI;

Tiirkiyedeki kiirt ~alkina
yapilan ayirici baskilar
MahmutBaksi,TiirkiyeninKi.irdistan
kesiminden gelmektedir. ~u anda,
1sve9te ya9amakta bulunan Baksi,
son gi.inlerde Norve9'i ziyaret et· mi§ bulunmaktadir. Klassekam· pen (Sm1f sava§1) gazetesiyle yaptig1 mi.ilakatta Baksi, 8-1 O milyondan fazla olan Ki.irt haikmin
ne bi9imde muamelelere tabi k1-

DETTE ER KURDISTAN

Kurdis ta n er navne t på e t
om r åde på s tørre lse m ed
Fra nk1·ike (500 000 kvadrat kilome te r i som er bebodd av
kurdere. Det e r et geografisk
sam m enhe ngende om r åde.
m e n polilisk er det delt
m ellom Tvrkia. Iran, Irak og
Syria. M\ndre grupper kurde1·e e r bo~att i Sovjet. og i
Libanon.
Kunlis tan e r e t fJe llområde. rikt p;i mineraler som
krom. kopper. jern og kull. og
dessu ten m e d s tore fore-

kom s te r av olj e . Til t r oss for
disse
na turrikdomm e ne
lever befolkninga ( ialt om lag
16 millioner mennesl<e r ) i
stor fatti gdom. takket være
de n
nasj onale
undertrykkinga og utply ndringa ele
er utsatt for fra de he 1·skende
klassene i la nda der de lever.
i sam arbeid med de impe rialistis ke monopole ne .
I<urdernes
kamp
mot
nasjonal unde rtrykkin g , for
1·e tte n til SJØi åa vgjøre fram tida si. eren rettfe r dig kamp.

TSJEKKOSLOVAKIA 21. AUGUST 1977:

Ni års Sovjetokkupasjon
har ikke knekt
motstanden
,

- Den solidariteten dere viser vil ganske sikkert styrke motet til alle de
heime i Tjekkoslovakia som vil kjempe mot okkupantmakta og for nasjonal sjølstendighet. Jeg vil oppfordre dere til å fortsette og intensivere arbeidet med å
vekke folk i Norge til årvakenhet mol Sovjets imperialisme, og til solidaritet
med alle verdens folk som kjemper mot imperialismen.
Slik hilste en tjekkoslovakisk flyktning demonstrasjonen i Oslo i august i fjor.
Den 21. a u gust 1968 marsjerte
sovje tiske tropper inn i Tjekkos lovakia . Også Warszavapakt-landa Polen. Ungarn, Bulgaria og Øs t-Tyskland deltok i
invasjonen .
I Jøpe l av de første dagene
mista 200 tsjekkere og slovaker
livet. og mange tusen ble såra i
forsøkene på å ta kampen opp
mot okkupantene .
Også
okkupasjonsstyrkene
ha dde tap. E nke lte sovjetiske
soldate1· g jorde s jølmord da de
fors to at dette ikke var en m ilit ær øvelse. slik de var blitt forta lt. men e t brutalt overfall .

'

Ul'i DER SOV,JETS
KOl'iTROLL
Ni år elter okkupas jonen s tår
ennå Sovjets solda ter I landet og
sikrer Gus tav Husaks fascis tis ke regime. All motstand bill"
møtt med forfølgelse og terror.
Gjennom «gjensidige avtaler»
legges økonomien under Sovjets
kontroll. Tsjekkiske arbeidere

blir sendt for å bygge Industrianlegg i Sovjet og sovje tiske
oljeledninger i Vest -Europa .
Når det blir s nakk om hvem
som t jener på de økonomiske avtalene . sier folk i Tsjekkoslovakia : «Har du hørt hva toget
s ier når det frakter tsjekkoslovakiske varer Ul Sovjet? Det
sier 'gods og g ull, gods og gull' .
Men toget som kom mer m ed
varer fra Sovjet sier 'skitt og
lort. s ki li og lort' ... »

r e t intervju med fremmedarbeiderutgava. (gj e ngitt i
nr. L og 2 i år) tok r epresenta nten for Tyrkias Revolusjonæ,·e Arbeider og Bondeparti
(TlIKP) s karpt avstand fra
den
nasjonale
undertrykkin ga av ku rderne. og
viste til partiets program der
de t he ter «TITKP erklærer. at
det anerkjenner deres r e tt til
sjøl å avgjøre sin egen framtid og t il å danne en egen s tat,
om de ønsker de t ... Vårt parti fører en politikk . som tar
sikte på at T yrkias to broderfolk s ka l fore ne seg i e n
d emokratisk folkerepublikk
bygd på like r ettighe te r ...
Vårt parti bekjemper ele
r eaksjon ære herskende klas se ne av enhver nasjona litet,
som sår fiendskap mot de n
r evolusjonære enheten og
brors kapen
mellom
det
tyrkis ke og kurdiske folke t .
og
spliltelsespolitikken
de 1·es.»
( Intervjuet e r gJe ng itt i si n
he lhet på tyrkis k i nr. 1 og 2
de nne av isa. med norsk sa m mendrag i nr. 2.)
klager regim et for systematis ke
krenkinger av menneske r e ttigh e te ne . Brevet ble of(entliggjort
i janua r i å r . Siden da er uncle r skriverne blitt for fu lg t, fengsla
og mi s handla. og mange har
mis ta jobbene s ine. M e n mots tanden og hate t mot he rs ke rne i
Sovje t og marionelle r egjeringa
deres i Praha . kan ikke unclertrykkes.
2 L. AUGUST: STØ1vr
TSJE l{KOSLOV AKIAS F OLK

Også i år s kal vi markere
s tøtten til det ts jekkoslovakis ke
folke ts kamp gjennom demon strasjoner og møter.
Okkupasjonen av T sjekkoslovakia er et eksempel på Sovjets
imperialis tis ke politikk, som
ikke lar seg s kjule bak «sosialistis ke» fraser. Sammen med den
andre imperia listiske superm a kta, USA, er Sovjet ikke bare
T sjekkoslovakias , men hele verdens folks hovedfiende .
- SOVJET UT AV TSJEKKOSLOVAKIA! ·
- KAMP MOT DE TO IMPERIALISTISKE SUPERMAKTEN - USA OG SOV JET!

- Tiirkiyedcki durumu bi,.e ana·
hatlarryla
ozetliyebilirm isin?
Tiirkiyede ~u anda 40 1111lyona
yakm haik ya~amaktadir. Bu nu n
8-10 m1l yonunu Kiirt haik, le~kil
etmcktedir. 18 m1l yon ise, lama·
men cah il ve okuma· yaz madan
mahrumdur. NllfUsun 27 milyonu
<;ah~a bilir halde iken 11 mdyon
msan ~u anda i~siz bulunmaktadir. - Sen kendin T'iidkiyenin
Kurdistan bolumlinden gelmesin.
'I'iirk
hukiimetleri
tarafmdan
Kurlleri n nas,I bir muamelcye tabi
lululduklarr hakkmda bize bir
malumal vcrebilirmisin ? - Tiirk
resmi ma kamlarr bilerek Kiirtleri
asimile (Ti.irkle~tiri me) clme politikasm, ytirUtmektedirler. Kurl dili
Tiirkiyede yasakla nm1~l1r. Okula
ba~lad1g1m zaman bir tek kelimc
TUrk<;-e
bi lmiyordum,
durum
boylcykcn biiliin 6grclim Tiirk<;e·
ydi . Bu dili ancak be~ yilda
ogrenebildi m. Kurl<;e bir radyo
yaym1 yap 1lmad1g1 gibi , bu dilde
kitap ve ba~ka ne~riyallarda yasak lanm,~ lir.
Kurllere
kar~•
yuriiliilen bask ,, 197 1 as keri darbesi nden sonra daha da ~itle tlenmi~ bulunmaktadir. Kurtlcrin
98% koyliidurler. Tiirkiye i~galin
deki Ktirdis t.anda enduslri (sanai)

namma hi <;- bir ~ey yok lur. Bu
bo lgede 19.000 Kurl koyU vard ir.
Bu koylerd en 13. 000'nin okulu
yoklur. A<;1lm1~ okullarda da yal·
n1z Tiirk<;e ogrelim yap1lmak·
Ladir. - 'Kurdistan' hangi anlam,
kaplamaktadir? Kurdista n bizim
Kiirt ha lkmm ya~amakta o ldug u
topraklara vcrdigimiz isimdir. Bu
Ulke orta dogudaki bir ka<; devle·
tin lopraklarm, kaplamaktadir.
Tiirkiyede ki 8- 10 milyor Kurt
yanmcla 4 m1lyon !randa, 2,5
milyon !rakla Yarrm milyon Suriyede
ve
100.000
Sovyetler
birliginde bulunmaktadirlar.
Kurl
mcsclesi ne
Turkiyedeki
Marksist-Lenin isllerle
Moskova
yanhs1 'sahle' kominist o la n
Tiirkiye
KominisL parlisi ne
bi<;imde a lakala nmakta veya Kurt
Ha lkmm
haklarm, savu nmak·
tad irlar?
Yalniz Marksisl·
Leninist[er, TLirkiyc l~<;-i ve Koylii
Partisi (TliKP) Kiirtlcrin milli
haklarm,
kabul elmekledirler.
$i mdiyc kada r bu 'sahte' 'TKP'
komin ist partisi I<iirl soru nu hakk1nda hi<; bir ~cy soy lcmemi~lir.
Halla Kiirt h ak larrn"i savunanlarrda
'TKP' o rga nlan vas, tas1yla 'CiA'
ajanl,klarr ile damgalanmaktadir·
lar. Sovjellcr Ttirkiycde so n za-

Klassekampen har truffet Mahmut Baksi, forfatter fra
Tyrkia. I intervjuet fortalte han om hvordan kurdene i
Tyrkia blir undertrykt som nasjonal minoritet. Kurdisk er
forbudt som språk, kurdene er nekta retten til å fremme
sin sak og kjempe for sine rettigheter.

