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Knus rasis m en'
N

azistane, Carl I. Hagen og
regjeringa har noko til

felles: Dei får folk til å sjå på
innvandrarar og flyktningar som
eit stort problem. Dette synet
må nedkjempast. For det fyrste
fordi dei jævlige levekåra som
får folk til å flykta frå den tredje
verda i stor grad skuldast den
kvite, vestlege imperialismen,
som Noreg er ein del av. Det er
vår plikt å vera solidariske med
folk frå tredje verda.

F

or det andre fordi det berre
er overklassen i Noreg som

er tent med at utlendingane blir
syndebukkar, som får skulda for
arbeidsløyse, helsekøer,
kriminalitet og all anna møkk
kapitalismen fører med seg. Så
lenge arbeidsfolk ser på folk
med anna hudarge som fienden,
sit direktørane, aksjonærane og
politikarpampane ganske trygt.

INNHOLD:
4 NORGE UT AV NATO!
ET SKATTESYSTEM FOR OVERKLASSEN
GATAS PARLAMENT
0 NON FIGHTING GENERATION
i SOS RASISME!
14 TROLLHÅTTAN

-

brei front mot nazismen?

16 NAZI-TERROR I TØNSBERG
16 SITUASJONEN I NORD-IRLAND
22 BASKERLAND
24, TAPERNE

-

palestinske flyktninger i Libanon

25 ISLAM I NORGE

Dei kan halda fram med å ta
arbeidet frå folk, halda lønene
nede, gje oss elendige skulebygg
og overfylte sjukehus,og heller
bruka pengane til vegbyggjing og

Abonnerer du på

oljefond, så lenge Ola
Nordmann trur at Ali og Fatima
har skulda for alt vondt. Og dei
sit trygt så lenge venstresida må
bruka all tida si på kamp mot
rasistar, i staden for å organisera
folk flest til kamp mot

110 kr for 8 nr
kontonr: 0184 47 92131

hovudfiendane; Staten og
Kapitalen.

D asismen splittar oss i
kampen for betre levekår

Rebell blir utgitt av Rød Ungdom.

og i kampen for eit folkestyrt

Ansvarlig redaktør: Magnus Engen Marsdal.

samfunn. Difor er ikkje kampen

Lay-out: Marsdal og Kruse. Forsidefoto: Klassekampen

mot rasismen noko vi gjer "på

Innholdet i signerte artikler representerer ikke nødvendigvis Rød

vegne av" mørkhuda menneske.
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Kapitalistene har fått
den sorterings-skolen
de ønsker seg. Elevene
er taperne i Reform94-skolen.
ølgene av Reform 94 blir nå for alvor
avslørt; tusenvis av elever mangler
lærlingeplass. Tusenvis av lærekontrakter
har ikke blitt noe av, fordi bedriftene
"svikter" i forhold til inngåtte
forhåndsavtaler. Også kommunene vegrer
seg for å ta inn lærlinger.
Elevene blir taperne. Manglende
lærlingeplasser fører til at vi må gå det
tredje året på skole i stedet. Dette er ikke
det samme som å få opplæring i en bedrift,
og det er uten lønn. Resultatet blir at vi får
to slags fagarbeidere, der den med fagbrev
fra skole blir lite interessant for bedriftene.
Reform 94 gjør skolen til en

F

sorteringsmaskin, og det er akkurat det
arbeidskjøperne og NHO vil ha.
Hvorfor skjer det?
Næringslivet har lenge ønska seg en skole
som skiller ut de flinkeste elevene. Det er
akkurat det som skjer nå: Noen tusen har
fått lærlingeplass mens mange står uten.
Når NHO skal forklare hvorfor det
mangler så mange plasser, skylder de blant
anna på at mange elever har strøket i et
fag, har for høyt fravær osv. Altså:
Bedriftseierne får sortert elevene.
Dette står i motsetning til arbeidsfolks
interesser - vi vil at alle skal ha arbeid, vi
vil ha et skolesystem laga utfra elevers og
arbeidsfolks intereser, ikke særinteressene
til bedriftseierne.
DNA+NHO+11Wsvin
Vi tror verken NHO eller DNA-regjeringa
er veldig lei seg for at mange mangler

lærlingeplass. NHO har fått den
sorteringsreformen de ville ha. Karl Glad
bryr seg lite om hva som skjer med de som
næringslivet ikke har bruk for. Og som
vanlig er det Det Norske Arbeiderparti
som har gitt Karl Glad og vennene hans
akkurat det de ønsker seg.
LO-ledelsen har også "gjort jobben
sin": LO stod sammen med NHO om å si
nei til at bedrifter skal ha plikt til å ta inn
lærlinger.

Vi krever at all ungdom skal ha
enten skoleplass, lærlingeplass eller
arbeid. Vi krever lovfesta en plikt for
både offentlige og private bedrifter
til å ta inn lærlinger.
Lærlingeplassene skal finansieres
gjennom at bedriftene betaler inn
penger til et "herlingefond".

Røs k oss i slipset?
NHO oppretta "lærlingetelefon" for å "hjelpa" folk. Vi skal ringja dei fordi dei ikkje har gjort
jobben sin? NEO var dumme nok til å bli med på opplegget, som var berre humbug. Slik
gjekk det då Raud Ungdom ringde for å få hjelp av slipsmenneska:
a

det
er
lærlingetelefonen!
- God dag. Eg heiter Espen og kjem
frå Trondheim. Eg har lest annonsa dykkar
og ser de kan vera til hjelp med å skaffa
lærlingeplass.
- Ja kva yrke tenkjer du då på?
- Eg har gått på kokkelina og kunne no ha
tenkt meg ein lærlingeplass innen
kokkefaget. Kan de hjelpa meg med det?
- Eg trur ikkje det finst lærlingeplassar i
Trøndelag no.
- Nei det er difor eg ringjer dykk, de kan jo
hjelpa meg med å skaffa lærlingeplass,
eller kva?
- Nei no kan ikkje vi hjelpa deg særskilt.
- Kva i all verda kan de gjera for meg då?
- Eg kan sjekka kva fylker som har
lærlingeplassar for kokkar.
- Men eg bur jo i Trondheim, og har
venane mine her. De kan altså ikkje hjelpa
meg?

- Ikkje anna enn at du kan få eit par
telefonnummer av meg. Skal me sjå. Det
er ledige plassar i Austfold og Vestfold.
Ring dei. Hugs å helsa frå oss så går det
heilt sikkert i orden.
Vi fekk eit par nummer vi kunne ringja
i Austfold og Vestfold, og slo fyrst
Austfoldsnummeret. Etter å ha nytta ei tid
på å koma oss gjennom byråkratiet kom vi
endeleg fram til nokon som kunne hjelpa
oss.
- Ja kan eg hjelpa deg med noko?
- God dag. Eg heiter Espen og ringjer frå
Trondheim. Eg skulle helsa frå
lærlingetelefonen åt NHO som sa at de har
ledige lærlingeplassar for kokkar.
- Nei her har vi ikkje nokre ledige plassar,
det har vi ikkje hatt på ei tid. Men ring
attende eit stykke uti oktober, det skal

opnast ein ny restaurant, så då blir det
kanhenda ein plass ledig.
- Men fristen for bedriftar for å ta inn
lærlingar går jo ut 1.oktober. Eit stykke uti
oktober er det jo for
seint.
- Nei då. Det er nok
berre ei særordning de
har i Trøndelag det. Men
send meg ein skriftleg
søknad du. Kanhenda
får du plassen ein gong i
oktober/november.
Så langt kom vi. Vi
prøvde Vestfoldsnummeret eit par dagar
utan å få tak i nokon som kunne gje oss
svar på om det i det heile fantes ledige
lærlingeplassar i Vestfold.
Vi takkar NHO og NEO for den flotte
innsatsen, og ser fram til vidare samarbeid.
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To godt
som
driter i om du
får
lærlingplass
eller ikke.
VCDOLICT,
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lmperialistbanden
NATO hadde toppmøte
i Bergen 24.
september. Den slags
lar ikke Bergens
ungdom skje uten å
vise motstand, kan
Christian Jacobsen
fortelle i tekst og
bilder.
I

Innskyld, kan De vise meg veien til

i■-)Johannes-kirken", spør en eldre
dame meg utenfor barrikadene ved Hotel
Norge. "Det er så dumt med alle disse
blokkeringen i gatene, jeg vet ikke hvor
jeg kan gå henne lengre." Jeg viser
damen veien til Johannes-kirken, rundt
barrikadene, og hun takker. Det som har

gjort bergenserne mest frustrerte ved
toppmøtet, er hverken tanken på Natoaksjonen i Tyrkia, den såkalte "Dynamic

Mix", eller Natos imperialisme ovenfor
den tredje verden, men barrikadene rundt
Hotel Norge, som har sperret av store
deler av den ellers så folksomme Ole
Bulls plass. Mennesker i alle aldre sukker
og mumler om dette virkelig var
nødvendig. Fra utestedet som har
barrikadene rett utenfor døren, ramler det
ut noen som har hatt noen glass for mye,
og de banner og skjeller mot politiet og
de "helvetes stålgreiene".
Miniatyr av verden
Også i ettertid kommer sannsynligvis
bergensere flest til å forbinde NATO med
barrikader og politi, ikke mot den tredje
verden, men på Ole Bulls plass. Natotoppmøtet kunne faktisk virke som en hel
liten miniatyr av verdenssituasjonen, hvor
de rike og mektige satt inne, godt
beskyttet av både militæret og politiet, og
med klare grenser mot resten av verden.
Og utenfor tuslet mannen
i gata forbi, uten egentlig
å forstå alt oppstyret.
Nato-toppmøtet
begynte onsdag 24.
september, og
barrikadene kom opp natt
til tirsdag. Bombesøket
var ferdig, og Bergen var
klart til å motta de ubestridt viktigste
menneskene i verden innenfor sikkerhetsog forsvarspolitikk; forsvarsministre fra

alle
Nato-land,
den
russiske
forsvarsministeren Igor Rodionov,
diverse ambassadører, og ikke minst
NATOs generalsekretær, Javier Solana, til
et uformelt møte. Hva som ble tatt opp er
det få som egentlig vet, men
spekulasjonene går i retning IFORstyrkene i Bosnia, og utvidelse av NATO
østover. Aldri før har jeg - eller så veldig
mange andre - sett liknende
sikkerhetstiltak under et uformelt møte.
Vellykka protestaksjon
Arbeidet med demonstrasjonen begynte
allerede to måneder før selve møtet, og
ble arrangert av medlemmer fra
Sosialistisk Ungdom, Kampanjen mot
Verneplikt, Folkereisning mot Krig,
aktivister fra "Huset", Internasjonale
Sosialister, og Rød Ungdom, som gikk
sammen under navnet "Kampanjen mot
Nato-toppmøte i Bergen". Arbeidet rundt

-Legg ned Telemarkbataljonen!
Tre av demonstrantene som deltok i

protesten mot NATO's toppmøte var
Rød Ungdommerne Ann Theres, Anette
og Lene, henholdsvis 19, 17 og 17 år.
Rebell møtte dem i forkant av
demonstrasjonen.
-NATO er blitt veldig aggressivt,
spesielt de siste årene, og det er viktig å
markere motstand , særlig nå som det
faktisk er ett toppmøte her i Bergen,
forklarer de.
Jentene har klare meninger om hva de
synes om NATO. Anette forklarer at
NATO er noe som de alltid har vært
motstandere av, men før konferansen har
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det hele virket litt fjernt fra hverdagen i
Bergen. De tror ungdommen i Bergen, og
landet forøvrig har det samme synet.
-NATO-spørsmålet har vært litt
virkelighetsfjemt for ungdommen, det
nærmeste de forbinder med NATO er
"Telemarksbatalj onen"
Telemarkbataljonen
Reaksjonene på "Telemarksbataljonen" er
utelukkende negative. Anette mener at
IRF (Immediate Reaction Forces, som
"Telemarksbataljonen" er en del av) bør
legges ned.

-IRF er frontkjemperne for NATOs
imperialistiske politikk. De har blitt et
nytt verdenspoliti som skal kunne settes
inn hvor som helst på 24 timer. Ann
Therese og Lene nikker samtykkende.
-De må jo skrive både kontrakt og
testamente før de kan bli med
- Men hvordan skal Norge kunne
klare seg sikkerhetsmessig uten NATO?
- Det burde være fullt mulig å oppløse
NATO, og samtidig kunne opprette
alternative allianser, med land både i og
utenfor NATO, som utelukkende er en
forsvarspolitisk allianse, og ikke en
aggressiv militærpakt.
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foergen Cosmo
toppmøtet var en suksess, gruppene kom
godt overens, og mange av de ideene som
kampanjen satt med ble satt ut i livet.
Spesielt vellykket var standen, som stod
rett utenfor barrikadene ved Hotel Norge.
En standbukk med et stort forbudsmerke
over Nato-symbolet, innringet i
hønsenetting, og med to fra Kampanjen
mot Nato-toppmøte i Bergen på innsiden,
ikledd mørke dresser, lakksko og, som
ethvert sikkerhetspersonell med
selvrespekt - øremikrofoner. Standen fikk
den oppmerksomheten som var ønsket, og
folk rundt viste stor interesse, desverre litt
blanda meninger om NATO, men
gjennomslagseffekten var kjempebra.

en av de store diskusjonene er om NATO
e— skal utvide østover, til Polen, Ungarn og
Tsjekkia, noe som den russiske sikkerhetssjefen,
Aleksandr Lebed har uttalt seg meget kritisk om.
Selv om Kosmo og de andre maktmisbrukerene
forsikrer om at Natos utvidelse ikke i det hele tatt
skal bli sett på som en trussel mot Russland, har
Lebed uttalt at nedrustning kan bli svært
vanskelig for Russland når Nato-soldater står ved
grensa.
Andre kilder har hevdet at Russland vil
trekke seg fra nedrustningsprogrammet, hvis ØstEuropa blir innlemmet i NATO, og at Russland
kan ta i bruk økonomiske sanksjoner mot vesten.
Også Igor Rodionov, Russlands forsvarsminister,
talte på toppmøtet imot at NATO skulle
ekspandere, og sa at det kunne gjøre situasjonen
vanskeligere imellom Russland og vesten.

0

z

-Boikott Tyrkia!
Klokka fem var det klart for
demonstrasjonstoget. Oppmøtet ble større
enn venta, 400 ungdommer samlet seg på
Tårnplass for å delta i demoen. Også
politiet var sterkt tilstede under appellene,
og fulgte oss med 7-8 uniformerte og et
ukjent antall sivile betjenter. Slagord som
"1-2-3-4, We need your fucking
war", "NATO ut av Bergen, Norge ut av
NATO" og "No need for NATO" ga i en
times tid gjenlyd i en ellers taus by.
Demonstrantene stoppet helt opp ved Ole
Bulls plass, tross politiets forbud, og ble
stående og rope slagord som "Leve
Kurdistan / Biji Kurdistan" og "Boikott
Tyrkia" mot hotellet, hvor Nato-toppene
forsiktig kikket ut bak halv-lukkede
gardiner, trygt barrikadert bak solide
polititropper. Langfingeren ble vist og
demonstrantene begynte å bue hver gang
en av Nato-pampene gikk over plassen.
Med hodet vendt ned mot bakken og med
lange skritt prøve de å virke så uberørt som
mulig, og forsvant raskt inn i svarte biler.

Disse karene
kan smile og le
mens Tyrkia
bruker
NATO-våpen
til å ta livet av
kurdere som
motsetter seg
den brutale
undertrykking
a i Kurdistan.

