
Retur: Postboks 9286
Grønland, 0134 Oslo

- AVISA MED NYHETENE BAK NYHETENE - WWW.FRIHETEN.NO

«Arbeidere i alle
land, forén dere!» 25

8. desember 2015 | uke 50 - 51 | årgang 75

MARXISTISK INFORMASJON, LIVSSYN OG DEBATT | LØSSALG KR. 20 | WWW.FRIHETEN.NO

- God jul! – se baksiden!siden sist denne uken

Avvikling av
norske småbruk

Fjerner all eksportstøtte innen 2019 -
melkemengde tilsvarnde 750 norske
melkebruk, eller de 2000 minste
brukene mister leveringsgrunnlaget.

Side 9

Havnearbeiderne
i kamp

Rundt 200 trosset sur vind og øsende
regn for å gi havnearbeiderne i Oslo
støtte i kampen for arbeidsplassene
sine.
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KLIMAPOLITIKKENS
MULDVARPER

Friheten påpekte før det pågående
klimamøtet i Paris at det ikke er mulig
å få til en bærekraftig bruk av jordens
ressurser og stoppe forurensningene
av naturen uten en kontroll av
storkapitalens ubegrensete
plyndringer i verden.
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Det begynte i Afghanistan. Der ble islamske krigere fra Saudi – Arabia sendt av USA for å
kjempe mot Sovjet. Dette var i 1980 – årene. En av krigerne het Osama bin Laden og kom fra
Saudi - Arabia. Dette var spiren til et monster, Al – Qaida. Dette var fundamentalistiske krigere
som bekjente seg til jihad. Dette betyr ”hellig krig”, men kan også ha flere betydninger.
Trosmessig kalles disse salafister, som egentlig betyr de som kjemper for tradisjonene.
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KLIMA OG MILJØ

■Friheten påpekte før det pågående
klimamøtet i Paris at det ikke er
mulig å få til en bærekraftig bruk
av jordens ressurser og stoppe
forurensningene av naturen uten
en kontroll av storkapitalens
ubegrensete plyndringer i verden.
Kapitalismens ustoppelige behov
for ekspansjon og
profittmaksimering kan bare skje
ved rovdrift på ressursene og en
forsøpling av miljøet. Den fattige
verden er tapere på bekostning av
den rike. Så lenge fattigdom og
den enorme pengemakta er i
uforenlige motsetninger som ikke
avskaffes er alle toppmøter om
miljøvern forgjeves. Heller ikke
møtet i Paris vil konkludere med
noe som helst annet enn vakre
ord som skrift i sand.

I Paris gikk statsminister Erna Solberg
høyt ut på banen med løfter om
klimatiltak i land langt unna for 400
millioner for å bevare regnskogen og
kjøp av miljøkvoter for 200 millioner, I
mens jobber giganten Statoil for å
svekke klimapolitikken i EU. En
knallsterk lobby i Europa er med i en
utspekulert lobbyvirksomhet i EU mot
fornybar energi og fortsatt ensidig
virksomhet for pumping av olje og gass.
Statoil betaler lobbyistene over 7
millioner kr. i året for
undergravingsarbeidet og er med i
Business Europe. Denne
muldvarporganisasjonen gjør hva den
kan for at EU-kommisjonen skal fjerne
subsidiene til forskning på og leting
etter fornybar energi. Sammen med
Statoil står BP, Shell og Total. Det er også
dokumentert av Corporate Europe
Observatory at denne olje- og
gasslobbyen i Brussel jobber langsiktig
for å svekke EUs klimamål mot 2030.
Statoil jobber også for en liberalisering
av reglene for utvinning av skifergass i
Europa. Dette til tross for at
skifergassproduksjon skaper langt større
forurensninger med CO2 enn annen
gassutvinning, I følge Klassekampen
offentliggjorde avisen The Guardian den
24. november at organisasjonen
Business Europe har fått tilgang til
hemmelige deler av forhandlingene
med USA om frihandelsavtalen TTIP.
Dette i en tid da alt holdes hemmelig for
den amerikanske og europeiske
befolkningen. Avsløringene viser en

forventet nærhet mellom
storindustrien, monopolkapitalen og EU-
kommisjonen EU-politikeren Ska Keller
var «sjokkert» over dette i følge avisen.
Selvfølgelig avviser spinndoktorer i
Statoil påstandene om en virksomhet
som er stikk i strid med Statoil egen
propaganda om at de produserer «ren»
naturgass og fremmer fornybar energi.
Deres virksomhet er også helt i strid
med Norges uttalte klimapolitikk – selv
om den ikke er troverdig – men allikevel
er et varemerke for de «grønne»
partiene. Dette halvstatlige
oljemonopolet fører en kampanje mot
sine eieres erklærte miljøpolitikk. Dette
beviser at storkapitalen nasjonalt og
internasjonalt ikke lar seg styre av
landenes nasjonale regjeringer. Tvert
om allierer de seg med byråkratier og
maktfolk i regjeringer og i EUs ulike
organer og med hjelp av
«kommunikasjonsbyråer» og
«tenketanker». De meler sin egen kake.
For dem er demokratiske avgjørelser og
folkestyre bare hinder og en klamp om
foten som de går utenom med knep og
propaganda eller undergraver vedtak
som ikke kan settes i verk.

Diaz- Canel refererte i plenum på
klimatoppmøtet Fidel Castros ord: »Den
eneste og rettferdige løsningen for å
sette i gang klimaforhandlinger må
være å endre produksjons- og
konsummønsteret, bekjempe
økonomisk tilbakeståenhet og fremme
av en mer rettferdig og rimelig
internasjonal økonomisk ordning.»
Er dette uttalelser som EUs utsendinger,
USA og Erna Solberg kan slutte seg til?
Aldri. Den hellige markedsliberalismen
gir Statoil, Shell, Esso, Fina, Total og hva
de nå heter, helt frie hender til å
undergrave alle seriøse tiltak for miljøet.

Den grønne revolusjonen og
markedsliberalismen er gjensidig
utelukkende størrelser. Grønnmaling av
bestående strukturer er blindspor. Ny
teknologi, bruk av EL-biler, sparedusj
m.m. monner lite. Den frie og
hensynsløse kapitalismen og
frihandelen er hovedproblemet. NKP har
påpekt dette i årevis, men talt for døve
ører. Selv ikke «miljøpartiet» SV synes å
ha forstått kreftene som styrer
produksjon og marked og dermed
miljøpolitikken. I hvert fall ikke
miljøpartiet MDG.
Om vi skal løse krisen, trengs en
revolusjon. Ikke bare en økologisk
revolusjon, men også en sosial. Vi må gå
fra et egoistisk individ- til et
fellesskapssamfunn. Produksjonen må
være underkastet demokratisk kontroll.
En demokratisk kontroll med basis i
landets reelle flertall: De som selger sin
arbeidskraft, får lønn, for å eksistere.
Målet er en bærekraftig vekst for å
dekke folks primærbehov, ikke
storkapitalens vekst for å øke sin makt.
Slik kan vi i det minste demme opp mot
kapitalismens vekstvang. Vi må
bestemme selv hvor mye ressurser vi vil
ta ut, og koble oss på det naturlige
kretsløpet. I første omgang er det viktig
å avsløre for all verden miljøpolitikkens
muldvarper og få stoppet dem.
De største farene for verdens befolkning
er monopolenes agenda for fattigdom,
rovdrift på naturressursene og terror.
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MULDVARPERx JARLSBERGEKSPORT

■Torsdag 3. desember avga
Utenriks- og
forsvarskomiteen sin
innstilling til
Globaliseringsmeldinga.
Et flertall går inn for at
støtten til norsk eksport
av ost skal fases ut innen
2019.

Terje Bjørlo
Dette vil få stor negativ
innvirkning på norsk landbruk.
I følge Norges Bondelag vil det
bety at 130 millioner liter melk
nå stå uten et marked. Dette
tilsvarer 8 prosent av norsk
melkeproduksjon, eller sagt på
en annen måte
melkeproduksjonen i Agder,
Vestfold, Buskerud og Akershus.
Dette tilsvarer et samlet
inntektstap for melkebøndene på
hele 370 millioner kroner i året.
I praksis vil tapet bli enda større
grunnet tap i kjøttproduksjonen.
Norsk eksport av ost har falt
betydelig gjennom mange år. I
2005 ble det eksportert over
18 000 tonn ost, mens importen
var drøye 7 000 tonn. I løpet av ti
år har eksporten av norsk ost falt
med 6 000 tonn, mens importen
av ost har steget med om lag
5 000 tonn. Denne utviklingen vil
holde fram dersom flertallet i
komiteen vil få Stortingets
tilslutning når saken behandles
i plenum 19. januar i 2016.
Dessverre er det intet som tyder
på noe annet.
Forslaget om utfasing av støtten
til norsk eksport av ost vil også
r a m m e
næringsmiddelindustrien hardt.
Tines meieri i Elnesvågen står
for 60 prosent av
eksportproduksjonen av
Jarlsbergost. Meieriet tar i mot
74 millioner liter melk, og 90
prosent av meieriets produksjon
er Jarlsbergost. Meieriet har 65
ansatte.
Komiteens flertall «støtter at
regjeringen vil arbeide for en
friere handel med

landbruksvarer for å bidra til en
global velferdsutvikling og
matvaresikkerhet, samt av
hensyn til norske forbrukere og
mangfoldet i det norske
matmarkedet.» Da er det grunn
til å minne om at vi bruker
stadig mindre av lønna vår til
mat. I perioden 1999 til 2010 steg
matvareprisene i Norge med 18
prosent, noe som er lavere enn
den generelle prisstigningen i
Norge. Til sammenligning steg
lønningene med 63 prosent i
samme periode. Det er en myte
at maten er dyr i Norge. I Norge
brukes om lag 10 prosent av
inntekten til mat. Det er svært få
land i verden hvor denne
andelen er lavere enn i Norge. Og
når det gjelder mangfold er det
en kjensgjerning at vi har fått en
rekke småprodusenter rundt i
hele landet.
Norsk jordbruk har vært under
press i mange år. Jordbrukets
andel av statsbudsjettet var i 1978
på 8,0 prosent, og er nå nede i om
lag 1,3 prosent. De statlige
overføringene til jordbruket i
1982 målt i 2011-kroner var på
over 19 milliarder kroner mot 13,3
milliarder kroner i 2011. Det betyr
at overføringene både har falt
som andel av statsbudsjettet og
som nedgang i rene kroner.
«Landbruket er avgjørende for
livskraften i mange
lokalsamfunn og er et
fundament for bosetting og
sysselsetting i store deler av
landet. Regjeringen legger vekt
på at vår matvareberedskap
opprettholdes og at norsk
landbruk skal sikre landet
kvalitetsprodukter. Det er viktig
for bosettingen at mange bruk
kan holdes i drift. En god
stamme av heltids-,
kombinasjons- og deltidsbruk
skal ha sin naturlige plass innen
norsk landbruk.» Dette er hentet
fra Lysebuerklæringen fra
oktober 1989, det politiske
grunnlaget for Syseregjeringen.
Høyres landbrukspolitikk har
gjennomgått en total forvandling
siden Lysebuerklæringen.

«Hele folket i arbeid. By og land
hand i hand». Arbeiderpartiets
kjente slagord foran
stortingsvalget i 1933 viser
sammenhengen mellom
landbruk, fiskeri, industri og
økonomi.

Denne forståelsen synes langt på
vei tapt. Årsakene til dette er
flere. Høyre og Arbeiderpartiet

går inn for norsk medlemskap i
EU. Det ville ha rasert norsk
landbruk. Frp har alltid sett på
den norske bonden som en
snylter. Regjeringspartiene,
deres støttepartier og
Arbeiderpartiet ser positivt på de
pågående forhandlinger mellom
EU og USA, TTIP. Dersom disse
forhandlingene skulle føre fram,
vil det være et stort flertall på

Stortinget for at Norge skal
tilslutte seg avtalen. Da vil norsk
matvareproduksjon uansett
nærmest bli radert bort.

Norges Kommunistiske Parti
ønsker en økt matproduksjon i
Norge basert på norske
ressurser. Det vil kunne skape
tusenvis av nye arbeidsplasser i
landet vårt.

■LOOk i to år. Han og flere
fra Tromsø hadde trosset
sur vind og øsende regn,
rundt 200 samlet, for å gi
havnearbeiderne i Oslo
støtte i kampen for
arbeidsplassene sine.

