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kvoter!
Rådet for innvandringsspørsmål med
forslag til nye reaksj011cBre besterntnelser

ib
sette å jobbe nesten gratis
for firmaet.
Utplyndring av fremmedarbeidere gjennom slike
«tilbud» om bolig er svært
vanlig. Det gjør det mulig
for arbeidsgiveren å skaffe
seg ekstra billig arbeidskraft, og betyr særskilt hard
utbytting av de som rammes. Men det betyr også at
fremmedarbeiderne
det
gjelder stilles i et særskilt
ydmykende og uverdig avhengighetsforhold og kan
presses til å måtte godta
forhold de ellers aldri ville
Om noen vil slutte betyr. godtatt.
det at de mister boligen.
Les mer om de usle utsuDerfor er det stadig frem- gerne i firma A/S Renva
medarbeidere som må fort- på side 5!

Sunnmøregata 1 eies av
rengjøringsfirmaet
A/S
RENVA. Firmaet ansetter
fremmedarbeidere og lok- ·
ker med at de skal få bolig
i Sunnmøregata. For et rom
på 15-20 kvadratmeter betales ei leie på 600 kr pr.
mnd! Slik skaffer firmaet
seg nesten gratis arbeids-·
kraft gjennom å tilby husrom i ei gammel rønne. Ofte kommer nesten hele
inntekten tilbake til A/S
Renva i form av «husleie».

Forslaget til nye retningslin- den samme undertrykking og
jer for innvandringspolitikken diskriminering av fremmedarsom nå er kommet fra Rådet beidere som prøver å få
for innvandringsspørsmål må arbeids- og oppholdstillatelse i
avvises. Forslaget er en videre- Norge. De nye reglene vil på
føring av den «midlertidige» samme måte om ikke i enda
innvandringsstoppen vi har ·større grad rette seg mot arbeihatt siden 1975 og vil føre til dere fra Asia, Afrika og Latin-

Amerika. Gruppeimporten med
slavekontrakter som under
«Innvandringsstoppen»
ble
sagt å skulle være midlertidig
vil nå bli en permanent del av
Norges innvandringspolitikk.

es uttalelse
fra AKP(m-l)s
faglige utvalg ·
på baksida!

HELSETJENESTEN:

Dårlig hjelp
for fremmedarbeidere

Hvordan er helse- og sosialstellet for fremmedarbeidere i Norge? Hvordan fungerer de tiltaka
som fins, og hvilke krav er det riktig å stille til de
norske myndighetene? Les leder på side 2-3 og
midtsidene! .

SE LEDER OG SIDE 8- 9

India og Pakistan?
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I oktober har Klassekampens korrespondent
reist i India og Pakistan. Utførlig reportasje på
engelsk og urdu på side 12 og 13 i dette nummer.
. SE SIDE 14 og 15
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THE HEALTH SERVICE

-

POOR

HELP TO THE FOREIGN WORKERS
Helsetjenesten dårlig hjelp for
fremmedarbeidere
- En tyrkisk fremmedarbeider i Norge blir
hardt skadd i en a r beidsulykke og sendt til sjukehus. Men ingen skjønner språ ket ha ns og ha n ka n
ikke forklare seg på norsk.
- En liten pakistansk unge klager i ukevis over
v ondt i magen, nekter å spis e og ne kter å gå på
skolen . Men le gen som blir oppsøk t kjenner verken språket eller bakgrunnen som ungen har, og ,
kan ikke gi råd.
Enhver fremmedarb eider kjenner lik nende ek sempler på hvor då rlig hj elp norsk h elsetje n este
gir utlendinger. Noen h a r også m øtt dis kriminerende behandling og rein r a sism e , f or eksempel p å legeva kta i Oslo.
Du betaler skatter og trygdeavgift. Som a r beider i Norge er du med på å skape det økon om iske g runnlaget for helsetjenesten he r i la ndet.
M en h va får du s jøl og familien din ig jen for dette
når der e tre nger hjelp for sjukdom?
H elsetjenesten i et kapitalis tisk land som Norge
k a n aldr i «tjene folket», slik s om i s os ia listisk e
la nd som Kina og Alba nia. Også norsk e arb eid er e
må ta til ta kke m ed la ng ventetid , over fylte s jukehus, då rlig b ehandling og reaks jonære leger som
tenker m er på p enger enn p å folks helse.
Men som fre mmed a rb eider blir du dessu ten u ts a tt for då rlig behandling f ordi du er fre mmedarbeide r . For borg erska pet er en a r beide r b a r e
brukba r som a rbeidskra f t. D en dagen du blir
sjuk , vil de helst ba r e ha deg ut av landet ig jen .
Borger s ka p e ts r egje ring legger ikke frivillig
forholda til rette så du k a n d ra ny tte a v h els e tjenesten a rbeiderkla s s en i Norge t r oss a lt har
kjempa seg til.
Noen få tiltak er riktig nok innretta på
fre mmedarb eidere. Oslo H elseråd ha r et eget
helsekon tor m ed tolk og k vinnelige l eger, noe som
e r viktig for muha mmedansk e kvinner. M e n slike
særskilte helsestas jon er for frem m edarbeide r e
k a n ikke godtas s om noen virk elig løs ning p å
m a ng lene . De hje lper ikke noe p å det dårlige tilbudet for fremmedarbeiderne og der es fa m ilier
fra h elsetjenest en s om h elhet. Tvert imot ka n de
bli et dekke for fortsatt diskrim in er in g av
fre mmed a rbeiderne innafor den vanlige h elsetjenesten.
AKP (m -1) krever :
• a t helsetjenesten skal gi like godt be handlingstilbud for alle som bor og arbeider i Norge, uansett bost ed , nasjona litet, språ k og r eligion .
• at det straks blir oppretta en tolketjeneste som
d ekker hele landet og har va kt døgnet rundt.
Sjukehus og leger m å kunne tilka lle tolk på korteste va rsel.
• at det dessuten blir ansatt noen leger, sjukepleiere og jor dmødre som sjøl ha r samme språ k
og kulturbakgrunn som de forskjellige nasjona le
gruppene a v fremmedarbeidere. F oreløpig m å
noen a v dem hentes utenfra, m en det må bli et
m å l at de t også utdannes slike helsearbeider e h e r
i landet.

Klassekampen, avisa til AKP(m-1)
Postboks 2046, Grllneriøkka, Oslo 5. Post&iro abonnement 2.06.69.91
Kommer ut hver.dag. Telefon (02) 67 49 90. Trykt i A/S Duplotrykk.
Abonnementspnser: Kr. 550 pr. ir, kr. 275 pr. halvi r, kr. 138 pr. kvartal
og kr. 46 pr. mined.
Pristilbud for nye abonnenter fram til 1. mars 1978: Kr. 490 pr. år,
kr. 245 pr. halvi r, kr.123 pr. kvartal 01 kr. 41 pr. mined. '
Måneds- og kvartalsabonnenter fir avisa for pmmel pris fram tif
1. januar 1978.
Telefon redaksjon 01 distribusjon: (02)67.49.90.

Arbeidernes Kommunistparti (m-1)
Postboks 211, Sentrum Oslo 1.
Henvendelser til partiet kan ellers formldles gjennom Klassekampen på
telf. (02)35.22.50, adr. Øvregl 7, Oslo 5.

- A Turklsh !oreign worker
In Norway is badly injured in a
work accident and is sent to hos pital. Bul no-one understands
his language and he cannot explain himself in Norwegian.
- A little Pakistani youngster
complains of a sore stom ach for
weeks, re fuses to eat and refuses
to go to school. But the doctor
consul ted under stands neither
the child's language nor background a_n d cannot give advice.
Every foreign worker knows
about similar examples of how
poor help the Health Service gives foreigners. Some have also
met with discriminating treatment and pure racism, for
example at the Emergency Unit
(Legevakt) in Oslo.
You pay taxes and social secu-

rity. As a worker in Norway you
partlcipate in cr eatlng the economic basis for the Health Service here in this country . Bul what
do you a nd your famlly gel in return for this when you need help
when you are Ill.
The Health Service in a capitalist country like Norway can never «serve the people», such as
in a socia list country like China
or Albania. Norwegian worke r s
must also accept long waiting
lists, overcrowded hospitals,
bad treatment a nd reactionary
doctors who think more about
money than people's health.
But as a foreign worker, you
are however subject to bad treatment because you a re a foreign worker. A worker is only
useful to the bourgeoisie as labour power. The day you are ill,
they would prefer to have you
out of t he country again.

AKP( m -1 ) demands:
The government of the bourge- That the Health Service gioisie does not voluntarily adapt
the conditions so that you can be- ves a n equally good offer of t renefit from the Heaith Service the atment for everyone living and
worklng class In Norway has af- work.ing in Norway, regardless
ter a ll achieved through strugg- of r esidence, nationality, ianguage o r religion.
le .
- That an inter pretatlon ser Some few measures have certalnly been introduced for for- vice to cover the whole country.
e ign workers. The Os lo Health on duty 24.-hours-round, be imService has a s pecial health offi- m e diately established . Hospitals
ce with interpretors a nd women a nd doctors m ust be able to cal!
in interpr etors at the s hor test
doctor s , which is important for
moslem women. But such sepa- notice.
- That in addition, doctors,
rate Health Centres for foreign
workers cannot be accepted as nurses, midwives who have
themselves the same language
any real soiutlon for the inadequacies. They don't help the po- and cultural background as the
different national g r oups of foror service given to the foreign
wor kers and their families from eign workers, be employed. For
t he time being, they must be brothe Health Service as a whole.
O n the contrary, they can be a ught from abroad, but it must be
cover for the continued discrimi- an aim that such health workers
nation of foreign workers from should also be educated here in
this country.
t he nor mal Health Service.

Vi ,oDE SALUD EN NORUEGA
AYUDA PARA LOS
1i ORES EXTRANJEROS
U n trabajador turco e n Norue- ·
ga fue fuertemenle her ido en un
accidente de t rabaji>, y fue enviado al hospital. Pero nadie comprende su idioma y el no se puede explicar e n noruego.
- Un niflo pequeflo del Pakistan se ha quejado por semanas
sobre dolores de estomago, se ha
negado a corner y niega ir a la
escuela . Pero el medico que se
busca no conoce ni e l idioma ni
los antecedentes delniflo, y por lo
cual no puede dar consejos.
Todo trabajador extranjero
conoce ejemplos similares de la
mal ayuda que el servicio de salud noruega le daa los extranjer os. Algunos tambien han encontrando un tratamiento discrim inatorio y rasisme puro, por
ejemplo e n el servicio de. emergencia de Oslo (Legevakta).
Tu pagas impuestos y caja de
seguro de salud. Como trabajador en Noruega partlcipas en la
creac!'on de la base econom lca
de e l servicio de salud en el
pais. Pero q ue recibes tu y tu fa .
milia cuando necesitan ayuda
por alguna enfermedad?
El service de salud en un pais
capltalista como Noruega nunca
puede «servir al pueblo»; as! com o en los paises sosia listas com o China y Albania. Tambien
los tra ba jadores noruegos tlenen
que esperar por largo tiem po para ser atendidos~ hos pi tales Len os, mal tratamiento y m edicos
reacionarios que piensan mas en
el dinero que en la salud de la
gen t e.
Per o como trabajador extranjero, ademas te tratan mal por
ser trabajador extranjero. Para
la burgesia un trabajador solo
sirve como fuerza de trabajo.
: Cuando te enferm as, q uieren sacarte de l pals.
E l gobierno de la burgesia no
trala de arreglarlo as! que tu
puedas usar ei servicio de salud,
el que la clase trabajadora ha
luehando por conseguir.
Algo se hahechocon respecto a
los trabajadores extranjeros. E l
Oslo Helseråd tiene su propr ia
oflclna de salud con traductores
y medicos femlninos, a lgo im portante para mujeres mah5>met anas. Pero esas eslas1ones
especificas para los trabajadores ext ranjeros no se pueden
aceptar como nlnguna verdadera solucion para las fal las. No

ayuda la mala oferta que exis te
para los trabajadores extranjeros y sus familias por parte del
servicio de salud . Al contrario
puede usarse como cobertura
para continuar la discriminacfon de los trabajadores extranjeros en el servicio de salud ordinario.
EIAKP(m-1 ) pide :
- Que el servicio de salud de

no

la m lsma oferta para todos los
que viven y trabajan en Noruega, no importa donde vivan, nacional idad, idioma y religion.
- Que se cree un servicio de
traduccfon immediatamente que
s irva el pais entero y lenga guardia el dia entero. Hospitales y
medicos tienen que lener traduc- ·
tores a disposisfon de mas rapido posible.

- Que se empJeen m edicos.
enfermer as y parteras que tengan el momentas y la misma
cultura que los diferen tes grupos
nacionales de los trabajadores
extranjeros. Algunos de ellos tienen que buscarse de afuera por
los m omentes, pero tendr a.n que
tenerse como 1meta educar este
· tipo de trabajadores de saiud
aqui en el pais.
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FREMMEDARBEIDERFORENING DANNET
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Fremmedarbeiderforeningen
Bergen har sendt ut denne
pressemelcllngen:
Den 15/10 ble Fremmedarbeiderforeningen i Bergen stiftet.
På stiftelsesmøtet ble det vedtatt statutter til organisasjonen
og et styre ble valgt. Styret m ed
varamedlemmer består av: Anita Simon (USA), forkvinne,
Chandru Punwani (India), Jose
Aguilar (Peru), Rae Bell (Australia), J.S. Siddhu (India) , Juva!
Ronen
(Palestina).
I. A. T-d.bassam (Paki~lan), varamedlem og Dragan Monasevic (Jugoslavia), varamedlem.
Disse har forpliktet seg til å arbeide i samsvar med FAF/Bergen sine statutter og representerer dermed interessene til
fremmedarbeiderne i Bergen.
I hovedsak går arbeidet til
FAF/Bergen ut på å forsvare de
økonomiske, sosiale og legale
rettighetene til frem medarbeidere i Bergen og Norge. Vi skal
lede an i arbeidet lmot utbytting,
rasisme og diskriminering og
for lik lønn og trygdeordninger
og for å forsvare de demokratiske rettighetene og rettssikkerheten til fremmedarbeiderne,
s pesielt her I Bergen.
Massemedia i Norge gir stor t
sett dårlig, mangelfull og til dels
direkte diskriminerende infor-
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masjon om fremmeda rbeidere.
På grunn av dette er det en stor
oppgave for FAF/Bergen å forsøke årette opp det skjeve bildet
mange
nordmenn
har
av
fremmedarbeidere. Vi tror at
hvis nordmenn får vite mer om
fremmedarbeidere , deres bakgrunn og hvorfor de er I Norge
blir det også m er forståelse å
møte fra det norske samfunnet.
FAF/ Bergen skal Ikke vær e
noen erstatning for LO men håper tvert om å få i gang et sam•
arbeid for å forsvare fremmeda rbeidernes
interesser
på
arbeidsplassen og kunne diskutere med fagforeningene de spesielle
problemene
fremmedarbeiderne møter på
arbeidsplassen. VI ser det som
viktig at fremmedarbeiderne
melder seg inn i fagforeninger
tilsluttet LO. Vi vil arbeide for
e nhet
mellom
norske
og
fremmedarbeidere.
FAF/ Bergen er baser t på individuelt medlemskap og 'vil gå
Inn for å aktivisere alle medlemmene på de forskjellige arbeidsom rådene. Vi vil organisere alle
fremmedarbeidere for å k unne
ha en organisasjon som på en
best mulig måte representerer
interessene til fremmedarbeiderne i Bergensområdet.
Styret i F AF/ Bergen
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:. FOREIGN WORKERS
· ASSOCIATION FORMED
~-· lfl.BERGEN
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NORVE~IN SAGLIK H'IZMETI
YABAN~ILAR l~IN FAYDASIZDIR
Norvep'te pall\jan blr Ti.lrk ldll?inde popugun ne llsanm1, nede
l;iplsl, blr l;i kazasmda aglr ~e- nas1! blr derdl oldugunu b!llyor:
kllde sakatlanm1\jtJr. Fakat li- tavs lye edecek bir 11eylm yok dlsanm1 kimse anlam1yor. 0 da yor.
· 1·k
"
Ilk r ln1n
Norvep sag
I gorev
Norvep'pe bilmedigl ipln derdlni
bOtOn
yabanc1
l\jpilere
nerede
anlatam1yor. Sonunda bOyOk
klltO yard1m ettlklerlnl, bu ve
gO c!Uk!erle kar1111a111yor ve !yl
blr tedavl gormOyor. Hemen Iiie buna benzer orneklerden blllyorlar Bunda nda anal\j!ld1g1 glbl,
ba;ilamas, lstenlyor. KOpOk blr
Paklstanh pocuk haftalarca yabanc1 i11plle r e ayr~1!1 gllsterillkarnmm agr1smdan \jikayelpl yor. Bunun bir llmegi. Oslo «Leoluyor yemek yemeyl, okula glt- gevakt», yanl Oslo'daki ,dik yarmeyl lstemlyo~. Gllrevllle r ge- dlm bOrosudur».