NATO
(North Atlantic Treaty
ATO
Organization) ble dannet i 1949 med
England, Frankrike og Benelux-landene
som initiativtakere. Disse landene danna
den 17. mars 1948 Vestunionen, med
målet: Sikre fred i Europa og beskytte
Europa mot den røde faren i Øst. 1 august
året etter ble selve Atlanterhavspakten
undertegnet i Washington D.C. Som et
resultat av NATO dannet Sovjet og
Østblokkmaktene senere Warszawapakten. Dette ble de to store blokkene i
"den kalde krigen".
Siden Norge allerede mottok USAs
Marshallhjelp, mente mange, spesielt
ledene personer i Det Norske
Arbeiderparti, næringslivet og resten av

N

høyresida at vi ikke bare burde, men også
måtte tilslutte oss NATO. Venstresiden
protesterte mot NATO-tilsluttningen, men
ble overkjørt av de høye herrer.
Fra kald krig til verdenspoliti
NATO som aktiv militær stridsmakt holdt
en lav profil under den kalde krigen. Fram
til 80-åra var NATO mest en ruvende,
fysisk ubrukt militærmakt, med hovedmål
å bygge større og kraftigere atom-våpen
enn Warszawa-paktlandene. Ute i 80-åra
begynte NATO å involvere seg direkte i
krigssituasjoner utenfor sitt eget område.
NATO ble stadig mer aggressivt ovenfor
land i 3.verden, og inntok rollen som et
verdenspoliti, med USA bak spakene.

Til venstre på
bildet ser du
et kurdisk
flagg. en
parotest mot
Nato-landet
Tyrkias krig
mot
kurderne.

I en krigssituasjon settes først NATOstyrkene inn for å fjerne den parten som
vesten ikke liker, og siden settes det inn
"fredsbevarende" styrker som forhindrer
den uønskede part i å reise seg igjen. De
siste eksemplene på NATOs militære
inngrep er i områder som Kurdistan, det
tidligere Jugoslavia og Øst-Afrika, særlig
Somalia. I alle disse landene har NATOstyrkene vært uønska av store deler av
befolkningen.
Den berømte "Telemarksbataljonen",
eller NATOs IRF ( Immediate Reaction
Force) styrker i Norge, er norske
ungdommer som skal kunne settes inn i en
krigssituasjon hvor som helst i verden i
løpet av 24 timer.
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Skattesystemet
Vi blir opplært til å tro
at skattesystemet er et
slags Robin Hoodsystem, som henter
inn penger særlig fra
de rike, og deler dem
ut igjen, særlig til de
fattige. Rebell kan
lære deg noe du aldri
kommer til å lære på
skolen: Det er
omvendt!

Man kunne
skaffet 50
milliarder
kroner til
skoler.
sjukehus og
Unen velferd
bare ved å gi
kapitalistene
samme skatt
som det er pi
vanlige
arbeidsinntekt
er.

D

e rike har mye lavere skatt enn folk
flest. Overklassen har brukt staten til
å lage et skattesystem som gjør dem sjøl
rikest mulig. I denne artiklen vil vi
forklare to eksempler på hvor råttent
skattesystemet er, og det fins mange flere.
Eksemplene er hvordan skatt på kapital
(kapitalister) er mye lavere enn skatt på
inntekt (arbeidsfolk), og hvordan de
rikeste sniker seg unna skatt på formue.
Skattesystemet i Norge bygger på at
nesten all skatt er skatt på arbeidskraft.
Beskatningen av kapitalen og av
kapitalens inntekter er svært beskjeden.
Dette blir særlig ille når vi vet at det som
kalles "kapitalinntekter" egentlig er

Unnskyldninga
skattlegges mye hardere enn arbeidsfolks
inntekt fra eget arbeid.
Et eksempel fra de ligningns-listene
som ble lagt ut nå i høst, kan vise hva vi
mener. (Eksemplet er hentet fra Dagens
Næringsliv 19. sept. i år)
Familien Kolberg i Asker eier
bilfirmaet Kolberg Motor AS. 1 1995
mottok de 30 millioner i utbytte fra
selskapet, dvs. inntekter skapt av de som
jobber i firmaet. Egentlig er slikt
aksjeutbytte helt skattefritt i Norge, men
for å gi inntrykk av at det skattlegges,
lager man følgende formelle vri;
Familien Kolbergs utbytte er
"skattepliktig" kapitalinntekt 30.000.000
Derfor blir de lignet 28 prosent
skatt av kapitalinntekten sin = 8.400.000
Men i denne skatten gjøres det et fradrag
for noe som kalles "godtgjørelse", som
beregnes til 28 prosent (av 30.000.000)
= 8.400.000
Dermed blir den skatten som
Kolbergfamilien skal betale av utbyttet sitt
beregnet slik:
8.400.000 - 8.400.000 = 0 (null)

kapitalistens inntekter fra andres arbeid,
for det er jo ikke aksjeeierens eget arbeid
som gjør at han kan tjene millioner hvert
år. Slik inntekt burde jo egentlig

6
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I ligningslistene som kunngjøres i
avisene, presenteres dette som om
Kolberg-familien har hatt en skattepliktig
inntekt på 30 millioner og har betalt 8,4
millioner i skatt. Sannheten er altså at de
ikke har betalt 5 flate øre i skatt av
utbytteinntekten sin! Men ifølge ligningen
i Asker for 1995 er Jan Bernhard Kolborg
Askers største skattyter! (Dette er altaå et
helt virkelig eksempel.)
På denne måten lures vi til å tro at
skattesystemet er i slekt med Robin Hood;
kapitalistenes aksjeutbytte er egentlig
skattefritt, men de gir inntrykk av at de
betaler 28 prosent skatt av det. Når
ligningslistene gir inntrykk av at de fleste
store kapitalistene betaler store beløp i
skatt, er det altså i de fleste tilfeller ren
bløff!

Hvordan unskylder de seg da, når noen
avslører at aksjeutbytte er skattefritt i
Norge? "Jo", sier kapitalistene, "grunnen
til at ikke vi skal betale skatt på
aksjeutbyttene og det meste av
aksjegevinstene våre, det er at disse
inntektene allerede har blitt skattlagt en
gang før: Aksjeselskapet har jo betalt
skatt av sine inntekter (utbytte til
aksjonærene betales av selskapets
overskudd ved slutten av året). Hvis også
vi skulle betale skatt, ville det bli
dobbeltbeskatning! Aksjeselskap gir
utbytte som betaling for å ha brukt vår
kapital (aksjepengene), og siden de
allerede har betalt skatt av de pengene de
betaler oss med, er det helt rimelig at ikke
den som mottar utbyttet også skal betale
skatt". Sier kapitalistene.
Dette kan jo høres rimelig ut„
men prøv å sammenlign med situasjonen
til vanlig folk, som lever av lønn og ikke
av kapital! Tenk om hjemmehjelp Anne
Olsen skulle si det samme: "Når jeg
bruker av min beskattede inntekt til å
betale for bruk av andres arbeidskraft, må
det selvsagt bli skattefritt for
mottakeren!" Da skulle det bli skattefritt
for rørleggeren som reparerer lekkasjen i
vasken hennes. Men det er det jo slett
ikke!
Vi skal vise hvordan arbeidsinntekt
blir "dobbeltbeskatta" og aksjeinntekter
ikke blir det:
Anne må tjene 402.50 for at rørleggeren
skal sitte igjen med 100 kroner, resten går
bort i skatt:
Anne må øke sin inntekt med 402.50
Skatten øker med 35,8% = 144.10
Anne sitter igjen med:
258.40
Hun betaler rørleggeren
258.40
Rørleggeren må betale
merverdiavgift:
48,32
Han får en skattepliktig
inntekt på:
210.08
Skatten hans øker med 52,4 prosent
(av det han tjente; 210.08)
110.08
Rørleggeren sitter igjen med 100,-
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Hva må Kolberg Motors AS tjene for at
Kolberg-familien skal sitte igjen med 100
kroner? Svaret er 138,90!
Aksjeselskapet må
øke sin inntekt med:
Selskapet øker da
skatten med 28 prosent
(av 138,90):
Aksjeselskapet sitter
igjen med:
Selskapet betaler til
Kolberg-familien:
Kolberg-familien
betaler i skatt:
Kolberg-familien
sitter igjen med

138,90

38,90
100,00

100,00
0
100,00

Kapitalistene har brukt sin makt over
staten i Norge til å lage et skatteparadis for
seg selv, samtidig som de hyler over
skattetrykket og gir inntrykk av at de
betaler sååååå så mye skatt.
Rød Valgallianse har på Stortinget
fremmet forslag om at kapitalistenes
inntekt fra andres arbeid skal skattlegges
på linje med arbeidsfolks lønnsinntekter
Det er et svært moderat forslag - egentlig
burde disse inntektene selvsagt
skattlegges mye hardere enn
lønnsinntekter, siden de ikke er inntekter
av eget arbeid, men inntekter av andres
arbeid. Men selv et så moderat forslag
ville bety en skatteskjerping for
kapitalistene på omkring 50 milliarder
kroner hvert år! Dette sier noe om den
kolossale subsidieringen som kapitalistene
i Norge nyter godt av - i form av
skatteprivilegier. Det bør vi tenke på når
makthaverne skriker opp om at det sys
puter under armene på bøndene, eller når
de sier at de ikke har råd til skikkelige
vilkår for skoleelever og lærlinger.

aksjeformuer og store eiendomsformuer at
skattereglene ser slik ut. En kapitalist kan
altså "fjerne" 70 prosent av det han skal
bertale skatt av, bare ved å sette pengene i
aksjer i stedet for i banken. For
pensjonisten som har spart et langt liv og
som har 200.000 i banken, teller de
200.000 fullt ut med
formuesfasteettelsen. Nå kan jo
pensjonisten også sette 200.000 i aksjer i
stedet for i banken. Men poenget er at det
vil han spare noen kroner på, mens en som
eier 30 millioner eller en milliard, kan
spare millionbeløp på at regelverket er
slik. Det blir altså mer lønnsomt jo rikere
du er!
Regelverket åpner også for mange
andre triks, som kan få store formuer til å
"forsvinne" skattemessig. Ett eksempel er
at formue plassert i bygninger blir
"taksert" som mye mindre enn den
virkelig er, samtidig som gjeld trekkes fra
på formuen. Hvis man f.eks. har 30
millioner, kan man låne ytterligere 30
millioner og kjøpe et forretningsbygg for
60 millioner. Ved formuesfastsettelsen vil
det kanskje bli verdsatt til 25-30 millioner
(kanskie enda lavere). Da kan man f.eks.
få følgende regnestykke;
Ligningsverdi på forretningsbygget er:
25.000.000
- lån 30.000.000
=nettoformue -5.000.000
Her er altsa en reell formue på 30
millioner kroner med ett slag blitt til en
negativ formue på 5 millioner. Disse
reglene kombinert med at formue investert
i aksje- selskaper "takseres" lavt (15 mill
regnes som ca 4,5 mill) fører til at rikfolk
plutselig ikke har noen skattemessig
formue i det hele tatt! Det var gjennom
slike regler at en av Norges rikeste menn,
Christen Sveaas, kunne operere med null i
formue.

Formueskatt
Inne i Rød Valgallianses forslag ligger
også at det skal foretas en skikkelig
beskatning av formue her i landet. All
formuesakatt utgjør i alt omkring 5
milliarder, mens det betales omkring 170
milliarder i inntektsskatt. Det aller meste
av formuesskatten betales av vanlige folk,
skatt på bolig eller sparepenger.
De virkelig rike betaler ofte lite eller
ingenting i formuesskatt. Hvis man f. eks.
har 100 millioner kroner og setter dem inn
i et aksjeselskap, blir formuen med ett slag
beregnet til bare 30 milliarder kroner, dvs.
at 70 millioner "forsvinner" ved
formuesfastsettelsen. Det er særlig for

Fri flyt av kapital
Hvordan er det så politikerne, som har
vedtatt disse reglene, unnskylder seg? De
utrolig gunstige skattereglene for
kapitalister i Norge, blir vanligvis
begrunnet med at eierne stikker av gårde
til utlandet med kapitalen sin, dersom de
ikke rar gunstigere regler her enn i andre
land. Slikt er det faktisk mulig å hindre
eller begrense. F.eks. hadde vi avgifter på
slik flytting av kapital helt fram til 90tallet, men på grunn av EØS-avtalen er
slikt nå forbudt. For i EØS er det fri flyt,
også av kapital, og vi ser jo hvem som
tjener på dCt.

Kapitalistene står på for fullt i de
andre kapitalistiske landene også, for å
skaffe seg enda gunstigere skatteregler.
Og så kan norske kapitalister bruke dette
som brekkstang for å få enda bedre regler i
Norge, deretter kan de andre bruke de
norske reglene som brekkstang i andre
land, osv osv. Kapitalens internasjonale
felleskap har ingen grenser. Se bare på de
norske rederne, som nå i 1996 har klart i

presse seg til enda gunstigere særregler
enn de andre kapitalistene!

Ap har ansvaret
De nåværende reglene ble innført i 1992.
Arbeiderparti-regjeringen var drivkraften i
å lage disse drømme-ordningene for
hårreisende
kapitalistene.
De
skattereglene
som
subsidierer
kapitalistene med milliarder, er altså ikke
noe en Høyre-regjering har dyttet på oss,
de kom fra "Arbeiderpartiet", som liksom
står for "solidaritet" og "fordeling". Det er
langt fra mystisk at flertallet av norske
bedriftsledere synes Gro ved roret er å
foretrekke framfor at Høyre tar over!
Det er viktig å skaffe seg innsikt i
skattereglenes rolle i det kapitalistiske
Norge, for dette handler om milliardbeløp.
I denne artikkelen har vi bare gitt noen
små glimt av hvordan skattereglene
brukes til å få omfordelt titalls milliarder
fra arbeidsfolk til kapitalistene. Samtidig
brukes massemedia og skattelistene til å gi
folk inntrykk av at det er akkurat det
motsatte som skjer! Det mangler i hvert
fall ikke på frekkheten hos
herskerklassen!
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SLÅ TILBAK E
Rap med norske tekstar. Autobahn
til Union, nasjonal sjølvråderett og
veldig mykje opprør. Berømte sider
på Internett, med "Dagblodet" som
hovedattraksjon. Det var då. No er
Gatas Parlament ute med ny CD.
Magnus Engen Mandal

G

atas Parlament vart spytta på når dei kom på scena. Folk bua
og slengde kronestykker på dei, fordi dei presenterte politisk
rap, og til og med på norsk. Tekstar som var konsekvent i mot
hasj, kvinneforakt og kapitalismen var ikkje god tone i norsk rapmiljø. Men Gatas Parlament har bana veg, politiske rap-grupper
dukkar opp i by og grend (mest by).
Vi møter Gatasparlamentarikarane Martin og Aslak på
Marino Grill Kafe i Oslo, omgjevne av to livvakter og shish
kebab. Og Solo.
-Kvifor drikk de berre Solo?
- Cola er den duste [dust=dum/dårleg] brusen, seier Aslak.
Martin fylgjer opp:
-Cola er eit av dei fremste symbola for USAs
kulturimperialisme. Cola er ikkje berre ein brus, Cola
representerer ein søplete amerikanisert vi-driter-i-alt-og-ser-påsåpe-opera-kultur.
-Blir kulturimperialismen svekka av at fire gutar drikk Solo?
-Vi boikottar ikkje Cola ut ifrå ei idealistisk tru på at dette vil
endra verda. På same måte som at
grunnen til at vi ikkje røyker hasj
ikkje er at vi "boikottar" det, men det
handlar om å ta stilling, og syna det i
praksis. Dette er kulturkamp, ikkje
ein direkte økonomisk kamp mot
Coca-Cola-Company.
-Hvordan
startet
eventyret som i dag kalles GP?
-Det starta vel med Jahn
Teigen i 1962 eller noko, seier
Aslak.
-Hæ? seier Martin.
-Å ja, Jan Werner er ute
med ny plate no, seier ei
livvakt
-Næh, kutt ut!
-Jo, dei har ho på Frelsesarmeen.
-Jan Werner gjekk på skulen min.
-Nei, det var min skule han gjekk på!
-Åokei, det var vel nokon som likna, seier Aslak.
Rap-gutane hevdar dei vil vera eit band for alle. For vanleg norsk
ungdom.
-Også for odelsjenter frå Gol?
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-Ja.
-Men det er då ikkje vanleg å
vera odelsjente frå Gol?
-Nei, men dei hører til det eg ser på som vanleg norsk
ungdom, seier Martin.