■– Blir kvalm og forbanna
Støttemarkeringen startet allerede
klokka sju i dag tidlig, da rundt 150
aksjonister startet en nesten
halvannen time lang blokade av
Yilport sin terminal på Sjursøya i
Oslo. Senere fortsatte dagen med
appeller og kulturinnslag rett
utenfor lokalene til en av
"hovedfiendene", Oslo Havn KF.
– Da Yilport tok over
containerhåndteringa, og ikke
ville inngå tariffavtale med oss,
mistet vi 55 prosent av arbeidet
vårt over natta. Vi vet at Oslo Havn
ved styreleder Bernt Stilluf Karlsen
i spissen har lagt føringer på
hvordan Yilport skal unngå å
bruke havnearbeidere. Jeg blir
kvalm og forbanna når et
kommunalt foretak får holde på
sånn, sa Tommy Torgersen,
nestleder i Oslo Bryggearbeideres
Forening i sin appell.

■Overlevere brev
Deretter kom appellantene fra
både inn- og utland på rekke og
rad og ga havnearbeiderne i Oslo
full støtte.
Senere i ettermiddag blir det
demonstrasjonstog fra OBF sine
lokaler til Oslo Rådhus. Der skal
den nye byregjeringa få et brev fra
havnearbeiderne hvor Oslo
kommune blir bedt om å ivareta

sine forpliktelser i henhold til
ILO-konvensjon 137 som gir
registrerte havnearbeidere
fortrinnsrett til losse- og
lastearbeid. Etter den seansen
fortsetter toget til Jernbanetorget
der demonstrasjonene avsluttes
for dagen med nye appeller.

Til markeringen i Oslo var det
kommet havnearbeidere og andre
fagforeningsfolk fra hele landet,
pluss havnearbeidere fra
Danmark, England, Tyskland,
Nederland, Belgia og Portugal.
Roy Ervin Solstad
Fri Fagbevegelse 04.12. 2015

Havnearbeiderne med markering på Oslo havn
Været stoppet ikke havnemarkering

■I midten. Geir Ingebrigsten, leder for havnearbeiderne i
Oslo har aksjonert i 2 år

■Til Hø. LO i Trondheims leder John Peder Denstad var på
plass

DRAMATISK FOR NORSK LANDBRUK
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BLOKADEN AV CUBA
Billy Blums kommentar,

■Den årlige avstemningen
i FNs Generalforsamling
om den følgende
resolusjon:
“Nødvendigheten av å få
avsluttet den
økonomiske,
kommersielle og
finansielle blokaden som
USA har påført Cuba” er
nylig avholdt.

I år ble det satt ny rekord i ”ja”
stemmer, med stemmene til
Marshall Islands og Palau (hittil
stemt nei eller avholdende) og
Mikronesia (hittil avstående).
Alle tre landene hadde etablert
diplomatiske forbindelser med
Cuba tidligere i år, som også USA
hadde gjort, men uten å endre
sin stemme.

Hver gang FN stemmer er en
påminnelse om at verden enda
ikke har gått fullstendig av
skaftet og at imperiet enda ikke
har full kontroll med opinionen
hos alle andre regjeringer. Den
virkelige grunnen til
Washingtons evige fiendskap er
at Cuba har ikke endret seg siden
revolusjonen i 1959 – Frykten for
det gode eksemplet, frykten for
et alternativ til
kapitalistmodellen frykten som
har manifestert seg gjentatte
ganger over årene, ettersom
mange tredje verden land har
uttrykt sin beundring og
takknemlighet til Cuba.
Hvordan det begynte: 6 April
1960, Lester D. Mallory, USAs
viseassisterende sekretær for
Inter-Amerikanske saker, skrev
i et internt memorandum:
“Majoriteten av cubanere støtter
Castro … Det eneste man kan se
for seg for å svekke den interne
støtten er gjennom å

desillusjonere og vekke misnøye
basert på økonomisk utilfredshet
og vanskeligheter  … hver eneste
mulighet må brukes uavbrutt til
å svekke det økonomiske livet på
Cuba.” Mallory foreslo “en serie
med aktiviteter som gjør de
største innhogg i å nekte Cuba
tilgang til penger og forsyninger,
inflatere pengene og reallønna,
skape sult, desperasjon og
fjerning av regjeringen.”
Senere samme år, satte
Eisenhowers administrasjon i
gang sin kvelende embargo mot
sin evige fiende. Ingenting av
stor viktighet har skjedd siden
den gang. Guantánamo Fengsel
eksisterer fortsatt i all sin
imperialistiske skjønnhet og
tortur. USA har ikke oppgitt sin

”regime-skifte” politikk mot
Cuba. Ikke en cent av Cubas nær
milliard dollar (-trillion-?)
søksmål for kompensasjon er
betalt. Washington har nylig
truet med å gjenoppta den loven
som Pastors for Fred hadde fritak
fra, en av de mest respekterte og
erfarne støttegrupper for Cuba.
Selv kan jeg fortsatt ikke dra til
Cuba som turist, eller presentere
en av mine bøker på Cuban Book
Fair (noe som har blitt blokkert
tidligere). Og USA har fortsatt
ikke løsnet på sitt dødelige tak på
blokaden, inkludert fortsette å
forby salg av medisiner til Cuba.

Bearbeidet av Terje Enger

Blokaden mot Cuba

Fakta
Her er hvordan stemmene har gått i det siste. (Ikke inkludert
avholdende):

Year Votes (Yes-No) No Votes
1992  59-2  US, Israel
1993  88-4  US, Israel, Albania, Paraguay
1994  101-2 US, Israel
1995  117-3 US, Israel, Usbekistan
1996  138-3 US, Israel, Usbekistan
1997  143-3 US, Israel, Usbekistan
1998  157-2 US, Israel
1999   155-2 US, Israel
2000 167-3 US, Israel, Marshall Islands
2001  167-3 US, Israel, Marshall Islands
2002 173-3 US, Israel, Marshall Islands
2003 179-3 US, Israel, Marshall Islands
2004 179-4 US, Israel, Marshall Islands, Palau
2005 182-4 US, Israel, Marshall Islands, Palau
2006 183-4 US, Israel, Marshall Islands, Palau
2007 184-4 US, Israel, Marshall Islands, Palau
2008 185-3 US, Israel, Palau
2009 187-3 US, Israel, Palau
2010  187-2 US, Israel
2011  186-2 US, Israel
2012  188-3 US, Israel, Palau
2013  188-2 US, Israel
2014  188-2 US, Israel
2015  191-2 US, Israel

■USA tvilholder på blokaden av Cuba. Obama ønsket å myke opp dette, det fikk vi høre i
media. Ikke at det er fortsatt blokade.
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■Fredag 4. desember var det støttedag for havnearbeiderne i Oslo.
Jeg reiste selv ned med et tjuetalls fagforeningsaktivister fra
Trøndelag for å vise støtte. Havnearbeidernes kamp er viktig og vi
må stille opp; Kampen som havnearbeiderne fører, den fører de for
hele fagbevegelsen. Deres kamp er vår kamp; Forstår vi viktigheten
av dette?

Det har vært en pågående konflikt i Norske havner siden 1. november 2013,
etter at Norsk  transportarbeiderforbund (NTF) boikottet Risavika Terminal
AS i kampen for å få tariffavtale. Arbeidsgiverne nektet å inngå en
tariffavtale som inneholdt fortrinnsrett til losse- og lastearbeid. Omtrent
en måned senere ble arbeiderne ved havnene i Mosjøen og Tromsø tatt ut i
sympatistreik.

Det er viktig å skille mellom konflikten ved Risavika Terminal ved
Stavanger og Holship Norge AS i Drammen, og konflikten i Oslo. I
Drammen og Risavika er det krav om å opprette tariffavtale. Situasjonen i
Oslo havn er at den etablerte tariffavtalen blir angrepet av arbeidsgiverne;
Arbeidsgiver er det tyrkiske selskapet Yilport, som overtok driften av
Sjursøya containerterminal i Oslo 1. februar 2015.

Sammenhengen mellom disse sakene er at arbeidsgiverne kjemper for å
bli kvitt de registrerte (og organiserte) havnearbeiderne, redusere ILO-
konvensjon 137s betydning og virkeområde, og fjerne fortrinnsretten til
arbeidet som er regulert både i konvensjonen og tariffavtalene.
Tariffavtalene svekker arbeidsgivernes styringsrett.

Det dreier seg om havnearbeidernes fortrinnsrett til å losse og laste skip,
en rett som er satt under stort press i mange land verden over de siste åra.
Fortrinnsretten er stadfestet i ILO-konvensjon 137, som Norge ratifiserte i
1974. Staten har overlatt til partene i arbeidslivet å gjennomføre
konvensjonen, men NHO Logistikk og Transport har benektet at
konvensjonen gjelder i norske havner. Arbeidsgiver vil at billig
arbeidskraft skal kunne hyres inn. Sosial dumping er ikke til å unngå. Det
vil gå på helsa løs.

Bryggearbeiderne i Oslo har vært utestengt fra arbeidet siden 1. februar. I
mai ble situasjonen forverret da bedriften de er ansatt i, Oslo Losse og
Lassekontor, ble nedlagt. Arbeidsgiverne i Oslo havn og NHO slo kontoret
konkurs, på tross av at det i tariffavtalen mellom partene står at det skal
være en slik bedrift i havna. Kun tre selskap fortsatte å bruke
bryggearbeiderne i Oslo til å losse og laste båter; Norsteve, Norlines og
Toten Transport. Bedrifter som Bring, Color Line, DFDS og Stena Line
benytter andre i stedet for havnearbeiderne.

Samfunnsutviklingen har gjort tariffavtaler og fagforeninger til hinder for
privatprofitt. I NHOs verden er det best for alle om landsdekkende avtaler
fjernes til fordel for individuelle avtaler. Det moderne og fleksible som
ønskes innført i det norske arbeidslivet er arbeidsgivers mulighet til å
sette arbeidstakerne opp mot hverandre – individuelle kontrakter,
individuelle rettigheter, individuell lønn.

Landsorganisasjonen (LO) ble stifta i 1899 nettopp for å forhindre den typen
grov utnyttelse og rovdrift som NHO og regjeringen ønsker å gjeninnføre i
Norge. LO var arbeidernes organisasjon for å bygge et samfunnsliv basert
på våre verdier, og det førte frem! Det var vilje og tro på at det å bruke
makta som ligger i arbeidernes monopol på arbeidskraft – STREIK! - det
ville lede til seier og fremskritt. Hva gjør LO i dag? Ingenting. Arbeidsgiver
har begynt å bryte hovedavtalen; Ikke bare sier de opp avtalen med sine
arbeidere, de har begynt å si opp hele samfunnsavtalen.

Det er ikke lenger et samarbeid i det norske arbeidslivet, det har blitt en
stadig større serie med brutte avtaler. På havna, på byggeplasser, på
jernbanen; innen transport, barnehage og helse. Vi presses stadig tettere
mot veggen. Hvor er LO? Hvor er ledelsen? Hvorfor kommer de ikke
grasrota til unnsetning?

Kanskje er LO-ledelsens tid forbi? Det prates om å gå ut av legalismen;
Streik, sabotasje, boikott, blokade og obstruksjon. Arbeidsgiverne forlater
samarbeidet, hvor lenge skal vi sitte ved forhandlingsbordet å vente på at
de kommer tilbake? Ledelsen gjør jo ingenting.

LO må tak i denne konflikten og ta ut flere grupper i streik for å vinne
kampen.
…da vil de kanskje klare å holde kontrollen på sine egne medlemmer?

Geir Skavern
Leder, Fagligpolitisk utvalg
Norges Kommunistiske Parti

Kampen om havna -
Kampen om arbeidslivet

Nyheter



■Danmark avholdt  den 3.
desember en
folkeavstemning over et
forslag om overnasjonal
kontroll fra EU, blant
annet over politiet.. Med
53,1 % nei og 46,9 % ja ble
forslaget kontant avvist.
Et smertefullt nederlag
for den danske
regjeringen.

Nei-flertallet er ikke bare et nei
til det konkrete forslaget som var
til avstemning. Det danske nei er
også en protest mot EU. Vi sakser
fra avisen Politiken:
 «Det kan godt være, at de danske
ja-partier bare spurgte

danskerne om lov til at tilslutte
sig Europol og en snes andre
europæiske retsakter, men de fik
en lavine af modstand og
mistillid tilbage i hovedet.
Derfor rækker deres problem nu
langt videre end spørgsmålet
om, hvorvidt dansk politi ryger
ud af det europæiske
politisamarbejde.  Når vælgerne
siger nej tak til denne EU-pakke,
er det vanskeligt at se for sig,
hvad de vil sige ja til.
Regjeringa hadde designet
avstemninga slik at den skulle
se mest mulig spiselig ut og ikke
provosere EU-motanden i landet.
Men den gang
ei.Politiken fortsetter:

På den måde går det friske nej til
retsforbeholdet torsdag 3.
december 2015 ind i den
turbulente danske EU-historie
ved siden af Maastricht-nej’et 2.
juni 1992 og euro-nej’et 28.
september 2000.
De partiene som gikk inn for et
ja var Socialdemokraterne,
Venstre, Radikale, SF og
Konservative. De har nå en
hodepine av dimensjoner.
Statsminister Lars Løkke skal nå
administrere et nai han har
advart mot. På nei-sida sto en
nokså uvanlig konstellasjon,
nemlig Enhedslisten, Liberal
Alliace og Dansk Folkeparti.
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Gratulerer Danmark!
Norges Kommunistiske Parti vil med dette gratulere Danmark
med nei-seieren. Befolkningen sa med 53,1 % mot 46, 9 % et klart
og tydelig NEI til å avskaffe det nasjonale rettsforbeholdet sitt.
Folket vil ikke gi fra seg enda mer makt til EU.