Bunlarda herkes gib! verg! ve
hast:ahk Ocretl (trygdeavgift)
odUyorla r .
Norvep'teki
bu
l;ipller, sagllkhlzmetlerinln ekonomlk terne! kaynag1d1r. Faka t
gerlye ne a!Jyorlar, alleler! ne
al1yor: hastahklar1 !pin ne zaman yard1m edlllyor?
Saglik gllrevlllerl, Norvep gib!
zengln blr memlekette hip blr
zaman "halklan, ya nl halkm
s1rtmdan para kazanamazlar»
pn ve Albanya gib! sosyallst
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memleketlerde'de bu bllyledir
Hastane doldugunda Norvep'li
i;ipller uzun zam a n beklemekle
yetlnmelldlrler. Ooktorlar paradan
pok,
halkm
tedavisl
ilzermde durmas1 gerekirken,
bllyle dO;i0nmeylp, klltO muamele yapmaya kulkll;llYOr.
Zaten yaba nc1 ll;ll)ller. kiltil
muameleler ll)in hep ertelenlyorlar. pinkil onlar ya banc1d1r.
Blr burjuva !pin yabanc, 11)\lll.e r,
yalmz ag1r. I;ilere kulla milrlar .
Blr gun hastalandmm,, sen!
memklekeUne
gondermeyl
dO;iOnUr. Orada kaiman lerclh
edlllr.
Burjuva hilkOmetlnl serbest
birakmamak , sag!Jk hlzmetlerinden yarala nma k istlyorsan,
bu durumun pe11lnde ugra\jlar
veren t;ipl smlfm1 ayakland1r1p,
mocadelø vermellsln. Baz1 ya-

On October 15th the Foreign Workers Association in
Bergen (Fremmedarbeiderforeningen l Bergen - FAF)
was formed. At the founding
meeting statutes were adopled and a board was elected.
The board members and allernates a re : Anita Simon
(USA), chairman, Chundru
Punwanl (India), Juva! Ronen ( Palesline). Jose Aguilar
(Peru), Rae Beil (Australia) .
(India),
J . S. Siddhu
I. A. Tabassam (Pakistan)
alternate and Dragan Monasevic (Yugoslavia) alternate, These have committed
themselves to work in agreement with FAF/Bergen's statutes and therefore represent
the interests of (oreign workers in Bergen.
FAF's main task is to defe nd the socio-economic and
legal r ights of (oreign workers in Bergen, a nd in Norway. We wlll lead the work
against exploitation, racism
and cllscrimination, for equai
pa.y and social benefits and to
defend the democratic rights
and equality before the law of
!oreign workers, especially
here in Bergen.
The mass media In Norway
gives for the most part incorr ect information, lacking information and in part, directly discriminatory informatlbanc1 l;ipiler mOcadelelerl sonacunda, baz1 dilzgiln tel;,ebbilsler
gllrmil;ilerdlr.
Oslo saghk kurulunun bir tercilmanla, gerpek bir saj?!Jk bilros u. ve baz, mils!Oman kadmlar
!pin llnemll blr konu ve sorun oldugu kadm doktorlar1 olmahd1r.
Fakat b!lyle hususf blr saghk
lstasyonlar1, yabanc1lar ll)ln cok
gllrillilp, kabul eclllmiyor. Bu onlara gllre kiltil blr teklif olup,
tom yabanc1 l;il)ller ve alleler!
saglik
hlzmetlerlnden
kiltil
yard1m gllrilyorlar
Yabanc1 l\jpllere ayrllik gllstermeye devam etmek teln, her
zaman yap1lan saglik hlzmetl
a ynen d evamettlrlllyor.
AKP(m-1) GEREKENLER:

- Saglik
gllrevlilerl
Novep'tekl ya;i,yan, \!8ll\!an ve otu-

on a.'boul {Ot'~\gn WO'C'k~l"S . -Se.-

cause o! lh\s, It \s an Important task for FAF/ Bergen to
try lo correct the m istaken
image many Norwegians have of foreign workers. We
think that if Norwegians learn more about foreign workers, their backgrounds and
why lhey are. in Norway then
there will come more unders tanding from the Norwegian
society.
FAF/ Bergen is not meant
to replace the LO (Labour
Organization) but hopes, on
the contrary, to cooperate
with LO to defend the interes ts of foreign workers at the
place of work and to be able
to discuss with the unions the
particular problems foreign
workers meet at their place
of work. We think it is important that all (oreign workers
become members of unions .
which are a part of LO. We
will work for unity between
Norwegian and (oreign workers.
FAF/Bergen is based on individual membership and
wants to encourage active
membership. We wlsh to organize a ll forelgn workers in
order lo have an organization
which in the best possible
way represents the interests
of fore ign workers in the Bergen area.
The Baard

ran herkes ipin e\jlt olarak, iyi
muamele yapmalld1r.
- pok ucuz oturma yerl, uluslar aras1 lisan ve din.
- Memleketln her tarafma
tercilman
hlzmetl
kururak
etrafllca sorunlara eg:llerek, gece gtlndilz ugra11lar vermeli.
- Hastane gllrev!Uerl, lyt veya kiltil en yakmda blr tercoman
i:agirabllmelicllr.
- Zaten hasta bak1cliar, bilglll kadmlar derhal gorev
alirlar. Kl onlar aym llsana sahJ.
pier.
Deg:l11lk
devletlerin
gruplar1 yanl, yabanc1 l\jpller.
killtilr yonilnden geri b lllnlyorla r
- F a kat bu memleketle,
sagllkhlzmetlerl ll)ln gepiclde olsa, d1;iardan blr sallik 1\1\!lsi getlrilmeli. Fakat, ly! blr gaye !le.
ly! blr hlzmetle olmp.lld1r.
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Smålensgt. 14
er revet
med min kone og to barn. To an•
dre tyrkiske familier og noen
husløse nordmenn har gjort det
samme i denne gården.» Det er
en av de tyrkiske fre mmedarbeiderne som siden 14. august i
år har vært med på å okkupere

Bildene ( over og under): Fra leiligheume i Smålensgata 14.

Tidlig morgen onsdag 7, desember gikk e ntreprenøren
Trygve Bjerke I samarbeid med
politiet til angrep på Smålensgata 14, De måtte bryte seg inn i
gåi:den ved hjelp av en grave·maskin fordi de ikke klarte å få
opp låsen på døra. Okkupantene
gjorde passiv motstand, men
mot e n styrke på 30 politifolk
kunne de ikke hindre rivinga, I
løpet av kort tid hadde gravemaskinene gjort hje mmet deres
om til en ruinhaug.
Trygve Bjerke har planer om
å bygge en 4-etasjers betongblokk med leiligheter til 100 000
kr i Innskudd og 800 kr. i husleie
hver måned på de nne tomta.
Verken okkupantene eller vanlige folk e llers har råd til å bo I
sånne dyre boliger.
Men før det kommer så langt
vil sikkert tomta ligge brakk eller bli leid ut som pa rkeringsplass for biler kans kje i flere år.
Det skjer nemlig ofte me d tomter der huset rives «i all hast»
over hodet på dem som bor der.
Okkupantene klarte å utsette
rivinga i fle re måneder og fikk
gjort kjent for store deler av Oslos befolkning hvilke n boligpolitikk kommune n står for. For
hver slik gård de klarer å rive
drar befolkninga nye lærdomm e r . Prøver Bjerke e lle r noen
av hans kolleger seg på n ytt vil
d e for hver gang møte e nda sterke re motstand. De t står respekt
a v okkupa nte nes uredde handling, men kampe n e r la ngt fra
s lutt.
00000000000000000000
D ette int ervjnet ble tatt kort
tid.for Smålensgt. /11 ble revet :
« I fire å r bodde vi to fa milier i

e n to -roms leilighet i_Drammen,
og det var frykte lig trangt. Nå
har jeg okkupert e n le ilig het på
to rom og kjokken her i Småle nsgata H på Vålerengen sammen

HANSTJA

- Han stjal pengene våre, sier e111 ung tyrkisk gutt til Klassekam pen, Han var ansa tt på en plantes kole i Oslo fra september i fjor
til han slutta i protest mot be ha ndlinga ha n og broren fikk. Begynnerlønna var 20 kroner Omen, seinere gikk det opp til 25 krone r ti men. For ove rtidsarbeid fikk de 20 kroner timen, m en d et var «skatte fritt!»
I de 8-9 m å nedene jeg arbeidet d e r tror jeg aldri jeg fikk en
riktig lønning. Da vi oppdaget at
d e t ikke s te mte og begynte å
kontroller e, fikk vi høre at hv is
vi ville kra n gle kunne vi bare
s lutte . «Gå og finn dere a nnen
jobb hvis dere ikke liker å væ re
h e r ». Del var på vinteren og vi

var redde for å ikke få noe a nnet
arbeid. Vi jobbet ute i hele vinter, samla papir og s tabla på bile n ·1 regn og vind. Når vi kom
hjem , kunne han komme innom
og he nte oss ut til å jobbe overtid. Talt hadde j eg 85 timer overtid fra 25. septe mber til jul.
Men da jeg skulle ha be ta ling

Sparken elle,: rnunnkurv!
(Forts.fra side 16)

Norma Projektilfabrlk er en
typisk kvinnearbeidsplass med
30-40 ansatte I produks jonen .
Den oppsagte arbeideren har
væ rt ansatt ved bedriften I nesten 2 år, og har al(\ri få lt noen
klage r over det arbeid hun har .
utført. Men hun har hele tida
vært en uredd t alsmann for arbeidernes krav om høyere lønn
og bedre arbeldsmlljø, og dette
har både bedriftsledelsen og
klubbformannen og hennes sekretær hatt vanskelig for å s vel-

gf.

Lønna på Norma Prosjektllfa.
b:rlk ligger lavere enn for andre
b-e drlfter av lignende kategori.
Begynnerlønna er rundt 28-29
krone r l timen, og 30 kroner i tim e n e r topplønn I I tlllegg e r a r beide t slitsomt og møkkete. Sanllærforholda er elendige, de t
fnnnes f.eks . Ikke en eneste dusj!
Bedriften får s tørre profitt når
arbeiderne får lav lønn og det
samtidig Ikke Investeres I elementære velfe rdstilbud slik som
skikkelige garderober med dusjer for menn og kvinner. Derfor
reagerer bedriften sterkt når e n
opposisjon mot s lik undertryk-

fe et skikkelig sted å bo. I de 4
årene han har bodd i Norge ~r
han bare sett dem en kort tid
hver sommer.
_ Hvordan kom dere l kontakt
med Vålerengen V~I, son; er ansvarlig for okkupasJonen.
f
- «En kamerat kjenner ?r•
mannen I Vel'et og vi _fikk vite
om det gjennom han. V1 var helt
desperate så noe måtte vi gjøre.
_ Ved tid.Jlgere okkupasjoner,
bl.a. på Bjølsen I Oslo, prøvde
kommunen å splltte norske og
utenlandske boligsøkere, ved å
tilby fremmedarbeidere leiligheter som allerede var okkupert
av nordmenn . De mlslyktes der.
men hvordan vU dere stille dere
overfor en slik taktikk?
- «Vl går Ikke med på at kom.
munen prøver å splitte folk som
er l desperat bolignød. Okkupan.
lene må stå sammen og alle an.
dre bollgsøkende må støtte oss.»

L'
Den breie støtten okkupantene i Smålensgata 14 har fått, e r som et slag i ~ynet på boligspekulanten og
~iere n av de nne gården, Trygve Bj~rke, og hans m edspille re i bystyret og formannska pe t.Bildet er henta
fra e t de monstrasjonstog til støtte for okkupasjonen.

for denne overtida, kom ha n·
med 300 krone r i a lt for a lle 85 limene ! Del skulle liksom være 20
kroner timen skattefritt. Jeg
veit al vi hadde så mye overtid,
for vi s templa den tida. Jeg ble
si nt og forlangte å få penge ne
mine, m e n da sa han at hvis dere
g jør noe som skader m eg, så
sparker jeg dere, og da kan jeg
sende dere tilbake til Tyrkia
igjen.
Kom med 1700 kroner, sa jeg,
det e r overtidspengene våre .
Han skjønte a t d e t var a lvor, og
lovte oss 25 kroner timen hvis vi

ik ke m e ldte ham til politie t: Det
var greitt, m e n vi sa at han også
skulle la væ re å ta hus leie i fi re
måneder. Del var iorden for
ham. Og du skal gi oss riktig
lønn . Det var også iorden.
Slik ga ha n e tte r på flere saker, for ha n var r edd. Men 2
uker e tte r skulle vi ha lønning.
Jeg trodde ikke akkura t han ville stjele, så jeg skrev under
kvittering. M en da jeg så e tter,
va r det 300 kroner mindre i
lønningsposen enn det sto på
s lippe n. Jeg g ikk tilbake, men
ha n hOldt på at jeg hadde skre-

king begynner å vokse. For å
knuse de nne opposis jonen ble e n
av dem som har gått i spissen
for å r eise bl.a. lønnskrav sparka .

som oppsigelsen blei kjent ulovlig i retten, så vil underskriverne bli kj e nt økonomisk ansvarlig
for de tap den oppsagte ha r pådratt seg i forbindelse med oppsigelsen.

KLUBBSTYRET LØPER
BEDRIFI'ENS ÆREND
Klubbstyret har hele tida gått
på tå he v for bedrifts ledelsen.
De har samarbeidet om å finne
ut hvordan de s kulle bli kvitt den
plagsomme opposisjonen. Klarest avslørte klubbledelsen seg
som bedriftens løpegutter da
den gikk rundt Ul alle arbeiderne m ed en unders kriftsliste som
krevde at den kampvllllge a rbe idere n måtte fjernes fra bedriften. Samtidig underslo de overfor dem som skrev seg på at der-

en hel leiegård på Vålerengen 1
Oslo, som sier dette tll Klasse•
kampen.
«Jeg så rivinga i Markveien
på GrOnerløkka nylig, og fulgte
med l hvordan okkupantene der
lok opp kampen. Jeg mener det
er rlkllg å okkupere brukbare
hus, som skal rives, når bolignøden er så stor,» fortsetter han.
- Har dere vært på Jakt etter
bolig lenge?
_ «De fleste tyrkiske famUler
jeg kjenner bor svært dårlig og ,
er hele tida på utkikk etter et bedre sted å bo. Jeg bar også vært
hos Boligsjefen I Oslo og stut
meg på liste der, men har ikke
fått noe hjelp. I tre år bodde jeg
her uten familien og prøvde å få
tak I leilighet. Til slutt orket jeg
Ikke mer og hentet dem hit. En
kamerat som bor her har 5 unger og en gravid kone I Tyrkia.
Han har heller ikke klart å skaf-

JERN OG METALL IKKE
VILLIG Tl LÅ STØTTE
DEN OPPSAGTE.
Da den oppsagte he nve ndte
seg til sitt fagforbund, Jern. og
Metall, og spurte dis trlktssekretær i Oslo, Harry Evjen, om
hjelp fra dem , fikk hun til svar
at «d el kunne han Ikke tenke
seg!» !følg~ Evjen var oppsigelse n i beste samsvar med «demokratiet» I arbeidslivet, og han
Insinuerte til og med a t hun bare
hadde seg sjøl å skylde !

VARE

vet under. Ja, men jeg trodde ikke du stja l, derfor t elte j eg ikke .
Men det hjalp ikke.
Da hadde vi fått nok. Vi sa ikke at vi skulle søke ny jobb for
da ville ':'i fått sparken, me~ jeg
lot som_ Jeg var s juk og fant ny
J?bb . V1 slutta, fire s tykke r sam tidig. Han ble sjølsagt r asende
o~ sa a t vi måtte være i 14 dage~
til, eller s brøt vi norsk lov. M e n
v1 svart~ at d et er bare tull _ du
har alltid sagt at vi kunne ha oss
~ekk på dagen om vi Ikke likte å
Jobbe he r og bare ville krangle.
Ha n Påst0 også at han skulle

ha igjen penger for to måneder
da vi var i Tyrkia, for da tjente
ha n ikke noe, sa han. Så vi lurte
på om han kanskje ikke tjente
noe før vi kom og begynte å jobbe d e r .
Nå e r j eg begyn t i ny jobb, og
de r er del fagforening som jeg
s jølsagt er med i. Tillitsmannen
har sagt at jeg s kal gå og melde
den forrige sjefen min til
likningskontoret. Det er for
g rovt hvordan kapitalistene tror
de kan lure oss bare fordi vi er
utle ndinger. Vi må aldri nnne
oss i slikt.

OPPSIGELSEN LEDD I
«IEN STØRRE KAMPANJE.
Oppsigelsen ved Norma Pro~jee ktllfa brlkk ~r ikke eneståen.
Arbe idsgiverforeninga
(NAF) har flere ganger sendt
rundt brev til sine medle mmer
og oppfordret dem til å gjøre alt
for å holde kampvillige arbeider e unna arbeidsplassene. Tidligere formann i LO, Tor Aspeng ren er en av de m som har fulgt
opp d e tte m e d s tørst Iver. Hans
tale på kong ressen Ul LO I år er
?litt legendarisk. Her gikk han
inn for å luke vekk alt «ugras»
(les: opposisjon) fra fagbevegelsen.

STØTT DEN OPPSAGTE
Den oppsagte arbeideren tØ
reist kampe n for å få beholde
jobben sin. Oppsigelsen er djupt
urettferdig og retter seg I grun·
nen mot alle arbeidere som kre·
ver bedre lønn og skikkelige arbeidsforhold. Derfor e r det nødve ndig at det reises en brei opl·
nlon til støtte for den oppsagte
og hennes r ett tll a rbeid. Ar,
beidsfolk kan ikke godta at ar·
beidsgiverne skalter og valter
med den s om de vil. Send støtte
til den oppsagte, krev at hun
skal få jobben sin tilbake!
Penger og s tøtteuttalelse r kaJI
sendes til : Støttekomiteen for
den oppsagte v ed A/ S Norma
Projektllfabrlk Postboks 121,
Ankertorget, Oslo 1., Postgiro:
2 .30.95.57.
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Månedslønn på 400 kroner
- Da jeg jobba for A/S Renva fikk jeg ikke utbetalt mer enn
50-60 kr i gjennomsnitt hver måned! Firmaet frister de ansatte
med egen leilighet og mange, særlig fremmedarbeidere, er nødt
til åta jobben for å få et sted å bo. Men husleia har firmaet satt
- Hva slags firma er
Renva?
- Firmaet er et av de
største
rengjøringsbyråene i Oslo. Jeg vet ikke akkurat hvor mange
ansatte de har, men jeg
kan tenke meg at det er
rundt 2-300. Veldig mange
av dem er jugoslaviske og
pakistanske fremmedarbeidere. De har vask av
store firmaer som Philips
på Majorstua, bå t~ne til
Jahre Line, Arbeidsformidlingen på Holbergs, plass osv. Jeg vaska på
NYCO i Nydalen.

så høyt at det nesten ikke blir penger igjen av lønna. Dette sier ei
norsk jente som er gift med en jugoslavisk fremmedarbeider til
Klassekampen. Hun har jobba for A/S Renva i 13 måneder men
slutta på dagen i mai måned da de fikk tak i en annen leilighet.

ger på leilighetene sine. ~
Sunnmøregata, hvor ".1
bodde mesteparen av tida, har vi regna. ut at. de
hver måned fikk mn
15 ooo kr i husleie, uten at
de bruker et øre til oppussing av gården. I oppgangen flakker malinga
av veggene, og i kjelleren
er det oversvømmelse
med jamne mellomrom. I
gården er det omtrent 25
leiligheter og hver av dem
har husleie på 600 kr.