'

-..

Devet godina
okupacije nije
slomilo otpor
_ Solidarnost koju izrazujete pomaze i daje volju
narodu da istraje u borbi za nacionalnu nezavisnost i u
svojoj velikoj borbi protiv sovjetskog imperijalizma. A
ujedno molimo narode svih zemalja u Evropi da pripaze
na imperijalistic ki Sovjet. Mi pozivamo na solidarnost sve
na.rode svijeta koji se bore protiv imperijalizma.
Ovakvim rijecima pozdravljena je demonstracija u Oslu
21.8. 76, od jednog cekoslovackog emigranta, nakon devet
godina okupacija j_o s uvjek okupirana sa sovjeckom
a.rmijom. Narod u Cekoslo~ackoj zivi danas pod jednom
otvorenom fasistickom diktaturom
sa izdaj nikom
Gustavom Husakom kao sefom drzave.

Weneceslas-plassen I Praha · august 1968

2! -8.68 marsirasc sovjctskc tru pc
~ ( cko~lovacku, a sa njima ostak
c lamcc Varsavni ugovor'. Poljska,
Madarska, Bugarska i Istocna Njcmacka uccstvovalc su u napadu na
Cckoslovacku.
U prvim danima okupacijc izgubili su zivotc mnogi rodoljubi
ljudi (oko 200), i mnogi su bili teie
ranjcni u pokusajll borbc protiv
okupatora.
I okupa tori su 1mali ljuckc i.rtvc,
kad su sovjetski vojnici vid 11i da ovo
nijc nikakva vijdba (kako im jc bilo
rcccno), vcc napad na C:ckoslovacku, poncki Sli izvrsili samoubistvo.
POD
SOVJETSKOM
KONTROLOM
Dcvc t godina poslje okupacij, •.•
UVJck sovjetski vojnici kontrot JOS
drustvcni i.ivot li (' k _ traiu
e oslovackoj
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manlarda da ha fazla faal hale
geldiler. Bu konuda bir ~ey
soy li yeb ilirmisi n? - Sovyetler,
son y1llarda Tiirk iyede baz, fbrika·
lar kurdular. Sovyel hukUm eti
aynca Turk1 ye 27 milyar Turk
liras1 (dokuz Mi lyar Norve<; kronu ) bor<; para verdi ler. Bu bore;
yedi y1lda gcri verilecek. Sovye ller
borcun e~ya olarak verilmesini
islemektedirler. Mesela, un, m1s1r,
ytin et, v.s. Bu durum fi yatlarda
buyiik art,~lara sebeb o lmaktad ir.
Eskiden e llioreyc ( Yiiz elli Tiirk
kuru ~u) satm ahnan ek me k ~imdi
iic; veya dort misline kar~m a lma·
blinmek tedir. Bu a nla~mada
diger m iihim ' bir noktada, ileride
gonderilecek mallarm fiyatlari
anla~manm yapild1g1 larihteki
fiyallara gåre olacaktir $ayet
piyasa fiyatlarr artsada bu mal·
larrn Sovjetler bu art•~• kabul
ctmiyecekler. Neticede, kazan<;l1
olanlar Sovyetlcr olacak, demekte
Mah mul Baksi. Baksi Norve<;te
yaymlanm1~ bulunan 'Sma Slaver'
(Kli<;iik Esirler) adh kitabmm
yaymlanmas, uzerine buray, ziyarel~ gel mi~ bulunmakladir. Kitap
hakkmda gc<;mi~ say 1larrm1zda
malumal vcrilmi~li.

Det kom også fram hvordan Sovjets «hjelp» til Tyrkia
har resultert i en enorm prisøkning på livsnødvendige
varer og hvordan «hjelpa» i virkeligheten er utbytting av
Tyrkia.
Hele intervjuet finnes gjengitt på norsk i Klassekampen den 25. mai i år.

CEK~$LOVACKA
21. AUGUST 77:
-
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MOTSTM>DEl'i ØKER
I de å ra som er gått siden invasjonen, har det tsjekkoslovakiske folk e t a ldM gitt opp mots tanden. Særlig siden 1974 ha r ·
det vært el økning i anli-sovjellske demonstrasjoner og aksj oner.
El ferskt eksempel på motstanden mol regimet e r Charta
77. et åpent bre v der de 257 underskriverne krever slutt på
politiske forfølge lser og a n -

Imd1klan hakkmda malumatlar
vermil?tir. Diger taraftan, Sov,yetlerin Ti.irkiyeye yaptiklari Yard1m' hakkmda bazi ger9ekleri
goz oni.ine serm1l?, bu y~dimlarm
Tiirkiye de fiyat art1~lar1 ile__hal~m
kulland1g1 te mel mad deler uzerme
bindirilen yi.iksek fiyatlar yoluile
'yard1m' istismara doni.i§mektedir.

ucvrsuiuci s ti me J-lusako v fasisticki
rczim. Sva otpor nailazi na progon i
nasilje sa s tranc vlasti.
Kroz 'obos trnnc ugovon:' sva Cc·

ska ckonomija dolazi pod sovjetski
savez. C:cski i Slovacki radnici odlaze na dalcka gradilista po Sovjetskom Savezu i po zapadnoj Evropi,
gradeci plinovode i naftovodc.
Kada se govori tko zaradujc na
obostranim ugovorima, onda to ovakvo zvuci: vla k za Sovje t hukcc
krca t svih dobara - a kad se vraca
placc nista - praznoca.
Ali narod nijc posustao u svojoj
borbi - iz dana u dan o tpor jc sve
veci - taka da cc Sovjet moral
pnznat cekoslovacima njihovu slobodu. Od 1974 na ovamo otpor se
povccao u dcmonstracijåma i ak·
cijama. Jcdan freski primer je C:arta
77, jcdno o tvorcno pismo sa 257
potpisnica, gdjc se odlllcno zahtjeva
prcs tanak politickim progonima.
Carta takoder optuiujc rci.im za
sistemacku krsenjc ljuckih prava.
Carta 77 jc data na ·javn~st u
januaru ove godinc - posljc toga
potpisnici su progonjcni, zatvarani i
muccni - mnogi su izgubili svojc
poslove.
Ali otpor i mrznja prcma svojim
llacitcljima ne mozc se potlacit.
21 AVGUSTA : PODRZAVAJTE
C:EKOSLOV AC:KINAROD!
Mi ccmo i ovc godinc dati podrsku nasoj braci cckoslovacima kroz
mnogc dcmonstracijc na dan okupacijc - 21.8.77 . Okupacija Cckoslo~a_ckc jcst primer impcrijalist icke
pol'.t'.~e._ koja se ne da sakriti iza
pol111ck1h fraza o socijalizmu. Skupa sa • SAD, Sovje tski savcz nijc
~amo cckoslovacki ncprijatelj , vcc
Jc __glav111 ncprijatclj svim narodima
SVIJCla.
- SOVJET
VACKE!

VAN

CEKOSLO-

- ZAJ EDNIC:KA BORBA PRO·
T IV SUPER-SILA SAD I SOVJ ETA!
,

KLASSEKAMPEN

~uperpowers
in mad scramble
over Africa
The US and the USSR are engaged in, the
Even more important Africa forms a military
greatest «scra~ble ~or Africa» ever seen in the
flank of Europe, and it is Europe which is the
long ann_als of I mpenalism's efforts to dominate
focus of superpower contention.
the contment. Although they have been handed
To prepare for war against each other in
one defeat after another by the African P 1
Eu_rope, the US and the USSR are each trying to
the superpowers have not given up their d::;~
gam control of the shipping lanes around Africa
of conquest.
in the lndian Ocean, the Red Sea and the AtlanAfrica possesses an abundance of natura! tic. All the oil and other ra w materials necessary
wealth, including 60% of the world's key to fuel the war machines of both superpowers
mineral reseives. Both superpowers jealously must eventually pass through these shipping
covet these resources and seek to control them. lanes on t_
heir way to Europe.
It is t his imperialist drive for
raw materials, nava! positions,
a n d military bases which lies
behind the sudden and frequent
trip s to Africa of the superpowers' spokesmen, like Andrew Young, Nicolai Podgorny
and Fidel Castro_
T he continued advances of t he
revolutionary forces in Africa
have lhr own bot h sup erpowers
int o a
panic. The armed
struggles, like those going on
now in sou thern Africa, have
s hown t hat the African people
fully intend to liberate them selves and accept no foreign
m aster. Similarly, the sum mit
meetings of the Organization of
African Unity and t he Afro-Arab
countries have affirmed that the
whole continent desires to be rid
of the superpowers.
C~A.ll/(,ING TACTI CS

Facing growing isolation, both
superpowers have changed their
t.actics somewh at. The US, for
example, has been forced to
change its former stand of apen
attack on the southern African
liberation movements into ane of
sham «support» for Black
majorily rule. The US im perialists are hoping lo get the

African guerrillas to lay down
their arms and submit to a USnegotiated «peace settlement. »
Increased opposl tion to Savlet
penetration of Africa has also
forced the social-imperialisls to
employ same new tactics,
notably relying on Cuba to do
their dirty work for them . The
USSR has used Cuba as a Trojan
horse to establlsh military and
economic influence in a dozen
African counlries.
SOVJET - THE RISlNG
SUPERPOWER

To fully
understand
the
situation· in Africa loday, it is
necessary to examine the
relationshlp between the lwo
superpowers as il has developed
historically. Aflei· World War Il
and unUI the 1960s, the US , along
with other Western imperiallsts,
lobked on A{rlca as··their own
p rivate preserve to p lunder at
will.
Bul one by one, the African
countlies stood up, foughtfor independence,
and
began
throwing off imperialist and
colonialisl domination. US influence in Africa was severely
weakened, especially in the last
decade .