Danskene vil bestemme selv i nasjonale anliggender, og har ikke
latt seg skremme av regjeringen sin sine anbefalinger om å la
seg diktere av avgjørelser gjort i Brussel. Det er mulig å
samarbeide med andre land i verden på rettferdig vis, uten å
måtte gi fra seg suverenitet.

Med dette har folkets vilje seiret over udemokratiske prosesser
i EU. EU-skepsisen fortsetter å vokse i Danmark. Fortsett NEI til
EU kampen i Europa, kamerater!

Runa Evensen, leder.

DANSK NEI TIL EU

■KKE fordømmer de
dødelige og kriminelle
Paris-attentatene, 13/11-15.
Vi har en oppriktig
medfølelse for ofrenes
familier og uttrykker
solidaritet med det franske
folk.

Men 1 uke senere, opplever vi at
noen bruker attentatene som
begrunnelse for tilsynelatende
kamp mot terror og alibi for ny
innblanding i Syria. Samtidig øker
politimakt, undertrykkelse,
rasisme og fremmedhat i Europa.
Med fokus på utviklingen er
årvåkenhet fra arbeidsfolk og
utvikling av folkelig
motstandskamp nødvendig. Vi
legger til grunn:
1) 5-års-krigen i Syria har kostet
hundretusener menneskeliv og
drevet millioner ut av sine hjem.
Den viser tydelig at imperialistisk
aggresjon er del av
konkurransekampen mellom
imperialister og at kapitalisme
øker rikdommen til et fåtall, men
skaper kriser, sosial nedtur og
flyktninger med uakseptable
følger for millioner. Borgerlige og
opportunistiske partier jublet fra
første stund for den såkalte
`arabiske våren`. Men KKE så den
som starten på mer kapitalistisk
barbari og krig, en åpning for
organisert intervensjon i Syrias
interne forhold fra imperialist-
maktene USA og EU og deres
allierte i regionen; Israel, Tyrkia,
Saudi-Arabia, Qatar og Forente
Arabiske Emirater.
2) Som vi også har påpekt før, er
målet for intervensjonene å sikre
`større rom` i Midtøsten og øst-

Middelhavet for tilgang til
energikildene i dag og nye
forekomster med økt kontroll over
transitt og handel for nord-
amerikanske og europeiske
monopoler. Målet er `regime-
skifter` for å skape
`forutsigbarhet` for mer
monopolistisk kontroll med
markedene i regionen. Slike planer
fører til sterkere konflikt med
monopolinteressene til noen
andre makter i regionen som
Russland, Kina og deres lokale
alliansepartnere.
3) For å nå intervensjons-målene
bruker euro-atlantiske
imperialister såkalt `politisk
islam`.  Slik ble Taliban brukt på
1980-tallets Afghanistan. Under
intervensjonen i Syria støttet de
opp om ulike grupper, organisert
og væpnet i imperialismens
bakland. Imperialist-
intervensjonen i Syria med
forutgående okkupasjonen av
Afghanistan, Irak og oppløsningen
av Libya skapte det avskyelige
monsteret av IS-mordere i løpet av
de siste 15 år.
4) Den russiske
militærintervensjonen i slutten av
september 2015 er et tegn på
skjerping av heftige konflikter om
råstoffer, handelsveier,
markedsandeler og erobring av
geopolitiske og militære `baser` i
det østlige Middelhavsområdet og
Midtøsten.
Det blodige attentatet i Paris
brukes av Frankrike og andre
kapitalist-land som begrunnelse
for å eskalere en militær
intervensjon. Det kan få tragiske
følger gjennom oppdeling av Syria,
en omfattende mellom-
imperialistisk konfrontasjon eller

føre fram til et falskt
fredskompromiss med `pistolen
mot brystet`.
Arbeidsfolk må ikke la seg føre på
villspor av imperialist-maktenes
påskudd for å drive fram sine egne
planer med henvisning til
`folkerett`, `humanitær krise` og
`migrasjonskrise`. Vi må ikke
godta at barn blir kanonføde i en
i n d r e - i m p e r i a l i s t i s k
konkurransekamp og ofrer sitt
blod for fremmede interesser,
interessene til den ene eller andre
monopolistiske alliansen.
5) Arbeidsfolk i Hellas og andre
europeiske land må forstå hva
som skjuler seg bak terroren;
Hvem er det som planlegger,
bygger opp, finansierer, utdanner
og bruker morderne for å drive
fram sine egne planer? Forsøket
på å skape frykt-klima og samtidig
aksept for intervensjoner, en
imperialist-krig og repressive
tiltak mot folk og en ny bølge
fremmedhat og rasisme som spres
via hatkampanjer fra borgerlige
eliter, må ikke lykkes.
Arbeidsfolk må tilbakevise
holdninger som fremmes av
borgerlige partier og massemedier
og sågar påstander fra fascister i
Gyldent Daggry om at `Europa er
under attakk og i sivilisasjons
-eller religionskrig` og at `alle må
reagere med nasjonal og europeisk
enhet mot angrepet`. En slik
avsporende `pro-vestlig`, `pro-
europeisk` og `patriotisk` retorikk
har kun et mål: Den skal forgifte
bevisstheten til arbeidsfolk med
rasisme og fremmedhat for å dra
dem inn i massakrer som følge av
USAs -EUs -NATOs -og
alliansepartneres underliggende
monopol-kapitalistiske interesser,

som nå kolliderer med russisk-
kinesiske monopoler og deres
allierte.
6) Syriza-Anel-regjeringen har et
enormt ansvar fordi den, utenriks
og innenriks, har tatt over
stafettpinnen fra regjeringer
utgått av høyrepartiet ND og
sosialdemokratiske Pasok og er på
en farlig og anti-folkelig politisk
kurs.
Bak en såkalt `multi-dimensjonal
utenrikspolitikk` og bestrebelser
på en geo-strategisk linje ligger
greske monopolgrupper. De
forkynner troskap til euro-
atlantiske institusjoner som har
påført landet så mye lidelse og tap
av landets suverene rettigheter.
Slik overføres nå grunneie, havner,
flyplasser og andre deler av
landets infrastruktur til
imperialist-institusjonene NATO
og EU og fortsettes intervensjons
-og krigs-politikken. Regjeringen
forsterker til og med sitt militære
samarbeid med Israel mot folkene
i regionen.
Etter enstemmig vedtak i EU-
forsvarsministrenes råd aktiveres
artikkel 42, avsnitt 7 i EUs
Maastricht-traktat. Påskudd er
Paris-attentatet. Bruk av klausulen
i denne traktaten erkjenner NATOs
grunnleggende rolle, dvs USAs
hegemoni og ser for seg militær
innsats for å eskalere
intervensjoner i Midtøsten og
Nord-Afrika. Det blottstiller rollen
til dagens greske regjering.
Vårt folk må være på vakt også
overfor utvikling av gresk-tyrkiske
forbindelser: Den såkalte
`belønningen` som Tyrkia krever
av EU for å regulere flyktninge -og
innvandringskrisen har også med
utvikling i forhandlingene om

Kypros-spørsmålet å gjøre og med
en stadig tyrkisk streben etter å
etablere former for `felles
suverenitets-utøvelse` over øyene
i Egeerhavet og utvidelse av de
såkalte `grå sonene`.
Samtidig må vi være forberedt på
følgene av politikken som drives
av statene i regionene for `stengte
grenser`, for mer enn noen gang
før er det fare for at hundretusener
flyktninger og innvandrere blir
fanger i Hellas.
7) Nå må folkets kamp mot gresk
deltakelse i imperialist-
intervensjoner og kriger
forsterkes. Våre væpnete styrker
får ikke lov til å tjene
imperialistiske planer. Alle USA-
NATO-baser  må stenges
øyeblikkelig.
Ingen av landets infrastruktur-
innretninger må brukes stom
utgangspunkt for angrep på Syria
eller andre land. Folket må være
på vakt og ikke godta autoritære
tiltak som viser til `kamp mot
terrorisme`.
Paris-attentatene må ikke
misbrukes til å godta tiltak mot
flyktninger som fører til at de
settes i fengsel i Hellas. Folket må
isolere kriminelle, imperialistiske
intervensjonister og de nærer hat
og hets blant morderne i nazi-
organisasjonen `Gyldent Daggry`.
Parolen `Verken jord eller vann til
folkemorderne!` må bli
virkelighet. Folkets kamp mot
monopoler og kapitalisme, for
løsrivelse fra imperialist-
alliansene EU og NATO er mulig
om vi sammen med
arbeiderklassen og folket styrker
viljen til folkemakt.
Politbyrået i KKEs sentralkomité,
20/11-2015.

Erklæring fra Hellas kommunistiske parti, KKE: Sentralkomitéens politbyrå, 20/11-15:

Øyeblikkelig frakopling fra
imperialistenes farlige planer!
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Nå er det jul igjen: PRISKRIG!
Det er tradisjon at prisene på julemat
er kraftig redusert fra normalen i
norske butikkjeder. Mat selges til langt
under innkjøpspris i håp om å lokke
kunder. Landbruks- og matminister
Sylvi Listhaug synes dette er
kjempeflott. «Det er veldig bra med den
sterke konkurransen på
dagligvarepriser som vi ser i markedet
nå. Vi nærmer oss jul, og for meg er det
viktig at disse prisene gir folk som
vanligvis ikke har så mye å rutte med
anledning til å skaffe seg litt ekstra

julekos» sier Sylvi Listhaug til VG.
Bøndene, med Bondelaget i spissen
mener de ekstremt lave prisene er
uetiske, respektløse og en hån mot dem
som produserer matvarene. Det er ikke
Sylvi Listhaug enig i. Hun mener vi alle
skal være glade for den konkurransen
som mange (?!) har etterlyst nå gir
utslag i lave priser på god mat. Det er
nok av familier som har dårlig råd, sier
Sylvi Listhaug, disse prisene gjør god
julemat oppnåelig for flere.
Selv om mange mennesker i de høyest
utviklete land i den industrialiserte

verden i dag lever i materiell velstand,
så øker skillene; også i Norge. Vi bytter
regjeringer i demokratiets navn, men
de rike fortsetter å bli rikere mens
grupper av fattige barn,
enkeltmennesker (uføretrygdede,
minstepensjonister, arbeidsledige) og
aleneforsørgere øker. Det blir jul i år
også, men andelen fattige
barnefamilier har økt. Ja, det er flott at
folk kan spise godt og ha råd til å
glemme hverdagen et par dager i året;
Men hadde det ikke vært bedre om alle
hadde god mat og sikkerhet året rundt?

Uttalelse fra Ungkommunistene i Norges forbundsstyremøte 14.-15.
november 2015

En humanitær utfordring
Mange sier at å ta inn flyktninger vil svekke den norske
velferdsstaten. Det vil skape økt kriminalitet og en rekke andre
problemer. Vi i Ungkommunistene i Norge er lei av å høre på
konspirasjonsteorier og hverdagsrasisme, og  vil legge frem denne
situasjonen slik den virkelig er.

Flyktningsituasjonen, med mengder av fordrevne fra Afghanistan,
Irak, Libya og Syria, er skapt av dagens kapitalistiske system og
vestlig krigføring i land hvor vi virkelig ikke har noe å gjøre. Når
Norge deltar i NATOs krigføring og bomber menneskers hjem, må vi
forvente at folkene som bor der må finne seg et annet hjemland. Kort
sagt: flyktningene som i dag kommer til Norge, flykter fra Norges og
NATOs krigføring.

I Libya deltok Norge direkte i bombingen – i Syria er NATOs rolle mer
indirekte. NATO-landet Tyrkia har latt IS-krigere bruke landet som en
trygg havn for å drive våpentrening, våpenhandel og ikke minst som
et transittland for fremmedkrigere som vil kjempe mot Assad-
regimet. Under beleiringen av Kobane fikk IS-krigere etterretning fra
tyrkiske droner som sirklet i luften. Syra-flyktningene flykter fra
våre alliertes imperialistiske handlinger.