Tagging
-Rap og Gatas Parlament er for mange knytt til "tagging".
Er tagging opprør?
-Nei. Tagging har ingenting med opprør å gjera.
-Men det er mange som har sett på det som opprør.
-Jo, men det er likevel ikkje sant. Livsstilsopprør er teit. Å
spela bråkete musikk og gå i klær som mamma og pappa ikkje
likar er ikkje eit politisk opprør, det individualistisk og upolitisk.
-De er mot Cola og synast ikkje tagging eller bråkete musikk
er radikalt. Er idealet dykkar snille bedehusungar?
-Det er ikkje det vi seier. Vi er ikkje mot generasjonsskifte,
men når opprør liksom skal handla om å vera mot foreldra sine,
om å vera "alternativ" og slike ting, er det berre ein lynavledar for
verkeleg opprør. Opprør som nyttar. Ein kan ikkje boikotta seg
vekk frå alt som er kjipt gjennom å vera "alternativ".
-Kva meiner de då er opprør som nyttar?
-Opprør handlar om at ting skal bli betre enn dei er no, for
alle.
-For alle, inkludert Karl Glad?
-OK, for det store fleirtalet av menneska på jorda, og der er
vel ikkje Karl Glad med.
Her vil Aslak gjerne skyta inn at GP ikkje er mot taggarar, GP
er mot at tagging blir framstilt som opprør.
-På same vis som korkje techno eller sekkepipe kan vera
opprør i seg sjølve.

Sosialisme
Som medlemmar av Raud Ungdom, og som politisk band,
meiner Gatas Parlament at eit sosialistisk samfunn, der
eigedommen ligg i folket sine hender i staden for kapitalistane
sine, er løysinga på all faenskapen kapitalismen plagar menneska
med. -Men har ikkje Sovjetunionen med venar synt at sosialismen
ikkje er noko svar?
-Høyr her! Dersom du skal ein stad, og så trynar du midt på
vegen, så blir du vel ikkje berre liggande stille i regnen, hæ? Du
reiser deg og går vidare, sier Martin.
-Eller sjå på kreftforsking. Ingen har funne ein god medisin
mot kreft sjølv om dei har forska lenge, og mykje av det som har
vorte prøvd har hatt stygge biverknadar. Tyder det at nokon går
inn for å slutta å forska? "La dei døy, det nyttar ikkje, ikkje forsk
meir!" Ingen seier slikt om kreft. Og det døyr langt fleir av
kapitalisme enn av kreft. Det er perverst å ikkje kjempa mot
kapitalismen berre fordi arbeidsfolk vart undertrykte i
Sovjetunionen 6g.

Utdrag frå "Vanvittig utopi":
Catas Parlament på Nettet: bttp://www. gataspaio/
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Utrydd hver eneste jaevel...
Boka "Utrydd hver
eneste jævel"
utforsker rasismens
historie. Boka er så
jævlig at du noen
ganger føler at du må
spy, men sånn var og
er virkeligheten.
Erik Kruse
ven Lindquists "Utrydd hver eneste
jævel" beskriver forfatterens reise
gjennom Sahara med en liten datamaskin
som eneste bagasje. På denne maskina
ligger i følge hovedpersonen essensen i
Europas historie de siste 500 åra, setninga
"Utrydd hver eneste jævel". Boka følger
den trøstesløse reisen gjennom den varme
sanda, samtidig som forfatteren kommer
med historiske og filosofiske

S

Norsk
imperialisme
rbeidernes Kommunistparti (AKP)
har gitt ut et hefte om norsk
imperialisme, under tittelen "I Østen
stiger Norge opp..." Heftet tar for seg
norsk næringslivs og den norske
regjeringas storsatsing i Asia, nærmere
bestemt i Singapore, Indonesia, Hong
Kong og Kina. Heftet inneholder mye
fakta. Mye av bakgrunnsmaterialet er
hentet fra Statistisk Sentralbyrå og
studiereiser gjort i 1994 og 95 av Pål
Steigan (tidligere leder i AKP) og av
Peter M. Johansen (utenriksredaktør i
Klassekampen).
Heftet er svært lærerikt, man kanskje
litt tungt å lese for folk som har lest lite
om økonomi fra før. Det kan være lurt å
lese heftet samtidig som noen andre, slik
at dere kan diskutere innholdet.
Hvis man ser på regjeringas hyppige
PR-turneer i Asia, og all diskusjonen de
skaper, skjønner man at det er viktig å
skaffe seg kunnskap om hva som foregår
og hvorfor vi må slåss mot at norsk
imperialisme ekspanderer. Heftet fra
AKP gir mye fakta og mange argumenter.

A

May Britt Bugge

rasismen eksisterer i dag, og fortsatt
undertrykker dem som den Hvite Mann
ønsker å utbytte. Boka er så jævlig at du
noen ganger føler at du må spy, men sånn
var og er virkeligheten, og det er
virkeligheten vi skal forholde oss til, ikke
et forvrengt bilde som
presenteres i media
og historiebøkene på
skolen.

betraktninger om imperialisme og
Europas rolle i ødeleggelsen av det som i
dag kalles den Tredje Verden. Den tar opp
hvordan de hvite kolonialistene voldtok,
torturerte og myrdet seg vei innover i
Afrika, og hvordan europeeme reagerte
på dette.
Boka er veldig bra skrevet, og gir en
masse bakgrunnsinformasjon, kunnskap
som for lengst er tilintetgjort eller gravd
ned i støvete arkiver, sånn at ikke ålreite
folk skal få lære om hva som egentlig
skjedde i Sør-Amerika, Asia og Afrika for
et par hundre år siden. Sven Lindquist må
ha drevet et massivt forskningsarbeid før
han skrev boka, han refererer til stadighet
fra bøker skrevet i tida da imperialismen
hersket åpenlyst, og det Engelske Imperiet
strakk seg over hele kloden.
Boka anbefales til alle som er
interessert i antirasisme, siden den
avslører mye av grunnlaget for hvorfor

0

0
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Boka anbefales
til alle som er
interessert
antirasisme.
siden
den
avslører mye av
grunnlaget for
hvorfor
rasismen
eksisterer
dag

STYRK RØDOUNGDOM!
B

ygging av en revolusjonær bevegelse blant ungdom er viktig, vanskelig,
og helt avhengig av støtte. Blant anna fordi ting koster penger. Rød
Ungdom har starta en økonomikampanje, med innsamling til Rød
Ungdoms Kampfond. Fondet skal brukes til offensive og lønnsomme ting
som produksjon av hefte, skjorter, merker osv, og til styrking av
egenkapitalen; peeng på bok.
Vi har laga et opplegg som skulle gjøre det mulig for alle som ønsker det
å støtte Rød Ungdom økonomisk, uansett lommebokinnhold. Vi har tre
hovedvarianter:
I Støttetier. Kjøp støttetiere, prisen er sjølsagt 10 kr. pr. stk.
2 Fast Giver. Vi kan ordne fast trekk fra
konto, hvert kvartal, halvår eller mnd.
Beløpet og varigeten bestemmer du sjøl. Vi
oppfordrer alle som har råd til det å bli med
på denne ordninga!
3 Gaver. Gi hva du vil, hvordan du vil.

❑

Jeg vil bli fast giver, send info og påmeldingsskjema!

❑

Jeg vil kjøpe

❑

Jeg gir en gave på kr

, og setter pengene inn på kampfond-konto.

Kampfond-konto:

Navn:
Adr:
Sted:

-

Rød Ungdoms
Støttetier

stk. Støttetiere, og setter pengene inn på kampfond-konto.

Postnr:
Tlf:

Send til: RU, Osterhausgt 27, 0183 OSLO

L

-J

Vi snakker pa vår dialekt for det er den vi kan best,vi snakker om var virkelighet fordi da blir det sannest. Vi er født i Norge, hvorfor late som
vi er fra utlandet. Vi lager ikke syngerefrenger. så hvorfor utvacine rap. Vi lager later om det vi kjenner ikke for a selge plater eller a fa flere
venner, men for a fa fram det vi må ha sagt, mot rasisme, kapitalisme og kvinneforakt Arbeidermakt er var platform mot kapitalen Ikke bruk
narkotika, du burde følge med på talen Vi skriver den på rim akkurat som Rudolf Nilsen vi krever din oppmerksomhet sa legg fra deg pilsen!

5.96
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INIC7111M1
FIGHTING
-Vi er ikke bare for
innvandrerungdom. Vi
er her for å øke
sjøltilliten til alle unge
som har fått høre hele
livet at de ikke er
verdt en dritt.
Marsdol og Raknerud

Lian

ble tent på som 11-åring. Han
/bodde i Norge, men var ikke norsk.
Han kom fra Gambia og var helt svart.
-To gutter på omkring 20 år kalte meg
jævla svarting. De slo meg ned og tente på
t-skjorta mi. Sjølsagt gjør slike ting noe
med en 11-åring. Jeg ble ganske paranoid,
og ikke helt lite prega av den volden jeg
hadde opplevd.
I dag er Babou San langt mindre
paranoid. Han er 22 år, en
lederskikkelse i Non Fighting
Generation, og fortsatt helt
svart.
Non Fighting Generation,
er en ungdomsbevegelse som
ble starta høsten '91. Oslo
kommune hadde starta et
prosjekt for å finne løsninger
på konfliktene som oppsto
mellom forskjellige ungdomsgrupperinger som brukte
sentrumsområdene i Oslo på
fritida.
25 unge såkalte "byvankere" ble
dratt inn i prosjektet for å lage en video
med ikke-vold, anti-rasisme og et rusfritt
samfunn som hovedtemaer. Etter
filmprosjektet ville en del av oss forsette
liknende arbeid og dannet dermed Non
Fighting Generation.
NFG er antirasistisk, mot narkotika,
mot vold, og for at ungdom skal engasjere
seg sjøl i å løse problemene sine.
-Vi er ikke reddende engler. Vi er ikke
ungdomsarbeidere som "forstår deg
veldig godt", vi vil hjelpe til med å gi folk
som alltid har fått høre at de ikke er verdt
en dritt en sjanse til å øke sjøltillitten sin.
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GENERATION
Jeg har sjøl blitt en helt annen person
gjennom å arbeide i NFG, og denne
muligheten vil vi at skal stå åpen for alle
andre ungdommer som er i "faresona" for
vold, kriminalitet og dop.
Fattigdom og arbeidsløshet
Babou mener ungdom i byen stort sett har
de samme problemene uansett om de er
"norske" eller har innvandrerbakgrunn.
Men mange blant innvandrerungdommen
har større problemer; større sjanse for å bli
voldsoffer, for å bli voldsutøver, og for å
bli kriminell. I tillegg til problemene med
rasismen.

Den viktigste grunnen til at vi er mer
utsatt tror jeg er at vi er fattigere.
Arbeidsløsheten blant mørkhuda
innvandrere er mange ganger høyere enn
blant hvite nordmenn. Mange av oss
mangler også forbilder. At foreldrene dine
ligger og sover når du drar på skolen, og
går på sosialen, fordi de ikke har jobb,
bidrar ikke til å øke sjølbildet ditt eller
hjelpe deg fram i verden.

-Dessuten har mange av disse
foreldrene høy utdanning, det er masse
ingeniører og folk med doktorgrad som
går uten jobb. Hvorfor skal du skjerpe deg
på skolen hvis du har
innvandrerbakgrunn, du har jo sett så
mange ganger at det ikke nytter uansett.
Politiet
Babou kjenner fortsatt den norske
rasismen på kroppen. Han har blitt
arrestert og kasta på glattcelle fire ganger,
som 16-åring ble han arrestert for et
bankran han aldri hadde noe med å gjøre.
-Mange politifolk er stappfulle av
fordommer. Hvis en hvit og en svart fyr
slåss,og politiet kommer til, tar de alltid
han svarte og stapper han inn i politibilen.
Hadde det vært to hvite ville de fått dem
fra hverandre, spurt hva som
foregikkk, fått forklaring fra begge.
Men så mye er ikke vi svarte
verdt.
Sist
Babou
ble
arrestert var i september.
Politiet greip inn i et slagsmål
mellom et par jenter. En
mørkhuda gutt gikk bort for å
roe ned situasjonen, og ble
"ved en feil" slengt i bakken av
en politimann. Gutten ba om
navn og tjenestenummer, men
fikk ikke annet enn beskjed om at
han var arrestert.
-Jeg gikk bort til dem og sa at denne
fyren ikke hadde gjort noe, at de ikke
kunne arrestere ham. Da tok de meg i
samme slengen, kasta oss på glattcelle, tok
av oss klærne og kroppsvisiterte oss. Vi
blir behandla som dyr. Og så fikk jeg ei
bot på 2000 kroner, forteller Babou.
Denne saken blir anmeldt, men det er
slett ikke så vanlig.
-Folk tror ikke på systemet, de veit det
ikke nytter. Men jeg oppfordrer alle til å
anmelde slike ting, for politiet bruker å
dekke seg bak at "vi får da nesten ingen
anmeldelser, så dette kan ikke være noe
problem".
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Tidsinnstilt bombe

Forholdet til politiet er helt elendig blant
mange av innvandrerungdommene i Oslo,
i følge Babou San.
-Det er på kokepunktet, det er som ei
tidsinnstilt bombe. Folk hater polititet
intenst, på grunn av slike ting som jeg
nettopp har fortalt om. Vi får ikke gå i
fred, politiet er alltid i nærheten hvis en
kameratflokk av innvandrere samler seg.
Vi blir kontrollert hvor som helst og når
som helst, og gjerne arrestert også.
-Hva flykter du kan skje, hvis det
"koker over"?

-Det blir opprør mot politiet,
slåsskamp. Det som kan skje er at de
arresterer eller plager noen, og så blir
kameratene forbanna og går til angrep på
politiet. Slike ting holder på å skje hver
uke, hver helg. Mange av oss har mista all
tillit til systemet.
-Hva må gjøres?

-Politiet på gata må skjerpe seg. De
har så mange fordommer om at alle
utlendinger er kriminelle, at det må gå
galt.
-Men er det bare den enkelte
politimann som har skylda?

-Nei. Under politimester Haugli
påstod Oslo-politiet at det var over 5000
ulovlige innvandrere i Oslo. Det vil si at
cirka hver sjette mørkhuda er en kriminell
og skal pågripes, og når det kommer slike
signaler fra øverste hold, er det ikke rart at
det rører seg mye rart blant politifolkene.
Da folk ba om dokumentasjon på de ville
tallene til politiet, måtte de bare trekke
dem tilbake og slutt å bruke dem. Hele
systemet er rasistisk, sjøl om jeg ikke trur
at alle politifolk er rasister, for det er det
mange som ikke er.
-

Det er på tide

Non Fighting Generation rekrutterer
medlemmer på skoler og fritidsklubber, og
på gata. NFG holder foredrag om bl.a.
antirasisme, vold og narkotika, arrangerer
konferanser, seminar, konserter og
hytteturen. Orgnisasjonen finnes stort sett i
Oslo, og i Stavanger og Drammen. Andre
steder har folk starta opp liknende ting
inspirert av NFG, uten å kalle det NFG.
-De som blir med i bevegelsen gjør det
aktivt, for å helpe seg sjøl og dermed
hjelper vi andre. Vi blir forbilder for en del
innvandrerungdom når vi sier rett ut det
alle opplever. Det blir ofte prata om
innvandrerungdom, men sjelden er det vi
som uttrykker hvordan vi har det. Nå er
det på tide, sier Babou San til Rebell.