The Soviet social-imperialists,
seizing on the African peoples'
legitimate hatred of the US,
have rushed into the breach
waving their phony nag of
«soclaiism» and claiming to be
the «natural.ally» of the African
countries. Using «economlc aid»
as bait, the Savlet Union has
been able to infiltrate itself
political!y , economlcally and
milltarily in a num ber of African
countries .
In line with its role of the most
aggressive
superpower
internationally , the Soviet Union
has madly intensified its activities on the Afrlcan con tinent.
The Angolan war of 1975 marked
a real turning point in this
respect. Same 20 000 SovietCuba n troops succeeded in splitting the liberation movement,
fomenling a civil war among
them ,
and
ultimately
establishlng SovieL hegemony In
Angola.
FROM ANGOLA
TO THE RED SEA

The new czars are now trying
to cut t hemselves a swath across
Aflica that extends from Angola
across the equalor a nd into the
«African Horn» bordering on the
Red Sea. The events of this
spring have clearly revealed
these wild ambitions of the
social-lm perialis ts.
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CIUDI Oil nows ro OICD COUNnllS

MAP SHOWS STRA TEG IC IMPORTANCE of Africa for contra/ of vital shipping fanes.
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The key event was the SovietCuban backed invasion of Zaire
in mid-March . Zaire is rich in
mi.nerals and has been a relative
stronghold of US influence in
Africa. Mareover, Zalre's government, headed by Mobotu Sese
Seko, has been ane of the most
outspoken crltics of Soviet
penetration of the continent.
SOVIET WEAPONS

Des pl te all efforts of the Soviet
Union to deny involvement in the
invaslon, captured mercenary
soldiers have admitted they
were trained by Cubans, a nd the
most modem Soviet weapons
have been found strewn on the
battlefield.
Recognizlng
that
Sov iet
aggression in Africa must be
stopped, many African countries
have rallied to support Zaire.
The OAU has denounced the invasion .
Als o around the same time as
the Za ire invasion , the Soviet
Union began its intensive push
into the African Horn . In early
February, it launched an attempted coup d 'etat against the
government
of
Sudanese
President Numeri, the third
such attempl in the last six ·
years. The coup wa s crushed ,
however , wi ti1 Numeri makinga
public display of ti1e Soviet
weapons that were used by the
consplrators.
A few days later, the leader of
Ethiopia's ruling military junta
was assassinated in a bloody
coup, anda new faction came to
power. Immediately , the Soviet
Union began showeting praise
on the government of Co!.
Mengistu, calling it a «MarxlstLeninis t government» even as it
was slaughtering workers and
peasanls in the streets.
Slnce February, both Castro
and Brezhnev have publlcly offered m ill tary aid and troops to
Ethlopla wlth the slated atm of

«w1pmg ou t» the guerrilla
struggle in Eritrea. The soclalimperialists are uslng the
situation in Eritrea to try to galn
a mllitary foothold right on the
Red Sea.
As the small country of
Djibouti at the tip of the African
Horn nears lts lndependence
from France next month, the
con tention of both superpowers
in the Red Sea area Is growlng
still sharper.
Hassan Gouled, who will
become Djibouti's leader next
month, sald in a recent lnterview: «I wonder what the big
powers, especially the Soviet
Union, want from Djibouti. The
people of Djibouti
never let
themselves be dominated· by the
big powers.»
Djibouti's neighbor, Somalia,
had very close relations wlth the
Soviet Union in the past. Bu t
President Siad Barre declared
last week that the delivery of
Soviet tanks to Ethiopla is a
«grave danger» to which his
government «could not remain
indifferent. »

wlll

EXPELLINGTHE«TIGER» NOT TO LET THE «WOLF» IN

.These statemenls are one indication that the African people
are not about to let the Soviet
«wolf» in the back door while expelling the US «tiger» at the
front gate . There are other important indications as well.
In Sudan, President Numeri
announced May 18 that 90
remaining Soviet ad visers would
be expelled. He denounced the
Soviet Union's aggression in
Zaire and its plots in the African
Horn.
In Angola, guerrilla fighters
are still carrying on the struggle
against
social-imperialist
domination. It is reported that
even the 12 000-15 000 Cuban
troops still remaining as an occupation army, the central

government Is unable to control
most of the terlitory.
In
Zaire,
depite
the
revisionists' predictions that the
people «would not support
Mobutu» and that the government's soldiers «would not
fight», exactly the opposite has
happened. The people have
rallied by the hundreds of
thousands to denounce Soviet
aggression against their country, and the army hasperformed
vallantly . In fact, as we go to
press, it appears that the Zaire
army has succeeded in driving
the lnvaders virtually out of th!cl
country.
. «THE DESTINY IS
IN THE HANDS OF
T HE AFRICAN PEOPLE»

A recent article in Peking
Review incislvely summed uo
the turbulentsltuation in Africa·:
«Sharp, complex struggles are
being waged on the African con- ·'
tinent - the A[rican countries
and people against the racists ;
the A[rican countries and peop\e
versus
superpower
hegemonism; the two superpowers, the Soviet Union and the
United States. versus each
other.
Wi thin
these
contradictions, the decisive factor is
still the African people who,
united as ane , dare to struggle
and are good at s truggle . Their
road ahead is full of lwists and
turns, but the future is infinitely
bright. Africa 's destiny is in the
hands of the African people.»

l~THE CALL

-'El

This is a shortened version of
an article published in The Call,
May 30, 1977. Klassekampen has
also put new subtites to it.
The Call is the polltical
newspaper of the October
League (marxist-leninist) in
USA.

l

IJ. 8/(l)WN

13

Fremmedarbeiderutgave, nr. 3, 1977

·i

~

Plcture: Sundanese wome n de monstrate on M
·
~
sovlet Union. T he blg slogan In the lctu
ay '7 against the lnterterence In Atrlcan attaln !Jy the
(Photo : f:1slnhua)
p
re reads: «We denounce the Sovlet policy towards Atrical»
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HALKIN
SESi 3MAYIS
MC l liik iimct i, I i\lay1s gii nli ic;:i n cmek<,,i h aika ka r ~1 ka nl1 b i r te rti p tezga hlad1j'!;m 1 ne za mand 11· bag1ra bag; n-a
ilan ediyordu. Ve po li s Tli r kiye halk1nm buglinc ka ela r ka r~ila ~l1/!;1 e n bli~iik
te r libi u m ula ~·a r a k 3-l k i ~i~; katle l ti,
yuzlc r ce emck<;i ve de vri mc i_\i ya r a ladJ,
Bl ka n lt te ro r ii haz 1da~·a n la r , 'dog·r uda n dog ru~·a De m ire lle 1·, Tllrke §le r
bi r
,·e 12 i\ la r t k li gidi r . T ll r ki~·e 1 11in
zamandan bcr i nereck>yst' her glin ya~ad.Jg1 oia~· ~du r: Dmaklarda bek le ~·e n i nsan la r a a le§ ac;-11I~·or , ka h\'e le r de , de rn ek le 1·dc otu ra n insan la nn llze_r i ne maki na li silah lar bo§a lt1h .r nr,e\'len• bomba lar a t1lt.rn r.
Dogrud:111 dogTu.rn s 1raclan .111rlla~ Ja n ,·c kitle_,; he cle f a lan tero r
,r nkrn
za manda Niksa 1·, Si rvan ve E rzi ncan
sald 1rila nnda n ge,erek l May1s 'ta
zi ne re u la;;n;19tll'. I i\lay1s katli am1,
dog-ru.da n doji;ruya hiikiime ti n tezgahla d1g1 ye c i ~i.r 6,-7 E yllil ola yid1r. Ama
6-7 Ey!iil'den 90k daha ka nli ve hu n harca.
Tertiple r i n· itmac1 a91kt1r: Bag1m s1zhk, de mokra,si ve oqiirliik i-ste ~·en
kitleleri yild1rmak; i r,ci s111,1f1,mn mii cadelt!s.ine ag1r bir da-øbe 'lndirme k ;s e9i rrilere dog ru ~iill'se len kitle miica de le sini sondiirmek; "Maocu'' ha ya le tine kar~1 s a va;; a9mak , komiini zm dii ~manhg 1 k a mpanyasm1 viikse-ltmek ;
r.HP.•-ni-n ik tidara .gelmcsini onlemek
ve Dcm,re lle rin , T iirke ~leri n ik tida n111 deva m e tt i r mek , Bl c anice terti - .
bi ha z1rlayan De m i rei , 12 May1sta ba§_
, la ta cag1 " b1r· u9 tan bi r uca TUrkiye "
kampan yasmm m a lze me sini de haz1r la n11 ~olmaktadir.iki y1ldan beri _\i iz lc rce emekc;i ve dcvrimcinin
kamna
gire n De mi r e i, "iimdi ''solcula rm" birbirini o ldilr diig ii de magoj i sini piya·,aya
s iire c ekti r. Goz iinii kirpmadan haika
a tc ;; a9t1ra n ve 3-! ki;;i~i kallet ti ren
Demire l, boyle c e i $ledigi c ina ~·et leri
ba$kala rmm s!l't m a ~,kabi lecegini sa,m yor.
0