Ungkommunistene i Norge mener derfor at det på alle måter er vår
plikt å hjelp dem. De problemene Norge potensielt kan møte på ved å
ta inn flyktninger krymper i forhold til det virkelige problemet: at
folk lider av sult og sykdom i landene sine, som er utbombet som et
resultat av vestlig krigføring - imperialisme. Ungkommunistene vil
at Norge skal hjelpe flyktninger som kommer, og ikke delta i
krigføring. Den beste måten å løse flyktningproblemet på, er å
arbeide for fred, for da vil ikke folk flykte fra krig i utgangspunktet.

FNs flyktningorganisasjon UNHCR anslo at det allerede i begynnelsen
av 2015 var 1,5 millioner syriske flyktninger bare i Libanon. Til
sammenlikning melder NTB at det fram til oktober i år har kommet
om lag 630 000 flyktninger til Europa, basert på tall fra EUs
grenseorganisasjon Frontex, som Norge er med i. Tallene taler for seg
selv, spesielt med tanke på at Libanon har en befolkning på størrelse
med Norge, 4,5 millioner.

Vi må hjelpe flyktningene der de er. Vel, nå er noen av dem i Norge.
Hadde Vesten kommet på banen tidligere, og økt bevilgningene til
FNs flyktningeorganisasjon, som ba om dette gjentatte ganger, ville
det ikke kommet så mange hit. På den tiden var det tydeligvis ikke
«vårt» problem, og det ble knapt løftet en finger fra norsk side. Nå
står noen av dem vi unnlot å hjelpe på dørstokken vår, og det er vår
medmenneskelige plikt å hjelp dem, like mye som det er vår plikt å
hjelpe dem som ikke kommer seg til Europa.

Paradokset er nemlig at det er de ressurssterke flyktningene som har
råd til å ta reisen gjennom Europa, mens de som trenger det mest
blir igjen. Må alle komme til Europa før vi gidder å hjelpe dem?

THINGSTAD OG
WÆRDAHLSGRUPPENE

■Et bortimot fullsatt
Seminarrom i
Erkebispegården i
Trondheim fikk den 17.
november oppleve et
historisk og verdig
symposium og
minnekveld over de
henrettede
kommunistiske
Thingstad/Wærdahl
gruppene og deres
heroiske innsats under
den andre verdenskrig.

Etter åpning ved kommandant
Morten Henriksen, (som nok en
gang påpekte at det var en skam
at det skulle ta nær på 70 år før
kommunistenes krigsinnsats
ble skikkelig offentlig hedret og
satt pris på)  innledet Journalist
Halldis Neergaard om sitt meget
omfattende arbeid med
innsamling av opplysninger til
sin store artikkelrekke om
Thingstad/Wærdahl gruppene i
Adresseavisen i 2014.
Utstllingsansvarlig for MØRKE
SPOR ved NSB i Hamar, Bjørg Eva

Aasen innledet deretter, med
hjelp av historiske lysbilder fra
NSB og krigstiden med mye
nyervervet forskningskunnskap
spesifikt om hva som skjedde av
motstandsarbeid ved
Marienborg og NSB i Trøndelag.
Berit Rusten tok i sin innledning
fatt i mange hittil ganske
ukjente opplysninger om
t r ø n d e r k o m m u n i s t e n e s
motstandsarbeid under krigen
med betydelig hovedvekt på NSB
og de Marienborg ansattes
betydelige innsats. Hun opplyste

En virkelig minneverdig kveld

■Panter Tanter Produksjoner synger Partisanmarsj akkopagnert av Magnar Engen.

Knut Eide
Redaksjonssekretær
knut.eide@friheten.no

■Journalist Halldis Neergaard i Adresseavisen innledet om
arbeidet og sin artikkelserie



om at også den effektive
pengeinnsamlingen Rød Hjelp
under krigsårene til de mange
trønderske familiene som
hadde mistet sine forsørgere ved
fengsling, tyske henrettelser
eller deportering til
konsentrasjonsleire også hadde
sin base og opphavsted på
Marienborg og NSB. Det tette
samarbeidet med
f a g b e v e g e l s e n ,
arbeiderbevegelsens  idrettslag
og NGU var viktig for
kommunistene også i dette
solidaritet og støttearbeidet.

En stor takk overbringes herved
til aktive Berit Rusten og Panter
Tanter Produksjoner som for
andre gang på kort tid har stått
i spissen for disse viktige
minnearrangementene som
virkelig har klart å løfte fram
Thingstad/Wærdahl gruppene,
samt også maktet å involere
både Forsvaret og Trondheim
Kommune i dette omfattende
arbeidet. Etter mye planlegging,
arrangementbestrebelser og
aktiv deltakelse i to store
arrangementer i Trondheim i
den senere tid som har minnet
våre henrettede kamerater, har
disse meget aktive kvinnene
løftet fram
Trondheimkommunistenes

betydelige krigsinnsats her i
Midt-Norge. Et meget
beundringsverdig og viktig
arbeide. Men de gir seg ikke med

dette, et samlingspunkt eller
digitalt nettsted for innsamling
av historier og informasjon om
disse to viktige trønderske
motstandsgruppene er også
under planlegging. Og
iniativtaker kamerat Berit

Rusten og
Panter Tanter

er allerede i gang med arbeid til
en performance RØDE SPOR,
(Den røde flyktningruten) som
en togtur fra Trondheim til
Østersund i mai 2016. Berit
Rusten sier at hun heller ikke
ser helt bort fra at det med tiden

også kan bli en bok om de
k o m m u n i s t i s k e
Thingstad/Wærdahl gruppenes
krigsinnsats og aktive
motstandsarbeid her i
Trøndelag!
Se video fra arrangementet på
denne lenkeadressen
https://youtu.be/L9ZWQn0JXDw
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Fattige Norge
Fattigdom i Norge måles av Statistisk
sentralbyrå og beregnes i
treårsperioder. De siste tallene er for
perioden 2011-2013. Fattigdom beregnes
ut ifra gjennomsnittsinntekten
(Medianinntekten). Fattige
husholdninger er de som har 60 % eller
mindre enn medianinntekt. I perioden
2011-2013 var lavinntektsgrensene (Etter
skatt): 196  000 (Eneboende) 314  000
(Enslig forsørger med to barn) 412 000
(To voksne med to barn).

Tallet med fattige barn og unge under
18 år som lever under fattigdomsgrensa
i Norge er 84  300 (2013). Dette er 6100
flere enn i 2012. Det var 8 % flere fattige
barn og unge i 2013 enn i 2012. En økning
på 17 000 barn siden 2006. Vi ser fortsatt
at støtteordninger til barnefamilier blir
kuttet, og at kommunale tiltak som
søskenmoderasjon reduseres.
Innvandrerbarn, som er 12 % av alle
barn i Norge, utgjør 50,2 prosent av alle
barn og unge som lever under
fattigdomsgrensa.

Å være fattig i Norge handler sjelden om
å ikke ha til mat, men oftest om å ikke
kunne delta som jevnbyrdig i
samfunnet. Barn og unge i fattige
familier har oftere psykososiale
problemer, de deltar mindre i
fritidsaktiviteter og er mindre sammen
med venner (Kilde: Fafo).
Men arbeidsledighets tallene øker. Og
flere stiller seg i matkø; Folk som
trenger gratis mat strekker seg utover
julefeiringa, og ut i hverdagen til stadig
flere.

En virkelig minneverdig kveld

■Kommandant Morten Henriksen åpnet
kveldens minnehøytidlighet.

■En bortimot fullsatt Minnehall i Rustkammeret (Erkebispegården.)

■Iniativtaker til minnemøtet Berit Rusten fra Panter Tanter
innledet om erfaringene og arbeidet med nye
opplysninger om Thingstad/Wærdahl gruppenes
motstandsarbeid.

■Utstillingsansvarlig Bjørg Eva Aasen NSB
Hamar orienterte om kommunistenes
motstandskamp på Marienborg og i NSB
forøvrig.
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KRONIKK:

■Igjen har lille Kirkenes,
med sine 4.000
innbyggere, vist seg å være
Norges viktigste
geopolitiske område – et
sted der Norge møter
verden. Reisen mellom
Kirkenes og Nikel tar bare
40 minutter, men er
kanskje den lengste
politiske reisen i Europa.

Flere innbyggere og politikere
både lokalt og nasjonalt har tatt
til orde for at grensen til Russland
må stenges. En slik løsning ville
vært en katastrofe for
Barentssamarbeidet, som er
basert på sivilt samarbeid mellom
folkene i nord.

■En åpen dør for samarbeid
Etter den folkerettsstridige
annekteringen av Krim, er
forholdet mellom Vesten og
Russland iskaldt. I den krevende
geopolitiske situasjonen vi står i,
er det norske Barentssekretariatet
en åpen dør for sivilt samarbeid
med Russland. I snart 23 år har vi
fulgt utviklingen i Nordvest-
Russland tett og har gode
kontakter både på grasrot og
politisk toppnivå.  I løpet av disse
årene har vi erfart at dialog og
praktisk samarbeid er helt
essensielt for å unngå
misforståelser. Selv om vi nå
befinner oss på et bunnivå i det

bilaterale samarbeidet, viser
historien at dette kan snu. I
mellomtiden representerer
Barentssekretariatet en
kontinuitet i samarbeidet med
Russland.
Og samarbeidet har stadig små
hverdagsseire: Til tross for et
stadig mer konservativt russisk
samfunn, der ortodokse verdier og
tradisjonelle kjønnsmønster
spiller en viktig rolle, har folk til
folk-samarbeidet ført til at det i
dag er seks forskjellige
fotballklubber for jenter i
Murmansk fylke. For fire år siden
var tallet null.
Som et resultat av mange års
samarbeid med Sør-Varanger
etablerer nabokommunen
Petsjenga i disse dager
ungdomsråd etter norsk modell.
Natur og ungdom har en
søsterorganisasjon i Murmansk,
som hver dag jobber med
miljøproblematikken på Kola, et
av Russlands mest industritunge
områder. Fire klassiske
musikerne fra de små
finnmarksbygdene Havøysund og
Nesseby sier de aldri kunne
fortsatt sin karriere om det ikke
hadde vært for samarbeidet med
symfoniorkesteret i Murmansk.

I fjor var over 36.000 mennesker
involvert i folk til folk-
samarbeidet mellom Norge og
Russland. 43 prosent av disse var
under 30 år. Barentssekretariatet

skal fortsette å støtte russiske
initiativ på damefotballfronten og
andre sivile initiativ i regionen. Vi
skal sørge for at framtidens
beslutningstakere har best mulig
grunnlag for å respektere
hverandre og internasjonal lov.

■Stoltenbergs fred
I år er det 20 år siden Norsk
Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
etablerte en egen
russlandsavdeling.  Året 1995 var
den unge staten Russland midt i
et kaotisk tiår. Markedsøkonomi
og demokrati skulle innføres i
rekordfart, samtidig som russiske
styrker kjempet mot et fullt opprør
i utbryterrepublikken Tsjetsjenia.
Tre år tidligere tok daværende
utenriksminister Thorvald
Stoltenberg initiativ til
Barentssamarbeidet. Stoltenberg
så mulighetene som åpnet seg i
nord i kjølvannet av
Sovjetunionens fall. Målet med
samarbeidet var å skape fred og
stabilitet, og knesette viktige
verdier som demokrati og
ytringsfrihet.

■Økonomisk nedgang
På mange måter står dagens
Russland overfor mange av de
samme utfordringene. Presset
mot sivilt samfunn viser at
Stoltenbergs visjon er like aktuell
i dag som på 90-tallet. Russland er
involvert i kriger som krever
enorme ressurser. Russland har

fremdeles en råvareavhengig
økonomi, og russere flest får
dårligere råd som følge av
sanksjoner og handelsboikott.
Landet opplever en massiv
kapitalflukt og Murmansk står nå
på listen over fylker som trenger
statlige subsidier for å tiltrekke
seg arbeidskraft.
Til tross for dette er Putins
popularitet på skyhøye 89,9
prosent, viser en meningsmåling
gjort av det uavhengige Levada-
senteret i Moskva i oktober.   Det
er ytre fiender som Ukraina og
Vesten som sørger for
rekordoppslutningen, ifølge
analysesenteret. Fiendebildet
maner til felles kamp mot dem
som anses for å stå i veien for
Russlands suksess.