- Hva slags leilighet om. De trengte den nok til
bodde dere i?
å slavebinde noen andre
- Vi bodde på et rom til firmaet.
med en kjøkkenkrok og en
- Har du andre ekliten gang. Tilsammen sempler på måten de
var det på 15-20 ·mz. Det beha ndla de ansatte?
finnes ikke vask der og
- Ja , lønna er elendig.
toalettet ligger i kjelle- En kamerat av oss som er
ren . Det finnes også leilig- ·fremmedarbeider
ble
heter med soverom i den- sendt til Vor Frues Hospine gården og da jeg ble tal for å jobbe i oppgravict:;spurte vi om å få vasken. Der var det tooverta en slik leilighet skift med hardt arbeid ,
som akkurat ble tom. Men men lønna var ikke mer
det var det ikke snakk enn 2 600 kr i måneden.

/4f1 ~/2~ t~ '.fkP - f'\ 1
I/ I~~\{i1fi\l~
;

Tjener 15 000 kr pr.
måned på arbeidernes
boligmangel.
- Firmaet tilbyr arbeiderne
egen
leilighet.
Hvorfor gjør de det?
- De har kjøpt opp en
rekke. leiligheter rundt
om i byen, blant annet en
hel leiegård i Sunnmøregata 1 på Grunerløkka.
Ved at arbeiderne også
bor i firmaets leiligheter
behandler firmaet de ansatte som om de var slaver. Maken til hoven og
· arrogant gjeng som den
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du finner i ledelsen i A / S

Renva skal du lete lenge
etter. Folk tør ikke protestere fordi de er redde for
å miste leiligheten. Dessuten tjener de grove pen-
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STUDIESPALTE

The Comintern against
lmmigration bans
t carry through an energe«The communisl parties of Ihe
imperialist countries, America,
Japan, England , Australia and
Canada have a duly lo not only
.
limit themselves to propagatmg
against the war in the face of
the danger thai threalens. They
must also make the utmast elforts to eliminate the factors
thai disorganize the workers'
movement in their own countries and which increase the capit;list exploitation of contradiclions between peoples and
races.
These factors are the problem
of immigration and the pro•
blem of cheap coloured labour.
The conlract system is even
today the most advanced method for recruiting coloured labour to the sugar plantations of
the South Sea Islands. Workers
are broughl lhere from China
and India. This fact has caused
workers of the imperialist countries to demand !hat legal regulations against immigration
and use of coloured labour be
adopled, both in America and
Australia. These laws sharpen
the contradiction between white and coloured workers, and
splil and weaken the unity of
the workers' movement.
The communisl parties of
America, Australia and Canada

n:ius
.
the laws
tie Slruggle ~ga,~s1 tion They
thai preven! 1mn:iigra · rolemust make it plam 10 th e P
1
· masses of these. coun
1anan
the ·
ries t~at such _laws, wh,\ th!
give hie 10 rac,al hatred, 1
final instance harm the masses
themselves.
d
Capitalists on the olh_er han
de_sist from such laws m order
to make th e import 01 cheap la•
bour possible an_d force down
the wages of w~1te W?rk~rs _by
such means. Th1s cap1tahst mtentio to launch an attack can
be warded off effectively in one
way only - the immigrating
workers must be recruited into
the existing trade unions for
white labour. The demand thai
wages for coloured and white
-workers must be the same,
must be raised. This measure
by the communist parties will
reveal the plan of the capitalists. At the same lime it will
show the coloured workers clearly thai the international proletariat knows no racial prejudice.»'"
''The fourth Congress of the Comintern, 1922, Theses on
the Question of the
Orient, pt. 7, «The tasks of
the proletariat in the pacific coun\riesi>.

.....

·Dette er Sunnmørgata. 1 i Oslo. Her holder firma A/ Ren va remme o.r eldere på husmannskår og tar
skyhøy leie for rom på 15-20 kvadratmeter. Foto: Klo.sscko.mpen.
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14-15 timers arbeidsdag slavekontrakter, slavelønn, ?g skattesvik forte tilhat
. . • · ' wIt H I n som. driver restauranter
og opolitiet nyhg gikk til razzia hos a er ur ee
fremmedarbeide•
tell ved siden av leiegårder i Oslo. H~rl~en har ky~,s~~~n~:i: Fondue og White
re på sine restauranter Cheese Inn I Vikaterasse '
House Bed & Breakfast Hotell på Frogner.

.

Det som foreløpig er kommet
fram er at to fre mmedarbeidere
har jobbet på restaurantene
uten arbeids- e ller oppholdstillatelse. Den ene av de to, en m a rokka ner har nærmest jobba
døgnet rundt i flere måneder.

5

Han fikk utbetalt 2000 kr. i m å neden. De n andre, en pakis tansk
hjelpegutt fikk ti krone r i time n.
Det viser seg også at marokkaneren som tidligere har vært utvist ha r bodd priva t innlosje rt
hos direktør Hurleen på ren
s lavekontrakt. Politiet understreker at forholda som er avs lørt nå ikke er eneståend e i res taura nt verdenen i Oslo.
De t siste vet vi e r riktig. Dette
er ikke den første avsløringa
som kom m er. Vi vet også at de t te foregår i andre bra nsjer, som
f.eks. rengjøringsbransjen. I
denne saken er a lle rede e n frem m edarbeider-,
marokka ne r en ,
utvist. Samtidig sier politiet til
Klasseka mpen at det Ikke er avgjort hvilke tiltak som skal tas
overfor arbeidsgiveren direktør
Hurleen.
Arbeidsgive ren har plikt til å
unde rsøke om en utlending som
søker arbeid har gyldig arbeids tillatelse. Men hva skjer i disse
sakene ? Um enneskelige arb eidsforhold blir avslørt. De t
skrikes opp om utnytting av
fremmedarbeidere . Men hve m
straffes. Jo, fremmeda rbeideren. Han som på grunn a v diskrimine rende og rasistisk innvandringslov har sett seg nødt til å
a r beide under slike forhold blir
utvist.
Vi får heller ikke s lutt på slike
forhold så lenge det er offeret for
e n råtten lnnvandrings lov og
praksis som straffes, mens de
som tjener på utbyttinga praktisk t a lt går fri.
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BILD ET: Le der i Kominte rn, Le nin, - taler til russiske arbeid e re .

Komintern mot
innvandringsstoppen
«De kommunistiske partiene i de
De kommunistiske partiene i
imperialistiske landa, Amerika, Amerika, Australia og Kanada må
Japan, England, Australia, Kana- fore en energisk kamp mot lovene
da er forpliktet til i lys av den som hindrer innvandring og må
truende faren å ikke bare inn- klargjøre for de proletaris\e masskrenke seg til propaganda mot sene i disse landa at slike lover,
krigen, de må også gjøre alle an- samtidig som de understøtter
strengelser for å oppheve de fak- rasehatet, i siste hand skader
torer
som
desorganiserer dem sjøl.
arbeiderbevegelsen i disse landa
og oker kapitalistenes utnytting
På den andre sida avstår kapiav motsetningene mellom folk og talistene fra lover mot innraser.
vandring, for å gjøre importen av
Disse faktorene er inn- billig arbeidskraft mulig og på
vandringsspørsmålet og sporsmå- det viset slå ned lønna til de hvite
let om billig farget arbeidskraft.
arbeiderne. Dette opplegget for
Kontraktsystemet utgjør ennå i angrep fra kapitalistenes side kan
dag den viktigste metoden for bare avverges på en måte - de
verving av fargete arbeidere til innvandrete arbeiderne må tas
sukkerplantasjene på Sydhavs- opp i de eksisterende fagøyene, dit arbeidere blir fort fra foreningene for hvite arbeidere.
Kina og India. Dette forholdet har Samtidig må det kreves at de farfått de imperialistiske landas ar- gede arbeiderne får samme lø~n
beidere til å kreve innfort lov- som de hvite arbeiderne. Et shkt
bestemmelser mot innvandringa skritt fra de kommunistiske parog mot bruk av farget arbeids- tiene kommer til å avsløre kapitakraft, både i Amerika og Austra- listenes planer og samtidig vise
lia. Disse lovene skjerper mot- helt tydelig for de fargete arbeisetningene mellom hvite og farge- derne, at det internasjonale pro•
te arbeidere og splitter og svekker letariatet ikke kjenner noen rasearbeiderbevegelsens enhet.
fordommer.»
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Pakistanske elever med fine
utstillinger på Oslo-skoler
Tiltak for å utbre kunnskap om fremmedarbeidernes nasjonale
kultur og tradisjoner er viktige for å bekjempe fordommer og
styrke enheten mellom fremmedarbeidere og norske arbeidere. Et bra tiltak i så måte er utstillinger av elevarbeider,
drakter, servering av mat fra hjemlandet, opplysninger om
nasjonale skikker osv. som har vært holdt på flere Oslo-skoler i
det siste. Blant de fineste innslaga på utstillingene var de
mange fine tegningene og maleriene laga av pakistanske elever. De viste temaer fra livet i Pakistan, tok opp ting vedrørende forholdet mellom det pakistanske og det norske folket osv.
•"A
Pakistans k s mie
blåseb e lg .
m ed
hå nddre ve t
OVER: Enhe t Nor ge -P a k istan.
UN DER: P løying m ed okser .
HØYRE OVER : Kame le r og
d romedarer , og HØYRE UND E R : Typisk (! ) situa sj on for u t l e ndinger i Norge .
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Eritreere viser
nasjonal kultur

// ;
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'

D e kin~slske kuns tne rne som va r m ed 1- d: legasjonen b ev is te til fulle a t kulturen bloms t rer I d et sosl.a.lls ,
tiske Kina . He r e r de på e n konsert I Munchmuseet I Oslo hvor også kje n te nors ke kunstner e som visesan ger e n Lars Kle vstrand og pianlsten Kjell Bækkelund d eltok.

Kinesisk vennskapsdelegasjon i Norge
En vennskapsdelegasjon fra
Folkerepublikken Kina var 1 pe rioden 10. - 23. oktober på besøk
i Norge . Delega sj one n besøkte
b yene Trondhe im, Be rge n, Sta.
vanger og Os lo. De besøkte fabrikke r, m use e r, or dførere, daghje m og hadde samtaler med e n
r e kke offentlige pe rsone r . I tille g g var besøke t la g t opp sli k a l
k ines erne sku lle få se noe a nne t

Ke til Krane , rorma nn i Venns kapssambamlet ' Nor!,'0·
Kina.

e nn de t offisielle Norge. Derfor 1
b ie de Invitert hje m til noen som
·bor i dra ba ntby i Oslo , og de va r
p å bes øk hos noen som bor i de t ·
saneringslrua bollgstrøl<et Risvollan i Trond heim .
Med i delegasjone n va r tre
kjente k inesiske kuns t nere. flere s teder ble det a r ,·anger t konserte r hvor kjente nors ke kuns tne re spilte sa mmen m ed sine kin esiske venner. Et sær de les vellykka besøk som b idro til å s tyrFor fremm edarbeide re o
ke vennskapet m e llom folken e i
tur, er de,t viktig å holde g .
ger, or a
K ina og Norge .
de monstrere nasjonal e r:::t::~~~l!r ~ed like. He r ser v i eru::: I eft frem '?ed land med fre mrnedk;}
~ a rrangement I Oslo.
re TI\ frlg;iørlngsorga.nlsasjonenf:
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Sier pakistansk elev til Klassekampen
- Jeg har tatt norskundervisning ved Friundervisnin a
bra, me~ når lære~en her_ved Oslo tekniske skole begyn~e; f~:;:k~k:af!~:~~
det veldig vanskelig å sk1onne hva han sier Dessute
å b
å
·
n er noen av 1ærebokene
v re are p svensk og det har til og med norske elever vanskelig for å f tå
Jeg ~ar _allerede gått et ~r lenger på skolen enn mine norske medelever Oor!e1;
om Jeg Jobber hardt har Jeg vanskelig for å holde folge med dem.
' g
Ahmed S_ARFARAZ er elev ved Oslo Ingeniørskole (Oslo Tekniske skole) og forteller her til Klassekampen om noen av de problemene han har som pakistansk
elev ved en norsk skole.
-Vi er tre utlendinger i klassen min. En annen fra Pakistan
og en fra Sovjet. Da jeg søkte
meg inn på skolen var vi 7 som
søkte og bare to som kom inn. De
fem andre klarte ikke opptaksprøven i norsk, og dem har jeg
ikke sett mer til. De har ikke
søkt om opptak seinere.
Det er dumt at de ikke skal få
begynne på skolen bare fordi de
ikke var flinke nok i norsk. Skolen burde gi et eget tilbud om
norskundervisning som kunne
erstatte eller komme i tillegg til
den du kan få ved friundervisninga.
- Er det ikke noe eget opplegg
for utlendinger her ved skolen?

- Nei. Den eneste forskjellen
er at vi ikke får norskundervisning i det hele tatt her unntatt
i teknisk språk. Det første året
er det bare innføringsundervisning i norsk , engelsk , fysikk og
~atei:natikk. I de tre siste faga
far VI følge undervisninga her,
men norsk må vi ta utenfor skolen. Vi får bare avsatt fritid til
dette. Jeg har brukt Friundervisninga, men de kan ikke legge
opp undervisninga etter hva jeg
-trenger.
- Hva er galt med Friundervisninga?
- Det er ikke noe galt med
Friundervisninga, men de gir
bare opplæring i dagligtale. I læ-

rebøkene og undervisninga på
skolen er dette ofte for lite. Jeg
mener det må være sånn at det
er skolene sjøl som legger opp
undervisninga i norsk for de utenlandske elevene.
- Du peker på at språket er
det største problemet for deg
som skoleelev. Mener du dette
er et stort problem også for andre, som ikke går på skole?
- Ja, det tror jeg gjelder alle
utlendinger. En kamerat av meg
har jobba tre år med å feie på en
fabrikk, men kan nesten ikke et
ord norsk. Da er det umulig å bli
kJent med arbeidskameratene .
Han er snart 40 år og det er vanskelig for han å begynne helt forfra med å lære seg et nytt språk.
Jeg har fulgt med i det som har
stått i aviser og vært på fjernsyn
om diskriminering av elever på
barneskolen. Jeg har aldri merket noe sånt på skolen der jeg
går. Jeg tror mye av grunnen til
det er at jeg snakker ganske
godtnorsk .

Inngåelsen av enhetsavtalen mellom ELF og EPLF ble møtt med
stor begeistring av alle patrioter i Eritrea. På bildet demonstrerer
folk i Dekamere sin oppslutning om avtalen. Foto: Klassekampen.

ERITREA:

.FRIGJØRINGSKAMPEN
FAR FELLES LEDELSE
De
to
frigjøringsorganisasjonene ELF og
EPLF i Eritrea har gjort et
viktig framsteg i kampen for
enhet. Representanter for de
to organisasjonene møttes
17.-19. oktober i Khartoum
og nådde enighet på mange

viktige punkter. Bl.a. ble det
besluttet
å
danne
en
nasjonal-demokratisk front,
å opprette en felles høyre po1itisk ledelse, å opprette felles militær komite, komite
for utenriksforbindelser, økonomisk
komite,

· informasjonskomite
og
sosialkomite. Den felles høyere politiske ledelsen er ansvarlig for forberedelser til
en enhetskongress. De to
frontene har besluttet å fortsette forhandlinger om iverksettinga_a v beslutningene.

Cornrnittee for Dernocratic

Rightsinlndiafoundedin Oslo
Sunday, 27th November, the Committee for Democratic Rights in Indians was founded. Both indians,
other foreign workers and Norwegians were present when this important committee was established.
The meeting was led by Dr. Guha.

THEJANATA-REGIME
During the Indlra Gandhiregime the Indlan people had to
face fascism . The emergency
that was imposed in June 1975,
withctrew all democratic rlghts.
The persecution of opposltionals
was tremendous, and thousands

and thousands were sent to jail
where they suffered the most
barbarious treatment and torture.

promlsed to release all politlcal
prisoners, but there are still more than 10 000 polltical prlsoners
in jall.

Before they were elected, the
Janata-regime made a lot of propaganda for. the restoration of
democrat!c rlghts in India. They

The Janata-regime has talked
a lot, but they don't care to fulfil
thelr promlses. India_'.~-~~~~ _r_~--

led by feudal lords and react!onarles.
People cannot remain idle in
such a situat!on, said one of the
speakers at the meetlng. We
must protest and oppose the brutal oppresslon.
NORWEGIAN PRESS
FAVOURED GANDHI

%:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:-:::::❖:::::•:::::•::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:•:•:•:•:❖:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:•:•:•:•:•:•:•:❖:•:•:•:•:•:•:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:;:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:.:-:-:-:-:-

PANAMA: FOLKET FEIRER DEN
NYE KANALAVTALEN
.
.
• k
har folket i Panama endelig
(Hsmhua): G1enn~m langvarig. a_m P til å undertegne en ny
presset den amerikanske re g1erintgamber i år Den nye avtalen
«Panamakanal-avtale» den 7· sep e
·

annullerte den ulikeverdige «Panama-USA-avtalen» som var
påtvunget folket i Panama av De forente Stater. På bildet: Folk i
Panama feirer seieren med flagg og paroler.

_.~ 1!7 ~«@@@m1i .

During Indira Gandhis regime
thousands of people were murdered by the police. But also under the Janata-government peoples are killed by the police forces. «CPM», the rullng party in
West-Bengal also promlsed to
release all political prisoners.
But still many revolutionarles
are injall.
Norwegian Press has published very llttie about these conditlons. During the Gandhiregime, the Norwegian Press favoured her and dld not mention
much about the severe and brutal oppresslon the Gandhiregime put forward.
Dr. Guha offered Aftenposten
art!cles about the sl tuat!on in India when he arrived In Norway.
He was told by the chief editor
for the !oreign sect!on, Bjørn
Helmar, that he would get 400
kroner only if he wrote ant!communlst art!cles.
THE COMl\UTTEE MUST
SPREAD INFORMATION
It was sald during the meeting
that the commlttee also wants to
express solldarlty with the peoples in the rest of Asia, Afrlca
and Latin America. But the
maln purpose wlll be to spread
Information about what happened in India under Gandhifasclsm, and what Is going on
.

now. The committee wlll protest
against aggression and oppression in India, and work for the res torat!on of democratic rights.
The committee will publish a
monthly bulletin, launch a signature campaign, hold mass meetlngs and collect money.