Mannen som ikkje ville ha
prinsessa og halve kongeriket
—Nigger - dra heim, og
ta den skitne ungen
med dykk! Eit eventyr
om ein råtten politikk.

et var ein gong ein mann som ikkje
Q ville ha prinsessa og halve
kongeriket. Han var nemleg gift, og han
og kona hadde planlagt å leve lukkeleg til
sine dagars ende. Dei åt seg mette kvar
dag, måtte aldri vere redde for noko, og
tykte dei var svært lukkelege. Men så
skjedde det at deira land kom i krig med
nabolandet, og gatene blei fulle av
soldatar. Det var nett på
den tida kona til han som
ikkje ville ha prinsessa
og halve kongeriket,
skulle ha barn. Barnet
blei født om natta, og det
var eit uvanleg vakkert
barn med lepper så raude
som blod, hår så svart
som ibenholt, hud så
svart som ibenholt og
hug så kvit som snø. Da
blei mannen og kona
einige om at dei ikkje
kunne bli i landet sitt
meir. Dei ville ut og finne
lukka att. Mannen hadde
høyrd om eit land
austanfor naud og
vestanfor svolt bakom
dei sju tollmurane. Der var alle menneska
mette, trygge og lukkelege.
"Dit kan vi dra,"sa han til kona si.
"Lukkelege menneske er gode
menneske." Dermed pakka dei sekken og
for mot flyplassen saman med fleire andre
som søkte lukka. Vegen dit var lang og
farleg, men da dei hadde gått langt, langt
og lenger enn langt nådde dei fram til
slutt.
Da flyet landa i landet bakom dei sju
tollmurane langt mot nord, fekk den vesle
familien seg ei ubehageleg overrasking.
Dei hadde høyrd at sola skein midnatt
som middag, og difor trudd at folket var
eit solfolk. Det var feil. Folket hadde
frose til is, og isdrottninga hadde bestemt
at ikkje alle fekk søke lukka i landet, fordi
da kunne lukka ta slutt. Likevel kunne
den vesle familien få bli til det høge rådet
hadde avgjordt om dei hadde rett til

lukke. Ein representant for isfolket tok
seg av dei framande. Ho lærte dei mykje
om isfolket og islandet. Han som ikkje
ville ha prinsessa og halve kongeriket var
forundra: "Menneska her er mette og
trygge," sa han "likevel ser dei ikkje
lukkelege ut. Korleis kan det ha seg?" Det
visste ikkje representanten, men ho
skjøna ikke kva han spurde om heller.
Ein dag skulle dei vitje ein stor by.
Representanten gjekk føre og sa: "Hugs at
kva som enn hender må de ikkje halde
hovudet høgt, eller sjå på dei finaste
kleda." Fyrst gjekk dei inn i ein liten
butikk. Den vesle familien gjek tett
saman og talte ikkje.
Deretter gjekk die inn
i ein litt større butikk,
og til slutt kom dei til
eit butikksenter. Der
kunne ikkje kona dy
seg. Ho måtte kjenne
på stoffet i ein fin
kjole.
"Nigger," var det
nokon som ropte.
"Kjøper de det dyraste
av det dyre for
skattepengane våre?
Dra heim, og ta den
skitne angen med
dykk!" Dei som
snakka var fire
høgreekstremisttroll,
og dei skulda den litle
familien for å ta goda frå andre. Manne
freista å forklare at han ikkje ville ha
prinsessa og halve kongeriket, berre litt
mat og eit trygt liv. Det skjøna ikkje
trolla, og representanten måtte ta den
vesle familien med seg ut.
Tre veker seinare kom det bod frå det
høge rådet om at den vesle familien måtte
dra heim fordi dei truleg ikkje kom til å
bli drepne. Isfolket følgde dei til flyet og
så dei vel avgarde over dei sju
tollmurane. Den vesle familien levde til
sine dagars ende, meir nøyaktig to
månader etter at dei kom heim.
Enda to månader seinare blei det gjort
kjend blandt isfolket at pengane frå TVaksjonen deira skulle gå til landet som
den vesle familien hadde budd i.
Og snipp snapp snute, så var
eventyret ute, og det dårlege samvitet
vekk.
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-Det er viktig å ikke
miste de store måla ut
av syne. I dag er det
en fargerik
fortballcup, et
kirkeasyl, eller at
Aisha også kan få
jobb. Men snart er det
enhet mellom folk, og
styrke nok til å skape
noe som er bedre. For
alle.
Kaia Storvik

R

asismen er på frammarsj i
Norge. Carl I. Hagens stadige
presseutspill legitimerer den mest
ekstreme høyresida, og Arbeiderpartiets flyktningepolitikk burde
gjøre det åpenbart for alle at
utlendinger er verre for Norge enn
Svartedauden var. Ellers hadde kanskje en
og annen fått slippe inn. Rasisme står
definitivt på dagsorden.
Men heldigvis styrker også kreftene
mot rasisme seg. Mange vil gjøre en
innsats mot rasismen, og mange spør seg
hva man skal ta tak i, og hvordan. Rebell
har intervjua Beth, som jobber i SOS
rasisme, om hvordan vi skal vinne fram i
den antirasistiske kampen.
-Anti-rasisme
er kanskje den
typen politisk kamp
som favner over
flest forskjellige
arbeidsområder.
Du kan drive med
kirkeasyl, internasjonal kafe, eller
jobbe med å
kartlegge høyreekstremistene. Men
hva er viktigst?

-Det viktigste å
Foto: Erik Kruse
huske på når du
snakker om antirasisme, er kanskje ikke
akkurat hva du gjør, men hva det er som
driver deg. Grunnen til at jeg jobber med

I2
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antirasisme, er selvfølgelig at jeg mener
det er en av de viktigste tinga å jobbe med.
Men hvorfor er det det? En av årsakene er
at det er uakseptabelt at noen blir behandla
dårlig fordi de har en annen hudfarge.
Likeverd er et viktig mål i seg sjøl. Men
når jeg jobber mot rasisme, så er det også
fordi jeg mener at rasisme ødelegger like
mye for meg som for mørkhuda.

aktive og ledende. Men det er ikke sånn at
rasisme er et tilfeldig resutat av
menneskers fremmedfrykt .
Rasismen en lynavleder
-Rasisme er et redskap som noen
bruker til splitte andre. Når ting i Norge
går dårlig og arbeidsledigheten øker, lurer
makta nordmenn til å legge skylda på f.
eks. pakistanerne. Mens det reelle
ansvaret ligger hos eierne av bedriftene og
regjeringa. Det er de som styrer Norge, og
det er de som spekulerer i folks
fortvilelse over at de får det verre. Og
så lenge vi er travelt opptatt med å
slenge dritt om folk som egentlig er
i samme situasjon som oss sjøl, og
har felles interesser med oss, går
Arbeiderpartiet og Kjell Inge
Røkke fri. Mens vanlige folk,
både de med norsk og de med
utenlandsk bakgrunn får det verre.
-

Fotball og folkedans
Beth mener nesten all antirasistisk
jobbing er like viktig, fordi det er en del av
en helhet.
-Bergen SOS-rasisme jobber med
-Så du merker altså rasismen like godt
"identitetsløse" flyktninger, som blir
på kroppen som mørkhåra, mørkøyde
varetektsfengsla og holdt inne i
Aisha fra Pakistan?
månedsvis, fordi de ikke kan bevise hvem
-Nei. Selvfølgelig ikke. Det er
de er, og norsk politi ikke tror på det de
innvandrerne som opplever rasisme på
sier. På Vålerenga har vi hatt Fargerik
kroppen. Derfor er det en forutsetning for
Fotball, som nesten hele Vålerenga var
med på både å lage
og å spille i. I
Trondheim driver
de med kirkeasyl,
og i Tønsberg
jobber de mot de
organiserte
rasistene. Alle
disse tinga er
viktige ting. Å
jobbe antirasisitisk
betyr alt fra å
jobbe for å redde
liv, sånn som de
Jernbanetorget i Oslo fylt au antirasister, februar 1996 som jobber mot
utkastelse av asylsøkere gjør, til å få folk
å drive vellykka antirasistisk arbeid at vi
med forskjellig bakgrunn til å jobbe
folk med fremmedkulturell bakgrunn er
sammen for eksempel i en dansegruppe.
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Kamp for arbeid og velferd!
få
med
det
er
Generelt
innvandrerbakgrunn som jobber i norske
organisasjoner.
antirasistiske
Innvandrerne organiserer seg i egne
organisajoner, ikke i en brei antirasistisk
front.
-Hvordan skal vi få til å trekke
sammen i større grad?
-Jeg tror vi har alt for mye
fraseantirasisme i Norge. Regjeringa er
for eksempel veldig god til det. De
arrangerer Ungdomskampanje mot
rasisme, mens de sender asylsøkere
tilbake dit de kom fra for å bli myrda og
torturert. Det hjelper ikke å si at du er

L

irdag 24. august arrangerte Vålerenga
OS-rasisme Fargerik Fotball med
omtrent 400 deltakende spillere, og en
haug med tilskuere og organisatoren. Den
svært vellykka kulturmønstringa var bygd
opp rundt at alle østkantskolene, mange
borettslag og velforeninger, for å nevne
noen, ble bedt om å organisere
løkkefotballlag.
-Et svært vellykka arrangement, sier
Helga Pedersen, leder i Oslo Rød
Ungdom, som var med på å organisere
cupen . Og som deltok sammen med BOM

antirasist. Antirasisme er noe du gjør. Og
så er det noe med å se hva som er
innvandrerne og flyktningenes interesser.
Det viktige for oss er å få en jobb, å ha et
godt fritidstilbud, og å vite at det finnes et
sikkerhetsnett hvis vi skulle bli sjuke for
eksempel. Ikke at alle skal like oss best i
verden. Sånn er
det selvfølgelig
for innvandrere
er
Det
også.
selvfølgelig all
right hvis alle
hvite nordmenn
sier at de liker
negre. Men det i
seg sjøl gir ikke
innvandrere og
flyktninger
Norge et bedre
liv.
-I Norge i dag
er det sånn at
dersom du er
mørkhuda, er det
vanskeligere å få
jobb enn hvis du
er hvit. Vi hadde
en historie med ei
jente på Linderud
for ikke så lenge sida. Hun hadde fått jobb
i en butikk, etter et telefonintervju. Men
da hun møtte opp, og de så at hun ikke var
hvit, fikk hun ikke jobben allikevel. Dette
er saker SOS-rasisme må jobbe med. For
dette er saker som er viktige for dem det
gjelder.
Kamp mot statlig rasisme
-Men hva er det viktigste å prioritere
nå i dag?

-Den antirasistiske kampen må alltid
føres på mange fronter. Men akkurat for
tida stikker den statlige rasismen seg ut
som en hoved-prioritering. For det første
fordi den rammer så veldig mange, og
påvirker enda flere. Men også fordi den
norske statlige rasismen faktisk dreper
mennesker i dag.
Vi sender tilbake
asyl-søkere til
hjemlandet sitt
som blir drept. I
det siste har
nynazistene fått
veldig mye
oppmerksomhet.
Og det er riktig at
de er farlige, og
vi skal bruke
mye tid og
krefter på å slåss
mot dem. Men vi
skal ikke
glemme at det er
noe annet som
legger
grunnlaget for at
de kan vokse seg
større. Uten
mak tas
Foto:Klassekampen
legitimering av rasisme, hadde antagelig
høyreekstremistene vært enda færre enn
de er i dag.
-Det er viktig å ikke miste de store
måla ut av syne. I dag er det en fargerik
fortballcup, et kirkeasyl, eller at Aisha
også kan få jobb. Men snart er det enhet
mellom folk, og styrke nok til å skape noe
som er bedre. For alle. Avslutter Beth.

,• ntiras osrn-

-hha er det som er så veldig politisk
med dansegrupper og fotball?
-For meg handler det om to ting. Det
ene er at det er viktig for folk å ha
muligheten til å danse og spille fotball. Å
bruke tid på å organisere det, er å bruke tid
for at flest mulig skal ha det bra. Og det er
alltid en god ting. Men for at dansing eller
fontball skal fungere antirasistisk i seg
sjøl, er det en forutsetning at det er en
flerkulturell greie. Gjennom sånne
aktiviteter blir man kjent med hverandre.
Man lærer om hverandres hverdag, og
hverandres interesser. Og da ser man hvor
mye man har til felles. Og de som har et
sånt fellesskap, kjøper ikke medias
historier om at alle innvandrere er
kriminelle som ikke kan norsk, og ikke
gidder å lære det heller. Hvis du kjenner
og jobber sammen med mange folk med
fremmedkulturell bakgrunn, veit du at de
stort sett er akkurat som deg sjøl. Med de
samme problemene, som krever de samme
løsningene.

(Borgerskapets Onde Mareritt), Oslo Rød
Ungdoms fotball-lag.
-Det er sånne ting som dette som
kommer til å gjøre Oslo til en bastion for
antirasister.
Det var premier for det laget med flest
forskjellige nasjonaliteter. Og
statsministeren kom! Men som vanlig
hadde hun med seg dårlig vær. Så
kulturmønstringa som skulle vært etterpå,
blei ødelagt. Typisk Gro!
Utmerka antirasisitiskfotballturnering i
Oslo. Bare skjemma av statsminister og

Foto: Helga
Pedersen
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Murte Ryste og
Erik Kruse, foto

Politi var innkalt fra hele området.
inkludert Guteborg. Over 400 politimenn
passet på at nazistene fikk holde
markeringa si i fred. Politiet overvåket
motdemon-strantene med helikopter og

den lille byen Trollhåttan i Sverige samla nynazister fra flere land seg den 17.
august i år for å markere Rudolf Hess sin
dødsdag. Rudolf Hess var en av Hitlers
nære medarbeidere, og han blei dømt til
livsvarig fengsel etter Niirnbergprosessene. glan satt fengsla til han tok sitt
eget liv i 1987, og siden da har nazistiske
grupperinger hyllet han som en martyr.
Årets markering i Sverige samla ca.
150 nazister fra flere land, blant annet
Sverige, Danmark og Norge. Nazistene
fikk tillatelse fra politiet til å ha en
punktmarkering på Jernbanetorget i byen. Da de
kom dit var det allerede
antirasister på stedet, og
nazistene blei pressa et lite
stykke bort fra torget. Det
møtte tilsammen opp ca.
600 svenske, norske og
danske antirasister i en
motmarkering mot den
planlagte marsjen. Nazistene fikk ha sin markering
med
beskyttelse
fra
politigjerder og hester.

Motdemonstrasjonen var desverre
splitta, noen ønska å holde torget i en fredelig markering, mens andre ønska å komme gjennom til nazistene for å jage dem
fysisk. Resultatet blei at demonstrasjonen
delte seg, noen blei på torget, mens andre
storma ut av demonstrasjonen for å
komme fram til nazistene. Det hele endte i
et langvarig slagsmål med politiet, og
oppløsing av demoen. Lokalbefolkninga
som hadde møtt fram trakk seg raskt unna,
og ble tilskuere til kampen mellom politi
og aktivister. Nazistene måtte eskorteres ut
med politibeskyttelse, mens antirasistene
var spredd over hele Trollhåttan.

Nazister med hird-uniform

Rundt 150 svenske, tyske. norske og danske nazister marsjerte i
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Kommentar av antirasistisk
ansvarlig Marte Ryste
et var viktig å mobilisere til motmarkering i Trollhåttan. I forkant av 17.
august hadde flere lokale partier oppfordra
til at folk skulle holde seg hjemme, for å
vise respekt for nazismens ofre på den
måten. Det kan godt være respekt for
nazismens ofre, men det truer ikke dagens
nazister. Vi skal ikke overvurdere den
nazistiske trusselen i Norden. Vi
demonstrer ikke mot en Rudolf Hessmarkering fordi vi tror folk flest vil bli
overbevist om at han var en ålreit fyr hvis
nazistene får gå alene. Vi møter nazistene
fordi vi aldri må la dem få bli stuereine,
fordi det aldri skal bli lett å drive nazistisk
aktivitet. Å være nazist bør bety at du blir
utledd, spytta på og jaga, vi skal gjøre det
så vanskelig som overhodet mulig for
nazistene å rekruttere nye folk.
Det finnes ikke mange nazister i
Norden, og nazismen som ideologi har
ingen oppslutning blant folk. Det betyr at
det er mulig å samle breie lag av folket om
et aktivt standpunkt mot nazistene.
Nazistene er farlige fordi de driver med
terror, de er en fysisk trussel. En fysisk
trussel som vi er nødt til å ta på alvor. Men
hvordan? Det fins en misforståelse i deler
av den anti-rasistiske bevegelsen om at det
alltid er riktig å kaste stein på nazister. Det
svekker oss. En sånn analyse tar nettopp
utgangspunkt i massemedias vrangbilde
av at kampen mot nazistene er en
gjengkrig mellom utgrupper. "Kampen
står mellom oss og dem, tar ikke vi dem nå
- tar de oss."

styrt av ekstremister og bråkmakere, det er
bedre å la styresmaktene og "de ansvarlige" ordne opp. "Fram for en sterk stat og
økte bevilgninger til politiet!"