■«Utenlandske agenter»
Med den nye agent-loven må alle
ikke-statlige organisasjoner som
driver med politisk virksomhet og
mottar pengestøtte fra utlandet,
registrere seg som «utenlandsk
agent». De skal få lov til å
eksistere, men det russiske folk
skal vite hvem de er og hvem de
jobber for.Også organisasjonene i
Barentsregionen rammes av
«agentloven». I vår ble Bellona
Murmansk bedt om å registrere
seg som utenlandsk agent. I
september bestemte
organisasjonen seg for å legge ned
virksomheten. I Kreml ser man
med uro på at transaksjoner som

går til Russland kan bli kanalisert
gjennom revolusjonære og
separatistorienterte politiske
grupperinger.
Dette er noe vi som naboer må
akseptere, og en åpenhet overfor
myndighetene på andre siden av
grensen er nødvendig.   For å
dempe uroen deler vi derfor all
informasjon om hva det gis
prosjektstøtte til gjennom
Barentssekretariatet. Som
deltagere i det norsk-russiske
samarbeidet må vi forholde oss til
loven, og se på hvordan vi kan
videreutvikle folk til folk-
samarbeidet innenfor de nye
rammene.
Derfor starter Barentssekretariatet
denne uka en debattserie som skal
ta for seg viktige problemstillinger
i Barentsregionen.   Den første
debatten handler om agentloven
og hvordan samarbeidet kan
fortsette innenfor den nye
lovgivningen. Til dette
arrangementet inviteres også
russiske myndigheter, for vi vet at
vi kun gjennom dialog og felles
forståelse, kan bygge en framtid i
regionen.

Laila Dalhaug og Anja Salo
Barentssekretariatet
Kronikken ble først publisert hos
NRK Ytring. og i High North News
30.11. 2015

 I Kirkenes møter Norge verden
■MS «Lyngen» til kai i Kirkenes. Februar 2007.
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NEDSKYTNINGEN
AV RUSSISKE SU-24

■NATO-lederne fjerner seg
fra Erdogans
konfrontasjonskurs.

IS-banken Tyrkia: Et sentralt
spørsmål i kamp mot terror-
organisasjonen IS: Hvem sørger
for finansene til IS og i hvilke
land sitter støttespillerne? IS
tjener millioner av dollar på å
stjele olje fra Irak og Syria.
Smugling går med store
tankbiler, umulig uten stilltiende
aksept fra land som grenser opp
til IS-områdene. Først og fremst
er det grunn til å kritisere Tyrkia
under president Erdogan.
Tyrkiske sosialdemokrater i CHP
anklager medlemmer av
Erdogan-familien for å tjene mye
på den skitne handelen.
Presidentsønnen, Bilal Erdogan,
skal være største kjøper og
profitør i denne illegalen
forretningen med IS.

Men også Strategic Studies
Institute for den amerikanske

krigsskolen US-Army War College
har alt i vinterutgaven av
tidsskriftet Parameters vist til at
`det meste av oljen går til Tyrkia
via tyrkisk-kurdiske
mellommenn, der den raffineres,
bearbeides til andre produkter og
selges videre. David S. Cohen er
sekretær i US-finansdepartement
med ansvar for å hindre penge-
flyt til terrororganisasjoner.
Allerede i oktober 2014 pekte han
på Tyrkias rolle i denne skitne
businessen. Til Carnegie
Endowment for International
Peace sa han diplomatisk: `En
oversikt fra siste måned viser salg
av olje fra IS til svært reduserte
priser via flere mellom-ledd, også
noen i Tyrkia, som transporterer
og selger oljen videre`.
Etter Tyrkias nedskyting av SU-
24-flyet, 24/11, venter alle spent på
hvor sterkt russerne vil reagere.
For politiske observatører er det
kanskje viktigere å finne ut
hvorfor det hvite hus, trass i
offisiell, men likevel halvhjertet
støtte til Ankara, samtidig
distanserer seg fra den åpne
aggresjonen til en NATO-alliert.
Med henvisning til en
medarbeider i US-
administrasjonen, som ville være
anonym, meldte Reuters om
kvelden 24/11 at det russiske flyet
ble skutt ned over syrisk
territorium: `Det er resultatet fra
det infrarøde kameraet`, noe som
med sikkerhet betyr opptak fra en
av USAs overvåkings-satellitter.
Dette åpner spørsmål om den
anonyme kilden er en varsler,
som ikke liker å være vitne til at
verden sklir over i en 3.
verdenskrig eller om den ene

amerikanske hånden ikke vet hva
den andre gjør i Syria-konflikten.
De fleste tar det for gitt at Tyrkia
ikke ville skyte ned SU-24-flyet
uten mektige kretser i USA i
ryggen, selv om det ikke
foreligger håndfaste bevis på det.
Men det er sikkert at verken i det
hvite hus eller i USAs UD finner vi
supportere av Ankaras hasard.
For resultatene fra siste Syria-
møte i Wien og samtalen mellom
Obama og Putin på G-20-møte i
Istanbul viste at både
utenriksminister Kerry og Obama
tilsynelatende vil ha en
diplomatisk løsning av
konflikten. Men da vil planene til
neocons i Republikanerne og
Demokratiske hauker havne på
historiens skraphaug.

Kun ved å fjerne Syrias president
Assad med makt ville åpne for å
drive Russland ut av Syria og
samtidig realisere en planlagt
mega-rørledning fra Persia-
gulfen i samarbeid med Qatar via
Jordan, Syria og Tyrkia til Europa.
Det prosjektet ville ikke bare gi
milliard-profitter for alle
deltakere, men samtidig bli et
paradigme-skifte med geo-
strategiske og politisk-
økonomiske fordeler overfor
russerne. Samtidig ville det
garantere USAs supermakt-
stilling i Europa, Midtøsten og
Sentral-Asia i mange år framover.
Haukene i US-kongressen,
Pentagon og USAs e-tjenester CIA
og DIA følger nøye med på
hvordan europeere som følge av

en ny flyktninge-krise og terroren
i Paris i sterkere grad igjen er
opptatt av å bedre kontakten med
Russland. Vi må gå ut fra at
kretser i USA som er redd for å
miste sin hegemoni-stilling, gjør
det de kan for å stanse en slik
utvikling. Nedskytingen av et
russisk jetfly så ut til å egne seg.
Erdogan stilte opp som verktøy.
Nedskytingen kjørte faktisk ikke
bare en kile inn i forholdet
Russland - Tyrkia, som var på
bedringens vei. Handlingen gjør
enhver tanke på en planlagt
oljeledning fra Russland via
Tyrkia til Sør-Europa umulig. Den
ble da også heftig kritisert av USA.
Kalkylen kan ha vært slik.
Handlingen ville tvinge
europeiske NATO-land til å stanse
sin forsiktige normalisering av
forholdet til Moskva. Men faktisk
har de fleste europeiske NATO-
land mer eller mindre bryskt
distansert seg fra Tyrkias hasard.
Det kan neppe formuleres
tydeligere enn Tysklands
visekansler Sigmar Gabriel som
sa at `Ankaras linje er
ukalkulerbar`.
Og den trolig bevisste
indiskresjonen fra det hvite hus
til Reuters viser at Erdogan heller
ikke kan regne med å ha den
amerikanske presidenten i
ryggen her.
Om dette fører til mer edruelighet
i Ankara, er det grunn til å tvile
på. Konsentrasjonen av
panservogner på grensen til
Syria, ikke langt fra SU-24-flyets
krasjlanding, gir liten grunn til å
vente seg noe godt. Området til en
turkmensk minoritet i Syria har
Erdogan lenge vært ute etter å
annektere.
Oversatt for Friheten og Radio
Arbeidet, 27/11-15, Perlo. Kilde:
JW/Rainer Rupp, 27/11-15.

■Her er verden fortsatt ok: President Putin og hans tyrkiske kollega Erdogan under G-20-
møtet i Antalya, 15/11-2015. Foto: EPA/ Mikhail Metzel / Ria Novosti / Pool/ dpa-Bildfunk.

Per Lothar
Lindtner
Redaksjonell medarbeider
Friheten@friheten.no

Nedskyting av SU-24-flyet undergraver
tilnærmingen mellom Russland og Tyrkia
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Invaderte Tyrkia Irak for å redde
oljen til IS/Da’esh?
Steigan.no skriver at i følge offisielle
kilder i Tyrkia og Irak har tyrkiske
soldater rykket inn i Nord-Irak i
nærheten av byen Mosul, en by som
kontrolleres av IS/Da’esh. Pål
Steigans kilder opplyser at flere
hundre tyrkiske soldater har blitt
utplassert for å gi trening og
opplæring til Irakiske tropper i
nærheten av den nord-Irakiske byen
Mosul, som i dag er under kontroll

av Den Islamske Stat (IS) I følge
hurriyetdailynews.com kommer
tyrkiske styrker til å opprette en
permanent base i Bashiqa regionen
i Mosul.
Iraks statsminister Haider al-
Abadi har kalt dette en krenkelse av
Iraks suverenitet, og har i en
erklæring krevd umiddelbar
tilbaketrekking av troppene.
Deutsche Wirtschafts Nachrichten
kaller dette «et klart folkerettsbrudd
fra en NATO-stat», og regner det som

opplagt at dette har skjedd i
forståelse med NATO. Tyrkia hevder
at styrkene har rykket inn i Irak for
å bekjempe IS. Men siden Tyrkia har
profittert ikke bare på stjålen olje fra
Syria, men også fra Irak, kan det like
gjerne være at styrkene har rykket
inn for å beskytte den illegale
oljehandelen til IS. Uansett er dette
en ny og farlig opptrapping av
krigen. (Kilde: Steigan.no)

NORGE I LIBYA

■Ansatte i departementene
skal normalt overlate det
offentlige ordskiftet til
storting og regjering. Der er
imidlertid alle enige.
Derfor bryter jeg
tausheten. For å unngå
negative tjenestemessige
konsekvenser, velger jeg å
være anonym. Jeg tror jeg
skriver på vegne av flere.

For ikke lenge siden fikk
Russlands president Vladimir
Putin grønt lys av et enstemmig
Føderasjonsråd til å starte
luftangrep i Syria. NATOs
generalsekretær - Norges tidligere
statsminister Jens Stoltenberg -
anklager Putin for å forlenge
krigen.
For fire år siden var det
Stoltenberg selv som fikk støtte av
et enstemmig storting til å sende
norske F-16-fly til Libya.
Grunnlaget var ikke nødvendigvis
bedre, og utfallet ble et land i kaos.
Stortinget er i dag fortsatt like
enstemmig, men mye tausere.
Norsk utenrikspolitikk har et
demokratisk problem.

■Øredøvende enighet
I motsetning til våre allierte USA,
Frankrike og Storbritannia - hvor
det finnes og fantes
parlamentarikere som var
motstandere av Libya-aksjonen -
hersker det en øredøvende enighet
i Norge.
Når Stortinget er enstemmig,
legger det åpenbare begrensninger
på det offentlige ordskiftet. Det er
desto mer alvorlig når det er snakk
om den viktigste beslutningen
som kan tas av en stat: spørsmålet
om krig og fred.
Kontrollmekanismer som skal
sikre meningsmangfold i et
parlamentarisk demokrati synes
satt ut av spill. Pressen, som med

få unntak støttet opp om felttoget,
har tilsynelatende heller ikke
endret mening.

■Vår vei inn i kaoset
Hvordan ble vi dratt inn i
militærkoalisjonen som ledet til
Gadafis fall og senere til kaoset i
Libya?
Statsviter og politiker Janne
Haaland Matlary er tilhenger av
operasjonen. I sin kronikk «Det er
ingen grunn til kritikk av
Stoltenberg-regjeringen for
beslutningen om Libya» forklarer
hun at det er Regjeringen - og ikke
Stortinget - som avgjør bruk av
militærmakt. Den lynraske 100-
timers SMS- og ringerunden til
stortingspolitikerne i forkant av
Libya-aksjonen var mer enn
tilstrekkelig.
Matlary har rett i at det neppe er
grunnlag for riksrett mot de
rødgrønne, men så var det heller
ikke forholdet mellom storting og
regjering Terje Tvedt etterlyste en
granskning av i sin mye omtalte
kronikk «Den politiske eliten ante
ikke hva de gjorde da de gikk inn
for å sende inn F-16-fly til Libya».
Humanitær unntakstilstand
Snarere var det en bred diskusjon
om sinnelagsetikken (Helge Lurås'
uttrykk) som så fullstendig
behersket det politiske Norge i
beslutningsøyeblikket.
I den avgjørende fasen gikk det ut
et slags uskrevet påbud om en
humanitær unntakstilstand som
effektivt sjaltet ut fornuft og
kritisk tenkning. Vårt norske
selvbilde førte til selvbedrag.
Matlary svarer at en «rask
beslutning måtte til fordi luftmakt
ikke kan brukes inne i byer uten
store sivile tap.» Dette gir et svar
på hvordan militærmakt måtte
brukes.
For å forstå det langt viktigere
spørsmålet om hvorfor et samlet
storting støttet opp om aksjonen,
er det nødvendig å ta et skritt
tilbake til ukene rett forut: Det var
brutt ut borgerkrig i Libya. Gadafi
hadde begynt en motoffensiv og
gjenerobret flere byer. Opprørernes
høyborg Benghazi sto nå for tur.
Skulle reddes fra Gadaffis klør
Den libyske lederen holdt 22.
februar en trassig tale der han

lovet å «rense Libya hus for hus».
Det skulle han ikke sagt.
Dagen etter kunne Libyas FN-
ambassadør, som hadde hoppet
av, fortelle verdenssamfunnet at
talen var et kodeord for å utløse et
folkemord.
Anklager om folkemord setter i
gang uimotståelige
kjedereaksjoner i vestlige medier
og offentlighet. Plutselig hastet det
å redde sivilbefolkningen fra
Gadafis klør.
17. mars 2011 – da Gadaffis styrker
stod foran Benghazis porter –
holdt den lunefulle diktatoren en
ny tale hvor han truet med å
marsjere inn i byen og lovet at

HUMANITÆR AKSJON UTEN FORNUFT OG MENING
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Gresk generalstreik 3. desember
Ti tusenvis av streikende arbeidere, fra
alle sektorer, arbeidsledige, pensjonister
og ungdom demonstrert over hele Hellas
den 3. desember. Generalstreiken var
rettet mot nedbyggingen av velferdsstaten
og mot de nye tyngende skattene som
rammer folket. Demonstrasjonene var i
regi av fagforeningen PAME. Syros
Marinis, fra PAMEs sentralkomite uttalte:
Folket må ikke bli tvunget til å betale for
helsetjenester. Tusenvis av arbeider må
ansettes innen helsesektoren, på
permanente heltidskontrakter.