THE MEETING ADOPTED
A RESOLUTION
The meetlng adopted a resolution to be sent to the Indian government:
The Committee for Democrat!c Rights In India, establlshed
in Oslo, Norway , hereby passes
a resolut!on ask!ng the government oflndia to:

1) Release all polltlcal prisoners langulshing in Indian jails.
We also oppose discrimination
and imprisonment of the Naga ·
and Mlzo peoples as well.
2) Withdraw all restrictive
laws including MISA (maintenance of International securlty
act) and DIR (Defence of India
Rules) that !nfringes the freedom of politlcal and democrat!c
activities In India.
3) Commute the death sentences on all political prlsoners.
4) Stop prosecuting the political pr!soners with crlmlnal
charges.
5) Punish those gullty of commltting torture and murders of
-polltlcal prlsoners Inside and
outslde the prison.
6) End all represslons includlng the pending arrest orders.
7) Restore all democratic rlghts. Prevent the possibllities of
another emergency such as was
lmposed during June 1975.
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BARBRO BAKKEN,

FREMMEDARBE!DERKON7i

SÆRKONTOR ER INGEN
- Vf må diskutere hvor lenge denne midlertidige ordningen skal fortsette. Vi
er redde for å opprette en varig særordning. Fremmedarbeiderkontoret må ikke
bli noe som liksom erstatter vanlige sosialkontor og helsestasjoner sier Barbro
Bakken til Klassekampen.
'
Barbro Bakken leder sosialtjenesten ved Fremmedarbeiderkontoret i Oslo
som er en helse- og sosialtjeneste spesielt for fremmedarbeidere. Kommune~
har drevet kontoret siden 1975.

At kontore/ har r_utilte·
messig bruk av tolk og k1mn·
skaper om innvandrernes rettig·
heter betyr bedre hjelp. Men
trengs et særskilt kontor for li
sikre dette?

Barbro Bakken:
- VI forsøker å overføre saker
Ul de vanlige kontorene, særlig
ting som strekker seg over tid.
Faren ved et særkontor er at alle
vil henvise fremmedarbeiderne
hit. Vi kan aldri dekke hele området den vanlige helse- og
sosialtjenesten omfatter, og
resultatet blir i virkeligheten et
dårligere tilbud for fremmedarbeiderne .
ISOLERER
INNVANDRERNE

Dessuten virker et særkontor
isolerende. Mange kvinner som
kommer hit til helsestasjonen
har lite kontakt ellers og syns
det er fint å treffe andre her.
Men de blir fortsatt isolert fra
norske kvinner, som de ville
treffe på en vanlig helsestasjon,
sier Barbro Bakken.
- En civ ford el ene her e,· ve l
at d er e s kaffer tolk?

- VI bruker tolker fra den
offentlige tolketje nesten, m en
det kan alle andre også gjøre. Vi
gjør det mer enn andre fordi vi
kjenner den og er vant til å bruke tolk, det krever øvelse om en
skal ha full nytte av det. Det er
for få tolker, og det er ikke noe
utdanningstilbud til dem - det
er ikke nok å kunne to språk for
å bli god tolk. Det er og en svakhet at tolkene bare kan brukes i
vanlig kontortid.
Det er i dag liten e tter spørsel
etter tolker, selv om det ikke er
nok av dem, tvert imot. Tolketjenesten er lite kjent, og mange
som burde bruke tolk, gjør det
ikke. Store sykehus burde ha egne tolker. Likevel : alle problemer løses ikke med tolk heller,
samme hvor god tolken er.

BILDET: Barbro B akken leder sosialtjenesten ved Fremmedarbeiderkontoret i Oslo. Foto: Klassekampen.

- Dn er kritisk til særordnin·
ger. M en d et er s tadig slik cit den
vcmlige helse· og sosialtjenesten
gir dårlig tilbud til innvandrere.
Problemene er enda storre der
d et ikke engang fins offentlig tol·
ketjenaste.

SUMMARY:
On these pages we wi!J take
up some aspects regarding
the health and soclal servlces
for foreit.'Tl workers.
We have talked to Barbro
Bakken who is the leader for
the soclal servlces at the om.
ce for Forelgn Workers (Oslo
Helserådets Fremmedarbeiderkontor). Thls Is a special
service for forelgn workers.
In spite of the fact that the
ordinary health service otten
glves a poor service to immigrants, speclally because of
tbe lack of translation she is
sceptical of the type of special arrangement thls office rcpresents. A speclal service
lsolates forelgn workers. Another danger wlth a speclal
service Is that everyone wlll
send forelgn workers there
and the result may be a worse service for them. The
Forelgn
worker
offlce
uses translators from the governement translation servl C'.e. Educatlon openlngs for
translators do not cxlst. Shc
thlnks that the large hospi•
tals should have thelr ow n
translators. A report from
the Health Mlnlstry show11
that a Moroccan woman was
sent home when her case became too dlfflcult for the Norwegian Health Authorlttes to
cope wlth. The hospital dld
not procure a transla.tor.

An elderly m an from Turkcy worked hard in Norway
for 8 years. He was certified
as sick by the company doctor, without being exam ined.
lnstead of I.rying to find out
what was the matter with
hlm he was advised by his
doctor to take a trlp to his homeland. In spile of the fact
that he hardly spoke Norwegian no translator was procured, neither whllst he attended the company doctor nor
later when he was in hospital
for a period of 3 months. He
has 6 chlldrcn to support In
Turkey, hut he was refused
dlsablement penslon and gi•
ven the minimum social beneflt whlch was far less than
he was cntitled to.
Roar Madsen who Is responslble for the translator
service at «The Information
and Contact Service Office
for Forclgners», says that the
offlce was started as a service for forelgn workers. Today
It Is malnly used by clvll servant offlces and not by foreign workers.
The translation service includes translation to Urdu,
Serbo-Croat, Arablc, Spanlsh. The translator servl<'e
Is very llmlted In that one can
only get translatol"f! In the varlous languages at C'ertaln 11·
mes and only on certaln days.

MANGLENE I HELSEVESE ·
NET RAMMER ALLE

At språkvansker og bruk a v
tolk krever t id er ingen grunn til

å opprette særk ontor . Nor ske vil
også gjerne ha lengre tid hos leger og sosialkontor . Tidspress
og arbeidspress i helsevesenet
går like mye ut over alle. Det er
problemer som har med tilgangen på penger og arbeidskraft å
gjøre for hele helsevesenet , slutter Barbro Bakken.

- Yl må Ukevel Jkke opprette
flere særkontor, det er ingen linje for løsning. Hensikten med
dette kontoret var å samle
erfaringer for å gjøre det øvrige
helseapparatet bedre rustet.
Hittil har vi Ikke hatt krefter til
virkelig å samle og overføre
erfaringene våre til den vanlige

- Hva med helsepersonell/ra
heiml anda til d e ulike inn·
vandrergnippene?

- Det ville nok vært en god
hjelp I mange situasjoner. Men
de måtte I så fall gå inn i vanlige
s tillinger her, og ikke bli

BILDET: Interiør fra Fremmedarbeiderkontoret, Foto: Klassekampen.

helsetjenesten, selv om noe er
gjort. Vi trenger en plan for å
sikre at erfaringene kommer til
nytte.
Fremmedarbeidernes
problemer er ikke så spesieJJe at
de krever noen varig særordning, det er vanlige menneskelige problemer og særordninger
virker bare diskriminerende .

«fremmedarbeider-leger» eller
« fremmedarbeider-sjuke p l eiere». Det er allerede endel utenlandske helsearbeidere her i landet, og noen aridre som er interessert i å ta den nødvendige utdanninga her .

TOLKETJENESTEN DAi

- Tolketjenesten ble i sin tid opprettet som et servicetiltak for
fremmedarbeidere. Men i dag får vi nesten bare henvendelser fra
offentlige kontorer og etater. Det forekommer nesten ikke at
fremmedarbeidere henvender seg direkte til oss. Dette sier Roar
Madsen, ansvarlig for tolketjenesten ved «Servicekontoret for utlendinger med informasjon og formidling» til Klassekampen.
- Hva omfatter denne såkalte
prøveordningen?
- Ordningen gjelder bare for
Oslo og Akers hus og har nå vært
i drift siden l juni i fjor. I øyeblikke t har vi kontakt med 6 tolker og er i ferd med å knytte til
oss en syvende . Av disse behersker 2 urdu, 1 serbo-kroatisk, 1
arabisk. 1 spansk og 1 tyrkisk .
Med unntak for den spanske tolken !!r dette deres morsmål.

hver mandag, onsdag og fredag
mellom klokka 9 og 12.
- Har elet ikke vært behov for
beredskap døgnet rundt?
- Hittil har elet ikke vært behov. Jeg vet at enkelte sykehus
bla nt annet Legevakta og Røde
Kors har kontakt med egne tolker. Det er mulig at clisse tar på
seg oppdrag ved øyeblikkelig
hjelp og liknenecle. I hvertfall
har Ikke vi merket noe slikt be.
hov.
- Har tjenesten etter din me.
nlng fungert bra nok?
- Nei, målsettingene våre er
langt fra nådd. Som de t er nå
kommer alle henvendelsene fra
offentlige kontorer _ helseråd
s ykehus og liknende. Frem
d'
arbeiderne sjøl bruker den

- Når kan så denne tjenesten
benyttes?
- Vi har ingen tolketjeneste
utenom vanlig kontortid. Det vil
sl at de to urdu-tolkene er tilgjengellg fra m a ndag til fredag
mellom klokka 8.00 og 15.45 dersom de ikke er ute på annet oppdrag. De øvrige har vi bare opprettet spesielle avtaler med. De
har beskjed om å være i nærheten av telefon og være disponible

~:e:

SENDT TIL MAROKKO
FORDI HUN VAR SYK

'

va
Det gjelder en mar rokkansk kvinne gift med en
m arokkansk mann. De har
2 barn sammen. Kvinnen

kan Ikke norsk. Det kom til
familieproblemer og slags.
mål i familien . Hun ble på
grunn av dette sendt til l\te.

t
n· h
. S rg. ctssesterhj ern
prak _ proble
rn et.
der store H
mene var
hva de s~ :~ forsto ikke
er hva som

Vi får så og si ingen henvendelser ~ra fremmedarbeidere slik
men~n!?ien var. Det kan skyldes
d_århg informasjon, men om det
f!rmes andre årsaker er vanske•
1rg for oss å si.
-: Eksiste rer elet planer om i
u 1VI de _eller forbedre ordningen!
. - Vi har gitt ut en informa•
SJonsbrosjyre, og skal gi ut nok
e!1· Ellers har det vært drøftet i
fa den nå værende ordnin" inn i
faS t ere former. Det er fo;eløplg
uklar_t hvordan tolketjenesten
vil bh utover landet, men det hal
vært drøftet å legge den Ul de
kommunale informasjonskontorene for utlendinger da gjenno!ll
støttetutak til kommunene.

skjedd e . Hun skrek og per~onalet. b ie da aggresive og
Da nd t he~e til sykesengen.
e fant ikke på å tilkalle
tolk . Det påstås videre at
~~rsonalet s lo henne Hun
tile etter en stund ov~rfert
h et annet sykehu s fordi
kun da bl odde fra magesek•
sen. Det ble da heslut.tet li.
r!~e ~enne tilbake til !\la•
0 ifølge med he lseper•
~r:eu fra Norge på turen.
så ~~n ?g barna fulgte og•
nb
pa turen, men skulle
1
ake til Norge igjen Det
:r utvilsomt at den m~rok·
anske damen ville hatt
m eg e t bedre sjanser i Nor·
g~. Allikevel ble denne lett·
vinte løsni ngen valgt.
(Rapportfra Helsedirek tora·
tet, L. Efskind.)
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- Nei, nei, NEI!! Ikke det beinet!

BLI I

En mager, litt eldre mann fra
Tyrkia forteller at han har jobbet i Norge i 8 år. Nå er han
arbeidsufør, og får 150 kroner
uka fra sosialkontoret. Han har
søkt om halv uførepensjon, men
det er avslått. Han har familie
hjemme i Tyrkia, seks barn som
er avhengig av det han kan tjene. I 3 måneder lå han på sjukehus mens uføres aka hans ble behandla. Han snakker nesten ikke
norsk, bare tyrkisk. Sjukehuset
skaffet ikke tolk . Tre ganger på
de tre månedene· han lå der kom
en annen tyrker innom. Den var
all tolkehjelpen han fikk . Nå har
han gått 14 måneder ufør. Etter
12 måneder fikk han ikke mer

p e nger , og ble he nvis t til sosia lkontore t . «H va s ka l jeg nå sende
hj e m til Tyrkia? »
- Jeg va r helt fri s k da jeg
kom hit, fortelle r han . Jeg har
hatt tungt a rbeid he r i å tte å r og
jeg har betalt s ka tt i Norge. M en
når jeg blir sjuk blir jeg s endt til
sosialkontoret.
Det starta m ed at jeg fikk
vondt i ryg gen e tte r et tungt løft
på jobben. Bedriftsleg en sjukemeldte meg, men uten å undersøke meg først. Jeg kunne ikke
for klare han noe heller for jeg
kan ikke mye norsk. Men han
kunne vel ikke vite hva som var
galt uten å undersøke . Han sa at
det kanskje var bra for meg å

r e ise heim til Tyrkia. J eg var
heime I 3 m ånede r , og lege n tok
r øntgenbilde av ryggen min.
Han sa noe ha dde for skjøvet seg
i ryggen. M e n de t kunne de vel
ha funnet ut he r i Norge også
hvis d e ha dde unde rsøkt.
På sjuke huset lå jeg på samm e rom s om en norsk a rbeide r .
H a n fikk tryg d , men ikke jeg .
J eg ha r a r beide t og be ta lt ska ll
s om han . Men j eg e r utlending.
Vårt spørsmål er: Hvorfor
bruker ikke norske sykehus profesjonelle tolker i slike saker.
Anser Rikstrygde verket at mannens søknad om uføretrygd er
forsvarlig behandla på denne
måten'?

IG UTBYGD

a

1,egevo.kta øya
,
tttuøJoner sorn kampen .
.\111a1·
.
.
ellg dersom In& . I Foto: }(Jasse
tolk, let tolker vllle være helt utllstrekk edarbeiderne sJø •
og tolketjenesten ble brukt av frernrn

tenlllllØIL

•11., "._._ _,

Fra den sosialistiske oktoberrevolusjonen I Russland 1917. Under bolsjevikpartiets og Lenins
ledelse gjorde de n russiske arbeiderklassen opprør. Tsarveldet ble knust og proletariatets diktatur opprettet. I dag, e tter kontrarevolusjonen i 50-åra, er Sovjetunionen et fascistisk diktatur
under ledelse av et nytt borgerskap med Bresjnev & co\ spissen.

-O KTOBERREVOLU~ fl/EN 60 AR

lO

KLASSEKAMPN -

Fremmedarbeiderutgave, nr. 5, 1977

VANLIG SKATT FOR FREMMEDARBEIDERE .
ORDINARY TAXES FOR FOREIGN WORKERS
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 !rim erke.
Skriv til Klassekampen, Boks
2046, Griinerlekka Oslo 5.
Vi vil forsøke å trykke svaret på
samme språk som du bruker i
spørsmålet.

•••••

In this column we shall answer
questions 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 envefope.
Write to: Klassekampen, boks
2046, Griinerlekka, Oslo 5.
We shall try to print the answer
in the same language as is used
in_the question.

.....

SAVJET I PRAVO

Na ovom mijestu odgovaramo na
pitanja zd ravstvenog, pravnog,
ekonom~og socijalnog
karaktcra;
problema tika
stanovanja i radni oclnosi. Ako
zelis da li na postavlj cna pilanja
odgovorimo
privatno.
onda
posalji adrcsu i iednu marku.

Kjære Regina, ka n du forte lle
m eg etter hvilke regler utenlandske arbeidere blir skattlagt.
Jeg ha r blant a nnet hort at u tenlands ke a rbe ide re ofte får m in dre skatt.e nn de norske a rbe idskameratene på samme be drift
enda de tjener akkurat det samm e. Kan dette stemm e?
,, Nysgjerrig"

UTENLANDSKE OG NORSKE
ARBEIDERE SKATTES LIKT
I prinsippet ska ttes utenlandske arbeidere likt med norske
statsborgere. Men folk ha r fors kj e llige fradrag de ka n tr ekke
fra i skatten eller inntekten alt
e t ter som de er g ift, har barn de
forsørger m .m. Derfor kan folk
som tje ner det sam m e ha
forskjellig skatt.
Før (til og med 1976) ble
arbeidsta ke re som oppholdt seg
i Norge mindre e nn 6 måneder
skatta etter særskilte regler. De
fikk blant annet ikke klassefradrag.