D

Isolert fra folket
Når man tenker sånn isolerer man seg sjøl.
Folk blir ikke nazister av å
se antirasister kaste stein
på politiet, men de slutter
å identifisere seg med aktivistene, med de aktive
motdemonstrantene. Når
det å demonstrere mot
nazister betyr å maskere
seg og samle stein handler
det ikke lenger om Ola og
Kari Nordmann. De velger
å bli tv-tittere i stedet. For
det passer så alt for godt
med maktas budskap:
Aktiv politisk kamp er
lhdttan.

JJ)c)J
og litt nazi-blod vil være en stor seier for
den antirasistiske bevegelsen? Utfallet i
Trollhåttan kunne vanskelig blitt
anderledes. Man gjorde ikke engang
forsøk på å få en samla demo, til å nærme
seg nazistene. De som ville være med fikk
slenge seg på, hvor de skulle og hva de
skulle være med på fikk de finne ut
etterhvert. Tar det av så, tar det av - og det
er helt greit! Men det er det dessverre
ikke. Kampen mot nazistene og høyresida
er for viktig til det.

Splitta demonstrasjon
Demonstrasjonen i Trollhåttan viste en
splitta anti-rasistisk bevegelse. Det var
uenighet om målet med demonstrasjonen,
og de forskjellige grupperingene gjorde
ingenting for å samle seg i felles markering, det fantes ingen samla ledelse, eller
vilje til å jobbe sammen. Det var feil å
splitte ut fra torget for å prøve å komme
Vi må stå samla!
fram til nazistene, og det var feil å provoVi kan ikke isolere kampen mot nazisme
sere til bråk med politiet. Og det var eksfra annen
antirasistisk kamp. Hvis man
tremt feil å tømme
ikke klarer å se på
søppelkasser på baknazistene som en del av
Anti-rasistisk
ken, knuse en telenoe større så kan man jo
kamp handler om
fonboks og kaste
tro at man kommer litt
å samle seg og slå
asfaltklumper
på
nærmere målet hver gang
tilbake. 50
folk som kom ut fra
en nazist får en stein i
McDonalds. Vår
huet, uavhengig av hva
maskerte steinhovedoppgave i dealle andre måtte mene om
kastere kan ikke
monstrasjonen var å
det. Rasisme brukes for å
vinne den antifå folka som møtte
splitte
opp i Trollhåttan til å
rasistiske kampen folk. Vi
føle seg som del av
blir
en politisk kamp, ikke som tilskuere. Vår
opplært til kaste dritt på
oppgave er å samle så mange som mulig i
andre i stedet for å stå
kampen mot nazistene! Ved å starte
samla. Når man i stedet
slagsmål med politi og nazister, gjorde
for å gå til kamp mot
man lokalbefolkninga til tilskuere og
nedskjæringer i skolen,
dermed uviktige. "Vil du ikke slåss - så får
hater alle innvandrere for
du bare stå å se på."
å ta alle ressurser til
Er det sånn at 50 antirasister med
morsmålsundervisning
finlandshetter og steiner er det eneste som
kan de smile i
kan redde oss fra nazismen? Eller er det
regjeringskvartalene,
sånn at 50 antirasister med finlandshetter
Antirasistisk kamp
og steiner ikke har skjønt at denne gangen
handler om å samle seg
er vi faktisk på lag med resten av
og slå tilbake. Vi må
befolkninga?
skape en antirasisme som
Kampen mot nazismen handler mest
får vanlige folk engasjert
om hvordan vi kan hente ut styrken i at det
og ut på gatene. Vi
store flertallet av befolkninga hater
trenger en brei bevegelse
nazistene.
der lite gjennomtenkt
vold mot politi, nazister
Tar det av, så tar det av?
og andre, og maksimalt
Dette handler ikke om vold eller ikke vold
skremmende utseende ikke dominerer.
en slik framstilling bare forenkler spørsDette burde være fullt mulig å få til, det er
målet. Det handler heller ikke så mye om
bare et spørsmål om å gå inn for det!
når man bør møte nazistene fysisk, men
50 maskerte steinkastere kan ikke
det handler om hvorfor - hvorfor må man
vinne den antirasistiske kampen. Og en
møte nazistene fysisk. Hvorfor måtte man
nazist med vondt i hodet veier ikke opp for
sloss med politiet i Trollhåttan? Fordi en
alle som sovna på sofaen tilfredse over at
splitta demo, noen arresterte antirasister
politiet fjerna voldelige antirasister.
-
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Politiet
betrakta
demonstra Vonen gjennom videokamera.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

Nazinterrortr onsberg
a.

Antirasistar går
ikkje trygt i Tønsberg,
Nazismen er på
frammarsj. Politiet ser
på kampen som ein
gjengkrig, og ber
antirasistar flytta seg
frå "nazistane sitt
territorium"!

5

400

5
z

Magnus Engen Marsdal
Tønsberg er ikkje ein hyggeleg stad for
tida. Ikkje berre fordi byen er ein
konservativ Høgreby i konservative
Vestfold, det er
verre enn som så:
Etter sumaren har
nazist-miljøet i byen
blomstra. Dei har
vorte fleire, og meir
valdelege. Det er
jævlig, men berre å
innrøma: Nokre
stadar i Noreg er
på
nazismen
Og
frammarsj.
Tønsberg er ein av
dei.
trur
-Eg
ingen
sett
stort
aktive antirasistar
går åleine i byen på
kveldstid. Du veit
aldri kva naziNazist-svin.
ikke fra
Tønsberg.

tullingane finn på. Og dei bankar ikkje
berre antirasistar og mørkhuda folk, det
kan like gjerne vera at dei er fulle og
kjedar seg og går laus på ein tilfeldig
person som ser litt antirasist ut.
Dette seier den 17 år gamle RUaren
Line til Rebell. Ho har vore aktiv i
Tønsberg Antirasistisk Ungdom (TAU) i
to år, og har nett flytta til nabobyen
Sandefjord.
Kven er dei?
Nazist-miljøet i Tønsberg har ei kjerne på
4-5 folk som går "uniformert" med
hakekors og denslags. Heile miljøet er på
omlag 16 folk, inkludert nokre frå
Sandefjord. Desse pøblane er i alderen
14-19 år, og ein god del av dei er jenter.
Dei står mykje ved busstasjonen på
"Farmandstredet" midt i byen, og
trakasserer alle ungdomar dei ikkje likar.
Gutane i nazist-miljøet er typiske taparar,
som diggar Hitler og bankar folk for å
tøffa seg og prøva å få litt respekt.
1 Stokke, som ligg eit stykke bortetter
toglina, har ein gjeng litt eldre pøblar no
skifta namn frå Stokke Skins til Boot
Boys. Stokke er for øvrig kjend for eit
mordbrannforsøk mot ein bolig for
asylsøkjarar tidlegare i år.
Politi og presse på feil side
Politiet i Tønsberg har vore alt anna enn
hjelpsame med å få nazistane vekk.
-For nokre veker sidan møtte vi
nazistane på buss-stasjonen etter eit TAUmøte. Det vart krangling, og då kjefta
politiet på oss. Dei sa det var dumt av oss

å vera på nazistane sitt territorium, og ba
folk om å koma seg heim til Sandefjord.
Det er heilt utruleg at politiet kallar bussstasjonen for territoriet til Hitler-pøbelen,
det syner berre kor mykje makta i Høgrebyen Tønsberg hatar radikale folk og
aktive antirasistar.
-Pressa har ikkje vore stort betre.
Tønsberg Blad har heile tida framstilt
dette som ein gjengkrig mellom
ungdomsbandar. Eg trur avisa gjev den
framstillinga dei trur at lesarane helst vil
lesa, slik at dei slepp å ta innover seg at
det er nazismen og nazistane som er
problemet i Tønsberg, seier Line.
Nazi-slynglane opererer ikkje heilt på
eiga hand. Faren til to av nazist-gutane
(Iversen) hjelper flittig til, og mange
meiner at oldingane i Den Norske
Forening, som held til i Tønsberg, gjev
meir enn moralsk støtte til dei valdelege
ungdomane.
9. november!
-TAU har hittil ikkje vorte styrka av at
nazistane har blitt råare. Det er
vanskelegare å få folk til å jobba aktivt og
koma i demonstrasjonar. Dette må vi snu
om på, eg oppmodar alle til å møta opp på
markeringa av Krystallnatta, 9. november.
-Dersom ikkje motstanden aukar, vil
nazistane rekruttera fleire, og bli enda
meir valdelege. Då veit eg ikkje kva som
kan henda. Men dersom dei får nok
motstand, ikkje berre frå TAU, men frå
folk flest, blir det ikkje rom for dei i
Tønsberg. Det er mogleg å bli kvitt
nazistane, seier Line til Rebell.

ngen kommentar...

Foto: Ola Stether

Antirasister i Tønsberg har kritisert
politiet for å hemme
kampen mot
nazistene. Vi har
prata med
politimesteren i Tønsberg, Svein Urdal.
Av Erik Kruse

-Hvorfor tror du at Tønsberg har
blitt et tilholdssted for nazigrupper?
- Jeg tror det er både tilfeldigheter og
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spesielle særtrekk ved Tønsberg som by
som gjorde at det ble slik. Tønsberg er
Norges eldste by, og nynazistene går
tilbake i tid, bruker runer og sånt. Det er
ikke unaturlig at man tar utgangspunkt i
Norges eldste by når man vil dyrke det
urnorske. Dette er selvfølgelig en av
forklaringene.
-Er det sant at antirasister som har
kommet i krangel med nazister på bussstasjonen i Tønsberg, har blitt vist bort
av dine folk med beskjed om å komme
seg hjem til Sandefjord, der de kom fra?
Nei
-Synes du det er betenkelig hvis en
-

av dine tjenestemenn har kommet med
en slik uttalelse?
- Jeg tror ikke de har kommet med
det
-Så antirasistene som har fortalt oss
denne historien ljuger?
- Jeg sier ikke det, jeg sier bare at ting
kan oppfattes på forskjellige måter. Det
skjer 1000 ganger hver dag i alle
samfunn. Jeg garanterer at en slik
beskjed ikke er blitt gitt, jeg er 100%
sikker i min sak.
Politimesterens dilemma

-Hvilke metoder trur du ville fungere
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"Krystallnatta" markeres 9. november mange steder i landet. I Oslo blir det
fakkeltog fra Oslo S klokka 18.30, arrangert av SOS Rasisme.

Hold deg hjemme, Stoltenberg!
best i kampen mot nazismen?
- Det er viktig at publikum viser
holdninger og tar stilling til ting, det er det
som kan gjøre ting bedre.
-Stemmer ikke dette dårlig med
tjenestemennene dine sin oppførsel, når de
sender bort folk som reagerer mot nazister?
- Neida, det stemmer bra. Folk må vise
holdinger, for eksempel slik de gjorde i
Brummunddal.
-Antirasistene sa også at de hadde fått
beskjed om å ha seg vekk fra nazistenes
territorium, som da tydeligvis var bussstasjonen. Synes du det er en god
framgangsmåte i kampen mot nazismen?
- Jeg tror ikke det har blitt sagt noe i den
retning.
-Synes du det er betenkelig at dine
tjenestemenn bryter din framgangsmåte for
å bekjempe nazismen?
- De gjør ikke det
-Antirasistene synes tydeligvis det.
- Det får de mene hva de vil om.
Helt utenkelig...

-Du virker veldig sikker i din sak,
hvordan kan du vite at denne situasjonen
ikke har foregått sånn som antirasistene
beskriver den?
- I situasjoner der det kommer til
alvorlig konflikt mellom ulike grupper,
evaluerer vi grundig, det skrives rapporter
og lignende.
-Men denne situasjonen var ikke
alvorlig nok til at det er skrevet noen
rapport om den?
- Jeg har ikke noen garanti for at mine
ansatte ikke har sagt både det ene og det
andre.
-Så de kan altså ha gitt den beskjeden
som antirasistene hevder å ha fått?
- Alle kan ha sagt hva som helst
-Du sa i stad at du var 100% sikker, kan
du benekte at det har skjedd?
-Ja, for meg er det helt utenkelig, men
jeg kan ikke benekte at det kan ha skjedd.
-Hvis det er sant, synes du det er
betenkelig?
- Jeg kan overhodet ikke tenke meg at
det...
-Du sa i stad at det kan ha skjedd, synes
du det er betenkelig hvis en av dine
tjenestemenn har sagt noe sånt?
- Det svarer jeg ikke på.
-Hvorfor ikke?
- Det er en tenkt situasjon, som jeg ikke
svarer på.

Stig Berntsen
øndag 13 oktober dro
a/nærings
og
energiminister
Jens
Stoltenberg til det blodige
okkupantregimet Indonesia, for å bane vei for
nye profittable markeder
for norsk næringsliv.
På Fornebu flyplass
blei han møtt av
demonstranter fra RU,
RV og AKP som
oppfordra Stoltenberg til
å holde seg hjemme.
-"Det beste du kan
gjøre for øst-Timors
undertrykte folk,er å
holde deg hjemme og
ikke inngå kontrakter

med det indonesiske
diktaturregime. Dette er
rein imperalisme, og
pengene som tjenes på
kontrakter med dette
regimet er blodpenger"
tordnet RVs
stortingsrepresentant
Erling folkvord som ba
statsråden tenke seg om
engang til før han dro.
Stoltenberg avviste
Folkvord arrogant ved å
si at han ikke så noen
grunn til å høre på "gamle
stalinister" og framstilte
Indonesia-turen som en
mulighet til å fremme
krav om
menneskerettigheter

overfor makthaverene i
Indone-sia. At det er

milliardprofitter å hente i
landet var bare en
bieffekt ifølge den
smilende nærings og
energiministeren i det han
gikk inn i ventehallen, på
vei til å skrive neste
kapittel i historien om
norsk imperialisme.

Illeluktende pamper...
jeld Rimberg, seniorkonsulent, var så
uheldig å prate med en
journalist i Dagens
Næringsliv, og sånt kan
det jo lett bli trøbbel av.
Han betror seg til leserne
at "det er som det følger
en ekkel lukt med oss

K

følelseskalde næringslivsfolk".
Et sånt klarsyn
er det jo sjelden vi får se
fra den kanten, men det
glipper vel en gang i
mellom. Men hvis dette
stemmer er det mange i
regjeringa og resten av

næringslivet som må ha
forfryktelig dårlig
luktesans for å holde ut
med hverandre. Eller så
er det kanskje sånn som
når man går inn i et
grisehus, etter lang nok
tid blir man vant til den
vonde lukta.

Julegavene er i boks!
R

ebell-abonnement er en perfekt ju-

legave til dine venner og kanskje
slektninger! Det er et slit å finne på gaver til alle som skal ha, men nå trenger
du ikke engste deg lenger. Rebell gir
deg tre ting på en gang:
• En god gave-ick, du
slipper
å
finne
på
"orginale" gaver sjøl.
• En gave som dine venner
garantert vil ha nytte av.
• En gave som støtter Rebell
og Rød Ungdom!