Forretningsaktivitet i helse- og
velferdssektoren må avskaffes. De
streikende krevde et offentlig, gratis og
moderne helse- og velferdssystem;
Eksklusivt finansiert av staten; Ingen kutt
i pensjonene, og en gjeninnføring av
pensjonene til 2009-nivå; Permanent
stabilt arbeid for alle, med rettigheter,
kollektive avtaler og sosial sikkerhet.
Dette er vår konfrontasjonslinje i
opposisjon til å inngå et kompromiss med
et liv i lidelse.
Generalsekretær i det greske
kommunistpartiet KKE, Dimitris

Koutsoumpas, uttalte: Dette er ikke tiden
for iscenesatte dialoger og nye falske
forventninger til reformasjoner av den
borgerlige scenen. Vårt folk har bare et
valg: Fortsatt kamp, klasseenhet og
folkelige allianser. Den klasseorienterte
fagbevegelsen vil være i front av kampen,
slik at nye anti-folkelige vedtak ikke
godtas, slik at den greske regjeringens- og
EUs planer ikke kan vedtas. «Ingen
passivitet, kontinuerlig kamp, folkets
allianse, dette er meldingen fra dagens
streikemarkering.»

HUMANITÆR AKSJON UTEN FORNUFT OG MENING

soldatene ikke skulle vise noen
nåde.
Nå gjaldt det for Vesten å handle
før det var for sent. Matlary
forklarer: «Det sto om timer før
Gadafis soldater var i Benghazi, og
disse måtte stoppes i åpent lende.»
Det varslede folkemordet måtte
avverges.

■Obama: Fare for massakre
I sin tale til det amerikanske folket
28. mars 2011, mens norske F-16
sirklet over Libya, forklarte USAs
president Barack Obama:
«Vi visste at hvis vi ventet en dag
til kunne Benghazi – en by på
størrelse med Charlotte (Nord-
Carolina) – være åsted for en
massakre som ville ha gjallet
gjennom hele regionen og svertet
verdens samvittighet»
Journalisten Steve Chapman
analyserte talen i Chicago Tribune
noen dager senere:
«Obama antydet at Gadaffi sto på
tampen til å drepe 700.000
mennesker – det samme som
folkemordet i Rwanda i 1994. En av
presidentens rådgivere snakket
om «en overhengende fare for at
100.000 mennesker kunne bli
massakrert.»
Det var disse talepunktene – eller
varianter av dem – som slo rot i
norsk offentlighet.
Problemet er at det aldri var belegg
for at tilnærmelsesvis så mange
liv sto i fare. Soldatene
massakrerte ikke sivile i stor skala
i noen av de andre store byene de
allerede hadde gjenerobret.

■Grunnløse påstander
En annen kjent amerikansk
analytiker, Stephen Walt,
konkluderte allerede 4. april 2011:
«Påstanden om at USA måtte
handle preventivt for å hindre
tyrannen Muammar al-Gadafi fra
å slakte titusener av uskyldige i
Benghazi, står seg ikke selv i møte
med den mest overfladiske
granskning.»
Gadaffis egne ord, i talen 22.
februar, hjalp lite: «Hvis
situasjonen krever det, vil vi bruke
makt, i henhold til internasjonal
rett og Libyas grunnlov». Ikke
akkurat en oppfordring til
folkemord.
Mange trodde nok oppriktig at de
bidro til å avverge et folkemord,
men de som tok avgjørelsen,
hadde forutsetninger for å vite
bedre
Det hjalp like lite at han åpenbart
refererte til væpnede opprørere og
ikke til Benghazis øvrige
befolkning da han truet med å
ikke vise nåde. Opprørerne skulle

få fritt leide til Egypt dersom de
«forsvant for godt», lovet Gadaffi.
De som overga våpnene og ble
hjemme skulle tilgis og beskyttes.
Det var ikke disse ordene norsk
presse og storting festet seg ved.
Tvert imot ble de mest
besynderlige påstander stående
uimotsagt. Hillary Clinton
anklaget Gadafi for å dele ut Viagra
til soldatene slik at de bedre kunne
terrorisere forsvarsløse kvinner.

■Ingen kritiske spørsmål
Franskmennene og britene hadde,
som daværende utenriksminister
Jonas Gahr Støre minner om, en
dårlig skjult agenda om
regimeendring. Hvorfor var det så
få i pressen og ingen på Stortinget
som så mye som våget å stille
kritiske spørsmål mens det hele
pågikk?
Jo, Støre, de satt fast i
godhetsregimets tankefigur.
Regjeringen hadde neppe kunnet
forsvare bombingen overfor det
norske folk ene og alene med at
«det er tradisjon for at Norge
støtter opp om resolusjoner i FNs
sikkerhetsråd». Terje Tvedt
minner med rette om din egen
uttalelse 21. oktober 2011, da det
hele var over: «Det internasjonale
samfunnet stoppet det som var et
annonsert angrep på sivile fra
Gadafis side.»

■Beslutningstagerne burde
visst bedre

Mange trodde nok oppriktig at de
bidro til å avverge et folkemord,
men de som tok avgjørelsen,
hadde forutsetninger for å vite
bedre.
Hverken USA eller Norge motsatte
seg ropet om intervensjonskrig så
snart anklagene om umiddelbart
forestående folkemord og
massakre var lansert. Mens
stormen pågikk, kostet det
uendelig mye mer negativ
oppmerksomhet å stå imot, enn å
bøye av og sende inn F-16-flyene.
Innlegget inneholder ingen
graderte opplysninger. Jeg har
ikke hatt tilgang til gradert
materiale eller innsyn i
beslutningsprosessene som ledet
til Norges intervensjon i Libya
våren 2011.

■Libya, staten og
Muammar Al Kadhafi,
styrtet av norske F16
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Kinesisk økonomi påvirker
Analytikere ved Oxford Economics har
sett på hvilke land som kan bli rammet
hardest om den kinesiske veksten
svikter. Det har lenge vært en uro i
finansmarkedene grunnet utviklingen
i Kina de siste månedene. Modellen fra
Oxford Economics viser at en nedgang
i kinesisk vekst vil kunne kaste
utviklede økonomier ut i resesjon i 2017.
I juni innførte kinesiske myndigheter
restriksjoner på salg på børsen:
Hovedaksjonærer og ledere som eier
mer enn 5 prosent av selskapets aksjer

får ikke lov å selge sine andeler.
Forbudet er satt til å vare i seks
måneder og inkluderer også
utenlandske investorer. Tiltaket virker
å ha gitt en stabiliserende effekt, like
vel så virker den kinesiske økonomien
å bremse for raskt.
Kina er verdens nest største økonomi,
og endrer seg fra en industriell, eksport-
ledet vekst mot å bli en mer tjeneste
ytende økonomi, med fokus på
forbruksorientert vekst. Kina har nylig
vedtatt en femårsplan som vil etablere
en moderat velferdsstat innen 2021 (En

moderat velferdsstat innen 2049). Zhu
Guangyao, Kinas vise-finansminister
mener at Kinas økonomi skifter fra
investering til innovasjonsdrevet vekst;
Dette vil over de neste fem årene føre
med seg en vekst på 7 til 8 prosent.
(Kilde: Britiske The Telegraph)
Kina er en faktor i å forandre
maktforholdene i verden, og kan få de
gamle imperialistlandene USA, Europa
og Japan til å innse at de ikke lengre
dominere verden.

MIDTØSTEN

■Det begynte i Afghanistan.
Der ble islamske krigere
fra Saudi – Arabia sendt
av USA for å kjempe mot
Sovjet. Dette var i 1980 –
årene. En av krigerne het
Osama bin Laden og kom
fra Saudi - Arabia. Dette
var spiren til et monster,
Al – Qaida. Dette var
fundamentalistiske
krigere som bekjente seg
til jihad. Dette betyr
”hellig krig”, men kan
også ha flere betydninger.
Trosmessig kalles disse
salafister, som egentlig
betyr de som kjemper for
tradisjonene.

Steinar Åge Brenden,
pensjonist og skribent

Det gikk noen år. Sovjet trakk seg
ut av Afghanistan. Al – Qaidas
målsetting var et panislamsk
kalifat. De var sunnimuslimer og
bygde sitt virke på sharia – lover.
De hadde USA og Israel, samt
falske muslimer som erklærte
fiender. På 1990 – tallet hadde de
begynt å rette sine våpen mot sine
velgjørere USA, som i første
instans hadde bygd de opp. De
opprettet celler av terrorister
ulike steder. I august 1998 rettet
de samtidige bombeangrep på de
amerikanske ambassader i Kenya
og Tanzania. Det var etter denne
aksjonen at man ble oppmerksom
på disse terroristene.
Den 11.9. 2001 ble World Trade
Center i New York og Pentagon
angrepet ved hjelp av passasjerfly
som ble styrtet inn i bygningene.
Flere tusen omkom. President
George W. Bush erklærte straks
sin ”krig mot terror”. Dette var en
strategisk tabbe, noen advarte,
men forgjeves. Land som

Afghanistan, Irak og Libya ble
angrepet. Syria ble destabilisert
og invadert av ekstreme
islamister. Krigene har direkte og
indirekte tatt livet av
hundretusener mennesker, ikke
minst av sivile. Hatet vokste, dette
gav ny næring til terroristene. En
rekke terroraksjoner fulgte.
Istanbul, Bali, London, Madrid og
Paris er eksempler. Svaret har
vært bombeangrep og
droneangrep, terrorister ble slått
ut, men ofte fulgte mange sivile
med på kjøpet. Dette var ingen
krig egnet til å ta knekken på
terroristene. Å drepe en ideologi
gjøres ikke med bomber.
I dag kan vi slå fast: Krigen har
vært mislykket. Terroristene har
vunnet terreng. Dette viser
aksjonene som har tatt livet av så
mange. Først var det Al – Qaida.
Lignende organisasjoner så
dagens lys. Al – Shabab, Boko
Haram, ISIL osv. Med hensynsløse
metoder kjemper de for sitt mål,
kalifatet som skal omfatte hele
verden. Organiseringen skjer via
sosiale medier, krypterte
meldinger spres på ulikt vis over
nettet. Rekruttering skjer, presset
legges blant annet på personer
som på en eller annen måte er
misfornøyde og føler seg utenfor.
Man vil slutte seg til noe stort. Da
er det lett å verve seg og reise til
Syria. Dette skjer nå over hele
verden.
Organiseringen har vært effektiv.
Celler er opprettet i mange land
og verdensdeler. Paris er rammet
av terroraksjoner i 2015. Igjen
gjøres nye feil. President Hollande
sier at Frankrike er i krig. Mot
terroristene. Frankrike sender
bombefly til Syria. Hollande reiser
til Washington, London, Berlin og
Moskva. For å reise en sterkere
koalisjon mot terroristene. Alle
steder får han støtte. Til flere

bomber. Som ikke vil endre en
tøddel. Denne aktiviteten vil i
fremtiden utsette for eksempel
Paris, London, Washington,
Moskva eller Brussel for flere
terrorangrep. Brussel fordi at
NATO har hovedsete der. Norge
kan være utsatt,
generalsekretæren er norsk. ISIL
er A/S Mord. Hensikten er å spre
rådvillhet, redsel og avmakt. I
tillegg hever Hollande dem opp på
statsnivå ved sin handlemåte.

Dermed har de oppnådd det de
ville.
Den største endring i Syria –
konflikten er Russlands
inntreden 30.september.
Russland trådte inn på
forespørsel fra Syrias president
Basar – al – Assad. Etter det er den
internasjonale koalisjonen mot
ISIL styrket. Ikke nødvendigvis
med bomber, men med diplomati
og andre defensive trekk som kan
strupe ISIL.