KRAV PÅ KLASSE-, MlNSTEOG OPPGJØRSFRADRAG
I dag er disse reglene· endret
og disse arbeids takerne har nå
krav på :
- forholdsmessig
klassefradrag. Hvis oppholdet for eksempel ha r vart i 4 måneder og
10 dager har en derfor krav på
5/12's klassefradrag.
• Klassefradretg er et fradrag
du har krav på i inntekten. Det
fins i dag to klasser. Grovt sagt
kan en si at de som ikke har noe n
å forsørge er i klasse 1 og de som
har forsørgingsplikt er i klasse
2. Klassefradraget var i 1976 på

kr. 5 000 I klasse 1 og på kr.
10 000 I klasse 2.
- minstefradrag og oppgjørs' fradrag. Den tidligere regelen
om e t fradrag på 12% er falt
bort.
• Minstefradmg utgjør 10%
av bruttolønne n
• Oppgjorsfradmg utgjør 4%
av inntekten og v;;,.r i 1976 på minimum kr. •100 og på maksimum
kr . 700.
FRADRAG FOR
FORSØRGINGSPLIKT
I HJEMLANDET
dag kan utenlandske arbeidere som for sørger familie i
hjemlandet få fradrag i inntekten for penger de sender
hjem . Vanligvis er det et fradrag på kr. 3000 pr. barn. For ek. tefe lle i hje mlandet får e n vanlig
klassefradrag.
MINDRE S KATT
VED FEILTAGELSE
Skatteprosenten beregnes e nten ut fra forrige å r s inntekt, eller den inntekt man tror man
kommer til å ha. Det hender derfor ofte at en utenlandsk arbeider den første tiden han er i Norge får feil skatteprosent. H a n
kan komme ti l å betale for mye
e ller for lite skatt. Dette regule res ved at han ved neste års
s katteoppgjør enten må betale
e ller får penger igjen.
MISTENKSOMHET
OVERFOR UTLE N DINGER
Det er ·en utbredt m isfor s tåelse at utenlandske arbeiere betaler mindre skatt enn norske
arbeide re. Det er v iktig at folk
slår tilba ke silke påstander slik
at myten om at norske myndigheter syr pute r unde r armene på
fremmedarb eiderne blir avs lørt.
R eginet

D ear Re1~na,
Can yo,u te ll me which tax regulations a pply for foreign workers. I've heard among other
things that foreign workers pay
less tax than Norwegian workers evein a lthough they work in
the sam,0 factory and earn the
sam e. Is this correct?
«Curious»
FOREIGN AND N ORWEGIAN
WORKJ~RS PAY THE SAME
TAX
In principle foreign workers
pay the s ame tax as Norwegian
citizens. But people have different a llowances which they can
d educt from their tax or their income according to whether they
are married, have children they
support etc . Therefore people
\Yho earn the same can have different tax.
Previously (up until and lncluding 1976) e mployees who were
resident in Norway for less than
6 months were taxed according
to special r egulations. Among
other things t.hey were not allow ed a status deduction (klassefra drag) .

ly it Is a dectuctlon of 3 000 kroner per c hild. Deductlon for spouse com es under the normal status deduction (klasse fradrag).

have no dependants you are
classified in status 1 a nd thos~
who have dependants a r e class1fied in status 2. T he status deduction in 1976 was 5 000 kroner
in status 1 and 10 000 in status 2.
_ · Minimum deduction (minstefradrag) and re-adjust ment
deduction
(oppg jørsfradrag)•
The previous regulations on :312% deduction is no longer apphcable.
Minimum deductlon (minstefradrag) amounts to 10% of the
gross wages.
• re-adjustment deduction (oppgjørsfradrag) amounts to 4% of
t he income and was in 1976 400
kroner minimum a nd 700 kroner
maximum .
DEDUCTIONS FOR
DEPENDANTS IN
HOME COUNTR Y
Today for eign worker s who
support their fam ilies in their
home country are eligible for a
deduclion in their wages for the
money they send hom_e . Nor mal-

LESS TAX D UE
TO M ISCALCVLATION
The tax percent Is esUmated
either from the previous year's
income, or from the lncome one
expects to have. !toften happens
therefore that a fore ign worker
is given the wrong tax percent
for the first period he is in Norway. He can either pay too much
or too little tax. This is regulated
in the following year 's readjustment when he either has
to pay orget money back.
S USP ICION OF FOREIGN ERS

There is considerab!e misunder s tanding that forelgn workers pay less tax than Norwegian workers. It is important that
people reject such assertions
such as the myth that Norwegian authorities cushion the fore ign workers.
Regina

STATUS, MlN IMUMAND
RE-ADJUSTi'l'IENT LAIMS
(Krav på klasse-, minste-,
og oppgjørsfradrag)
T hese regulations have now
been cha.nged and these workers
can now claim :
- Pro portiona l status deduction (klassefradrag). If the residen ce ha.s been for 4 months and
10 days, one can claim 5/ 12's status deduction.
•statu-S deduction (klassefradrag) is a deduction which you
can claim from your wages.
The r e a r e two status. RoughJy
speaking one can say that if you

,
H
USE
EREN
FLAR
OSS
......
THE LA DL 1/lD IS FLEECING US

Pisi 'KLASNOJ BORBI':
KLASSEK/1.Ml'EN Boks 2046

Gruncrlokka Oslo 5
J.

~

/

-d''-Lyl

-' J'.,_ u)L .:::../if.(','<fl(,

._,,~,:::'(r _,11 J._,u:J~,, -urer,.,.
~JV _ t:'tt''-=-''.?.~..::..1.11..,-.:_j;.Ju:,:

'Jt.,:/ &.:i.1 t.· C
~

KL"-:S.SC k.AM.9i..N
/

,11 ";.t'~(II' ~• ~

_L, ✓-,,,}rf

ir.(

-.
-=--:,;,J<.J"I <J!~

-:-'!.I-;:•' ,-CC.i~',;-''.

.ef;,.,,, !,J}Ji~ ~ ~r~,j t_~

cf,:../ J0..~ey, ; u--1-:--~ v.,,.-;-(,

,..~ J

- •

.., 'u;'u-" ,._,,';(../t' c.;---. • j

,_,.- 0 ':;" I

- ~.1;._fJ:.,?..:.1>U::
KLASSEKAMPEN, boks 2046,
GrOne.-løkka, Os lo 5.

•••••

J.•-:-) 6-;...;>-.;~ '

I.:,....,;

J ,~l.:.:,LII->'- .,J~I

J •~ I...; I .J
•J~_,> .)

tar høyere leie enn de n fastsatte.
Det må da anmeldes til politiet.
De som har betalt innskudd
ka n også kreve delte tilba kebeta lt , dersom pengene e r blitt
brukt til annet e nn nedbetaling
av gjeld på gården, eller li! oppussing. Dersom iånet er brukt til
lovlige formål, skal utleier utstede obligasjon på beløpet, som
skal gl s ikke rhe t innenfor 90%
av e iendom m ens ver di. D ette
bety r at dersom gården for eksempel e r taksert til 300 000 k roner skal obligasjonsbeløpet og
lå negjeld på eiendommen som
har sikkerhet for obligasjonen,
ikke overstige 270 000 kroner.
Disse reglene blir nes ten aldri
fulgt av utleierne og hvis dette
skal tas opp bør man s kaffe seg
advokat.

To lesere i Oslo

Selv om loven er klar på de
punktene vi har tatt opp, kan det
være nødvendig m ed advokathjelp. Når det gjelder Oslo kan
dere få hjelp hos Juss Buss, som
har kontor i Fremmedarbeiderforeningens lokaler, Schultzgt. 1.
Telefon: 33 61 51.
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«Vi er e n del fremmedarbeiderfamilie r som bor i e n gammel l eiegård på østkanten i Oslo.
Noe n av oss· måtte betale innskudd på 50 000 for å få leiekontrakt, a ndre av oss le ier møblert, og betaler ikke inns kudd .
D e som leie r møble rt bet.ale r
700-800 kr. pr. mnd. for ett rom
og kjøkke n. De som ha r be talt
inns kudd beta ler ba re ca. kr. 100
pr. m nd . for t;ilsvarende leiefor hold, m e n de bor jo a llike vel
svært dyrt, for de må betale rent er på lå n til inns kudde ne, og utleier be taler ikke re nter til le ieboerne. Nå lurer vi på om det er
slik at e ie re av gamle le iegårde r
ka n bestemme leievilkå r s lik
ute n videre, e ller om det er mulig for leieboere å he nve nde seg
noe sted og eventuelt få kontrollert innskudd og leias s tørre lse.»

......
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Bu iutunda biz, aalhk, kanunlar,
mali ve aosyal hak.lar, f!V ve
~ahpna problemleri iizerindeki
cf!Vaplar
verecejliz.
Smif•Kavø:a11 deqiå
Norve~
baslu11run bir baberle,me ,utiinii
vanhr. Eiter, 4ahå bir Cf!V&p

·1orulara

istenen.iz, mektubunuzun i~ine
11ynca adreai yazil1111.f, pullu bir
zarf koymayi unutmayiruz.
ektuplanmz1 fU adreee yaz1111z :
KLASSEKAMPEN, boka 2046,
Griinorlokka, Oalo 6 .
Cf!Vaplarun1z1,
mektubun
yazild,j11
di kle
vermiye
~allf&<:-i IZ.

Svar: Det finnes e n lov,
husleiereguleringsloven .
Den
sier at for leiegårder som er
bygget før 8. april 1940 skal leien
fas tsettes av offentlig myndighet. Loven sier også at det e r
s t raffbart å ta høyere leie enn
den fastsatte.
Det dere forteller viser klart
at utleier (gårdeieren) ikke har
fulgt reglene . Dere kan klage og
det bør dere gjøre. De av dere
som leier møblert med høy !ele,
kan få fastsatt en lavere !ele ved
å klage til prlsnemda. Oslo Prls nemd holder till Oscarsgt. 30.
De som !eler umøblert, og betaler lavere leie kan kreve 7%
rente av innskuddet. Hvis dere
ikke får del kan dere klage til
prisnemnda. Renta som blir
fastsatt kan trekkes fra i husleia.
Det er også viktig å være klar
over at hvis Prisnemda er enig i
at dere har be ta lt for mye i husleie , kan dere få tilba kebetalt
det dere har betalt for mye.
Huseieren kan ikke sl dere opp
på g runn av at d ere tar opp slike
kra v. Huseieren elle r utleieren .
kan de rimot s traffes hvis han

«We are a number of fa milies
or roreign workers who live in a n
old apartment buildlng in the
eastend of Oslo.
Some or us have had to pay
key-money amounting to 50 000
kroner in order to obtain a tena ncy, others re n t furnlshed
apartments a nd are not liable
for key-money.
Those who rent furnlshcd pay
700/800 kroner per monthfor one
room and kltc hcn . Thosc who have pald key-money pay only a bout 100 krone r a month for simila r
!Lccomod,itlon hut they s till have
very high llvlng costs, because
t he y have to pay interest on the
Joan they have had to take up for
the key-money, a nd the house
owne r doesn't pay lntercst on
this to the tenants. What we
want to know Is, can the owner of
a n old apartment bullding demand a ny kincl or re n t contmct

he likes, or is t.here a nyw he re tenants can go a nd get help in enf or cing some sort of rent control?
Two Oslo rcaders

: ,;....J~

Reply: There isa Rent Control
Act. It states that the rents are
to be fixed by the authorities in
all buildings bullt befare 8th
April 1940. The law states that it

is an offence to take a higher
rent than that which is decided
on b y the authorities .
The circumstances you descri-
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KLASSEKAMPEN

J)c som leser norske avise r
velt at. det norske borgerskapet
nylig har «oppdage t» at d e t
fins rasisme i Norge. Ats killige
spaltemet.re har utgytt hyklerske betraktninger om hvor ille
det er a t skole barn og a.r beidsf olk ha r r asistiske ide er.
Kloakkorganet VG - s om aldri
e(le_r s lar sjansen gå fra seg til
b11hg h e ts mot utlendinger _
e r bekymre t for skolebarna.
NRK lage r programmer som
framstiller det som om norsk
ungdom er rasistisk og hykler
forferdelse over det. Oddvar
Nordli taler på spe iderstevne r
n~ed «opprørthet» og «bekym ring»
om
holdninga
til
fremmedarbe icle re.
Denne forestillinga e r tre.dobbelt hyklersk.
. • For d e t fø~ste har regjering og pre sse 1 lang, lang tid
vært fullstendig klar over at
ra.sistiske ideer fins i Norge .
• For de t andre e r d e t ne ttopp borgerskape ts og r egj e ringas politikk som har la gt
grunnla get for disse tinge ne.
• For· det tredje virker
publisite ten om den angivelige
rasismen hos norsk ungdom og
norske arbeidsfolk stikk imot
det som framstilles som he nsikten med den: den gjør d e t
lovlig og «legitimt» å være rasist. Fordi søkelyset ikke rettes
mot årsaken e og de ansvarlige
er det som skriveriene om
hjemmebrenning og s katte snyteri: den eneste konklusjonen en kan trekke e r a t «alle

p1·oble m for Norge
gJ. eld er 1•~ h a · minst• -m noe
r det
D e t fra
t"II
u 1g av.
h
m s I e s S Olll ve ldedige t at de fremmedarbe ide rne
s om e r h ~r h a r få tt komme
m e ns realitete n e r a t Norge O '
d e t norsk~ borge rska p e t tjene;
enormt, p a import a v bill"
( ~rd igutdanna a rbe ids kr~i°~
s m b e ste a lde r.
Ilorge r s k a ))et og pressa bruk~r ulike m e tode r n e ttoJ>p til å
f1am.els ke
. rasis m e
og
fre mme dha t.
den norske
b e folkninga :
• . Diskr(mine ring mht. j obb,
bohg, s os iale r e ttighe te r m .m.
fremme r
inntry kk
av
fr~mmeda rbe ide re ·
som
mmdre ve rdige m e nneske r ba re e gna til å gjøre dritta rbe id
ogbo i slumkva rter .
• S kjønnma linga av m y ndig hete ne s
særordninge r
for
fre mmed a rbe ide r e
s k a ))e r
s a m t idig inntrykk
av
at

fremmeda rbe ide rne
s lippe r
s ka tt, få r billig bolig og sosia ls tønad og - kort sa gt _ e r
privilige rte .
. • Pressa propagande rer a t
mnvanclre rne er grunne n t il a rbeidsløs het.
• Regj e ringa s ka pe r gjen"?m
innvandring~stoppe n,
v is umtvang med re turvis um
for pakista.n e r e e t inntrykk a v
at fr~mmed,trbe ide rne ve lte r
inn over grensene ba r e for å
s u ge u t forde le r ved å b o i «ve lf e rdssta tem, Norge.
Sannhe ten e r a t borgertje ne r
s tort
på
s ka pe t
~re '?meda rbe ide rne og h å pe r
a sa r asis m e og s plitte lse i a r b e ide rklassen i Norge på kjøp e t.
D e r for
er
borger s ka pts
«b e ky mring » over r asis m e en
s kamme lig o g hy kle r s k for es tilling som ingen s ka l la seg
lure a v.

Those who r ead Norwegian
news pa pe r s will have notieed
tlmt the Nor wegian bourgeois ie has r eeently «discove r ed»
tha t the re exis ts raeis m in Norwa y . In the news pa pe r columns it has beeom e more a nd
more common to tind hy pocritical re fleetions a bout how te r rible it is I.ha t sch ool ehilclre n
a nd working p eople ha ve r aeist
ideas. The garbage ne ws pa pe r
V G, whi eh in othe r c onneetions
never le ts a c hance go by to
whip up feeling a gainst fore igne r s - is s udde nly worried
a b out the school c hildren. NRK
(Norwegian R a dio a nd TV ) has
m a d e seve r a l progr a mmes
whieh portray Nor wegian youth as r aeist a nd s igh hy pocritieally ove r this fact. Oddvar
Nordli (Prim e minis te r ) made
s peeches at boyscout rallies
conveying that he was «upset»
a nd «worried » a bout the attitude to (or e ign worke r s .

gjør d et jo, så d et kan i kke vær e så farlig,,_

Det virkelige grunnlaget for
rasismen og de virkelige giftsprederne av rasistisk ide ologi
går skuddfri - det er den samme regje ring og de t samme
borgerskap som nå hykler
«be kymring ».
Årsak e n e

til

at
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e tings.
Id like to e n c ourage ot•
Wc wou
t
to find out
h e r fore igners ::' to'°~ha t 's ha p ·
a bout FAF a n.
s wha t kind
p c ning the r c , d1scu s iorc igner s
oi o r g anisatlon we t gene ral
d a nd to go to the ncx
n ec
.
AF

·

be show quite clearly that the
owne r has not followed the 1-ules .
You can and ought to r eport
t h is. Those o f y ou w ho r ent furn ished a p artments wit h a high
rent, can obtain a ruting from
t he Rent Control Office (Pr isn emda) w h ich will enforce a lower rent. The Oslo Prisnemd is
to b e found in Oska r s gt, 30.
-Those who r ent unfurnished
apartm ents can claim 7% lnterest on the loan for the· keymoney. lf you are refu sed this
you can repor t t his to the P r isn emd. The tnterest which is due
can be deduc ted from your r ent.
It is important to realise that if
the Prisnem d agree that you ha ve paid too high a ren t, you can
,get back p ayment of the amount you have paid in excess.
The owner of the house cannot
evict you because you have taken such measures. The owner
of the house. however. can be punished if he takes higher rent
that t hose which are a llowed.
Th.is must be reported to the pol ice.

2 Af ricans

-

·?

whilst in reality Nor way and

■

•

•

(Forts. f ra. side 10)

Those who have paid keym on ey can also demand p aymen t of the excess they have
p a id, if the money has been used
for other thi ngs t ha n downpayment of loans· on the builcling, or for impr ovements. If the
owner has u sed the money in a
lawful manner. t he tenant can
demand shares ln the building
which give him security up to
90% of the value of the bu ilding.
This means that i.f the building
is worth 300 000 kroner (a sum
decided by t he authorit ies after
inspect ion) the share sum and
the Joan on the property which
has coverage for the share shall
not exceed 270 000 kroner .
Even although the law is quite
clear regard ing these matters it
can otten be necessar y to seek
the help of lawyers. Jf you live in
Oslo you can obtain help from
the «Juss Buss ( Law Students
Advisory Ser vice ) tel. 33 61 51
who have offices in the Fremmedar beiderforenin gens office. ,
(The office of the For eign Wor kers Association), Schultzgata l.