AP -MHP \'C 12 Mart k ligi tam anla m1yla gozii don mil $ bi r $eki lde e m ek9i haika sald1rm1 $l1 r. Onlar top ragrn ayak la n a lt mdan kayd1gm m fal'kir.dad1rlar rn bii~iik bi r t e la i,a kapil m1 ~la rd1r. Bi.itii n u mutla n111 zu lme
d aha fa zla zulme , kanh te r ore ve kit lese l c i nayetlere bag lam1 $lard1r . Ha lk 1 bJ $eki lde sindi rebi lecekleri ni
ve
me Ydanm kendile r ine kalacag111 1 dii$ii nii~:orlar. De mi r e ll~ r, 9okii ~e gi den
her gil~ gibi, kuma r a oturuyor ve go - .
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zU donmii ~cesi ne kanh
giri ~i ~ur.

macera la r :.i

Ne za ma ndan bel'i "i\laocu ka 111 i,nlt'~·c .,·e min e ttikle r in i " so ,·lc r e n re \'i z~·onistle r s o n ka nli te rtipic r in tez g ahlanm as mda Dcmi r e llcri n ba$ ~·ardak,1s 1 roliinii 0 ~11adila1·. Onla r mi tinge kat 1lacak cll' \T imcile r i ezec l'k lc rini pC' n as 1zc a ila n e ttilc1:, tt• hclil b0 ·
dirile ri .1·a .n nlad1la r . i\litingde n da ha
bir hafta ii ncc dC'\T i mc i Sad 1k Cana r s-la n' 1 o ldii r dii k•r . K1saca s1 MC' ni n ka nli tc rt ip leri nin uygu l:rnmns1 i~·i n e lve He\'iz _rn r i $li $a 1·tlan haz1rladi!al'.
nistler1n hassas olduk l:11'f tek nokta
Hu s sosya l- l•mpc1·.,·alizmi nin me nfa atk•ri11i savun makt11·. Dc\'rimc ile rkal lPtlil111 i $ 1 i$,i s 11Hf1 sakl1n,·a u gTa m1 $
Onlarrn
bu nlarrn um~runda degi ldir.
gozii , sosya l-empe r yalizmin ya), lma s rna hi z me t ctmekten ba~ka bir ~er
go rmiiyor . l ·May1s yii rii yii jii ve mi de ti ngi s1ras mda da k 1~ irtma lara
vam ·e tli le r, goste1·inin kanh bir tero re donii ~me sinde MC' ni n su<; o rtag1
oldular.
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Picture : T he National Front government turned the pea~elul M ay D ay demonstratlon l n to a bloody
m assacr e. ( Photo : NPS)

MC' n kanl1 tertibi
1May1s
polis emekci haika ates act1
ve 34 devrimcYkatletti !
(Editorial, Halkin Sesi, May 3.)

34 were murdered and hundreds wounded when Turkish
police opened fire on labouring
people celebrating May Day in
Istanbul.
In its editorial May 3, the
revolutionary paper Halkin Sesi
states thai the May Day massacre
was a murderous plot from the
Nationalist Front (NF) Government, whose aim was to suppress
the mass struggle which was
rising with the coming elections,
and to fan the anti-Communist
campaign.
The revisionists proved them selves to be the chief accomplices of Demirel and Co. in
staging the plot. The only thing
thai matters for them, is delending the interests of Russian
social-imperialists. They brazenly
declared thai they were going to
smash the revolutionaries who
would take part in the rally, and
they
published threatening
leaflets. Just ane week befare the
rally they murdered Sa dik
Canaslan, a revolutionary.
They
con ti nu ed
their
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provocations even during the May
Day march and demonstration,
and became the Nationalist
Front's accomplice in turning the
rally into a bloody massacre.
Halkin Sesi sharply critizises
what they cal! the «opportunist
alliance» which led many
revolutionaries into the police
trap.
Their madly adventurist policy
has turned !hese groups into a
tool in the hands of the police
and revisionism. They are bein g
used by the ruling classes for
discrediting
Mao
Tset~ng
Thought. They have nothing whatsoever to do with Mao Tsetung.
They are mere tools in the hands
of the enemies of the great
revolutionary cause of Mao.
Demirel, TUrkes and co. have
succeeded only in increasing the
anger and hatred of the people
against the murderers,» Halkin
Sesi concludes. «However much
they try, they cannot hide their
blood-stained hands. Our people
definitely will make the NF murderers account for Jheir crimes.»

Ha lk m Kurtu lu~ , Halkm Bir ligi ve
Ha lkrn Yolu 1 nu n olu i tu r_dugu ti<; lii opor t ii nis t (ttifak ise biitiin uyar!lara rag men bir9ok devrimci)i polisin tuzag1na gotiirmii$. po li se on bi'lllerce emek 9iye sald1rma f1 r sat1 yarat m1$, tam
an lam1yla provokator ro·lii 0~11am1&t1 r.
iz leclik leri ba;;1bozuk macerac1 si~-a. set, onlan polisin ve r eviz~·onizmi noyuncag1 haline get irmi$ti r.
Halkrn
Kurtu lu~u, Halk111 Birligi ve HaUon
Yo lu ii9lii ittifakm rn $efleri polisin· ve
i·evizyonistlerin _te rtip lerinin basit alet le ridi r. Brnlar, i\-lao Zedung Dii ~Uncesini gozden dii$iirmck ic,in hakim sm1fla r tarafm dan kullan d1~-or la r .
Onlan defalarca 1srarla uyarchk.
Fakat onlar i$<;iler i <;:ara ktn9un latan
Pa paz Gapon ro llinii oyn~ makta di rendile r. Biz bun lara mitinge ayn kat tl malannrn polisin ,·e 1·evizyonistlerin
tertibine hizme t edeceg•ini; tertibin ba·gira bag1r a "geli ~-orum" dedigini anlatl!k. .J.I tutµ mda 1s r a r e t meni n "pr~
vokas~·on" olacagrn 1 belirltik.
Onlar
pro leter devri mei leri dinlemedile1· ve
taban lannda bu mese le nin ko nu ~lma s 1m bile yasaklad tlar. Si mdi iic,lii o portiinist $eflerin pl'Ovoka tor o lduk la r1111 i lan ediyoruz.
Opo 1·liinist ii9lii i:iyle bit· siyaset
iz lc mektedir ki, onla nn safla n nclaki
e n kahraman i nsan , aja-n proYokatci(ler o lmaktad1r. i$te "7 1 di r eniij ru-hu "nu beni mseyenle ri n varacag1 nokta bu rns1 o lmuijtu r . Ha llun Ku r tu lu~ ,
ll a lkrn Bi rli g·i \'e Halkm Yo lu ijefleri
i le bidikt e ~iit·[inmez. B.111\a rla ~ii r liyen lcr ha ik la bi rlikte ~ii r iiyemezlel'.
a ncak bir avu9 baij 1bozuk kuma1·baz111
ve p rovokator iln peiji ne Lak dm 1ij o lur lar.
il-I cte ,-ri mc i~i kat leden e l , De m irelleri n , T lirke$ le 1·i n, 12 i\ la 1·t i;ike nccc ilel'i nin dicli r. Onla n n "iijkencec i lerdcn hesap sol'U lsun " $ia nna ,·erdik lcri cevap , daha faz la zuliim , claha fazla i$kence ,·e ki tlese l cinaye tti r . Re\'iz~·oni st le r, bu ki ttese l c ina ~·ete nc;'ik9a .r nnli m etmi$1Cl' \'e de \' rimdii~ma 111
niteliklerini bir kere daha ,o r taya koymu $la rd1r. Halk m K\.lrtu lu $u
Ha lk n
Bi r ligi ve Ha lkm Yolu'nun $e ;le r i i:e
peijlerine takt1k lan kit le)i MC'ni n kan-
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h tu zagma siiriilcledile r, poli s in O}'ll nunu 0 }11adila r. Arm zamanda revizyonistle rin a leti oldular.
. B.Jgiin te mel mesel_e, MC iktidar1 nm ltanh te r tibini blitiin ka m tlanyla,
biitiin 9 1plakh g1yla ortaya sermekti r.
Gent~ -- illllk _ngrnlar rn1 ardrnlatmah ,
l May1s kat!iamrnrn eli kanh tertip9ilerinin bir bir glin I$1gma 9tkanlmas1 ve bu cani lerden hesap sorulmas 1 i<;m rriucadete etme li)iz.
'Evet
bu cani lerden hesap sorulmahdir. Yok sa on lar haika kar$1 daha bii}iik cinaret ler ,·e sa ld1nlar tezgahlamaya de va m edecek lerdir. B.ln lar cezaland1 n lmad.Jg1 siirece ha lkin can giivenli gi saglanamaz.
Halkm Kurtulu9u, Halk111 _Birligi ve
Halkrn Yolu' nu n gozli kararm1$h"l.lmat'baz tekke ~eflerinin pe~inden gidende~
rimcileri, provokasyon ve bo liiciiliik
ocag1 ha line gele n bu tekke leri ~,kmaya 9ag1nyornz.
Revizyonist lerin maskesini de ka rar h o larak indirmeli~;z, i~i dostu
pozuna gi r en bir a\'U9 yemin li i"i9i dii~
mamm emek9 i h a lka ger 9ek }iiziiyle
tamtmah ~, z.
l\lC hi9 ki mse~i kanh terorle sindiremez. Onun kanh terti ple r i bo ~a 91kacak ve geri tepecektir.
;\IC 1 nin ·ve reviz~·onist le r in a9t1g1
komiinizm dii;;man hg1 kampa n}-asma
e n canh bi r ~eki lde ka 1· §1 ko~·mah ~,z.
i\lC , 'bJ kan h te r tibi yle bii~iik ogret men ;\ Iao Ze du ng'u n adun lekelemere
kalk1~1 ~·or. i\lC' nin tertibine alet o lan larm :\Iao Zedung i le en kli9iik bir
ilg ileri yoktur. Onlar l\lao'nun bii~iik
de\'l'imci cta,·asrn m diiijmanlannm o ~, 111cag-1d1da r. O kadar.
Tiirki~·e :'lla r ksistleri haz1rlanan
kan h te 1•t ibe en ba9111dan dikkat 9ek1111:iler ,·e Pl'\H'dkas~·onun sorumlu luguna o1·tak olma~·acaklarm1 biitiin halka
i lan t't 111i ~ let•di r .
De111i 1·e l \'e Tii r keijlet· halkm canilere du ·,·cluo:u
• · ·
"' 0"fk e ,e
k1111 art1rmaktan
ba$ka bi 1· -e ,. ·
d
. .
~ • ~apma. tlar. Onla.1· kanh
e ller11u hi b'11
'
• ~·er.e gizleyemezler.
Halkrnuz
soracaktir.