De mange flyktningene som har
druknet i Middelhavet kommer
fra konfliktområder som har vært
rammet av krig. Flyktningene
strømmer nordover i Europa.
Flukten er farlig og den koster
flere livet. Norge er dårlig beredt
for disse flyktningene. Politikerne
forutså ikke denne
flyktningstrømmen, noe de
burde. Men strømmen må
stanses. Dette gjøres ved å sikre
fred i krigsområdene. Og ved hjelp

A/S MORD
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Å bombe er ikke løsningen
Den franske journalisten Nicolas Hénin
ble 24. april 2014 satt fri fra å være gissel
hos Den Islamske Stat (IS) etter 10
måneder. I en video publisert av The
Syrian Campaign sa han at
verdenssamfunnet må finne en politisk
løsning for fred, at det å komme Syrere
i møte – ikke det å bombe landet – er
den sikreste måten å ødelegge IS.. The
Syrian Campaign er en
kampanjegruppe som erklærer seg fri
fra enhver politisk gruppering i Syria,
eller noe annet sted, som støtter de

universelle menneskerettigheter- og
friheter, med mål om at Syria blir et
land hvor mennesker av forskjellig
bakgrunn, kultur og tro kan leve side
om side i fred.
Videoen ble sluppet i forbindelse med
debatten i det britiske parlamentet om
deltagelse i luftangrepene mot Syria
(Hvor 397 stemte for, og 223 stemte i
mot). Nicolas Hénin mener at ved å
bombe Syria drives folket i hendene på
ISIL. Så snart folket får håp om en
politisk løsning, da vil Den Islamske
Stat kollapse. Det vil ikke ha noe

grunnlag. Nicolas Hénin var holdt fange
under Mohammed Emwazi, i den
forbindelse sier han: Jeg kan ikke slutte
å tenke på de seks drapene han utførte,
med ansiktet på kamera, mordet av
seks vestlige, men hvor mange Syrere
drepte han, og hvem bryr seg om dem?
Mohammed Emwazi ble drept natt til
13. november i et amerikansk bombe
angrep, men Nicolas Hénin mener at
vestlige regjeringer ikke bør hylle dette
som en stor seier. Det ser bra ut på tv,
men vil gjøre liten skade på ISIL.

A/S MORD

til flyktningene i deres
nærområder. Det er her
ressursene må settes inn.
Vi har møtt oss sjøl i døra denne
høsten. Våre ”humanitære kriger”
har slått tilbake. I form av et tog
av flyktninger gjennom Europa.
Dette viser hvor feilslått den
politikk anført av USA/NATO de
siste årtiene har vært. Bombingen
gir ikke noen løsning. Den
rammer sivile, ikke ISIL.

De underliggende årsaker er
kampen om ressurser, økonomi
og den politikk som
USA/Israel/NATO har ført.
Konflikten sionister/palestinere
ulmer hele tiden.
Noe kalifat blir det ikke. Til det er
ikke ISIL sterke nok. Og avskyelige
handlinger vil ikke få noe
sympati eller støtte fra noen.
Kalifatet vil igjen havne på
historiens skraphaug.

Vi er462
som liker Friheten
-er du en av oss?
www.facebook.com/avisafriheten

DALLAS, TEXAS
Jeg var 8 år 22. november 1963. Bare dager før familien flytta fra
lavblokka i Hovinveien og til rekkehuset i Simon Darres vei på
Tveita. Far var ikke NKPer lenger, han var AP. Ellers hadde han
nok ikke vært byråsjef i Statistisk sentralbyrå og på vei oppover i
systemet.
Gerhardsen var statsminister. Jeg kjente ikke ordet. Men det
var blant tilværelsens aksiomer: En dollar var sju kroner, et
pund var tjue kroner, Donald Duck & Co kosta 1 krone,
Gerhardsen var statsminister i Norge.
Jeg husker mørklegginga. Det må ha vært begravelsesdagen,
25. november, en mandag. Far slukka alle elektriske lys i
leiligheten en gang i kveldinga og plasserte et stearinlys i
vinduskarmen i stua. Og når jeg kikka ut var det temmelig mørkt
i hele strøket gitt.
Det må ha utgått et bud. Og ingen mukket. Ikke der vi bodde.
Og alt dette for en sønn av en gangster og
spritsmugler som var blitt president i USA fordi pappa hadde
bestemt det og hadde penger nok til å følge opp avgjørelsen.
Merkedag enogfemti år etter? Ikke i denne gården. Og stearinlysa
gjemmer vi til jul.

Ola Bog

GOD JUL
Vi ønsker våre medlemmer, sympatisører
og lesere en Fredelig og god jul
NKP, UngKommunistene og Friheten
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Artikkelen er skrevet av Ghassan
Kadi.
Dette er en fortsettelse av
artikkelen:  Ikke helt etter planen.
Friheten kalte den «Ånden i
flasken» i nr. 20.
Her skal skal vi kaste et raskt blikk
på de hendelsene som kulminerte
med «krigen mot Syria».

SYRIAKONFLIKTEN

■Etter at den beryktede New
World Order (NWO) ble
etablert som følge av
Sovjetunionenes
oppløsning, en «global»
orden som tilnærmet ga
USA et grenseløst mandat til
å gjennomføre drømmen
som verdenspoliti og
dominans - da var landet
raskt frempå for å omgå
internasjonale lover. De
invaderte Irak og seinere
Afghanistan, bombet og
plyndret Libya og stoppet
ikke før de, om ikke
bokstavelig, invaderte Syria.

Men selv før NWO ble til, faktisk da
Sovjet var på høyden av sin makt,
var USA engasjert i direkte militær
virksomhet i et titall land og
bombet de fleste av dem. Denne
listen er velkjent og jeg trenger ikke
repetere den her.
I hver og en av disse situasjonene,
med og uten mandat fra FNs
Sikkerhetsråd, nølte ikke USA  med
å klassifisere hva som var
vennligsinnete land og de land som
tilhørte det de kalte «ondskapens
akse».
George W Bush (GWB) gjorde dette
helt klart da ha uttalte: «Enten er
dere med oss eller så støtter dere
terroristene». Med dette mente han
egentlig: «Enten gjør dere presis det
vi sier, eller så bomber vi dere».
Dette var konkret og bokstavelig
talt.
USA ga seg selv mandat til å bombe
og ødelegge slik det passet dem. Det
er derfor sant at USA er til å stole
på når det gjelder en ting. USA
bomber et land når de har sagt det.

Hva var det som stoppet USA fra å
bombe Syria mer enn fire år etter
at de hadde sagt at de ville dette?
Ja, en kan spørre. Ser en tilbake må
de som var ansvarlig for USAs
utenrikspolitikk ha vært svært
irritert, mildest talt, for at de ikke
benyttet seg av den ene sjansen til
å invadere Syria. Dette var helt
tilbake til 2003. I virkeligheten
hadde USA også en sjanse helt
tilbake til 1991, men den ble
forpurret av «pappa» Assad.
USA var innstilt på å ta Syria helt
siden president Hafez Assad rolig
og målrettet samarbeidet med
Hezbollah. Dette samarbeidet
hadde som mål å snu Israels
invasjon av Libanon i 1982 til et
ydmykende nederlag.

På den illevarslende datoen 5. juni
angrep Israel Libanon i 1982 med
den bestemte målsettingen om å
ødelegge PLO og drive dem ut av
Libanon. Til og med hovedstaden
Beirut og halve Libanon kom under
israelsk kontroll. På dette
tidspunktet kunne Israel ha
okkupert hele Libanon, men mente
at det ikke var nødvendig med noen
videre fremrykking, og særlig ikke
etter at de gjorde en avtale som
førte til at PLO måtte forlate Beirut
og dra til Tunis.
Tanken på krigen som også startet
5.juni (1967) (den såkalte 6.dagers-
krigen hvor Israel vant på alle
fronter, overs.) sitter fortsatt helt
fremme i bevisstheten til alle
arabere. Det som var lært av
tidligere kriger med Israel var at
Israel var uovervinnelig og hver
tomme land som var okkupert og
kontrollert av Israel forble det. Den
delvise arabiske seieren i «oktober
1974»-krigen   bidro ikke mye til å
endre på dette bildet, og særlig etter
at Kissingers (USAs
utenriksminister) diplomati
seinere ga Israel mer makt og flere
fordeler enn de noensinne hadde
oppnådd med militære midler.

Det var en lang, varm og
deprimerende sommer i Libanon
blandet med desperasjon og
håpløshet. Skrekken etter
massakrene I Sabra og Chatila
(palestinske flyktningleire i Beirut
hvor Israel organiserte en
massakre på rundt 2000
palestinere ved hjelp av kristne
falangister, overs.) lamslo hele
verden. Det virket som om det var
fullstendig håpløst å se for seg
hvordan en kunne få Israel til
pakke sammen og forlate landet.

Med utgangspunkt i denne
ekstreme hjelpeløsheten, begynte
motstanden å ta form og vokse
frem. Hafez Assad (Syrias
daværende president, overs.) var en
virkelig taktiker med grenseløs
fasthet. Han var fast besluttet å snu
utviklingen til Syrias fordel etter
mange år med Kissingers politiske
bedrag, som bare hadde til formål
å sikre staten Israel med alle
mulige midler. Den måten USA
hadde isolert Syria på, ved å
nøytralisere Egypt og dermed
plassert Syria i en svært sårbar
situasjon, krevde store ressurser for
å bli i stand til å forsvare sine
grenser og integritet. I boken Asad
har Patrick Seale dedikert en
betydelig del til perioden med
Kissingers diplomati og den
betydning det fikk for Syria.
Hafez Assad visst svært godt at han
ikke kunne vinne en konvensjonell
krig med Israel. I samarbeid med
Hezbollahs ledelse ble de enig om
at en asymmetrisk krig med Israel
kanskje kunne være en løsning.
Helt siden Hezbollah begynte og

deres guerilla-lignende angrep på
de israelske styrkene i Sør-Libanon
begynte å bite, lovet USA-Israel
aksen hevn over Assad.

Ser vi på Saddams uforutsette
invasjon av Kuwait, ville Bush
senior (USAs daværende president,
overs.)  angripe både Irak og Syria,
men president Assad forpurret
dette ved å levere en militær enhet
til koalisjonen mot Irak og på den
måten gjøre seg til en alliert.
Vi må huske på at dette var i 1991 og
Russland hadde nok med sine indre
vansker. President Assad gjorde en
klok og pragmatisk beslutning.
Etter hvert som Hezbollahs angrep
på Israel ble mere sofistikerte og
effektive, hadde Israel to
muligheter: enten en ny stor
opptrapping eller tilbaketrekning.
Den 25. mai 2000 besluttet de å
forlate Libanon. De kalte det en

tilbaketrekking, men i
virkeligheten var det en retrett som
følge av et avgjørende nederlag.
Heldigvis levde Hafez Assad lenge
nok til å kunne se fruktene av
arbeidet og han døde noen uker
seinere.

Ved siden av å være en statsmann
med stor kvalitet, var Hafez Assad
en nasjonsbygger på mange nivåer.
F.eks. ved at han forbød bestemte
typer import, satte han ikke bare i
verk innstrammingstiltak, men det
fungerte også som et middel til å
stimulere utviklingen av lokale
foretak.
Da han kom til makten i 1970 hadde
Syria slitt med ustabilitet i mange
år. Landet hadde stor penge- og
ekspert-flukt til Libanon. Både
industri og landbrukssektoren var
hardt rammet. Det var ingen
målrettet politikk for å få løst

vanskene. Assad klarte å snu dette
samtidig som han hele tiden sørget
for nok penger til hæren og
sikkerhetsapparatet.

Når det gjaldt sosialpolitikken var
Assad helt sekulær (ikke-religiøs,
overs.). Mens Libanon hadde et
sekterisk system og alle
regjeringsposisjoner helt fra
presidenten til portåpneren ble
fordelt mellom religiøse grupper på
en måte som var ment å være
rettferdig, var dette i Syria ikke
tillat. Det å lage bråk om andres
religion var forbudt og religiøse
sekterisme var ulovlig.
Syrias fiender og motstandere
mislikte dette. Israel kan ikke
forsvare sin jødisk-sionistiske
baserte eksistens med argumenter
om at det er den eneste
hensiktsmessige formen for
sikkerhet og stabilitet som er mulig

Krigen i Syria - Sammensvergelsen
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i Levanten, særlig ikke når de har
en suksessrik sekulær nabostat
inntil seg. Saudi-Arabia har på sin
side lignende sunni-begrunnete
bekymringer om fremveksten av en
sekulær (ikke-religiøs) stat. Sist og
ikke minst utgjorde Syrias
fremskritt på områder som
industri, teknologi, landbruk og
andre felt en uttalt langsiktig
sikkerhetsrisiko for Israel. Den
anti-syriske alliansen, ledet av USA
og Israel ble mer urokkelig og
besluttsom for å stoppe Syrias
fremgang og sende landet tilbake
til mørkere tider.
I 2003, etter 11. september og
invasjonen av Afghanistan, var USA
kommet til det punkt hvor de var
klar til å gjennomføre en drøm de
hadde hatt i lang tid: invasjon av
Syria. Men de trengte en svært god
rettferdiggjøring som var
internasjonalt «spiselig».