R

ebell trenger sårt flere abonnenter
hvis blekka skal overleve, så hver

person som gir et abonnement i
julegave utfører en viktig revolusjonær
handling.
SÅ enkelt er det:

Send oss navn og adresse på de
som skal få gleden av et gratis
Rebell-abonnement. Sett inn
110 kr pr abonnement på
kontonr. 0814 47 92131 så
snart som mulig, merk
giroen med navn på
abonnenten(e). Vi sender et
"gave-kort" i posten til den heldige!
Du kan også ringe inn bestilling til Kai
på 22989070, eller fakse på 22989055.
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FRED ELLER FRIGJØRING 1

Da jeg kom til Belfast
for et år siden var
situasjonen
tilsynelatende fredlig.
I vår blusset NordIrland opp i opptøyer.
Hva har skjedd?
Johanne Bergkvist, tekst og foto
et er sterke bilder som fester seg på
netthinna. Gatebildet er så annerledes - politiet er væpna til tenna og kjører
rundt i grå panserbiler, britiske soldater
peker på deg med maskingevær, helikoptre henger tungt i lufta og
overvåkingskamera kikker på deg fra
hvert hjørne. Det er viktig å følge med
hvor du går i byen, og som regel kan en
følge fargene
s o m
brosteinen er
malt med.
Rødt, hvitt
og blått er de
britiske
fargene, som
en finner i
protestantiske områder. De er
lojale mot
den britiske
unionen, og
kalles der-for
lojaliser eller
union is ter.
Grønt, hvit
og oransje er
fargene i det
irske flagget,
og fargene
katolikkene
bruker. De
kalles nasjonalister eller republikanere
fordi de ønsker at at hele den irske øya
skal forenes i en republikk.

D
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Men selv om katolisisme og protestatisme
er sentrale begrep i Nord-Irland, er dette
langt i fra noen religions-konflikt.
Religion er et historisk tilfeldig skille som
har blitt brukt til å undertrykke
befolkninga i Irland. Irland har vært en
engelsk koloni i 800 år og blir som andre
kolonier utsatt for
straffelover, massedrap,
sult, fattigdom og
undertrykking. For å få
kontroll over den
nordlige delen av Irland,
ga England på 1600tallet land til lojale
engelskmenn og skotter.
De irske innbyggerne
ble drevet vekk. At irene
var katolikker og
engelskmennene
protestanter var et
synlig skille og ble
flittig brukt til
undertrykking, katolikker kunne blant
annet ikke eie land. Slik ble mesteparten
av irsk land overført fra irske til engelske
hender.
Delinga i 1921
Da størsteparten av Irland frigjorde seg fra
det britiske imperiet i 1921, beholdt
Storbritannia de seks nord-østlige fylkene,
som ble mini-staten Nord-Irland. Helt fra
starten ble Nord-Irland grunnlagt på
diskriminering, den første statsministeren
i Nord-Irland uttalte at Nord-Irland var en
protestantisk stat for et protestantisk folk.
Det ble innført unntaskslover og de fleste
katolikker manglet helt grunnleggende
rettigheter, som for eksempel stemmerett!
Fram til 1970 hadde bare personer med
eiendom stemmerett. Derfor forsikret
protestantene seg om at katolikkene
verken fikk jobb eller eiendom.
Deltidspolitiet var beryktet for sin
voldelighet mot katolikker. Dette presset
fram kravet om borgerrettigheter i 1969,
etter inspirasjon fra blant annet den svarte

borgerrettsbevegelsen. Lojalistene svarte
med å angripe demonstranter og
nasjonalistiske områder, og da politiet
mistet kontroll over situasjonen, sendte
den britiske regjeringa inn hæren i august
1969. Soldatene har stått i Nord-Irland
siden.
I denne situasjonen,
hvor nasjonalistene ikke
grunnleggende
hadde
demokratiske rettigheter,
den
Irske
vokste
Republikanske Hæren,
IRA, fram. Britene øsnker
å fremstille seg selv som
og
upartiske
fredsbevarende.
er
det
virkeligheten
kolonimakten som har
skapt denne konflikten.
Opptøyene i sommer
Hver sommer marsjerer
den lojalistiske Oransjeordenen gjennom
Nord-Irske gater for å feire seieren over
katolikkene i 1690, slik de har gjort det i
hundrevis av år. Marsjen går gjennom
katolske områder, og ordenen hevder at
dette er en viktig kulturell tradisjon. I
virkeligheten dreier det seg om en
maktdemonstrasjon og triumf over at de
har makten over nasjonalistene den dag i
dag. På grunn av store konflikter rundt
disse marsjene i fjor, gjorde politiet om
ruten i sommer og nektet lojalistene å
marsjere gjennom en katolsk landsby. De
ellers lojale unionistene nektet å godta
denne bestemmelsen og beleiret byen i
fem dager. Maskerte og bevæpna lojalister
barrikaderte motorveiene. Katolikker ble
jaget ut av sine hjem, og husene ble satt
fyr på ved hjelp av brannbomber. Det var
en sterk frykt blant alle nasjonalister.
Politiet sa at det var lite de kunne gjøre, og
etter fem dager ombestemte de seg
plutselig , og tillot lojalistene å marsjere
likevel. På 20 minutter ryddet politiet de
katolske beboerne av veien, der de hadde

Irlands
okkupasjonshistorie
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1649 Cromwell sin engelske hær knuser irske opprør. En
fjerdedel av den irske befolkninga drepes.
1690 12. juli Slaget ved Boyne, hvor William of Orange
vinner over den katolske kongen James 2. Denne dagen er i
dag den viktigste feiringa for dagens lojalister (se artikkelen)
1845 Starten på den store hungersnøden, som krever 1 million
dødsofre. Flere millioner emigrerer - særlig til USA

Lojalistisk politi fotograferer oss, som fotograferer dem.
en fredelig blokade - på sitt eget
område. Nasjonalister hadde levd i
konstant frykt i fem dager "uten at
noe kunne gjøres", og så ser de
naboen bli brutalt banka av
politiet, mens lojalistene passerer
triumferende.
Etter dette eksploderte de
nasjonalistiskeområdene. Det ble
bygget barikader og busser og biler
ble brent i gatene. I huset der jeg
bodde kunne vi høre skuddsalver
om natta og helikoptrene til hæren
hang så lavt over huset at lyden
gjorde det nesten umulig å sove.
Politiet avfyrte over 6000 harde
plastikkuler, av disse 500 mot
unionister, resten mot
nasjonalister. Plastikkula er en
solid PVC-sylinder som er 11
ganger 4 cm og veier 142 gram.
Skutt fra patron har den en
hastighet på rundt 250 km/t. Siden
1975 har 14 mennesker blitt drept
av slike kuler, derav 7 barn.
Tusener har blitt hardt skadet, noen
også for livet. En nasjonalist ble
drept under opptøyene i sommer,
av et politikorps som er 94%
protestantisk og 100% lojalistisk. I
en slik situasjon fungerer IRA som

"politi" i nasjonalistområder. Det
ofisielle politiet blir sett på som en
okkupasjonsmakt.

==I7-:

1170 Starten på Englands koloniseringa av Irland

1916 Påskeopprøret i Dublin. Den Irske Rebublikanske Hær,
IRA; dannes og er starten på en frigjøringskrig som vbarer til
1921
1921 Irland deles. 26 fylker frigjøres. 6 fylker blir under
engelsk styre - staten Nord-Irland opprettes.

Fredsprosess?
Akkurat nå er den britiske
regjeringa sterkt presset av Sinn
Fein, et av de største
nasjonalistiske partiene. Sinn Fein
er tilknyttet IRA, og nektes å delta
i "fredssamtalene". Regjeringa
i London krever at IRA skal
legge ned våpnene før de vi
snakke med Sinn Fein, noe de
vet aldri kommer til å skje så
lenge den britiske
okkupasjonshæren er i NordIrland. Dermed unngår de
fredssamtaler der alle parter er
representert , uten å "få
skylda" for det. Uten
fredssamtaler der alle parter er
representert ("all party peacetalks"), vil konflikten i NordIrland aldri komme til en
løsning. For at den britiske
regjeringa skal gå med på
dette, trengs et kraftig
internasjonalt press.

1969 Borgerretssbevegelsen vokser seg sterk. Det stilles krav
om allmenn stemmerett, lik rett til arbeid og mot det voldelige
deltidspolitiet. Den britiske hæren sendes inn.
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1972 Bloody Sunday. Den britiske hæren dreper 14 fredelige
demonstranter. Vendepunkt i konflikten og IRA vokser seg
sterke.
1994 IRA erklærer våpenhvile i august. Snart erklærer de
ulike lojalistiske halvmilitære grupper en felles våpenhvile.
Samtaler om fred forsøkes. Disse fører ikke situasjonen
framover.

En blokkade i ei katolsk gate har nettopp møtt den britiske militærmakta

1996 I februar bryter IRA sin våpenhvile. Den britiske regjeringa presser fram valg for å gi mandat til fredssamtaler. Sinn
Fein, partiet som støttes av IRA, gjør et brakvalg. Men til
tross for sine 15,4% får de ikke delta. De er en av de viktigste
partene i konflikten og samtalene blir mer et skuespill uten
dem. Sommeren er preget av store opptøyer rundt lojalistenes
oransje-marsjer gjennom nasjonalistiske områder.
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Revolusjonær Bondesommer - ei uke med
gårdsarbeid og
revolusjonær teori,
midt i sommerferien.
Lasse har gjort det, og
anbefaler deg å gjøre
det samme.

arbeid, opp klokka sju om morran og stå
på fram til solnedgang, men stort sett ble
det bare seks timer arbeid hver dag. Vi
lærte at folk på gård ikke har fast planlagte
arbeidsdager og arbeidstider, en bonde
veit aldri helt hva oppgavene kommer til å
bli neste dag. Værforhold, dyrehelse,
utstyr som må repareres, mange slike ting
spiller inn og gjør at en dag kan være
veldig rolig, mens en annen er blodslit til
seint på kveld.

i uke i juli samla det seg fem Røde
e—Ungdommer i Nord-Østerdalen for å
drive gårdsarbeid og politiske studier, i
samarbeid med bønder i Arbeidernes
Kommunistparti (AKP). Aksjonen
Ungdom For
Bønder var
noe av
inspirasjonen
til dette ut-pålandetprosjektet,
dessuten er
distriktspolitikken på
frammarsj i
både Rød Ungdom og AKP. Prosjektet
Revolusjonær Bondesommer er også
inspirert av Natur og Ungdoms Grønt
Spatak, der NU-ere jobber hos bønder i
Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Forskjellen mellom Grønt Spatak og
Revolusjonær
Bondesommer er at vi
ville legge mer vekt på
radikale og
revolusjonære analyser
av hvordan landbruket
angripes av frihandel og
hvordan sentraliseringspolitikken til DNA tyner
norske bønder.

Meieri, teknologi og frihandel...

Stein og geitemakk...

Vi kom fra Lofoten,
Skien, Oslo, Stavanger
og Bergen. Vi ble fordelt
på tre gårder; på Tolga, i
Folldalen og i Hodalen. Vi plukka stein,
pressa høy, jaga kyr og skuffa geitemøkk.
Vi hadde trudd at det skule bli steinhardt

Revolusjoner
Geitemokk
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på omvisning på Østlandsmeieriet, og vi
besøkte Norges første meieri, som i dag er
et museum.
En av de siste dagene var vi så
heldige at vi fikk være med på en ekte
grasrotfest i et fjøs i Tolga sentrum. Dit
dro bønder flere mil for å spise
stabburspølse og flatbrød, drikke, og høre
på et band som spilte coverlåter av
Creedence Clearwater og Jan Teigen.
Vi ble intervjua av den
sosialdemokratiske lokalavisa Arbeidets
Rett og av den borgerlige Hedemarksavisa
Østlendingen. Det er sjelden disse avisene
får treffe revolusjonære ungdommer, så vi
fikk ganske god dekning, og studie- og
arbeidsprosjektet vårt ble bra presentert.

Etter fire dagers arbeid var det tid for å
samles og utveksle erfaringer og
diskutere. Vi fikk høre foredrag fra
bøndene vi hadde jobba hos, om
landbrukssamvirket, meierisamvirket,
bonde- og forbrukerallianser, WTO
(GATT) og bioteknologi. Vi lærte om den
lokale konkurransen på Tolga mellom det Neste sommer...
Vi håper enda flere vil delta på
samvirkeorganiserte og statstøtta
private Revolusjonær Bondesommer til neste år.
og
de
Østlandsmeieriet
investorene bak Synnøve Finden. Vi dro Du trenger ikke være medlem av Rød
Ungdom for å være
med. Det er ikke farlig,
men derimot spennende
og gøy. Dessuten lærte
vi en masse som
kommer til nytte i
videre arbeid i Ungdom
For Bønder og i
mot
kampen
bondehetsen
og
frihandelspolitikken til
Ap, Høyre,
Fremskrittspartiet og
Fridemokratene. Lønna
for ei ukes arbeid er
500 kroner, pluss gratis
kost og losji der du bor.
Hvis flere melder seg
på kan det i 1997 bli
mulig å dra til Ås i
Østfold, Seljord i
Telemark og Levanger i
Nord-Trøndelag
tillegg til gårdene i
Nord-Østerdalen.
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BYRÅDETS OSLO ET PARADIS FOR DE RIKE -

Hva
Alenemødre, fattig
ungdom og skoleelever er taperne når
Rune Gerhardsen
lager budsjett for
Oslo.
Kaia Storvik

B

yrådet sier sjøl at deres overordna
mål for denne perioden skal være
utjevning av levekår. I kommuneplanen,
som skal være et slags overordna
styringsdokument for Oslo, oppsummerer
de ganske korrekt at vi lever i en delt by,
og at de sosiale forskjellene både mellom
folk generelt og mellom ulike strøk av
byen er store.
Minus 10 000 i året
Men desverre har byrådets fine langsiktige
mål lite med virkeligheten i budsjettet å
gjøre. Hvis Rune G. får det som han vil
kommer noen av de aller fattigste i Oslo,
nemlig aleineforsørgere uten jobb, til å
miste en kommunal tilleggspensjon på
777 kroner i måneden. Samtidig skal de
miste et tilskudd de får til legebesøk og
medisiner. Denne egenandelen kan
komme opp i nesten 1200 i året.
Tilsammen vil dette bety en rasering av
aleineforsørgeres levekår i Oslo. Når vi
veit at de i utgangspunktet er blant de
dårligst stillte, faller byrådets fine ord om
utjevning av levekår til jorda med et flaut
klask.
Den kommunale pensjonen byrådet
ønsker å kutte, er en slags tilleggspensjon
til enslige forsørgere som ikke har arbeid.
For å "erstatte" pensjonen, tilbyr Byrådet
et månedlig tilskudd på 500 kroner til de
av disse som "kan dokumentere aktiviteter
som kan bringe dem ut i arbeidslivet
igjen".
Gå på sosialen!
Dette er nok et eksempel på at byrådet lar
de aller svakeste få det enda verre. Mange
av de svakeste i denne gruppa vil uten tvil
få problemer med å delta på slike
aktiviteter. Men i følge byråd for arbeid og
sosiale tjenester, Torild Lien Utvik, er ikke
dettenoe problem. Hun synes de enslige
mødrene som ikke klarer å følge slike
aktiviteter skal gå på sosialen. "Til dem

ed oss?
har vi fortsatt et sosialhjelp-system",
uttalte den sjarmerende damen til
Klassekampen.
Et annet problem med ordninga er at
for å kunne delta på slike aktiviteter når du
er aleineforsørger, er du avhengig av
organisert barnepass. Med den
bamehagedekninga Oslo kommune tilbyr,
vil det antagelig bli en del flere enslige
mødre på sosialkontorene i tida som
kommer.
Ung og boligløsP Lykke til!
Byrådet ønsker også å legge ned UNGBO.
De siste åra har UNGBO hjulpet omkring
1000 ungdommer hvert år, ca. 650 av
disse har fått bolig
gjennom dem. UNGBO
har særlig konsentrert seg
om arbeidsledige, enslige
forsørgere og innvandrerungdom. For unge i Oslo
som ikke studerer og som
ikke har rike slektninger
som kan hjelpe til med
innskudd og depositum,
har dette ofte vært den
eneste muligheten. Nå
overfører byrådet disse
midlene til bydelene, som
en del av vanlige
rammetilskudd. Bydelene
drives under et hardt
økonomisk press, og det
er mer enn sannsynlig at
de vil se seg tvunget til å bruke pengene på
andre ting. Da vil fattige ungdommer i
Oslo som ikke studerer stå uten tilbud.
UNGBO har også hatt HIV-positive
stoffmisbrukere som målgruppe. Disse vil
nå bli overført kirkens bymisjon. Dette er
enda et skritt i utviklinga mot at veldedige,
moralske organisasjoner overtar ansvaret
for velferden i Norge. Det offentlige sier
på den måten fra seg ansvaret for folk i
vanskelige situasjoner.
Står på krava!
-Når organisasjonene ikke makter å
fylle de oppgavene de har tatt på seg, står
vi uten noe hjelpeapparat. Et eksempel på
dette har vært Alternativ til Abort i Norge
(AAN), som driver rådgivingstjenesten
for unge jenter som er uønska gravide.
Mange har følt seg pressa til ikke å ta