MC' li katillerden hesap
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· SHARMA, IPANA:

Release lndia's
political
•
pr,soners
EXPLOITATION
WORSE

The economical exploltatlon of
the Indian people has become
worse and worse . The regime In
India today Is just as incapable
of salving Inclia's problems as
Indira Gandhi and the Congress
Party. The only way Is to throw
lmperiallsm out of India and to
overlhrow the monopolies' and
the la ndowner's class dicta torship .

~ere _a~e still somewhere between 15.000 and 30.000 political prisoners in
lnd1an 1ails. Those imprisoned are the so-called Naxalites in other words
Marxist-Leninists and other revolutionaries. Most of them ~ere arrested in
1970-71 a_n~ scar~ely any have been offi1,ially sentenced. Th~y are held in jail
for a~ unllm1ted time charged under various emergency laws.
Ha~ P. Sharma, chairman of IPANA (lndian Peoples Association in North
Amenca) says thai it is important also abroad to demand the release of all
political prisoners in India.
IPANA is an organisation comprising patriotic lndians mobilizing support for
the new-democratic revolution in India, ,1s well as for protecting the interests
of lndians living in North America.
The election In March 1977 ctid
not alter the basic cha:racter of
the Indian class-reglme. The
Janatha party represents the
same class interests as Indira
Gandhi's Congress Party . the
interests of the multi-national
monopolles , the bourgeolsie , and
the blg landowners.
THE SAME CLASSES
STILL IN POWER:
In splte -of the fact that the
same classes are still in power,
the electlon does represent a victory for the people of India. It
illustrated a m aturlty amongst
the people and that they wanted
to defend their democratlc
rights. The election was the only
way for· the Indian masses to express their repulsion and hatred
for lndirn. Gandhi 's fascist dictatorship, and the 30 year lang
anti-popular policy which the
Congress
Party
has
implemented.
THE POLITICAL
PRISONERS

were released lmmedlately,
w hilst not one of the Naxalites,
Marxist-Leninists and other
revolutlonarles
w ho
were
arrested before June 1975, were
released. · I n
1970-71
approximately 20.000 Naxalites
were arrested. Al present we
estimate that there are between
15.000
and 30.000 political
prisoners in India .
INDIA AND THE
SUPERPOWERS
What can you say about lnd-ia
and the s1tperpowers?

The Soviet Union was the only
great imperialist power to sup port Indira
Gandhi's
dlctatorsh ip when it was set up in
J une 1975. The only political party which supported the lntroductlon of fascism was the

~,.(';t11

Moscow directed , revlslonist
«Communist Party».
The changes after the election
also reflect the increaslng strife
belween the two superpowers.
The eleclion results represent a
temporary defeat for the Savlet
sosial imperiallst's attempt a t
world-hegemony .
Nonetheless the Soviet Union
still has great influence, a nd the
lndian r uling class Is still not
capable of makinga fina l break
with Moscow. T he Soviet foreign
m inister's visit to India after the
electlon also s how ed thls.
The Soviet Union 's influence
on India's armed forces is considerable , especially in the Airforce and the Navy .
The Navy in particular is
almost completely dependent on
Soviet technology and«help».

THESTRIKES
The press reports an increase
in the incidence of strikes after
the el ection?
Yes. The Indian people are
stmggling for their economic
and political rights . There have
been reports on many strikes,
especia lly in the key ind11.Stries.
The
new
government
has
already expressed its dislike of
these pop1tlar actions. Prime
minis ter D esai h as said that he
w ill not tolerate these st1-ike ac·
tions. But it is diffic1tlt to say .
how long it will take be/ore the
p eople 's str1tggle will again
sharpen the antagonisms within
the r1tling classes.
(Excerpts of interview in
Klassekampen J1tne 13. )

Demand immediate and unconditional release of all
political prisoners in India!
Protests can be sent to:
The lndian Embassy, Skowegen 12, Oslo 2
Send copies to: Klassekampen, P.O.Box 2046,
Grunerløkka, Oslo 5.

·l

'

What about the political
prisoners?

The election victory made the
Janatha Party aware of (he fact
thal the peoples demand for
bourgeois-democratic
rights
remains s trong. T hey therefore
reinstigated a Jimited degree of
democratic freedom, such as
freedom of the press , freedom of
speech and the right to hold
public meetings. Their real class
lnterests however, became apparent in connection with the
ques tion of political prisoners.
Supporters of the Janatha Party

lead to an increased use of
group-lmport with s lave contracts for the workers, and it
also leads to raclsm . Allern
based hls documentatlon on the
lmmigration statistles whlch
show that It Is especlally
workers from Asia, Africa and
Latin Amerlca who are 1n pract1ce kept out by the Immig ration
Stop.

lndian workers in London
on strike for 44 weeks
The workers at Grunswick
Processing Laboratories, a
photo laborator y in London,
have now been on strike for
44 wecks. Most a re India ns
from E nst Africa, a nd a
m ajorily are women.
The r eason for the s lrike is
the extreme unde rpayment
a nd s lave conditions. The
workers have been refused
the rig ht to organise themselves in the Trade Union.
They were threate ned with
the sack if they violated that
ba.n. They were treated -like
s laves at work.
T he bourgeoisie have tried
to break the strike by a ll
possible means. Each sympathy
ac-tion
has bee n
labelle cl «illegal».
The laclory has stooped to
a n ex te nsive use of strike
breakers. Whe n the workers
re pliecl with militant s trugg le
a)!;ainst the wretc-hed s trike

breaking, they were m et w ith
massive police rorc.es a nd
police brutality.
3000 Scottish miners a nd
dock workers have now ma d e
concre te plans to hire a train
to join the demonstrators outs ide the facto ry gates. The
Postal functionaries stopped
the d elive ry of film to the
Laboratory for some time.
These a re expressions of the
nation -wide solidarity wh.ich
is now emer ging.
Desai, a n lndian wom a n in
the s trike-leadership said to
Klassekampen: «\Ve s hall be
victorious e it he r today or
tomorrow,
bul we are
pre pared for a nolhe r 44
weeks if necessary».
Support can be sent to:
APEX, Brent Trades a nd
Labour !lall,
373, High Road, Willesde n,
London, NW. 10
(Klassekampe n, J une 22)

MOROCCO:
More than 30 revolutionaries
arrested
According to reports from
Ra ba t, the capita! of Moroc•
co, over thirty people have
been a rrested. c harged with
«re-establishing
banned
marxist-le ninist
organisations». They-a re s uspected of
belonging to the r evolu tionary organisation, Il a lAmam.
This organisation was inte nsely pe rsecuted at the e nd
of last year especially in connection with the Casablanca
trials. Here, 176 people were
charged among other things,
with working against the UD ·

just war in West Sahara.
The sentences were passed
in the middle of February, all
44 were condemned to lifeimprisonment. The prisone r s
were brutally tortured during
the trials. One of the accused
Abdelatif Zeroual, died under
torture .
The Moroccan revisionists
on the other hand , support
King Hassan's regime in its
unjust war aga.inst the people
in West Sahara.
(Klassekampen , June 7.)

Communist Party (m-1)
of the US founded

PICTURE: Demonstrators in
Hyderabad pulling down a telephone pole in a struggle against
lndira Gandhis reactionary a rmed police. July 1969. (Photo:
Hsinhua)

Allern: ...