Nazistene lovpriser
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t he Nor wegia n bourgeoi.sie
earn enormous profi ts through
t he importa tion of (or e ign w ork e r s a s c heap a nd e ducated
worke rs in the ir prime.
The bourgeoisie a nd the
press use variou s m ethods to
e n courage racis m a.nd hatre d
of for e igne r s in t he Nor wegian
p eople. - Oiscr imination .regardi ng j obs, housing, s ocial
be ne fits etc. e ncou rage t he lmpre s sion tha t fore ign workers
are infe rior pe ople, only cap a ble of doing di rty work a nd o f
living in slums.
- Oisguising the specia l rule s w hic h t he a utho rities have
ins tigate d a nd w hie h a pply on •
ly to (ore ign worke rs gi ves t he
false im pression tha t (oreign
worke rs get out of payi ng taxes, get cheap housing a nd socia l security be n e fits a nd a r e
in raet priv ileged .
- P ropaganda in t he press
gives t he impression tha t im•
migrants are the cause of
une m ploym e nt.
- The governme nt through
the rmmigration Ban , compulsor y visas a nd r e turn v isas for
Pakistanis give the impression
I.ha t !oreign woker s str eam in
over t he b oreiers just to exploit
t he a dvantages of living in
«We lfa r e State» Nor way.
T he t ruth is t hat the bourgeoisie m a kes a n e normous profi t
on fore ign wor ke rs a nd hope a t
the sam e time to e reate racis m
a nd di vision in the
Worlång
elass in Norway.
It is on t h.is background that
t he s ha m e less hypocr isy a nd
f a lse «coneern» of the bourgeoisie mus t be unde r stood a nd
w hich none s hould let the m selves b e t rie ke d into be lieving.

i;,,..;?

the r e is seldom a nyone the r e .
T h e n we heard tha t contact_should be m ade wit h our nat~ona l
We ll we have no nationa l
group. but even if we ha d , i t still
group,
ti
doesn ' t he lp because f~w na on a l groups ha.ve m eehngs, and
even fc we r m e ntion F AF._As fa r
becn a ble to f1nd out
as wc have
.
mF AF itself n e ve r h as a ny m e
.
v can we the n
b e r s mee tmgs . 110\
m a k e our v oices heard'! d the ir
Fore ign w orke r s n ee
. d
nisation, bul orgam se
own orga
th t a ll fore igncr s
in s u c h a w ay· b· ~ty to p a rl'iclpahave the possi 1 ~
g ope n m e•
te a nd to be hear • 0 . .

asscmbly tn F

. c.;,~>",j\Jll V',..a~
D Firm aet j eg j obbe r i prøvde
å t vin ge m eg til å s i opp jobbe n _µ ~
, ,;;,J\.7 0' .:.,~..,.; ; ; ~min m ed en m å ne d es opps igelse. Dette s kriver e n fre mme da r- 0 _)5 ;>~•- , t_-,_,,:,J1 LJ ...._;;_i.,Y,_;..i
•
•
>
be ide r i e t brev til Klasseka m~ ~, ~..)~-PLJ '-'
pe n. Grunnen va r a t ha n ble syj.);.) . '---'.-'~y\ <,)\.z..l~
ke m e ldt m e ns ha n var på fe rie i
hje mla nde t. Han ha dde syke - ""'('Y..)-u...,~1Jv., 1;,_,5..j u '
m e lding fra offe ntlig s yke hus i
J J-A-7 tJ' _;.) \ , , __,pJ \ \__;..µ
hje mla nde t , m en ha n ha dde ikke
få tt gitt beskje d om at han va r v~ ._)-A7 _.,_;. ~ fa., \J°/,
syk .
1_.~L,::,.Y\J\....,<Jl\..._;.;1_...;, 1 <./
Han ha dde j obbet i samme firm a i fle r e å r og ne k tet selvfølge1ujl' ~
, ....)., ~
0 i
lig å si opp. Da sj e fe n h a ns fort-:_J,
....)_;01
.:.,\,.
"JJ,
~
satte å presse ha n fikk ha n hje lp
1
a v e n a d voka t. Unde r trusel om D_y)~ .. ........, uVJ 1 , , ~
r e ttssak ga de seg og ha n fikk
U--:,\ _...:,_~
' ..> · .,_)--<,NIJ~ I
b e holde j obbe n.
Ha n s ie r i brevet a t krise og V fl\., lS' V ~ _,:J, ~ I {'-' \ {
a rbe ids løshe t vil fore til ,it fle re
- u_.0_j ~ _ . , , ~ ,G\
fremme da rbeide r e vil bli fors økt s pa r ka fra j obbe~e sine . c,_y-->-" 0 i,_;)l\_;,,:,,_}...J,~_;_;, \ _,_;.;
,
I
'
D ette m å vi sloss m ot, s ie r hnn,
,.:_.o..> JJ, , ~
_.,,a"y.
og o ppfordre r folk !il :• s_krive til
0', :,)', --;_µ,:,'5~. ~_;;..,_
Klns seka rnpen for n fa hJe lp.
~
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Hovv to make
contact with FAF?

~r

THIS SHOWS THRI!:E FOLD
HYPOCRISY
- Firs t.ly the gove rnme nt
has becn ve r y we ll awa re of the
fac t tha t there is r acism In
Norway.
- Secondly it is the gove rnment's own policy which has
created the basis for that
which is a ppa re nt today.
- Third ly, the publici ty a b out the supposed r aeism whic h
e ha r aete r ises Norwegian y outh and the working class in
Norway fune tions in the oppos ite direetion whieh it is inte nd e d to, it legltimizes a nd Jegalizes r acist a ttitudes. Because
n n e xpla nation og the cause of
racis m a nd those r espons ible
for it is not gone into, it becom es like the a r tie les on illegal
d is tilling of liquor a nd tax evas ion. The only con clusion one
can com e to is that «everybo<ly
does i.t so it can't be th<i/. bad af·
tenill" ,
The r eal basis for r aeis m a nd
t he r eal s preade rs for t his poisonous ideology go seot free a nd it is the sam e governme nt
a nd the sam e bou·r geoisie who
now c r y ou t a b ou t their «con cern».
T he r eason that raeist ideology a nd hatred of foreigners can
s pread a m on g pa rts of the N orwegian people is the b ourgeos ie a nd the governments ciwn
policy a nd propaganda which
they have earried out over severa l years in connection with
!ore ign
worke r
questions.
Through the lmmigration Ban
a n d throug h propaganda, !ore ign worke r s a r e por trayed as
a problem for Norway, - som e thing one s hould ha ve as
little of as possible . The raet
that for e ign worke r s h ave been
a llowed to com e to Nor way is
p or t r ayed as a n act of c ha ri ty,

Huseieren flår oss

ras i s tis k

ideologi og fremmedhat kan
spre seg i deler av det norske
folket er borgerskapets og
r e gje ringas politikk og propaganda i fremmedarbe iders pørsmå le t gjennom flere år.
Innvandringsstoppe n og propagandaen for de n fra m s tiller
utenla nds ke a rbeidere som et

The edit-0r,
Wc are t wo fore ign worke r s
who have worke d in Norway for
4 and 7 year s r esp e ctively . ~'l'e
read Kla sseka mpe n s for e 1~ 1
Worke r e dition whic h w e m ean 1s
· lrnportant for fore igne r s to r ead
as we fi.nd tha t it gives a g ood
Presentation of the s itua tion h ere for fore igne r s - both as r e ·
gards the proble m s fore i g n e r s
have a nd of the g ove rnme nt's
1111rnigration policy.
We r ead with g r eat inte r est a n
arucle on the Fore lgn Worke r s
Assoela tion (F"AF) in the last is:::· It Is in our opinion essentia l
l we fore lgn worke r s h a ve
Qur 0 wn organlsation In whlch
We
bothcan organlse ourse Jves to
and lake up our own problems
lo hit bac k a t the g o vern111
l~~t and bosses a nd e xpose
r dirty tricks.
i. trled to conta ct FAi<', tha.t
fllcuJt 'e noug h in ltse lf as

Fremmedarbeiderutgave, nr. 5, 1977

Det te innlegget av E rik Bliiehe r «fø re r» for de t nazistiske
pa r tie t «Nor s k Fron t» sto i Arte n~os te n 25. oktober. Nazistleder e n k r oe r seg over kom m una lminis te r Aunes buds ka p om
m e r res triktiv Innva nd r ingspolitikk og note r e r de tte som e n
seier for nazis te ne i «Nor s k Front». Denne enhe t en m ellom
DN A-regjeringas tilta k og øns ke ne t il d e nazis tiske r asehaterne I «Norsk .F ront» er å pe n og tyde lig.
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THE GRUNWICK WORKERS STILL ON STRIKE

Su --

I solidarity
meeting in Oslo

At the beginning of August 1976 about 100 !oreign workers at the Grunwick
film laboratories went on strike. The strike is still in force. They were immediately sacked from their jobs by the owner George Ward. Ward refused to allow
his employees to seek union membership and used threats and terror against
!hem in order to gel !hem to obey. Workers could be sacked for next to noihing. The pay was extremely low and the conditions of work appalling.
Amongst other things the workers had to work with extremely dangerous machinery in darkrooms where il was impossible to see an inch in front of ones
nose.- ·
The workers have been on slribe cut off. Work comes to the
ke for over a year for the right to
factory by pos t, so if the postal
j oin the trade union, for belter
service refuses d e live ry , Geo1·ge
pay and working condilions. A
Ward Js lefl high and dry, says
strong solidarily movement has
Kamlesh to Klassekampe n ,
grown up amongst the British
- In what way have the leaworkers. Toere have been seveders of the trade unions worked
againstyou?
·
raJ mass aclions outside the fa ctory lo stop the buses coming in
- For example we a rra nged
with blacklegs. The police have
a m ass m eeting in July. 20 000
been sent in to protect the slrike
people a rri ved to s top the blackbreakers, and managed this only
leg buses. But the leaders of the
by turning out in great numbers
trade unions did everylhing in
and by employing exlre m e ly
the ir power lo distracl a ltenlion
brutal methods. On the most refrom this. They cle manded thal
cent occasion 5 000. police were
we s hould d e mons tra le by m a r cin use against 8 000 d emons trahing away from the factory ga tors and picke ls. During the s lrites a l 12 o'clock in the _morning,
ke over 500 have been arrested.
and lhey m anaged to get their
On 18th November the Comway. Th is meant lha l the bla c kmittee for Strike Solidarily
leg buses . could qui e lly drive
( Streikesløtlekomileen)
a nd
lhrough the gales ! Afterwards
Red Front in the Nor wegia n Stumany people were clisappoinle d
dent Society in Oslo a r ranged a
a nd couldn'l unders ta nd the pos uccessful solida rily m eeling for
int of the clemons lralion . Th ey
the s lriking workers in London.
we1:e the r e to fig ht agains t s lrike
Nearly 12 000 kroner was collecbreaking, and it was obv ious
ted. Al the meeling U1e Gruntha t we could have s topp ecl the
wick worke rs were r epresenled
buses on that occasion . T he traby lhreee members o f the s t1·id e union leacler s, howevei-, wer e
kers committee, Kamlesh Gandup to som ething different.
hi, Mrs Jayaken D esai and Ma- You h ave ha d many m ass
hmod Ahmed.
aclions a nd demonslrations du- We have difficullles w ith
r ing the 15 monlhs the s lrike has
the trade union leader s, who do
lasled. Wl,al are you r pla ns for
not s upport our ac tions a nd who
the fulure ?
will not lift a finger to e ns ure our
- We a r e going l o sta rta hu nvi ctory. We could have won the
ger slrike on Monclay, lo a ttract
s trike in the space of 24 hours i(
a tle nlion to the TUC, who could
they h a d bac ked us fully . We hahe lp us but will not cio so . Oh yes,
ve c la imed right from t he start
lhey promise lo he lp us ev e r y lit hat all services s uc h as the pome we talk lo lhe m , b u l so far it
stal service to Grunwick s hould
h a s only a m ounle cl lo wo rds. The

bureaucrats in the TUC le aclership are more fnte r ested ln thei r
own careers than· in winning the
strike. If, however , we do not
win, it will be a serious blow for
the whole working class.
- Why ei re yon s tartinga hunger strike right no-w '.I

- The G e neral Assembly of
the Trade Union Congress is having a m eeting on We dnesday.
We s ha ll criticise them more
slrongly and demand that all
· .,,, ~
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s~rvices to Ward are cut off. On
Wednesday we s ha ll stage a
mass-lobby of the TUC meeting
ilself and we also plan a similar
action on 21st December when
the General Assembly meets
agaln. Everylhing d epends on
how much support we can mus ter. Jf necessary we will continue the m ass ac tions outside the
factory in the New Year.
- Wha t do you think w e can
do h er e in Norwc,y?

,

V,.::.

ABOVE : The chairman of the
Grunwick strike
committee
speaks at m eeting in Oslo.

- Glve our strike as much publicity as poss i ble so that the
worklng c lass he re can learn
from our experie nces. We have
found out t hat it is hope less to
expecl a ny thing from the law
and t he judicia l a pparat us if you
don't have enou g h backing. Workers must use their power. Workers cannot be defeated if they
stand united.
- In both England and Norway the Fascist ancl Nazi move- .
ment is grnw ing. What s ignifi·
ca.nce does your s trike ha·ve in
this c onnection ?

- You can say that our strike
is a foreign worker strike. All of
u s are forelgn workers , this makes the strike an im portant part
of the battle against Nazism.
Fa\'.!tory owner Ward ge t:s s upport from Nazi organizalions.
We get support ti·orn the whole of

Englands working class. We also
receive s upport from the working c lass throughoul the world.
This is enormously important.

LEFT: London police force s
a ttack pic ke ts at Grunwick.

TEGNING 4: HALK[N SESJ nr
125/77.
•

TEGNING 1: WAKE UP - EUROPEI GNISTAN nr. 34/77.
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NORVEC IKP(M-L) ILE

A l<I' fM 1.1

TIIKP'NIN ORTAK BILDIRISI
Arbeidernes Kommunistp~rti (m-1) i Norge og
Tyrkias
Revolusjonære
Arbeider- og Bondeparti
(TIIKP) har gjennomført
kameratslige forhandlinger og undertegnet et
felleskommunike. Nedenfor trykker vi kommunikeet på tyrkisk slik det
ble offentliggjort i det
revolusjonære tidsskriftet
Aydinlik.

Den _n orske teksten ble
offentliggjort i dagsavisa
Klassekampen
torsdag
1. september.

"AKP (M-Ll , Norvei;:'teki ro'
Nervei;: proletaryasmm ve
emeki;:i hnllonm Norvei;: burju-

hi,

vazisine l<a1·~1 yUrUttllg'ii siyasal

ve ekonomik eylemler hak!nnda

bilgi verdi. Bu yolla i~i;:i sm1f1
~iyasal. ideolojik ve orgiitsel bak1mdan sosyalist devrime ve
proietarya diktat6rlugiinun ku'.
rulmasma haz1rlanmaktad1r. Bu
mucadelede kiii;:uk koyliller ve
bahki;:t..lar, i~i;:i sm1fmm en onemli miittefikidir.
•AKP CM-Ll, her il<i super
devletin Norvec;; iizerindeki rekabetini ve sosyal-emperyalizmle NATO'nun askeri k1~kirtma lanm anlatt1. AKP fM-Ll , sosyal-emperyalizmin saldirganhg1 n1 onemli 61,;;ude artird1gm1. bu
arada Sovyetler Birligi'nin · bir
Norvec; adas1 olan Svalbard'da
toprak talebinde bulundugunu
ve Barent Denizinde smir c;;iziminde kabul edilmi$ uluslarara-

Nervei;: i~i;:ilerin Komiinist
<Marl<Sist-Leninist> 'in
Partisi
merkez orgam Klassekampen
(Sm1f Miicadelesil gazetesi, l
Eyliil 1977 giinlii say1smda Nor,·ei;: i~i;:ilerin Komiinist Partisi
CM-LJ ile TiiKP'nin Ortak Bildirisini yaymlami~tir. Ortak Bildi - . s1 bir ilke olan orta i;:izgiyi smir
ri, iki partinin •kal'llihkh tecriibe
kabul etmedigini tespit etmektedir. Yen i <;:arlar, bu meselenin ·
ah~veri~inde bulunmak ve boyg6rii~tilmesi s1rasmda roket maIeee her ild parti aramndaki birnevralanm birc;ok defa bask1 aligi
giic;lenrlirmel<
amac1yla •
rac1 olarak kullanm1~lardtr. AKP
yapt1klan gorii~me lerin •prole(M-Ll, kendi <;izgisinin her iki
ter enternasyonalizmi ve yoldassuper devlete kar$1 miicadele ethk ruhu• ic;inde gec;tigini belirtme k oldugu nu vurgulad1 .ve bu
mektedir.
miicadelede komunistlerle proleOrtak Bildiride soyle den :
taryamn dogal olarak cilkelerinin
mektedir ,
burjuvazisine dayanamayaca l<«Her iki parti arasmd;iki
lann, belirtL1.
birligin temeli, Marksizm - Le• Al<P !M-Ll . Ner ve<; t$c;i S!·
ninizm - Mao Zedung Dilsiincesi
mf-111 p roleter e n ternasyonalizve proleter enternasyonalizrnim i ruhuyla egitme c;al1$malan
dir.•
ilzerine de bilg i verd i. [lu c;ah~Ortak Bildiri, daha sonra
malarm bir par<;:as1 o larak AKP
TiiKP'nin terne! program1n1 ve
!M-U , rev1zyon1st pa rtlleri n d ~s
Tiirkiye tsh/1/ini' ap Ida m ale ta ve

legiyle sosyal-demokrat hiikii mc-t tarafmdan konan 1rl<i;:1 goc
(yabanc1lnnn tilkeye girmcsi l
yasag1na kar$, mC,cadele elmckteclir. AI<P (il,l - Ll , Norvei;:li i$~:i.
!erle yabanc1 i~c;;ilerin birligi ~ia .
nn, ileri sil nne ktedir.
,TiiI<P. AKP IM-L.l'n in ;;,, .
dei·lik ettigi s:n1f m(icadcles i ni
clE•sleklemekle ve sosynl-emperyalizmin Svalbart Adas1yla Barent Denizindeki k1:;lurtmalaro ni
mahkum etmektedir. AKP (M Ll 'nm, Norvec; prolctaryas, 11111 ve
halkinm her 1ki s0per de\'lete.
kendi illkele1·inin ,burjuvazisine
ve tt'1111 gericilige kar~, verdig i
111liC,ld1'it!yi lm rai·l, bi,· sekild e
cl1;steklemel<teclir. Tii KP. AI<P
I M -1.l 'nin Norvec,: 1eycilcriylc yabanc1 i$c;ileri ortak m ucaclelede
bidc$tirme <;ah$m alarn11 canelan desteklcmekte ve bzellik le
Norvec;'teki Ti.Irkiyeli i$i;:ileri
Al<P (M-Ll 'nin c;izgisini ve c;:alt~1nalann1
ct~stcklemeye
maktacl1r ...
Her iki pnrti Marksizmin savunulnuts1 ve reviz}onizn1e kar51 mucad~le lrn11usu nda ~ 11 g6ri1 s\erdc bir1c~!i ldcri n1 ac;,kl a
m 1~brrl :1·.