abort, og har blitt påtvunget verdisyn de
ikke identifiserer seg med, sier Helga
Pedersen, leder i Oslo Rød Ungdom.
-Vi vil sloss for ungdoms rett til bra
boliger og en leie de kan leve med. APbyrådet viser nok en gang at de ikke bryr
seg om vanlige folks levekår.
Skole eller byggeplass?
Skolene ble proklamert som vinnerne i
årets budsjett. Mange elever vil imidlertid
føle det annerledes når de begynner på
skolen høsten -97. For de minste, som skal
begynne for første gang, vil det i mange
tilfeller mangle klasserom. Byrådet har
budsjettert med tre ekstraklasser pr. skole,

dvs
tre klasser mer enn det finnes
klasserom. For andre vil skolene fortone
seg mer som byggeplasser enn som et sted
egna til å lære. Disse kan imidlertid regne
seg som relativt heldige, fordi de kanskje
får det bedre neste år.
Byrådet vil heller ikke ta loven om rett
til gratis videregående opplæring på alvor.
Da Rød Valgallianse stilte spørsmål om
hvorvidt byrådet kunne gi noen garanti for
at forholda skulle bli bedre, svarte Signe
Horn, byråd for utdanning at dette var helt
umulig. Men at hun selvfølgelig var
veldig for det. Akkurat som Rune
Gerhardsen er veldig for at det skal bli
mindre forskjell på folk i Oslo. Dessverre
kan de aldri føre en politikk som står i
samsvar med de fine frasene - det ville
fjerna kjerna i det de står for - mer til de
rike og mindre til oss.

Folen
Klassekampen

Byrådet i
landets største
by har laga ct
oycrklassebuds
lett.
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Espen Laukeland og Øystein Horgmo

Baskarland? Du har
kanhenda aldri høyrd
om det? Eller du tenkjer "terrorist" når du
høyrer ordet baskar?
Rebell har møtt to baskiske nasjonalistar,
som fortel om
undertrykkinga frå
den spanske og
franske staten.

S

idan Baskarland vart okkupert og delt
i 1512 har baskarane blitt undertrykte av okkupantmaktene
Spania og
Frankrike.
Okkupantane
har freista
fjerna baskarane gjennom
å øydelegga
identiteten
deira og gjennom motarbeing av all
politisk opposisjon
Baskarland.
Baskarane
fører væpna
kamp, kjemp-

ar for retten til å nytta sitt eige språk og
driv kamp for kontroll over
naturessursane. Rebell har møtt Antton
Morcillo og Jasone Manterola Dudagoitia
frå den baskiske frigjeringsrørsla Herri
Batasuna
-De seier de er både sosialt og
nasjonalt undertrykte. Korleis heng denne
undertrykkinga saman?
-Kampen for å frigjera nasjonen og
kampen for sosialismen er to sider av
same sak. Det er 6g stort sett folk til
venstre i politikken som i dag kjemper for
ei nasjonal frigering av Baskarland. Ein
kan ikkje frigjera det baskiske folket
sosialt og økonomisk utan ei nasjonal
frigjering. Både den spanske og den
franske staten undertrykker baskarane
som ein nasjon i dag. Landet er okkupert
av millitæret og politiet. Statistikkar seier
det er ein politi for kvar femtande
innbyggar. Det vil si at ein har politi over
alt i gata.
-På kva måte blir baskarane
undertrykte som nasjon i dag?
-Dei freistar nekta oss å uttrykka at vi
ynskjer sjølvstende. Den spanske staten
har lenge hatt dødsskvadronar av spansk
og fransk politi. Dødsskvadronane er ein
del av den skitne krigen. Det dei ikkje kan
gjera på lovleg vis, skaffer dei folk til å
gjera på ulovleg vis. Som t.d bortføring
og tortur.
-Det er 6g ei kulturell undertrykking.
Under diktatoren Franco vart vi nekta å

snakka baskisk. I dag er det lov å snakka
baskisk men då vi vart nekta det under
Franco var det diverre mange som mista
språket. Eitt stort problem er at sjølv om
ein har rett til å få papir på baskisk når ein
går til eit offentleg kontor så får ein det
aldri. På offentlege plassar jobbar det
oftast folk som bere snakkar spansk, det er
særs få av dei som kan baskisk. Så når du
kjem på eit offentleg kontor kan du få
melding om at den som snakkar baskisk
der ikkje er der akkurat den dagen, så du
må koma at ein annan dag.
Øydelegg økonomien

-Det pågår i tillegg ei økonomisk
undertrykking i Baskarland. Baskarland
har alltid vore eit rikt område med mykje
industri og matvareproduksjon. Dei siste
åra har dei flytta mykje av produksjonen
ut av Baskarland, til Sør-Spania. Med EU
har det blitt enda værre. No har t.d. den
spanske staten sagt, utan å snakka med
baskarane, at Nederland skal få ta over
potetdyrkinga i Baskarland. At denne
produksjonen er viktig for baskarane drit
dei i. Slike døme fins det mange av.
-Spania driv på ein måte med den
brente jords taktikk. Dei øydelegg alt som
trengs for å skapa eit godt økonomisk
grunnlag. Så hvis vi blir frigjort skal vi i
alle høve ikkje få det lett økonomisk, seier
.Antton Morcillo og Jasone Manterola
Dudagoitia frå det nasjonalistiske partiet
Herri Batasuna til Rebell.
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ASKERLAND ligger "klemt inne" mellom Spania og Frankrike, og delt i seks
0.3"områder". To i Frankrike. tre i Spania og et som er delt. Befolkninga er
omkring 3 millioner. Arbeidsløsheten ligger omkring 25 prosent.

E T A
ErigjøringsorganisasjoO nen ETA (Euzkadi ta

Den spanske
okkupasjonen
et baskiske området hadde lenge
vært et eget kongedømme da det
ble okkupert av den spanske kongen i
1512. Etter flere kriger mellom det baskiske folket og Spania på 1800-tallet,
ble baskerne lovet at Spania skulle respektere sjølstendighetslovene deres.
Men i 1876 ble baskerne fratatt alle rettigheter, mennene måtte gjøre tjeneste i
den spanske hæren og alle baskere
måtte betale skatt til den spanske staten.

D

Spania fikk ei sosialistisk regjering i
1931. Denne nye republikken ga
området Catalonia sjølstyre, noe som ga
kraft til den nasjonalistiske bevegelsen i
Baskerland. Etter stort flertall for
sjølstyre i ei folkeavstemning og flere
væpna opprør, fikk Baskerland sin egen
president i 1936. Gleden ble kortvarig,
på grunn av militærkuppet til general
Franco og fascistene. Mange baskere
kjempa mot fascistene i borgerkrigen
1936-39, men som kjent vant
fascistene, og undertrykkinga av
baskerne ble kraftig forsterka under 40
år med diktatoren Franco.
Etter at fascist-regimet falt i Spania har
de baskiske områdene i landet fått et
visst sjølstyre. Men den spanske grunnloven fra 1978 avviser baskernes krav
om å få bestemme i sitt eget land.

Azkatasuna, "Baskernes
nasjon og dens frihet")
blei starta i 1959, og er
trolig den bevegelsen som
har hatt mest å si for
baskernes frigjøringskamp
i vårt århundre. I 1962 tok
ETA opp våpen mot det

fascistiske Spania som
dreiv ei ekstremt brutal
undertrykking av det baskiske folket. ETA svarte
med aksjoner mot det fascistiske politiet og sabotasje-aksjoner for å ramme
den spanske staten økonomisk. ETA ser på seg sjøl
som en revolusjonær,

t

sosialistisk,
nasjonal
frigjøringsbevegelse, og
kjemper mot den baskiske
overklassens samarbeid
med de spanske herskerne.
Baskerland har omtrent 25
prosents arbeidsløshet, og
kravet om nasjonal
sjølråderett står sterkest i
arbeiderklassen.
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Herskernes "svar" på frigjøringskampen:
• Mange baskere arresteres hver måned, og flere har blitt drept under
forhør.
• 30 baskiske aktivister
har blitt drept av dødsskvadroner (GAL) som
var godkjent av stats-

makta og samarbeida
med politiet.
• Over 500 baskere er
politiske fanger, fengsla
for sine meninger.
Fangene soner under
forjævlige forhold i
spanske fengsler.

• Amnesty og FN har påvist at den spanske staten har brukt tortur mot
baskere, men torturistene har blitt benådet av
spanske dommere.

• Over 2000 baskere
lever i eksil.

BASKISK KAMP MOT SCHENGEN
I dag samlar Herri
Batasuna kreftene til
kamp mot EU og
Schengenavtalen, som
dei ser på som ei
trugsmål mot
frigjeringskampen.
-For oss symboliserer Schengen det
multinasjonale
Europa
og
den

nyliberalistiske politikken som blir pressa
igjennom med kapitalen si samling av
Europa. Dei seier at Schengen er til berre
avdi vi ikkje skal ha grenser, medan det i
røynda m.a handlar om sosial kontroll.
Avtalen vil berre føra til meir politi og
millitærkontroll. Dei som skal
kontrollerast er vanleg folk.
-Med dette vil vi mista den sosiale
fridomen vår då dei vil ha meir kontroll på
kor du heile tida er. Hvis du er ein av dei

som ikkje meiner det makta i EU meiner
kan dei mykje lettare ta deg, fengsla deg
og utveksla informasjon om kven du er.
Med Schengen vil vi få eit
millitærkontrolert Europa. Eit Europa som
baserer seg på økonomi og militære. For
oss baskarar vil det bli mykje
vanskelegare å kjempa for fridom når det
t.d vil fins svartelister over oss over heile
Europa seier Antton Morcillo og Jasone
Manterola Dudagoitia frå Herri Batasuna.
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situasjonen for flyktningene i Libanon. 29.nov.-1.des. i
Oslo. Arrangeres av Palestinakomiteen.

a ern

Det folkelige
palestinske
opprøret
"Inlifadaen"

starta i 1987.
Gjennom intifadaen kom
PLO "hjem"
fra utlandet, og
førte kamp i
sjølve
Palestina.
"Oslo-avtalen"
mellom Israel
og PLO fra
1993 avblåste
intifadaen.
Atalen skulle
gi deler av
Gaza og
Vestbredden
sjølstyre, og situasjonen for
resten av de
okkuperte
områdene
skulle det
forhandles ei
løsning på
innen 1999.
I dag er palestinerne inne i
en "fredsprosess" der Israel
konsekvent
bryter sin del
av avtalen og
fortsetter
undertrykkinga
som før.

"Fredsprossessen"
med Israel har hittil
vært et nederlag for
folket i Palestina. For
de omtrent 400 tusen
palestinske
flyktningene i Libanon
har den vært et
helvete.
Martin Raknerud, tekst og foto

A t "Oslo-avtalen" mellom PLO og
Israel ikke var en vinner for folk i
Palestina er vel ikke lenger noen
hemmelighet, og for palestinske
flyktninger var avtalen mer som å få et
jernrør i trynet enn et klapp på ryggen. De
palestinske flyktningene flykta i to store
omganger. Den første var i 1948, da staten
Israel ble oppretta, og bare klaska oppå
det som var palestinernes land. Andre
omgang var i 1967, da Israel gikk til
militære angrep for å uvide landområdet
sitt. Flertallet
av disse flyktog
ningene
deres
etterkommere bor
fortsatt i flyktninge-leire i
Libanon.

Palestinske flyktninger i Libanon

Catch 22
For det at deler
av Palestina nå
påstås å være
sjølstyrte betyr
slettes ikke at
palestinske flyfår
ktninger
til
returnere
hjemlandet
sitt. Så lenge
Israel kontrollerer grenselinjene er

ikke det å komme seg inn en lett sak, blant
annet fordi en stor del av flyktningene har
flykta fra områder Israel fortsatt
okkuperer, og fortsatt ser på som en del av
staten Israel. Og ettersom Israel mener
det ikke er Palestina, betrakter de ikke
palestinere derfra som palestinske
flyktninger. Og da finnes det vel ingen grunn i verden for at de skulle få dra hjem?
På den andre siden har Oslo-avtalen
offisielt sett skapt fred så derfor er det i
diverse hjelpeorganisasjoners øyne ingen
grunn til at palestinere skulle være
flyktninger lenger, så stort sett alle
statsstøtta og store internasjonale
hjelpeorganisasjoner trekker seg ut fra de
palestinske flyktningeleirene.
Altså:På den ene sida far de ikke noen
hjelp som flyktninger fordi det er "fred"
og de kunne likeså godt dratt hjem, på den
andre sida er hjemlandet deres okkupert
av Israel, så de får ikke dra hjem.
Identitet
Storparten av de palestinske flyktningene
bor i flyktningeleire i Libanon. Sjøl om
stort sett alle der er født og oppvokst i
flyktningeleirene, sier folk ikke at de er fra
den og den flyktningeleiren, men fra byen
eller bygda deres foreldre eller beste
foreldra flykta fra i Palestina. Å beholde
identiten som palestinere er viktig i den
håpløse virkeligheten flyktningene lever i.
Etter at Oslo-avtalen ble underskrevet
forsvant søkelyset på de palestinske
flyktningene. Med det forsvant også deres
rettigheter og muligheter for å klare seg.
Ingen inntekter
Inne i flyktningeleirene har palestinerne
og
skoler
butikker,
egne
sine
småarbeidsplasser, men disse er
selvfølgelig avhengige av at det kommer
penger og varer inn i leiren utenfra.
Men det er ikke lenger så enkelt. I
Libanon er det nemlig sånn at Palestinere
ikke får gå på libanesiske skoler, og de
palestinske skolene teller ikke som

ordentlig utdanning, selv om de godt kan
være minst like bra skoler. Uten utdanning
er det vanskelig å få jobb, så en palestinsk
doktor må kanskje nøye seg med å plukke
søppel.
inntektskilda
til
største
Den
flyktningeleirene har i lang tid vært at
folk, stort sett menn, har dratt ut av landet
for å jobbe og så sendt pengene hjem til
familien. I hele midt-østen er palestinerne
de som har måttet finne seg i å ta de
hardeste jobbene, og nå går ikke det
engang: En ny libanesisk lov sier nemlig
at flyktninger i Libanon som reiser ut av
landet, må reise tilbake til Libanon hver 6
måned og være der 3 måneder før de kan
reise ut igjen, ellers mister de
oppholdstillatelsen sin. Tenk deg hvis vi
fikk en lov i Norge som sa at hvert halvår
skulle alle nordmenn som jobber i Sverige
få sparken i 3 måneder før de får lov å dra
tilbake og jobbe igjen. Og legg til at å
jobbe i Sverige stort sett er den eneste
muligheten!
Så de palestinske flyktningene får
ikke returnere hjem, samtidig som de ikke
får hjelp fordi de ikke returnerer. De far
ikke jobb der de er, men får heller ikke dra
andre steder for å trekke penger inn.
Utdanninga de har er ikke "bra nok", men
de far heller ikke godkjent utdanning noe
sted. De føler seg logisk nok svikta av
PLO, etter at Arafat har underskrevet en
avtale som knuser alle framtidsutsikter.
Internasjonalt sett "finnes de ikke",
samtidig som de blir flere og flere i
mindre og mindre leire. Når spreker
ballongen?