JORDA RUNDT

cont. from o.11

The Party's second na~onw ide conference last autumn,
s ummed u p the slog_a n on
the Immigration Stop i~ 19:1
as
a
serious
chau vmlstlc
r~!stake and a breach of the
prlnc!ples of proletarlan lntemationalism. At the san:e
time as the Party makes lhis
s:e lf-crltlclsm, It Is 1mportan~ ~o
e,mphaslse that the marXIS ·
lenlnlst movement even durmg
t:hat pertod united In solldarlty
wlth
the
foreign
workers
atruggle 1n Norway. KlassekamJpen supported the founding of
the
Foreign
workers
Association and strongly rejected deportation of !oreign
workers a nd slmUar forms for
persecutlon.

Sigurd Allern a\so sald that
the marxist-leninist movement
some years ago, befare the Par'.
ty was founded, had ltse lf com.
mitted an error and demanded
JmmJgratJon stop. Among other
thJngs, Klassekampen had u sed
the headHne «Close the borders»
in an Jssue Jn 1971. At the Party's
first natlon-wide conference ,
thJs slogan was rejected. But
REJECT THE RE ACTION ARY
because of rJght-wJng op«K UL»-PROPAGANDA I
l>Ortunlstlc errors, n o proper
Sigurd Al lem made a strong
aelt-crttlcl!"rn was made. And in critlcis m of the reactlonary
some parts u, the movement a nd trotskyist group «Communls t
In a few articles, such worke r s Union» («KA») a nd the
Chauvinlstlc
opinions
were «Gommunlstic»
university
:,wed to contJnue.

group
(«KUL») .
revislonistlc, trotskyls t groups
have for m any years tried to
spread thelr reac-tlonary lines on
the foreign worker questlon under the cover of attacking the
close -the-border s logan . They do
thls partly by falslfylng AKP
(m-l)'s line. They try to create
the lmpresslon that Klassekampen's artlcle 1n 1971 represents
the Party's policy, they take
quotes out of context and cover
up as b est they can the 1973 Party Programm e and the Party's
officia! statements against the
Immlg ratlon Stop in 1974 and
1976.

The se groups' tac ties are to
conllnuously slander and attack
the 011ly party whlch is fighting
against the Immigratlon Stop
and whlch has 1n practlce supported the foreign workers
demands a nd struggle. The
more AI<P (m-1J has a ttacked
ctiauvinlsm, taken up earl1er
mlstakes a nd a ttacked the
tate's tmmlgratlon pol1cy , the
~ore «KA» and «KUL» have lncreased their attack on the Party. They are not only trotsky1st

and revislonlsts, they have a lso.
revealed themselves as pure
provocateu rs, Sigurd Allern stated.
The expla nation we find in
«KA»'s and «KUL»'s own lines,
Sigurd Allern summed up. They
consequently
p resen t
lmperlalism as «progressive» , and
pain t a rosy plc ture of the
forelgn
worker
system.
Therefore, during all these
years, they have not attacked
organlsed group-lmport and
slave contracts. These groups
a lso refuse to take up the
national oppresslon a nd try to
reduce the whole !oreign worker
syste m to : - all workers a r e
workers, and to: - all workers
are economically explolted .
They de ny In practice the
special oppresslon of forelgn
workers and attack, for exam ple , the !oreign worker seclion 1n
the Faglig 1. malfront de monstratlon.
«Against this policy we ralse
proletarlan
lnternatlona llsm
solldarlty and u nlty betwee~
Norwegian and !oreign workers.
Workers of all countrles unite ! »

The founding Congress of
the
Communist
Party
(Marxist-Leninist) in the
U.S. was successfully he ld on
June 4 and 5.
T he Congress elected a
Central Committee for the
new Party. T he Central Com mittee later a nnounced its
e lection of Comrade Michael
Klonsky as Chairma n and
Comrade E ileen Klehr as
Vice -Chairman.
The Founding Congress of
the CP(M-L) sent special
messages of greetings to the
Communist Party of China
a nd lts Chairman Hua Kuofeng a nd to the Party of
Labor of Albania a nd its First

SecrefAry E nver Hoxha.
The
Congress
warmly
received dozens of messages
of
prolefAr ian
in ternattonalist greetings from
fraternal Marxist -Leninist
parties and organizations
a nd
liberation
groups
throughout the world.
T he Worke rs Communist
Party (m-1)/ AKP(m•I) or
Norway sent a message to
the Congress, expressing
their great joy in connection
with the Amerlcan C-0mmunlsts reestablishing the
Communist Party in USA.
(Klassekampen, June 20)

KERALA, INDIA:
Torture camps of the
congress - C!PI combine
Slnce the defeat of the
Congress Party In March Lok
Sabba elections, seveml
cases of Inhuman brutallty
have come in the open. There
are hundreds of cases of
brutal torture , unjust lmprisonment a nd cold -blooded
murder commlted by the
Congress Party government
and the revision!sts during
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the period of emergency bet ween June 1975 and l\la.rch
1977,
and
b efore.
The
Congress-CPI
governme nt
whlch has been in power In
the state of Ke rala exoelled
in combinlng feuda l brutallty
with KGB e fflcle ncy. (KGB Is
the Sovletsecret pollce . Ed.)
(New India Bulletin IPANA)

.
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Reaksjonær protest
mot Bhutto i Oslo
inte resser.

r.

fredag 1. juli motte arbeiderne på Elkem-Rockwool i Moss på jobb etter to og
en halv ukes streik. Den direkte årsaken var brevet bedriften hadde sendt hver
enkelt av arbeiderne; om at de ville bli sagt opp om de ikke molte på arbeid.
Men sjøl om bedriften oppnådde hensikten sin med dette skremmeskuddet,
er ikke kampviljen knekt. Arbeidere fra sju nasjoner har kjempet side om side
mot monopolkonsernet bak steinullfabrikken, Elkem-Spigerverket, Norges tredje
storste. Arbeiderne har ikke gått fra kravene sine, sjøl om streiken er avblåst.
Ti av de streikende var fremmedarbeidere. De kommer fra Kroatia i Jugoslavia,
fra Tyrkia, Marokko, Kanada, Tyskland og Pakistan. Vi intervjuet to av dem, kroateren lvandic Ivan Drazan og marokkaneren Abeslam Uriagli, mens streiken
ennå var i gang.
Alle fremmedarbeide rne ved
Steinulla var aktive i streiken.
De streikende vedtok å jobbe
med forskjellige dugnader når
de ikke var på streikevakt eller
s to på stand i byen for å samle
støtte og pe nger. De delte seg
inn i dugnadsgrupper e tte 1· mottoe t «streik e r ingen ferie ».
- De t er bra at vi er delt opp i
rt11gnarlsg-rnppe r. s ie r lvandic
Det sveiser- oss ,nere sa n1n1 en .
- V:\ r s treik e r· re ttferd ig.
fortse tte r Jva nclic. !{et t e tte r
streike n harfrie brutt 11t gikk vi til
lager et for å cliskuter e. !\l ens vi

s tår s treike,·akt lese r \"i. prater
og sparke r· fotball. Det e r e n f111
st en1111ng bla 111 oss.
1~11 norsk a rbe icts kame1·at som

komme r bort til oss rie r vi s e tte r
i s treikese nt e r e ts hage . s ky te r
entusiastisk inn : Fremmeda rbeide rne e 1· rle mes t kamp\"illige blant oss. De har alltid
støtta kamplinja . De e r rl e først e
til å s tøtte en bra sak.
C

Omlag femti pakistanske
statsborgere de ltok sø~ida~
8.mai i e n demonstrasJon ~
Os lo mot Bhuttoregime t 1
Pa kista n. Mens det, i Pakistan er s tor misnøye og s tur
harme over ove r Bhuttostyrets
nedslakting,
va r
de mons trasjone n i Oslo ikke
progressiv, men tvertimot
djupt reaksjon ær.
Den kjørte ikk_e frnm
viktige massekrav, men retta seg- direkte mot massenes

BEDRIFl'EN VIL ISOLERE
FREMMEDARBEIDERNE
Bedriften prøver bevisst å
splitte fremmedarbeiderne fra
deres norske arbeidskamerater.

De plasseres på egne jobber og
de blir nærmest vakta på. Så
snart de går fra arbeidsplassen
sin er arbeidslederen der. Fremmedarbeiderne blir også tiltalt
på en falsk høflig måte . De får
ofte for lite i lønn - bedriften
prøver å stikke unna noen
kroner. Men også fremmedarbeidere kan lese og regne, noe
som bedrifte n visst ikke regner
m ed!
«MISFORSTÅELSE»
AT PAKISTANER
BLE UNDERBETALT

For noen år s ide n fikk klubben
på Steinulla g reie på al bedriften
drev og underbe talte en pakistaner . Han fikk flere krone r
mindre i timen enn han egentlig
skulle ha. Da ·klubben tok opp
de tte med bedriftsled e lsen , unnskyldte de seg m ed at det var e n
«misfors t åelse».
Klubben på Steinulla har gått i
spissen for å kjempe fram like
vilkår for norske a rbeider e og
fremm edarbeidere.
Solidariteten e r nødvendig for
arbeiderklassen, sier SteinuUarbeiderne .

Foruten paroler
mot Bhutto-sty ret, ble det
ropt s lagord som: «Innfør
islams ke lover» og «Alle
t.juver m å få kutta he ndene»_.
Disse to siste pa role ne gir
fri bane til de reaksjonære
godse ie rne og det is lamske
prestes kapet..
Demonstrasjone n
var
arrangert av den nors ke avd e linga av den Pakistanske
Nasjonalalliansen (PNA) og
av Therik -e -lstadiai.