• AKP (M-U ve Tiil<P, bu•.un mod-:;·n rc-v1zyon1stlr nn Lehlil.: 0li. ka.rs1 c1 ~vn n1 c 1 aja1,1la 1· o! •
cluldan konus•mcla gorii> bidig1
ic.:indccli:·l r.i·. Mc,dern reviz.yoniz101e trn1·~, a 111ans1z bi r 111,1cadele
,·ermc ksizi n mil li lrnrtulu~ ve
s0:;y;,.Iizm ic,:in m(:r.ade\e ed1le
mez Her il<i parL1, revi1.yonizme
kar~, ya ln1z kc ndi tilkelerincl ~
d cf•, I b(1t(in d tin y,ida milcacl ele
e111,evi orla !, gi>rcv ,,\arak 1!61·
111e l<l crlirlcr

VI'

Tiil<I'.
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kan Ma,o Zed ung·un MarksizmLeninizrnin g eli~mesine yapt1g1
btiyiik l<atk1y1 vurgulamaktac\,r.
Onun eseri , bilimsel sosyali,.,,, e
klasik bir katk1dir ve ulusla raras1 Marksist-Leninist hareket
tarafmd an Marks"m, Engels'in ,
Lenin'in ve Stalin'in eserlcriylc
birlikte incelenmelidir.•
Ortak 81ld iri da ha sonrn.
c\ev1·im ve sava$ cgilimle1·i nin
yukseldit:ini belirtmektc, iki su per devlclin dunya halk\an n1n
clil~rnanlan • olcluklannt
vurgulamakta ve onlar arasinda
i;:ikacak sava$m - haks1z bir sava~• olacag1111 ac;:1klamaktad1r.
Ortak Bildiri ~oyle devam etmektedi1.'': --Eger ycni bir clftnya
sava$1 c;:1kF1rso , bunun en muhtemel kundakc;,s,. yay1 hna h,rsL
c\olay1s1yla sosyal-emperynlizmdir...
OrLak 81ldirin in U<; Dunya
1'eorisi hakkmdaki g6rft,;0 ~oy lcdi,· :
- AKP (M-Ll ve TiiKP, bizzat
i'v!ao Zeclung yolctas tara.fmdan
haz1rlanan ve dilnyadaki cli:itt
ba~ltca <;eli~meden hareket eden
Oi;: DLinya Teoris1nin komilnistleri n eliqde dilnyantn bugCmku
clurumu n u ve sm;f ili>kderini en
ai;:,k b1r ~ekilde tahltl eden giic;10 bi r silah oldugu g61t,,;u11declirle1·.,.
Da h n son rn 6i ldll"i. het· ilu
- parlinin •Sosyalis t <;in ve sosyalisl Arnavutluk tie dayant~mala nnt• vurgulamakta ve •Cin I<om(in,st Partisi ile yeni Ba$kant
Hua Cuo feng yolda~i ka r>1 -d cvri rnci D5rtlil C:et.eye kar~1 mtica·
· d cleclo clestekled ikleri ni , belirL
me ktedir Bildirinin sonund a .
r.: r ik i parti, , Marksist-Leninisl
hareketin birligin i ve iki parti
nin birbirine verdi g i desteg,
g(ic;-le nd innek i<;in ,ah~acaklan ni ., ~r• kla n~ktad1r\ar.

soyle devam etmektedir :
, i~i;:ilerin Komunist Partisi
<Markslst-Len inistl -AKP (M-LlTiiKP'nin onderlik
ettigi sm1f
miicadelesi ni ve ileri siirdiigil
talepleri tiimden desteklemektedir. AKP fM -Ll. bu miicadelehin
hakh ve dogru ilkelerle y(iri.ituldiigi.in0 gorm ektedir. Ttirkiyeli
yoldaslann sm1f miicade lesinde
kaze.nd1klan tecrubelerde i:igrnnilecek c;ok ~eyin bulundu gunu
tespit etmektedir. AKP !M-Ll.
Norvec; proletaryas1na ve halk1na TiiKP'nin . Tiirki ye proletar yasmm ve halk1111n yC,ruttiit,u
mucadeleler hakk1nda bilgi vermeyi enternasyonahst bir gorev
saymaktad1r. TiiKP'nin h e r ild
su.per devlete. gericilige ve revizyonizme kar$t mucadelede l<azand1g1 ba$anlar, aym -zama nd a
AKP !M-LJ 'ni n d e ba~anla n - -

AROUND THE WORLD
MIDT-ØSTEN:
President Sadat besøker Israel
Lørdag 19. november reiste
den egyptiske presidenten
Anwar Sadat under mye oppstuss på gjesting til staten Israel. Alle verdens store
Israel-venner, med den amerikanske og den norske regjeringa blant de fremste, håper
at dette skal lede tu anerkjenning av Israel og «fred» I
Midt-Østen. I vlrkelighe_ten
var Sadats reise til Israel et
skadelig svik mot de arabiske, og særlig det palestinske, folkets nasjonale Interesser .
Det kan aldri bli noen varig
fred i Palestina og MidtØsten så lenge stat en Israel,
som er opprettet på det palestinske folkets territorium,
fortsatt eksisterer. En varig
fred kan bare oppnås når det
er etablert en demokratisk
palestinsk stat for såvel jøder
' som arabere og sionist-staten ·
Isr ael ikke lenger finnes.
Dette kan ikke oppnås ved
forsøk på forsoning med de isra,
elske myndighetene. Heller
ikke ka n det oppnås ved oppretting av en palestinsk
«mini-s tat» på vestbredden
· av Jordan-elva. En demokratisk palestinsk stat krever at
sionist-staten Israel blir slått
av det pa lestinske folket
gjennom væpnet kamp.
Sadats reise er skadelig
fordi den åpner for en faktisk
anerkjennelse av staten Isra-

el. Den er farlig fordi den åpner for oppretting av en palestinsk «mini-stat» og fordi
den peker mot oppgivelse av
den væpnete kampens vel. De
palestinske
frigjøringskjemperne og folkemassene I
de arabiske landa har med
rette fordømt Sadats reise
som et svik mot dem .
SOVJET HYKLER
Sovjetunionen prøver på
hyklersk vis å delta I kritikken av Sadat og telegrambyrået Tass skriver om
«en sammensvergelse av Imperialismen, sionismen og
arabisk reaksjon». Sovjet har
selv drevet et aktivt underhåndsdiplomati med staten
Israel i årevis. Den sovjetiskamerikanske
Felleserklæringa om Midt-Østen av
2. oktober iår betydde at Sovjet oppga kravet om anerkjennelse av den palestinske
f rlgj ørlngsorganl sasjonen
PLO som eneste legitime representant for det palestinske folket. felleserklæringa
oppga også kravet om det palestinske folkets rett til å opprette sln egen uavhengige
stat og om israelsk tilbaket rekking fra områdene som
ble okkupert i 1967. Sovjets undertegning av Felleserklæringa er et dolkestøt mot det
palestinske folkets kamp som
langt overskrider Sadats.

Palestinere demonstrerer i Beiruts gater mot Sadats Israelbesøk. Mange steder ble egyptiske flagg bre nt.

Fransk revisjonist hyller
røverkrigen i Algerie

d1~.•
Ortak Bildirinin AKP CM-LJ'
nin mu.cadelesi ile i lgili 3. mad·
desi aynen ~6yled ir :

Apent brev fra ft'!ohammed
til franske arbei!!e!.f!.......,

•Fremmed

dets medisinske kontroll~~ god·
Jeg er en algirsk arbeider· D~t
kontroll -leger osv. Me~ade som
er 25 år siden jeg utvandra . til
tar 1kke følgene av en s d t r I
Frankrike og begynte å arbeide
er tem år gammel. Og et ~eg
for det franske borgerskapet.
fem år jeg ttar v~rt plageh~ndl·
Jeg har ødelagt helsa mi. Og 1 ble likevel anerkjent som
dag, når jeg har sett herr Stole• · a
t fra begynnelsen av·
et
rus avgjørelse, en avgjørelse
k
reise tilbake til vårtke1Ie
d med god helse. Jeg s
som han har tatt for oss, lnnvan·
I5:n
vite hvor mye en tu
r
drerne, det at han betrakter oss
gJerIJ~
million gamle franc) ev
SQm en fotball mellom to lag ...
lapp
d
g
når
man
er
ute
a
.
Men han har glemt at
1
ve rdd tila å, arbeide'! _En
fremmedarbeideren når han er
r st-0teru SJØi
kommet til Frankrike, 1tar stan
lapp ... her nok til å gå ut med
gjennomgått
en
medisinsk
engang ha
e en kveld, Og vi,
Undersøkelse. Man kommer
kompisene esI:ruk for en tusen·
Dled god helse. Men knapt er
vi har lkk
helsa vår.
D:IIUJ kommet så oppdager man
lapp, men for nln a som han
at det tunge ~g farlige arbeidet,
venne beslut
1 å splittelse
det er for oss. Man godtar, fo rd1
har fatta, vil f~:::ke arbeiderne
man er reist 3 ooo kilometer for mellom de11arbetderne.
lkommehlt
og fremme
Det er try~desystcmet og alle

irvll

:en-

v1f~~

g

arbeiderne er for kostbare for
oss ... » For mens de har utbytta
fremmedarbeiderne I årevis,
har de tjent på vår bekostning,
men nå er det et stort flertall
som har forstått og som kjemper
for våre krav slde om side med
våre franske kamerater. Fordi
man har forstått, fordi man uro•
er det franske borgerskapet, for
eksempel I streikene den siste ti•
da rengjøringspersonalet på
undergrunnsbanen og stadig
aktuelle på Sonacotra.
Når det gjelder meg sjøl, er
det 25 år siden jeg kom til Frankrike. Det som jeg har tjent, har
·eg tapt på helsa. I dag vil Ingen
J
seg om meg. Den gangen ble
~ry fordrevet av den franske
t:1oniaJ.lsmen I landet mJtt, og

jeg kom til Frankrike. I dag, ennå en gang fordrevet av den franske imperialismen: billett turretur ...
Men j eg har a ldri gitt meg
over, og jeg vil aldri godta utbyttinga, enten den skjer i
Frankrike, eller i mitt eget land.
Paris 9. sept. 1977
(fra avisa
Mohamed
I, 'humaniite Rouge)

De t franske revisjonistpartiet
F r ankrikes
«Kommunistiske»
Parti
(PCF) elsker både Moskva
og den franske imperialismen. Typisk eksempel på
dette er det at revisjonistordføreren I byen St. Etienne
nylig deltok i åpninga av el
gate Ul minne om den franske røverkrigen i Algerie
1954-62.
Gata
heter
«Algerie-veteranenes gate»
og er som en blodig fornærmelse plassert i et s trøk der
det er mange algirske frem-

medarbeidere bosatt.
Revlsj on! s t-o rdføreren
Sa-nguedolce innviet gata til
minne om den
blodige
utryddelseskrigen i Algerie
der hundretusener av algirske patrioter ble myrdet,
med disse orda: «Denne seremonien har meget stor betydning, for den minner oss om
de hundretusenvis av ungdommer, hvorav tretti tusen
ikke vendte tilbake, som var
engasjert i det algirske drama.»

Frankrike truer Vest-Sahara
Frankrike truet i november med å bruke makt mot
Polisariofronten
I
VestSahara for å få frigitt åtte
franske eksperter fronten
'\Jar tatt til fange.
Vest-Sahara er en tidligere
fransk koloni som grenser
opp til Marokko, Algerie og
Mauretania. Høsten 75 ble
Vest-Sahara delt mellom Marokko og Mauretania da Spanias
koloniadministrasjon
ble trukket ut.
Den væpna frigjøringskampen mot de spanske
kolonistene tok til allerede I
mal 73. Pollsarlo-fronten har
hatt stor framgang og styrke-

ne fra Marokko og Mauretania har hatt store problemer,
selv om de støttes av viktige
imperialistiske stater som
USA
og
Frankrike.
Sovjetunionen har også sluttet en meget lønnsom avtale
om fosfatutvinning med kong
Hassans regime I Marokko.
Vest-Saharas viktigste rlkdomskllde er nettopp fosfat,
og Pollsarlo-fronten er I sin
fulle rett til å ta tiltak mot at
landets ressurser plyndres
av okkupasjonsmaktene ved
hjelp av utenlandske eksperter. Den franske Imperialismen har Ingen rett tll å
blande seg Inn.

....
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SA/BAL
MITRA CALCUTTA:
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STILL 10 000 POLIT/CAL
PR/SONERS IN /ND/Al
The movement for the release of the political prisoners had great significance in the struggle against
lndira-fascism. But the struggle is still continuing.

HE WAS TORTURED
IN 46 DAYS
Pritam Singh is 51 years old and runs a
small holding in the village of Kala Sanghian
in the Indian Punjab. With 25 acres of land giving an annual income of 2-3000 kroner, he
can just manage. Until Spring 1973 he was a
sub-officer in the Indian Anny, Sikh regiment.
flis two sons were both politically active, and
joined the marxist-leninist movement after
the peasant uprising in Naxalbari in 1967. His
brother's son was also a revolutionary.
On 13th April 1973 his brother's
son, Jogundar Singh was shot.
Officially thjs h1J.ppened in an armed clash between the police
and the revolutionary «naxa lites». What really happened was
that the police assaulted the village, surrounded the house. got
hold of Jogundar Singh and killed him on the spot with 22 hullets.
Pritam Singh's two sons went
!mmediately into hiwng and have been underground since then
- even today they are not sure
they won't be imprisoned. Their
father has not seen them for more than 4 yea rs.

dif{erent

Ul'IU'ER.COVY.R.

REFUSEDSLEEP
- Wilh a candle they burned
fli:. my head and other parts of my
body. They stabbed me with a
knjfe and hammered nalls in my
hands and back. They stabbed
me in the soles of my feet. During trus entire periode I was refused normal sleep. At one time
I had to stand upright with my
hands on my back, forbldden to
move for 10 hours a_day. That
continued for 8 days. They wanled to know where my sons were.
aut I never told them anytrung.
Not speaking isa class question.
THE POLICE GAVE UP
AFTER 46 DAVS
When the torture dld not give

MER STOFF FRA
INDIA PAKISTAN
OG BANGLADESH
I DAGSAVISA
KLASSEKAMPEN
Kla.~sekampen bringer for
tida. en artikkelserie fra Indl a, Pakistan og Bangladesh.
Artiklene har stått følgende

26/10,

2/11,

({Classes)) .

9/l.1,

1.2/11, 16/11, 21/11, 23/11 og
26/11. Flere artikler vil komme I tida. framover.
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Klassekampen spoke with Sa·i ·
bal Mitra, who is the chairman
of the Bandimukti o ganadabi
(prastuti) committee, that is,
the preparatory committee for
the release of the polilical prisoners and mass demands. This
comm ittee is organised in West
Bengal.
Saibal Mitra tells :
- Our rum is to have all the
political prisoners released,
whether they are revolutionary
communists, naga/mlzo-rebels
or belong to other groups which
Indira Gandhi has persecuted.
The Janata governement is now
trying to escape its election prom ises by declaring a number of
political prisoners «crlminals»
who cannot be included in any
amnesty.
- What is the situat-ion in
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day, as from in October, only 125
prisoners have been released. In
the beginning they declared that
there were only 60 polHical prisoners , but we have documented
that the re are 1 000 in trus part of
the country alone. They have
now had to admit that this is correct.
-

How do you work?

- The struggle for the release
of the prisoners is our main task,
but we aiso take up other struggles and give support to the poor
peasants and workers economic
demands. We use signature list
campaigns, sit-in strikes and demonstrations. Hunger strikes
are the main form for struggle in
the prisons. When we begun in
Spring, we were 15-20 activists.
Now we reckon we number a bo-

ut 50 000 in West Bengal.
- Whal is the situation in the
rest of l1ulia?

- The num ber of political prisoners is now estimated to be
10 000. Outwith Bengal, there is
the «People's Union for civll rights», led by the Memberof Parliament, Krishnan Kant. The Union has no local branch here, but
we cooperate with them. However in recent months, trus committee has not been very active.
We hope that this situation will
change. Because it is only through a mass movement throughout India that the Janata government can be pressed to meet our
demand: Complete and unconditional r·elease of all political prisoners in India!

W est B engal ?

Torturstilling kje nt som «pape•
gøye-pinnen».

- Our committee is working
out from the «Lefl Front» government's own promise before
the ele ction, which was the release of a ll political prisoners before the 15th August. Butuntil to-

Firmly lied over blocks of ice.

Prlsoners

trom lhe ruHng class have stan-

When tms happened, Prltam
Singh found it a lso correct to keep himself away from the vill age
for two months, because relatives of the wanted revolutionaries were often themselves a rrested. While he was away, the police ransacked his house, · tore
down the roof, broke open a ll
cupboards and trunks. All personal belongings were confiscated.
When he re tu rned to the vill age
he was mmself arrested. Prilam
Singh sat in prison for almost 4
continuous years, up until May
1977.
The first thing h~ met after his
arrest was the torture in the interrogation centre in Amitsar.
He was tortured continuously for
46 dayJ>. The aim was to gel mm
to disclose where his sons were
in hi ding. He tells about the methods they used:

datoer:

any results after 46 days the police gave up.· Pritam Singh spent
the rest of the time in various
prisons: In Amritsar, Jullundur
and Kapurtha la. He tells: - During tms period my wife had a
nervous breakdown and comm itted s uicide. Her· sons were
wanted and had gone underground, her husband impr-isoned
and tortured. Our house was
completely destroyed and all belongings had been taken by the
police. She wasn't able to continue living.
- How were the conditions in
prison?
- In lndian prisons there are

The victorious Janata-alliance assured before the
election that ALL political prisoners would be immediately released. But in India as in other countries, bourgeoise election promises are quickly forgotten. And even if tens of thousands have been released, among them all the bourgeoise oppositionists, it appears that Janata still continues persecuting and imprisoning the revolutionary communists
and the rebellious minorities.