1948 skulle FN gi jødene en egen stat, etter 2. verdenskrig, liksom. Da tok de landet til Palestinerne, som var under britisk koloni-styre, og ga det
til jødene. FN lagde en "delingsplan" for området, som Israel bare overkjørte. Mange palestinere flykta/blei jaga, til nabolanda Libanon, Syria,
Jordan.
1 1967 gikk Israel til angrep på Syria (Golan-høyden), Jordan (Vestbredden, inkludert øst-Jerusalem) og Egypt (Sinai) i den såkalte
seksdagerskrigen. Disse okkupasjonene gjorde Israel enda mer hata i den arabiske verden. Egypt fikk tilbake Sinai midt på 70-tallet, Golan og
Vestbredden er fortsatt okkupert.
Etter grusomme massakrer i palestinske flyktningeleire i Libanon, "for å ta PLO" (som da kontrollerte sør-Libanon) okkuperte Israel i 1982 ei
såkalt "sikkerhetssone" i sør-Libanon. Hizbollah er en muslimsk nasjonal frigjøringsorganisasjon for Libanon, som Israel bomber av og til.
PLO er palestinernes "frigjøringsfront". PLO er en paraplyorganisasjon for palestinske politiske organisasjoner, kvinnebevegelse, fagrørsle osv.
PLO organiserer også de palestinske flyktningene. PLO er leda av Vasser Arafat.
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-fienden er
midt i bland oss?
Islam er den nye
fienden, etter at
Sovjet har tapt seg
i rollen som
Busemann. Rebell
hjelper deg i gong
med å finna ut kva
islam er, i Noreg.
Martin Raknerud og
Magnus E Marsdal

n et nye fiendebiletet der Stalin
LY er byta ut med Ayatollah er
over oss for fullt. I periodar kan
det nesten ikkje gå ei veke utan at
media roper ut om ondsinna
muslimske terroristar som er på
sjølvmordsoppdrag i Israel eller
ute og kaprar fly ein stad. Biletet
av den skumle, skjeggete slemme
arabaren blir dagleg tredd ned over
hovudet på oss, sjøl om
røyndomen som så mange
gongar før, ikkje er fullt så
svart/kvit.
Ein viktig liten detalj å få
med seg er at Islam ikkje er ei
politisk retning, sosial gruppe
eller eit folkeslag, men den nest
største verdsreligionen. Islam
er som alle andre religionar
ikkje friteke for
klassemotsetnader, politiske
usemjer eller voldsfanatikarar.
Så når Dagsrevyen melder at ei
muslimsk terroristgruppe har
gjennomført ein eller annan
aksjon, er det like intelligent
som om dei hadde fortald at ein
kristen mann ein stad i verda
hadde skote nokon.
Ein muslim i Noreg
Det islamske fiendebiletet er ikkje
noko som ikkje angår folk i Noreg.
Ikkje berre avdi vi er eit
imperialistisk NATO-land. Talet
på muslimar her i landet er
omkring 55 000. Desse kjem frå ei
rad ulike land, som Pakistan,
India, Sri Lanka, Iran, Irak,
Bangladesh og Tyrkia.

Nasim Riaz er frå Pakistan. Ho
sit i undervisningskomiteen til
Islamsk Råd i Noreg, og har vore
her i landet lengre enn mange
Rebell-lesarar, sidan 1974.
Islamsk
råd
er
ein
paraplyorganisasjon
for
muslimske trossamfunn og
organisasjonar over heile Noreg,
og representerer omlag 20 000
medlemmar.
Muslimane har ein del
religiøse skikkar som nordmenn
ofte ser på som rare, sidan dei er
ulike dei kristne skikkane.
Muslimar skal ikkje eta svinekjøt,
dei skal berre eta kjøt som er slakta
på ein spesiell måte (halalkjøt), dei
skal venda seg mot Mekka og be
fem gongar om dagen, og dei skal
ikkje drikka alkohol. Men kva med
muslimar i eit land som Noreg,
fylgjer dei slike reglar like strengt
som om dei var i heimlandet?

bøn tek 5-15 minutt, og beinga går
ut på å si fram vers frå Koranen.
Ungdommane
Sjølv om Nasim sjølv meiner at
alkoholforbodet bør tolkast
strengt, inrømer ho at det er litt
ulik praksis, serleg mellom ulike
aldersgrupper. Dei unge er meir
påverka av den norske kulturen dei
veks opp i, og den er som kjend
ikkje alkohol-fri. Å oppseda ungar
etter islamsk lære er sjølvsagt
ikkje så lett i Noreg.
-Nokre freistar å senda ungane
til moskeen, andre hjelper dei med
leksene og legg inn litt opplæring i
islam på den måten. I det siste har
vi jobba mykje med å sjå på
utforminga av det nye
kristendomsfaget i skulen.
Departementet driv og finn ut kva
som er mogleg utan å bryta FN
sine menneskerettar, som mellom
anna handlar om
religionsfridom, seier Riaz. Ho
meiner det er viktig at ungane får
god opplæring i islamsk
tradisjon, sjølv om dei bur i
Noreg.
-Dersom ungane blir dårleg
eller halvvegs oppseda, kan det
lett bli slik at dei ikkje heilt
fungerer i det norske, og ikkje
heilt fungerer idet "eigne"
miljøet. Dei må vera trygge på
kven dei er og kor dei kjem frå.

Varme menneske?
-Kvifor er det så lite kontakt
mellom innfødte nordmenn og
innvandrarar frå framande
kulturar, trur du?
-Eg veit ikkje heilt, men eg
trur ikkje det er vår feil. Det har
noko å gjera med korleis
nordmenn er. Tenk sjølv: I ei blokk
kor det bur bene normenn, her i
Oslo, er det yrande liv og
godhjerta naboskap der? Nei, stort
sett køyrer folk heller til butikken
enn å låna av naboen, som dei ofte
knapt kjenner. Det blir sjølvsagt
ikkje enklare for oss som har anna
hudfarge, kultur, språk og religion.
USA imperialismen
Men eg trur det er mykje å vinna
-Korleis ser du på fiendebildet på å få innfødte og innvandrarar til
av islam, som ei agressiv, å treffa kvarandre meir, og vi må
fundamentalistisk,
kvinneun- starta lokalt, der kor folk bur.
dertrykkjande kraft som vil sluka
-Er det sant at de muslimar
Vesten?
freistar å ta over heile Europa?
-Eg oppfattar det som
-Nei, høyr her. Kristne har
nedsetjande overfor oss muslimar, reist kring heile verda og
det er trist at slikt skjer. Eit land misjonert, dei misjonerer i
som USA misbruker hets mot Pakistan nett no. Her i Noreg
islam for å tena sine eigne misjonerer muslimar nesten ikkje.
interesser. Det er berre å sjå korleis Likevel er kristen misjon ei "gåve
dei nytta islam-spøkelset under frå Gud", men det at vi vil halda på
Golf-krigen, sjølv om det angripne islam sjølv om vi har flytta blir
landet og var muslimsk, og korleis agressiv indoktrinering. Eg trur det
andre konfliktar berre får gå og gå store fleirtalet av nordmenn ser at
utan at USA grip inn. Det er ikkje dette ikkje heng på greip, seier
kamp mot urett det handlar om, Riaz til Rebell.
-

-Det varierer veldig, folk lever
under veldig ulike omstende. Til
dømes er ikkje arbeidslivet slik at
det er enkelt å få gjort fem bønar
om dagen til rett tid. No jobbar vi
med å sikra at det finst tilgong til
halal-kjøt i ein del innvandrarbutikkar, for å gjera det lettare for
folk, seier Nasim Riaz til Rebell.
Sjølv er ho nøye med å få unna
bønane, berre som eit unnatak må
ho slå saman to bønar til ein. Kvar

eller kamp mot islam, det handlar
om stormakter som vil tena sine
eigne interesser.
-Når det gjeld dette med
kvinneundertrykkjing, vil eg
oppmoda media og andre med
makt til å ta spørsmåla litt meir
alvorleg og granska litt meir nøye.
Det som ofte hender er at ein finn
eit døme på kvinneundertrykkjing
i eit muslimsk land, og så kallar
ein denne undertrykkjinga for
islam. Men det er ikkje slik at
islam seier at kvinner skal vera
undertrykte, islam kan misbrukast
av undertrykkjande menn, på same
vis som kristendommen kan.
-Eg trur ein del nordmenn
fryktar islam fordi dei ikkje veit
noko om det.
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RØD UNGDOMS grunnsirkel
er trykt i nytt opplag!
Store mengder revolusjonær teori for kun
50 kroner. Bestill fra RU-kontoret!

DEN ER TILBAKE!
Rød Ungdoms verdensberømte Lenin T-skjorter er igjen i salg. Etter utallige
bønner har vi bestemt oss for å slippe gamle Lenin ut på markedet. For den
latterlige summen av 100 kr. kan du bli eier av tidenes tøffeste t-skjorte.
T-skjortene er i hvitt bomull med svart og rødt trykk. Lenin på forside, logo på
bakside. En størrelse, passer alle. Ca to ukers leveringstid.
Jeg bestiller

stk Lenin T-skjorter.

Jeg har allerede betalt inn på kontonr.:
0801 2140 267, og betaler ikke porto.
Jeg vil ha tilsendt trøya/ene i oppkrav,
og betaler porto
Navn:
Adresse:
Postnr/ sted:
Send til Rød Ungdom, Osterhausgt.27, 0183 Oslo.

Eller ring 22 98 90 70

1F ia i CV?
vært partiet for De
visst lenge. Men likevel klarer
de å sjokkere av og til, og det setter vi jo pris på.
Denne gangen er det Føreren for Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn Hansen, vi har kommet i
skade for å høre på, han uttalte en masse gøy på et
møte om innvandring på Blindern (universitetet i
Oslo) 10. oktober.
Først framviste han en fantastisk toleranse og
språkkunnskap, alt i samme setning To ting på en
gang:
"Vi kan ikke ha en masse mennesker her i
landet som bare snakker muslimsk og islamsk." Sa
Bjørn på flytende kristent.
Så ga han en forbløffende presis karakteristikk
av nazistene i Den Norske Forening og andre
respektable klubber:
"Øystein Hedstrøm har blitt utsatt for en ondskapsfull mobbing fordi han stilte opp på et møte
med moderate, lovlige organisasjoner:" Kanskje
ikke så rart at han oppfatter gammelnazistene som
"moderate", man er jo etterhvert vant til litt av
hvert i FpU...
Deretter var det duket for "det utvida rasismebegrepet", courtesy of Bjørn "Brainiac" Hansen:
"RU og RV er rasister som vil undertrykke
folks rett til å ha mer penger enn andre." Men rett
skal være rett: Bortsett fra det med "rasister" var
det jo ganske treffende. Dette var bare et minimalt
utvalg av gullkorn, gutten har mye mer å by på!

F

remskrittspartiet har aldri
Lure, det har vi

Jeg vil ha:

III

Medlemskap
Rollekurs

■

Studiesirkel

III

Rebell-abonnement

Navn:
Adresse:
Postnr:
Sted:
Telefon:
Skole/arbeidssted:

Alder:
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RØDOUNGDOM
Norsk skolepolitikk er
ikke laga for elevene.
Lik rett til utdanning
blir uthula gjennom
høye bokpriser og
retten til lærlingeplass
er en vits for tusenvis
av yrkesfagelever.
Dette aksjonerte Rød
Ungdom mot i årets
skolestartskampanje.

TIL AKSJON
ii~
er

lærebøker blir stilt i fylkesting over hele
landet av Rød Valgallianse. I Oslo svarte
byrådet unnfallende på spørsmålet.
Byrådet i Oslo gjemmer seg bak en
unnskyldning om at den enkelte
fylkeskommune må innhente tillatelse fra
den enkelte bidragsyter til lærerbøkene for
å få lov til å ha gratis utlån av bøker.
Kravet om gratis lærebøker er et
krav som angår og engasjerer elever. I
Trøndelag har elever gått sammen i en
underskriftskampanje for gratis lærebøker.

94, på NHO som ønska seg reformen, og
på DNA som laga den for dem.
Rød Ungdom krever lofesta plikt til å
ta inn lærlinger, og at lærlingeplassene
skal finansieres av bedriftene, som skal
betale inn til et sentralt "Iærlingefond".

Harald Selvær og Magnus Mersa&

n
b et

norske skoleverket krever nye
lærebøker av alle elver ved
skolestart. Gjennomsnittlig dreier det seg
om 5000 kroner for hver enkelt elev. 5000
kroner er penger, 5000 kroner er langt fra
gratis. At elevene sjøl må betale er det
motsatte av at det offentlige tar ansvar for
lik rett til utdanning, det er privatisering
av ansvaret for utdanninga.
Rød Ungdom aksjonerte mot
denne ordningai tida rundt skolestart.
Titusener av elever fikk løpesedler og leste plakater med krav om lik rett til utdanning - gratis lærebøker. På flere bokhandlere i Oslo og Drammen tok aksjonister
seg inn og satte ny pris på lærebøkene,
nemlig kroner 0,-. Kravet om gratis

Heng NHO etter slipset!
Tusenvis av elever står uten lærlingeplass,
stikk i strid med det de ble fortalt da de
starta yrkesutdanninga si. Flere skoler har
blitt nødt til å sette opp ekstraklasser for
elever som etter planen skulle vært ute i
læra. NHO svarer med svette unnskyldninger og frasemakeri. Frasene gir ikke
flere lærlingeplasser. Ansvarsløsheten fra
staten og NHO gir i første omgang større
ungdomsarbeidsløshet, og i andre omgang
ei sortering i A og B-fagarbeidere, de som
har vært ute i læra og de som ikka har det.
Denne typen sortering er akkurat det NHO
ønsker seg, og akkurat det DNA gir dem.
Rød Ungdom la i skolestartkampanja
skylda der den hører hjemme: På Reform

ciarte

OBUNDEN SOCIAUSTISK TIDSKRIT!

2/96 68

Foto:
Erik Kruse

Action på Norli Bokhandel. Oslo.
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BOIKOTT TYRKIA
turismen finansierer folkemordet i Kurdistan!

GLOBALISERINGEN
økonomi, kultur, pol& och myter

85 KR (4

Støtt kampanjen!

ÅIJ AZ /INNAD
Det modernas tider

❑

stk. boikott-løpesedler

DEBATT

❑

stk. boikott plakater(A3)

Jugoslovien, Nietzsche

❑

stk skjorter XL

ETT NUMMER:

40

SKREV

251780-3

2/96 PA TALONGEN.

Ring

Bestill materiell, bli medlem: (kontigent 50 kr)

SVENSKA KR. PROVPRENUMERATION:

NUMMER). PG

Idd

Kurdernes Venner selger T-skjorter med dette motivet,
i svart og rødt trykk. Størrelser:L og XL. Pris: 100 kr.

SVERIGE.

N(1111:

tdr:

stk. L

Ønsker
medlems/ff:p

Kurdernes
Venner
HA.% 1113
I I7n/til(LsINkktut

Sted

002 Tr.heint

2205
9500

karril).
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Vjwt

SILO 22.-24. november''
Hva er sammenhengen mellom regjeringas. FrPs og nazistenes
rasisme? Hvordan kan rasismen knuses? Kom
på årets viktigste konferanse! Det er din
kamp. knus rasismen!

• Schengen - Hvit Makt mot år 2000
• Det nye Stor-Tyskland

• Fascismen, familien og kvinneundertrykkinga
• Hva er en revolusjonær flyktningepolitikk?

• Innvandrerungdom og politivold - Non Fighting Generation

ANTIRASISTISK KONSERT lørdag 23. nov.
Konferansen koster 200 kr, inkl mat, overnatting og konsert
Det blir trolig satt opp busser fra andre landsdeler.
Send påmelding til Rød Ungdom, Osterhausgt27 0183 OSLO, eller ring 22989070

IROCIC)UNG1113131V11