Festmøte for fremmedarbeidere i Bergen

BILDET: Streiken er avblåst, men kampviljen er ikke 'knekt. Arbeide re fra sju nasjone r s tår samme n mot fe lles rie nde, monopolkonserne t Elkem-Spigerverket. (Foto : Klasseka mpe n)
VIKTIG AT
FREMMEDARBEIDERE
FAGORGANISERER SEG
- Mange fre mmedarbe id ere
er redde for å r eise kamp eller ta
del i kampen, fortsetter han. De
e r redde for å bli kasta utav la ndet, for å miste jobben og så
videre , sier Abdes lam . Her på
Steinulla er vi a lle fagorganiserte . Del er viktig å organisere
seg, for da s tår man sterkere i
e n kampsituasjon og er ikke like
prisgitt bedriftens overgrep .
En norsk arbeidskamerat s om
sitter like ved reage rer.
- Det er ikke sant at fre mm edarbeiderne er redde , sier

han . Ha dde fremmedarbeiderne
a lltid fors tått hva v i preiker om,
ville de ha stått på. De har et
virke lig skikkelig klassestandpunkt. De er ikke redde for å ta
opp kampen når de først vet hva
det g jelder. Da viser de seg ofte
som d e m est militante blant oss .
NORSKE ARBEIDERE
MÅ STØTTE
FREMMEDARBEIDERNES
KRAV

- Vi fremmedarbeidere må
kje mpe s ide om side med norske
arbeidere . Men vi må også få
stølte fra norske arbeider e for
våre sær s kilte krav. s ier Abdes la m .

Fredag- 3. juni holdt initiativkomiteen for s tiftelsen av
en
Bergens -avdeling
av
Fremmedarbe id erfore ninga
festmote. En fra initi:~liv komiteen holdt appell og forta.Ile om Fremmedarbeiderfore ninga og arbeidet for å
da nne e n avcliing- i Be rgen.
Ha n pe kte blant a nne t på a t
omla g ,;o frem m edarbe idere
hadde g,111 i Faglig I.mai fronts tog I. mai. De t.te er et

e ksempe l på e nhe~ i a rbeid~rklassen som viser veien
fra mover. P å festen ble . det
sendt rundt unde rs knftsliste r m ed protest m ot d e n
rasist.iske propa.ga ndae n til
Norsk Front, og riksa d voka.le ns a.vgjøreise om å ikk~
påta le d e tte .
(Omta lt 1
forrige numme r av av isa.)
De t var fiotJe kulturinnslag
som fest -d eltake rne sjøl s to
for.

Fremmedarbeiderne i Chateau
Neuf fikk krava innfridd

lem
De
fremmed arbeiderne sont er ansatt
som re inJtjøringspe r sona le i
Cha te n Neuf ha r vunne t kam.
pe n for bed re ionns - og a r beids forhold . F or ble de
tvunge t til å påta seg- a lt
slags fore fallende arbeid i
huset, til tross for , a t de var
a:nsatt sorn r c ing,1or1ngspersona le. De ha dde in.i:-en
skriftlig arbeidskontra kt og
ikke tillegg for overtid og

ubekvem
a rbeids tid .
De
re is te kra v om bedre ionnsog a rbeidsforhold, men ble
m øt.t m ed tomme løfte r inntil
ele trua m ed s l.re ik.
Noen dage r e tter var en d el
av krava innfridd! Eierne av
Chateau Neul har seinere
forsøkt å gå tilbake på fle re
av krava, m e n fremmed a rbeidernes kampvilje o~
den s tore støtte n de fikk har
tvungeteierne til ågi seg.

Kinesisk Wushu-tropp
på Norges-besøk
!

I begynnelsen a v juni had de Norge besøk av en Wushu tropp fra Kina , invitert av
Vennska pssamba ndet NorgeKina. De opptrådte for tusen vis av begeistrede tilskuere i
Oslo, Skien, Trondheim og
Tromsø. I tillegg til vanlige
forestillinger , besøkte de
også flere bedrifter og opptrådte for a rbeide rne der.
Wushu e r e n blanding av
akrobatikk, gymnastikk og
ballett. Den har tradisjoner
3 500 år tilba ke i tida, og e r en
folkesport i Kina i dag. De t e r
i sam svar med formann

.,,

: ·•

Maos lære åla den gamle kultura rven tjene nåtida. Trop pen som besøkte Norge var
a m a tøre r, s om hadde trent
sammen spesielt for denne
reisen.
På bildet ser vi to fra troppe n opptre for a rbe ide rne
ved rekefabrikken i Kaldfjord, et lite sted n ær Tromsø
i Nord -Norge.
Besøke t var e n viktig
beg ivenhet i a rbeidet for å
knytte n ære og sterke ve nnskapsbånd m e llom d e t norske og det kinesis ke folket.

Fortsatt viktig å støtte
Champignon-arbeiderne
BILDET: Det marok·
kanske turistkontoret i
Sturegatan ! Stockholm
er senteret for virksom·
heten til Amicales i
Sverige, I disse lokalene og I det marokkanske konsulatet hol•
der orgnnisl!sjol\en sine
møter. Sjefen for kontore t, Kadi.r i, _yar tidligere polltioffi~er og
er kjent som fascist.
(Foto: Klassekampen)

Kampen de oppsagte paki Slanske fre mmedarbeide rne
ved Norsk Champignon føre r
mot. d e n reaksjonære be~riftse ieren \Vollebekk, er
ikke s lutt. Arbeiderne forbereder seg nå på rettsak
mot Wolle be kk. Rettsaka
skal opp 18. august.
De t er viktig at a lle støtter
de n pe nge innsamlinga s tøttekomiteen ha r satt igang. De t
koster å føre en rettsak i dagens Norg-e. Ikke minst er det
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dyrt å spre opplysning om
hva re ttsaka dre ie r seg om
og r esulta te t av d e n. (Se m e r
om hva saka dreie r seg om i
forri ge nummer av Klassekampens fremmeda rbe ide rutgave.)
Støtte kan sendes til:
Støttekomiteen v / Ali Akht.ar
Ma lik Postboks 93,
2020 Skedsmokorse ,.
Postgirokonto 2 28 24 65

Utdrag fra midtsidene

DISKRIMINERING
0

ha spesialkontor for

lENDINGER
«Servicekontoret for utlendinger
med informasjon og formidlin~»
ligger på •lilletorget 1, 7. etas1e.
Åpent mellom 9.30 og 14.00. Offisielt heter det at dette særkontoret for
fremmedarbeidere er opprettet for å
gi dem en bedre service. Men i
praksis fungerer det som et rekrutteringskontor for hotell og restaurant.
Fremmedarbeiderne sjøl opplever
det som åpen diskriminering å ha ad•
skilte arbeidskontorer.
- Vi blir behandla som idioter, sier
de.
Det spesielle a rbeidskon toret
for fremm eda rbeidere har Uten
ka pa sitet og kort åpningstid .
Kontor e t har 9 a nsatte hvorav 3
for m idlere skal g i fr e m mmedarbeide re individuell service,·
som d et heter. Kl. 8.00 å pner
ma n for å dele u t kølapper til de
som s tå r i kø utafor. Deretter
stenger kon toret, og åpner ikke
før 9.30. Da har arbeidskon toret
for norske statsborgere vært
å pent i en tim e. Mens fremmedarbeide rne e nnå står og ven te r
på ga ta, går de norske arbeidssøkerne igjennom listene . Frem-

medar beide rne får ta det s om
blir igjen .
ARBEIDSLØSHET
RAMMER HARDT

De t er stor arbeids løs he t bla nt
fre m medarbeide rne, m e n ba re _
ca 100 e r r egistrert. Dette fordi
det er ma ng e som a ldri komme r
Innom de tte kontoret , dels på
g-l'unn av de n be handling de får
der, d els på g runn av redsel for å
bli r egistrert som a rbe idsløs .
F r e m med arbeiderne blir som
r eg el tilbudt korttidsjobber. Det~e gjør a t de går a rbeidsløse med
Jevne
m ellomrom . Ar beidsløshetstrygde ns størr e lse avhe nger av for rige års fort je nes te.
F re mmedarbeidere
blir ofte underbetalt og få r w.
svarende
la v
trygd .
En
pakistansk arbeider som ha dde
gått m ye arbeidsløs måtte for
e ksempe l greie seg med 260 kr i
u ka i t rygd .
Arbeidsløs het ram mer alle arbeidere hardt , uansett om de er
nordmenn eller pakistanere.
Men fremmedarbe idere ram mes ekstra hardt fordi de i til legg e r trua av utvisning om de
går lenge uten arbeid.

REKRUTTE RINGSKONTOR
FOR HOTE LL
OG RESTAU RANT

«Se rvicekontoret for utlendinger m ed Informasjon og form idling» se nder 70-80% av f re mm eda rbeid erne vider e til u kvalifiserte jobber Innafor hotell og
restaurant. Hvis de nekter å ta
de jobbene de blir tilbud t , m ist e r
de r e tten til arbeidsløshetstrygd . Det samme gje lder for
nor d m enn, me n praksis viser at
regle ne blir hå ndhevd e kstra
str e ngt
overfor
fre mmed a rbeiderne.
E n pakistansk arbeider ble for
ekse m pel tilbudt jobb som
vaskehjelp i et restaura n tkjøkken. Han fikk vite at d e rsom
han ikke tok job ben ville han
ikke få noen arbefdsløshetst rygd . Da han reagerte på dette
og spu rte hvorfor ikke nordm e nn ble tilbud t slike jobber.
fikk han til svar at det var fordi
nord m e nn ikke ville ha dem. For
ham som var fre m medarbeider ·
var d e t ikke noe valg i det hele
tatt.