I )
/

Jron nails were hammered into
thelr fingernails.

dard A a nd certai n rights. I had
the lowest standard - C -that
is, a cell withou t a bunk or bed. I
slept on a concrete floor the w hole time. The food was terribie . I
was given only roti ( Indian fla t
bread) and water. r never got
eggs, fruH, miik , tea or rice. I
sat in an isolated cell and was
neve r a llowed out. I wasn't allowed any visitors a nd no-one spoke tome.
ARRESTED AFTER
TWOWEEKS
I came oul in 1976. But after
two weeks of freedom, I was
again arrested, on fal se charges
of murder and lheft of weapons.
A police informer in the di strict
was liquida ted during the time I
was out. It was the same informer, who several years before
had informed the poiice about
my brother's sons. It took one
year before my case came up.
But in the meanllm e, Indira
Gandhis fascist government was
overthrown. The case came up
in Jullundur. The judge feit freer
to judge the case after Indira's
defeat. After the «evidence» had
been presented against me a nd
another charge read up, the judge declared It as ridiculous, acqultted us and ordered the prison authorities to release us immedlately.
Pritam Slngh uses few words
when he speaks. He has now and
then to force hlmself to continue
to speak. But he wanted me to
wrlte his story, sothat people in
Norway would know about what
happend
under the fascism In
India.
ONLYONETHINGCAN
LIBERATE WE POOR
PEOPLE - REVOLUTJON
- Now I have the same opinion as my sons, he says. In this
country there Is on.lv one trung
that can liberale us poor people
- revolution.
When I was young the peasants here believed In Russia.
But In India we have noticed that
the Russtans have changed. Now
they are here In the same way as
USA. They have supported Indlra Gandhl's fasclsm . There Is no
soclal!sm in Russla. The poor
peasant and farm workers In
thls village here wlll follow the
way of China.

TRUE FACE OF
INDIRAS FASCISM
On 25th June, 1975, lndira
Gandhi imposed an emergency
situation in India. After that
there was complete fascism in
the country, with mass ·arrests
of both revolutionaries and bourgeoise opposition politicians,
torture and murder, forced sterilisation of the poor and complete censorship of the Press.
Bul before that happened, Indira Gandhi's regime had carried out many preparatory _measures. Already before 1970, the
government had begun a terror
campaign agal.nst marxjstleninlsts a nd other revolutionaries. The rebellious national minorities such as the naga and mlzo peoples in the North East India were s imllarly treated. At
that time the revolutionary communists - 'naxalites' - and other rebels were declared to be

outlaws and could be imprisoned
without trial and sentence. Many thousands were shot by the
.p olice. Officially this happened
in «armed clashes», bul in reality they were laken prisoner and
murdered in cold blood.
But the terror did not consolidate ·Indira Gandru 's regime.
There were enormous economical problems, corruption was
worse than ever. Even within
the ruling ciass of big landowners and pro-imperiallst hig capitalists, dissatisfaction with the
misrule of the Congress Party
and Jndira Gandhi grew.
When Indira Gandhi in addition was found guilty a nd condemned for falsifying the elections
on 12th June, 1975, she felt that
her position of power was serio,
usly threatened. The answer she
gave was an emergency situation and fascism. More than
100 000 were imprisoned for poliUcal reasons. Women were raped in prlsons. Different forms
of torture was the usual routine

during hearings. Beating up ,
stabbing, electric shocks, burning wax or cigarettes on the
s kin, cruli powder in the rectum
or rubbed into a sore, all these
were much used methods of torture .
Another terror against the poorest people, those without caste
- ha.rijans - was forced sterilisation. This campaign was led
by the son of the Prime Minister,
the gangster Sanjay Gandhi. Poor people were picked up, interned and sterilised without any
conslderation to age or marriage status.
In tms perlod there was only
one political party besides Mrs
Gandhis own wruch supported
trus fascist terror. Tms was the
Moscow-revislonlsts
in
the
«Communist» Party of India
(«CPI»). TheY. helped by informing, participated tn the mass
arrests and defended the censorsrup of the Press. And Pravda in Moscow wrote «Democratic forces are supporting the arre_sts of the leaders of the rightwmg orlentated parties which
the authorltles ha ve carried out
The lmplementatlon of th~
cens?rshlp of the Press will also
depr1ve the monoply newspapers of the posslbility of continulng to encourage an antlgover~ment campalgn». (The
quotahon Is also given in Kuldlb
N ayar: The Judgement page
51.)

Rejolclng In the streets after the defeat of Jndira Gandhi.

'

But even the terror and the
suppo~t
of
the
sociallmpenallsts could not save Indira Gandhi. A strong democrattc
student movement tncreased in
GuJurat. Jayaprakash Narayan
( JP) took the lnitlative to found
the ~ovement for citlzens' rig~ts m Bihar whlch galned si
f1cance throughout the c oungrut·
ry.

., .

lndiraGandhi.

The communlst revolutionaries
throughout the country began
act(vely
struggling
against
Indira-fascism.
In order to prevent an up rising
and to give a mask of legality to
her own regime, Mrs. Gandhi
had to announce the long postponed parliamentary electlon. But
she mlscalculated. Fasclsm and
Soviet's support had summoned
b? th the USA-orientated bourgemsle, parts of the big landowner
class and the national bourgeois1.e into one party : J ana ta. In addi tlon the Congress Party spilt.
The electlon became therefore
mor.e a referendum for and
against fascism than a parllamentary electlon. And after a
bitter defeat for the Congress
a nd . the «cPI», the Jndlrafascism was brushed aside.
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Rådet for innvandringsspørsmål har lagt fram sitt fOI·slag til
nye r e tningslinjer for innvandringspolitikken. Disse skal
gjelde når den nåvæ rende innvandringsstoppen blir opphevet.
Kort skissert går forslaget ut på
at det skal innføres nye former
for kontroll og begrensninger.
Hovedpunktene i innstillinga er
disse:
- Hvert år skal det fastsettes
,... et maksimumstall for innvandring av utenlandske arbeidere. Det skal gis unntak for de
samme grupper som I dag gis
dispensasjon fra innvandringsstoppen.
- Ved førstegangs enkeltsøknader om arbeidstillatelse skal
avgjørelsen
bygge
på
en
arbeidsmarkedsmessig vurdering. Stillinger skal ikke kunne
tilbys utenlandske søkere før de
har vært meldt ledige for personer som nå arbeider i Norge.
- Praktiske hensyn skal av-

s>ol ,1c1g,ces

gjøre når det skal legges vekt på
g ruppe import av a rbeidere.
- Rådet godtar at utenlandske leie firmaer, spesielt i
oljeindustrien, kan bringe inn
sin egen arbeidsstokk for korttidsoppdrag.
F aglig utvalg i AKP(m-1) vil
skarpt avvise dette forslaget.
Etter vår oppfatning er Rådets
forslag et framstøt for å videreføre
den
nåvære nde
innvandringsstoppen under et nytt
nav n . Da de nåværende reglene
ble Innført i februar 1975 prøvde
regjering og Storting å dekke
seg bak at den s kulle være
«midlertidig» og tida nyttes til å
forbedre
vilkårene
til
de
fremmedarbeiderne som alt er i
landet. Dette har vist seg å være
en bløff. Fremmedarbeidernes
økonomiske og sosiale proble m er har ikk e endret seg, husnøden er like akutt. Samtidig
har innvandringsstoppen blitt e t
grunnlag for økt undertrykking

og diskriminering av fremmedarbeidere som prøver å få
a rbeids- og oppholds tillatelse i
Norge.
Hovedpunktet i Rådets forslag
er at innvandringa til Norge helt
og fullt skal reguleres etter kapitalens og statens behov for billig
arbeidskraft. Det samlete anta llet som gis arbeids- og oppholdstillatelse skal s trengt begrenses til arbeidsmarkedets
behov. Sam tidig åpnes bakdøra
for
en friere
import av
fremmedarbeidere til korttidsog sesongarbeid. Men disse arbeiderne vil ikke e ngang formelt
ha induviduelle rettigheter og
må forlate lande t etter e ndt oppdrag.
Stort klarere kan det ikke s lås
fast at Råde t for innvandringsspørsmål bar·e prøver å vider e før e
den
nåvær e nde
innvandringsstoppen under en ny
e tikett. Fremmedarbeiderne er
en industriell reservearme som

FRITT <<VALG>> PA NORMA I OSL
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maksimal profitt. Framfor alt
ønsker Rådet å innskrenke
mulighetene for at arbeidere fra
Asia, Afrika og Latin-Amerika
skal komme til Norge. Under
innvandringsstoppen har denne
rasistiske politikken ført til at
nesten 90% av nye arb eidstillatelser gis til søkere fra den
«hvite» de l av verden. Det fins
utallige eksempler på diskriminering og polltitrakassering
pga. hudfarge og nasjona litet.
F aglig Utvalg I AKP(m-1) vil
på ny stille kravet om at innvandringsstoppen oppheves. Vi
v il på et prinsipielt grunnlag for svare utenlandske arbeideres JI.
ke rett til indi vidue lt å kunne søke og få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge uten noen form
for diskriminering. VI avviser
a lle former for gruppeimport,
korttidskontrakter og liknende
forsøk
på
å
innskrenke
fremm edarbe idernes demokratiske rettigheter. Når kapitalistklassen og staten prøver å bruke
import av arbeider e fra utlande t
for å presse ned lønnsnivået,
Innføre
særlig
reaks jonæ re
arbeidskontrakter o.l. , så må
arbeiderklassens svar være felles organisering og kamp m ot
u t by tting og undertrykking på
t vers av alle n asjona le skiller.
Oslo, 27/11-77
Faglig Utvalg i AKP(m·l)

.,
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Sparken elli
munnkurv'
«Avstå fra Deres form for samfunnspolitisk disku,: sjon og påvirkning overfor bedriftes øvrige ansatte" eller «motta umiddelbar oppsigelse" .
Delte var valget en arbeider ved Norma Prosjektilfabrik i Oslo fikk den

Britt Andreassen, politisk oppsagt fra Norma Projektll.

en s6wel bak

KLASSEKAMPEN
16 SIDER HVER DAG
Fra 1. januar 1978 giør dagsavisa KLASSEKAMPEN et
nytt steg framover. Da kommer avisa med dobbelt sidetall
- 16 sider hver dag. Dette vil bety:
• Bedre og breiere nyhetsdekning.
• Bedre plass for innsendere og korrespondenter.
• Mer stoff om sport og friluftsliv.
• Mer kultur og skjønnlitteratur.
• Populærvitenskap og kronikker.
• Flere og bedre reportasjer.
• Mer Radio/TV-stoff.
• Mer ungdomsstoff.
for nye abonnenter blir avisa introdusert med et spesielt
tilbud: Kr. 490,- pr. år, 245,- pr. halrlr, 123,- pr. kvartal,

og 41,· pr. mnd. Dette tilbudet gjelder NYE abonnenter
S'Offl tegner ,eg f• 1. mars 1978.
.
ABOØJJE.R,; PA DAGSAVISA KUSSEKAMPENf
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Fremmeda rbe idere som r eiser hjem «frivillig» skal få en
«pr e mie» på 10 000 franc (ca.
12 000 kroner) om d e har a rbeidet i Frankrike i 5 år. De som
har arbeidet kor tere tid får 5 000
fra nc . Med denne g ulrota og ved
å avskjære utenlandske arbeidere fra å få besøk av sine famllier, håper den franske regj eringa å kunne presse fremmedarbeidere ut av landet.
Frankrike har i dag ca. 4 mill.
fremmedarbeidere, de fleste fra
Algerie, Portugal, Italia og Spania. Ca. 1,9 mill. er a ktive arbeidere , for det meste i industrien,
- særlig b ygnings- og bilindus t rien . Mange e r også i renovasjonsarbeld og gjør det tyn gste
og s kitneste arbeidet.
Arbeidsløsheten i Frankrike
er I dag på mer enn en million
mann. Regjeringa håper med
tiltaka å få folk til å tru a t det er
det store tallet utenlandske
arbeidere som har skylda for
arbeidsløsheten. Den håper å
splitte arbeiderklassen, piske
opp hets mot utenlandske arbeidere som den s jøl brakte til' landet under høykonjunkturen tidligere.
Men den franske r egjeringa
undervurderer nok de utenlandske arbeiderne dersom den trur
mange vil reise hjem til enda
verre forhold bare for å få en
e ngangssum på 10 000 franc. Av
49 000 arbeidsløse fremmedarbeidere som er blitt « tilbudt»
hjemsending og 10 000 franc slden 1. juni, er de t bare 3 600 som
har a kseptert «tilbudet».
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Oktober-bokhandelen I Tromsø etter attentatet.
Dy~amitt-attentatet
mot
e tter førerprinsippet og har
Oktobe r -bokhandelen i Tromsom oppgave å be kjempe
sø i fjor har vært oppe i r etten
kommunismen. Planene deog dom e r falt i saka. Etter e n
r es omfattet · ikke ba re
skandaløs rettssak der påtas pre ngning
av
Oktobe r•
Ie myndighe t og forsvarer
bokhandelen men også atten•
samarbeidet for å s kjule
tater mot biler eid av komsannhe te n ble de to hovedmunister og mot et trykkeri i
m e nnene Geir Tom Ha nsen
Tromsø. Her er d et ikke
og l.a.rs Magne Larsen dømt
snakk· om noe vanlig hærtil he nholdsvis 1 år og 9 mnd.
verk.
og 9 mnd. fengsel for «grovt
Rettssaka ble ledet av en
skadeverk».
kje nt agent for det h e mme liMed dette frafalt retten i
ge overvåkingspolitiet, Ole
Tromsø a nklagen etter den
Groth. Sammen m e d de tilsåkalte
«mordbra nntaltes for svar e r _m a nipule rte
paragrafem,. Retten mente
han grovt med forhør av vitat de to m e nneskene som sov
ne ne, og søkte å hindre at viti samme hus som bokhande- ner m ed viktige opplysninger
le n da 2½ kg dyna mitt eksplo- f ikk komme til orde.
derte et pa r etasjer under
Tross den skandaløse r etdem - ikke hadde vært i livstergangen m åtte r etten inn•
fare. Retten avviste også he- rømme at attentatet var en
le tida å se det virke lige inn- uprovosert kriminell handholdet i attentatet: at det ik- ling, og at det ikke fantes n oe
ke var s nakk om noen vanlig
bevis for at AKP(m-1) hadde
kriminalsak
for
«skade- provosert fram forbrytelsen .
viktigste poll·

Del.tø vn.r e t s lag ror den den

tiske attentatet i Norge etter

borgerlige pressa som foran
rettssaka systematisk propaganderte at attentatet var en
«spontan» reaksjon på provokasjoner fra de r evolusjonær es side.

k rigen .
De tiltalte opplyste sjøl at
de tilhører e n fascistisk organisasjon som kaller seg «Nor ges Nasj ona le Sikke rhetsorganisasjon» som e r bygd opp

BEIDERE I FRANKRIKE:
Den økonomiske krisa herjer Europa, og de kapitalistiske regjeringene prøver å velte byrdene over på arbeiderklassen, og spesielt på fremmedarbeiderne:
ingen nye arbeidstillatelser for utenlandske arbeidere
- innvandrere får ikke lenger ta sine familier til landet.
- innvandrere som reiser hjem skat «premieres» med penger.
Slik er den franske regjeringas siste tiltak overfor fremmedarbeiderne. Tiltaka skal tjene til å presse «overflødig» utenlandsk
arbeidskraft ut av Frankrike, samtidig som fremmedarbeiderne
skal gis skylda for arbeidsløsheten og krisa.

PASIA

TROMSØ:
Retten likestiller
mordbrann med hærverlc

vork ». men det

11. auiu!.\ i k ~tbeideten 'f.unne sjølsag\ i'f.ke godta et slik «valg». Arbeidsgi-

vere har ingenting med hvilke politiske standpunkter de ansatte har. likevel
ble arbeideren sparka en uke etterpå. Oppsigelsen var klart usaklig og be_tinga
av ledelsen ved Norma Prosjetilfabriks frykt for at arbeiderens uredde stil og
hennes vilje til å kjempe for arbeidernes interesser. skulle få bred oppslutning
blant de andre ansatte.
·
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STUDY MAO'S THEORY
ON THE THREE WORLDS
In a conversation with a lea der of a third world country
in February 1974, Chairman
Mao Tsetung said:
«In my view, the United
States a nd the Soviet Union
form the first world. Japan,
Europe and Canada, the
middle section, belong to the
second world. We are the
third world.» Further: «The
third world has a huge population. With the exception of
Jo.pari, Asia b e longs to the
third world. The w hole of
Alrica be longs to the third
world, a nd Latin Ameriea
too.»
Chairman Mao Tsetung developed the theory of the divis ion of the world into -three
parts so th at the people· of the
world could distinguish between e nemies a nd frie nds in
the b a ttle against imperia lism and for Uberation so that
they could employ a correct
strategy. The theory which

di vides t he world in three is
in accordance with the devel opme nt of the international
situation in recent years a nd
is an important contribution
from Mao Tsetun g towards
the developme nt of MarxismLeninism.
On November Ist this year
the Chinese newspaper «People's Daily» ran a Iong editorial article entitled: «Mao
Tsetung's theory on the demarkation of the three
worlds» is an important contribution
to
MarxismLeninism.»
This article appears in Englis h in the Peking Review nr.
45 and in Norwegian in the
daily newspaper Klassekampe n 19th November. The art icle is a n important defence
of Chairman Mao's theory
and s hould b e studied by everybody who wants to understand the international s itua t ion today.

Regjeringa jiør knefall
·for Sovjet i arentshavet

Slik

kommenterer

tegneren

KONK i Le Monde de n franske

politikke n ove rfor
arbeiderne.

fremmed-

Den nor ske regjeringa er i
ferd med å presse gj e nnom e i
avtale med Sovjetunionen om
Barentshavet som inne b æ r e r
at Sovjet tilraner seg råde retten over he le
60 000
kvadratkilometer
nors ke
havområd e r , Til «gjen gj e ld»
ha r regjeringa oppnådd tilgang til us le 3 000 kvadratkilometer ost forsektorlinja.
Avtaleforslaget framstilles
av regjeringa som «midlertidig» - for lettere å kunne
presse det gjennom . Regje.
ringa og den borgerllge press~ prover systematisk å for.
tie at _utkastet Innebærer full stendig kapitulasjon overfor

den sovjetiske sosialimperialismens aggr essive krav om
råderett over norske h avområder, Avtaleutkastet inne bærer at r egje ringa full•
stendig oppgir det internas jona lt
a nerkje n te
~ldtlinjeprinsippet for dehng av havområder mellom
kyststater og gjør svær e innrømme lser uten vederlag av
noen art, For å redde ansikt
framstilles
r esulta tet a v
forhandlingene i Moskva som
godt. I sannhet e r kjærkomm e n oppmuntring for Bresjn ev & Co. til fortsatt påtrykk
og aggresjon mot småstater i
Europa og e lle rs!