BEHANDLA SOM
IDIOTER

Frem medarbeidere
Klasseka mpen har vær t i kontakt m ed
sier a t de blir behandla som Idioter på a rbeids kontoret. F or m idlerne er overle gne og har en
belær ende og nedlatende holdning.
En fre m medarbeide r som
ha dde g ått arb eidsløs lenge fik k
e n dag sitte og h øre p å m e ns formidler en snak ket i telefon med
sin venninne. Etter en halv time
s nudde formidler en seg mot
ham og r istet på hodet. nei, d et
var dessver re Ingen jobb for
ha m i dag! Mange fremme·d.
a rbeid ere som har op plevd likne nde ydmykende behandling,
unngår kontoret og prøver å
· skaffe seg j obb på egen hånd i
stedet.
Samtidig
har
fremm eda rbeiderne Ingen støtte å vente
fra dette særkontoret når de blir
utsatt for rasistiske over grep fra
a rbeidskjøpere. En u tdannet
kelner ble sendt til en r estaurant
som hadde avertert etter en
kelner. Da arbeidsgiver en fikk

se a t han var p a kistane r . ble han
nek ta jobben! Arbeidskontor et
for utlendinger har a ldri reagert
rr.ot slike overgrep .
F remm edarbeiderne rea gerer
også på a t d et ofte blir sendt tre.
fire samtidig til bedrifter som
bare ha r s økt e tter en arbeider .

DET KALLES ET
SPES IALT Il.BUD

Det såkalte «Se rv icekontor et
for u tlendinger» blir framstilt
som et spesia ltilbud, som om
frem medarbeidere
gjennom
dette kon toret skulle få «bedre
service » enn . nordmenn. I
virkeligheten er dette «spesialtilbudet»
ei
ordning
som
plassere r fre m medar beiderne
bakerst i køen på arbeidsmar kedet og skaffer kapitalen en sær lig b illig arbeidskraft. Et slikt
«tilbud» må avvises som det det
er - grov diskrimine r ing av
utenlandske arbeidere.

<<Må velge minste motstands vei>>,
•
sier lederen for arbeidskontoret
Arbeidskontoret for utlendinger ble oppretta i 1971, som folge av el stortingsvedtak.
·
· f
d
«Kontoret er oppretta for å sikre al vi får skittjobbene,» sier remme ·
arbeidere vi har snakka med.
.
.
«Kontoret er oppretta for å gi fremmedarbeiderne en bedre service,»_sier
formidlingssjef Spjøtvoll og avdelings!ede_r i «S~rvice~ontorel for utlendinger
med informasjon og formidling», Ashe1m, 1 dette mlerv1uet med Klassekampen. ·

\

• Det er omlag 70.000 utenlan e statsborgere i Norge! bare veI
5.000 av disse er pakistanere. LikeveI presIer~r Ieder Asheim på del
m
Såkalte «Servicekontoret for utlen~ ger» å Sl al dette kontoret ko
som el svar på al 700 pakistanere <K !~met På>'.· nd 1. 10 0
• I Samme slengen nevner han innforinga av mnva ~
!~» ~
visumtvang for pakistanere. Dermed har han _sat! b«sdpesfia 1 u e ul00
7
0
1
h
I
e serv1cet1 u or . 0
D 1 'kk
sin rette sammen I eng.
· 01·11·ikk ·
dd • e• er• e no·istiske .mnvan drmgsp
lendinger, men et e I reg1enngas ras . . Ash . D Ile er hans
• «Man må velge minste motstands ven>, sier deibm:de~ne får er i
forklaring på at 70-80% av jobbene som fremme ar el
•
hotell og_rest_auranl.
e mellom», sier formidlingssjef
• «Arbe1dsg1veren må få noen å velg der de gjerne Ire-fire til samme
SpJ'otvoll _ved sam_ me ko_nlor. Derfor s_en . r 1.11 å ansette noen», sier
5
jobb. «VI kan ikke !Vinge en arbei d g1ve 1 · genting om folk blii
Spjøtvoll videre._Derf~r ~jør Arbeidskontore m
nekta jobb på remi rasistisk grunnlag,
f f mmedarbeidere men
1 d» or re
. ke_ no_e «sevice· !'lb
•
• Kon_toret er ik
uke
kap·
11a11·ster. Kontoret skaffer
lb d f
tvert imot el serv1ce-t1 u or nors beidere fra pakistan og andre
dem tilgang på billig arbeidskraft blant ar
d~e~n~3~.:ve~rd:e:n~,f~ra~Sø: r~-o:g~Ø:st~-E~u_ro.iiip•a•. - - - - - - - - -....

~f~

l- --~la~nd~i

Alle u tenlandske s tats b orgere
s om henvender seg til arbeidskon toret for nordm e nn , blir henvist til det spesie lle kontoret for
utlendinger .
«Hvorfor er det adskilte ar·
beidskontor for nordmenn og ut ·
lendinge r?"
- Det er for dårlig plass på
hovedkontoret. Dessuten er det
fordelaktig
for
fremmedarbeider ne å ha en egen avd eling der de t finnes f_a gf o lk s_o m
ha r satt seg inn i deres særdrag
· f orog forskjellige kulturer, sier
m idlingssje f Spjøtvoll.
INNVAN DRIN GSSTOP P
I PRAKSIS
ALT I
1971

de i landet. I februar 1975 kom
den a ndre innvandringsstoppen ,
og nå ha r vi jo også fått dette
med visum for pakistanere.
Det er avdelingsleder Asheim
som forteller d ette til Klassekampen .
«Arbeidskontoret for ullen·
di nger cipner
time s e inere og
stenger 45 minutter for arbeids·
kontoret for nordmenn. Inne·
bærer ikke dette at f remmed·
arbeideme stille r darligere ncir
det gjelder a fa jobb, at de hav·
nerbakerstikoen?"
- J eg tror lkke skillet i tid har
noe a· s1·. Dessuten v il vi som job ber på arbeidskontoret for utlendinger
holde
på ååp
nin!5'S·
tidene. Det er
slitsomt
arbeide

_ r 1971 var jeg aleine på kontoret. Det var d a vi måtte stenge
grensene etter at det kom 700
pa kistanere til landet. tDe
strømm et på, mange s ov i Slo tspa rken og noen fikk vi innkvartert på en s kole som n ødløs:
n!ng . Det er jo begrenset hva vi
kan ta Im ot. En hel del b le avvist
ved grensen . De som kom før
medio juli fikk lov til å søke om
oppholdstillatelse og arbeidstUla telse fra N orge, de a nd re ble
a vvist . Man kan sl at dette var
den første innvand r ingsstoppen
vi fikk , og den kom som tet resultat
av at vihit.
fik VI
k svær
pakistanere
hadde mange
masse

der for di fr emmedarbeiderne
ska i ha individuell service. Det
tar o fte lang tid med hver enkelt.
Norske a rbeidere får sånn sett
k
dårligere service , m a n
an
faktisk si a t d e blir d iskriminert
i forhold til fremmedarbeid~rne,
sierSpjøtvoll.

en

- Som. oftest må man velge
minste motstands vei, sier Asheim. Da blir d et r es tauran t og
hotell. Svær t få har u tdanning
innen håndverk. F or å få
kvalifiserte jobber må m a n
være fagarbeider .
«NÆRTAG EN DE»
Å R EAGEREPÅ
OISKRll\1INERING
«Mange
fremmedarb e id er e
sier at de ikke vil ga til de tte
kontoret fordi de blir behandlet
som ·i dioter?"
_ En del e r nær tagende og
m istenker stadig at diskrim t'nering skal forekomme. Da
misforstår de lett. Men det er
klart at e n kan bli trøtt, man kan
forløpe seg og da er det bare å
beklage at det har skje_d d,_ uttaler SpJ'øtvoll. Men hVls ikke
vår service var tilfredstillende,
så ville · ikke kontore t bli b rukt
10
i det omfang
som skjer.
F R-ITT VALG F OR
ARBEIDSGIVER EN
..
v
et
blir sendt
re frem111ed ·
arbeidere
til enflearbeidsgiver,

sjol om han bare har sokl e tter
en?"

_ De t er vanlig det, at man
gi·ør det på den m åten. Arbeidsg iveren må få noen å velge
mellom. Det er ikke vi som har
ansettelsesmyndighet og kan
avgjørehvemsomskalanset tes.
Det samm e gjelder for norske
a rbeid ere, sier Spjøtvoll.
«Det har forekommet at folk
har blitt nekta jobb bare fordi de
kommer fra Pakistan for ek~em pel. Har Arbe idskontore t gJo rd t
noe mot sånne ove rgrep?"
_ Vi' kan ikke , tvinge e n arbeidsgiver
til å ansette noen,
sier
Spjøtvoll.

MAN i'IIÅ VELGE
1\IINST E M OTSTANDS VEI,
SIER ASHE fl\l
f
"Hvc, slags jobber e r de t rfe_m~
m
edarbe
iderne
i hovedsak
r.
Det
har blitt
he·vd
et fra folkapå
et gar
·
arbeidsk ontore t at ca 70·80"10
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