I 2003 hadde USA ingen rimelig eller
gyldig grunn til invasjonen av Irak.
Etter mer enn ti år med sanksjoner
var Irak knust, bokstavelig
konkurs, dårlig utrustet,
befolkningen var feilernært,
økonomien var i ruiner og landets
tidligere mektige militærvesen
redusert til en kraftløs styrke.
Fabrikkeringen av historien om
«masseødeleggelsesvåpen» (WMD)
hadde til hensikt å skape enda mer
globalt hat mot den allerede hatede
Saddam Hussain, men Saddam var
ikke den store fisken USA egentlig
ville ha i «steikepannen sin».
USAs tvangsforhold   i forhold til
Midt-Østen har alltid dreid seg om
to ting; Israels sikkerhet og olje - og
i nøyaktig den rekkefølgen.
Med den Saudiske oljen fullt
tilgjengelig, trengte ikke USA å
invadere Irak for å få olje. Dermed

står bare Israels sikkerhet tilbake.
Og det var det dette dreide seg om -
ikke oljen. Oljen var bare
smøremidlet får å lokke de
umettelige storselskapene og den
politiske innflytelsen de har, med
på krigen.

Men hvorfor skulle USA angripe
Saddam hvis han ikke var noen
trussel for Israel? Det enkle svaret
på det er at Saddam ikke var den
egentlige målet. USA ønsket å
invadere Irak for å bruke landet
som et springbrett for angrep og
invasjon av Syria og Iran for
dermed å beseire de statene som
hindret USA-Israel-planene om å
oppnå fullstendig herredømme
over Midt-Østen.  Dermed kunne de
også kutte tilførselslinjene til
Hezbollah og slik få en slutt på
«Motstands-aksen» og på den

måten garantere for all tid Israels
sikkerhet.

Kort tid etter at Bagdad var falt
begynte faktisk USA å fremføre
beskyldninger mot Syria for at
landet støttet og bevæpnet irakiske
opprørere. De kaste ikke bort noe
tid før de startet opp med å
forsterke anti-syriske holdninger.
Som følge av maktarrogansen
deres, forestilte de seg at de ville
være fullt i stand til fullstendig å
kontrollere og undertrykke Irak og
at det å invadere Syria og Iran ville
være som en «tur i parken». Ikke
bare overvurderte de sin egne makt,
men som vanlig undervurderte de
også motstandernes.

Selv om de er arrogante og
kortsiktige kunne de ikke bevisst og
målrettet ha planlagt å gjøre Irak
om til et «fullstendig kaos». Det ble
deres beredskapsplan. Den
opprinnelige hensikten var å få Irak
til en vasall-stat, en stabil stat som
hoppet når den fikk beskjed om det.
De ønsket et Irak som hadde et godt
forhold til Israel og som var sterk
nok til å holde i sjakk enhver
vestvendt iransk ekspansjon. De
ville ha et nytt Irak som ble en
modell for Vesten, en stat som
Vesten kunne hjelpe fremover og
beskytte - en torn i siden til både
Syria og Iran - og på den måten
bruke lojaliteten til USA enten til å
komme med falske beskyldninger
om at syrerne eller iranerne var en
trussel mot sikkerheten, eller til å
provosere dem tilstrekkelig til at
det faktisk skjedde.

Mest av alt ønsket de at hele verden
skulle «reagere med støtte» til Irak
når landets «totalitære og
udemokratiske» naboer truet dette
nydannete demokratiet og friheten.
Dette skulle være innledningen til
å skape sterke anti-syrisk og anti-
iranske følelser i en slik grad at en
krig mot disse landene kunne
rettferdiggjøres.
Slik det utviklet seg viste det seg at
USA ikke var i stand til å kontrollere
Irak overlatt til seg selv, langt
mindre å tenke på en ekspansjon
utover landets grenser. Ganske
snart etter Bush jr. «oppdrag utført»
uttalelse, forstod USAs krigsmakt at
invasjon av Iran eller Syria måtte
betegnes som «avbrutt oppdrag»,
eller kanskje mer korrekt «utsatt»,
helt frem til det tidspunkt hvor det
på nytt kunne være mulig. Men
altså, det nest beste alternativet
USA hadde var å omgjøre Irak til en
mislykket stat.

For å kunne invadere Syria måtte
først Assad demoniseres - det måtte
stampes opp så mange fiender av
han som det var mulig og det måtte
skapes nye - både hjemlige, i
regionen og internasjonalt.
Drapet av den tidligere libanesiske
statsministeren, Rafiq Hariri, med

en massiv bilbombe i Beirut i
februar 2005, var en viktig del av
dette puslespillet. Syria ble raskt
beskyldt for å stå bak drapet på et
tidspunkt da troppene deres stod i
Libanon og kontrollerte landets
sikkerhet.

I Libanon var det å gjennomfør
attentater ikke spesielt vanskelig,
men folk gjennomfører normalt
ikke slik ting uten at de har fordeler
av det. I den grad dette angikk
Syria, hadde landet mye å tape på
dette mordet og ingenting å vinne.
Vinnerne av denne handlingen var
de som kunne dra fordel av det
raseriet og fiendtligheten overfor
Syria som denne handlingen
skapte. Selv om det ikke kan
bevises, bar dette drapet alle
kjennetegn og egenskaper som
pekte mot et felles USA-Israel plot
som hadde som siktemål å
demonisere Assad og berede den
politiske grunnen for en invasjon
av landet hans.
Arabiske ledere, i særdeleshet
sunni-arabiske ledere og lokale
sunni-libanesiske ledere slo fast,
uten fnugg av bevis, at Syria var
ansvarlig for mordet. Som et
resultat av dette ble de syriske
styrkene tvunget å forlate landet.
Dermed ble Libanon overlatt i
hendene på den nå mektige
Hezbollah, men også i hendene på
den «fremtidige bevegelsen» av
kjeltringer (f.eks. Hariris parti) og
den såkalte «14 mars koalisjonen».
Denne ble skapt og knyttet
sammen omtrent umiddelbart
etter det famøse drapet.

Anti-Syriske holdninger ble vanlig
på libanesiske fjernsynstasjoner og
andre medier som støttet «14. mars-
koalisjonen» og det var klare
indikasjoner på at en tilspissing av
situasjonen var under emning.
Forberedelsene til den arabiske
våren var tydelig i gang, men den
måtte enda vente i 6 år.
Det som da skjedde var at det ble
satt i gang, gjennom et felles
internasjonal innsats, som var
gjort klar for å ta i bruk alle
tilgjengelige midler, uansett hvilke
de var og hva resultatet ble -
krigstiltak for å styrte den syriske
regjeringen og ødelegge landets
kultur, historie, verdslighet
(sekularisme) og religiøse
mangfold. Likevel, til tross for sin
villskap, har denne NATO-ledete
«anti-syriske cocktailen» ikke vært
i stand til å gjennomføre drømmen
sin.
Denne artikkelen er oversatt av
Knut Lindtner:  Den er hentet
herfra:  http://thesaker.is/war-on-
syria-not-quite-accordin...
Den er en fortsettelse av en annen
artikkel som kan leses
her:  http://www.derimot.no/blog/
krigen-mot-syria-ikke-h...

Krigen i Syria - Sammensvergelsen
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TRIST!

■Det er jævlig trist at det
er religiøse-politiske
grupper som tyr til
terrorisme rettet mot
vanlige uskyldige
mennesker. Dette er en
politikk som ingen med
sine fulle fem kan
forsvare. Dette er
politiske handlinger som
ikke fører frem til noe
som helst holdbart
politisk mål eller
samfunn. Men
dessverre, det gjentas
gang på gang av
mennesker og grupper
som ikke har fundert sin
tenkning i
menneskeverd,
humanisme og
materialisme.

Kjell Jan Hammer
De store og dominerende
landene i verden ønsker å bli
kvitt terrorismen og spesielt IS
etter de tragiske hendingene i
Beirut, Egypt, Paris og Mali. Det
er forståelig, men kanskje ikke
så troverdig. Spesielt USA er
veldig flink til å tale i to tunger
eller å stille med dobbel
dagsorden som det heter. USA,
EU og deres krigsorganisasjon
Nato er ikke troverdige og vi kan
ikke stole på deres hensikter. Så
snart det skulle vise seg at IS har
blitt mye svakere så kommer
deres hensikter frem og det er
s e l v f ø l g e l i g :
hegemoni/dominans! Her har
spesielt Kina med støtte fra
Russland og andre nasjoner en
svært viktig oppgave, nemlig
hele tiden å avsløre “vestens”
egentlige hensikter.

■Forbanna!
Europa/Norge og USA må stilles
til ansvar. Norge kan i tillegg gå
i skammekroken på grunn av
notorisk feighet!
De må stilles til ansvar for sin
forbryterske historie verden
over og spesielt Midtøsten, de
arabiske nasjonene. Gjennom
hundrevis av år har de
undertrykt, plyndret,
mishandlet og foraktet disse
folk og nasjoner. Kolonialisme
og imperialisme. Mange 10 talls
millioner av mennesker er drept
og mishandlet. Landenes
ressurser er systematisk
plyndret. Deres kultur og
religion foraktet og spyttet på.
Kapitalismens vanvittige
utplyndring av naturen har ført
til farlige klimaproblemer,
dagstemperaturene i Midtøsten

kan komme opp i 50 grader
celsius. Dette er temperaturer
som dreper og som kan gjøre
områdene ubeboelige. Denne
politikken har hindret den
arabiske verden i å utvikle seg
som moderne samfunn. Disse
nasjonene har ikke fått del i
“opplysningstiden” med alle de
avgjørende kunnskapene som
Europa fikk i det 18, 19 og 20
århundre. De fikke ikke oppleve
å utvikle seg som selvstendige
nasjoner som lærte seg
industrialisering og moderne
kommunikasjon og generelle
samfunnsutvikling. De ble
bevist holt tilbake.

Det er ikke mulig å stoppe det
nedarvede hatet mot “Vesten”
hvis ikke det blir tatt et kraftfullt
oppgjør med Europas og USAs
grusomme historie. Og her er
det ikke nok med botsøvelser og
fagre ord om unnskyldninger,
nei her må det i tillegg komme
solide og langvarige praktiske
handlinger for å løfte opp disse
folk og nasjoner materielt og
kulturelt (utdanning). Hvis ikke
dette blir gjort, kan vi være sikre
på at terrorismen i religiøs form
bare vil fortsette og også øke i
tiden fremover.

Selv om Europa og USA har
hovedansvaret for denne
elendigheten og må bidra så det
svir, så må FN gå i spissen for å
drive frem en fornuftig
samfunnsutvikling i de arabiske
nasjonene. Her er det store
muligheter for Kina, Russland

og andre fornuftige nasjoner å
gå i front og vise veg. Kina og
Russland med mange andre
samarbeidende nasjoner holder
på å bygger den Nye Silke Veien.
Her skal det blant annen gå en
hurtigtogforbindelse helt fra
Bejing til Madrid med moderne
infrastruktur. Ingen av disse
landene som ligger omkring
denne forbindelsen har noen
som helst interesse av å ha
aktive og farlige terrorister
rundt ørene.

Det er forståelig at de land som
nå er rammet av terrorisme
ønsker å slå hardt mot IS. IS kan
reduseres ved hjelp av massiv
våpenmakt og de involverte
landene som ønsker å utslette IS
har selvfølgelig nok slagkraft til
å gjøre nettopp det. Men hatet i
de arabiske folkemassene er der
og vil bli der fortsatt. Et svært
viktig virkemiddel for å vinne
denne delen av oppgaven er å
støtte den Syriske regjeringen i
å stanse IS i Syria og for å få slutt
på den Syriske borgerkrigen.
Skal det bli mulig så må USA
holde fingrene unna. USA og EU
må slutte å bevæpne/støtte
opprørsgrupper i Syria, det
politiske taskenspillet til USA og
EU må blottlegges.

Foreløpig er det ingen fare for at
EU og Norge mister sin folkelige
vilje til å kjempe mot religiøs
fanatisme og terrorisme. Det er
fortsatt fult mulig å reise disse
folkemassene til massiv
motstand mot en slik fiende.

Borgerskapet i våre land ville
ikke ha noe problemer med
mobilisering. Men! Det er både
ønskelig og nødvendig å
redusere religionens innflytelse
i våre samfunn. Det er aldri bra
for et menneskesamfunn å bli
styrt/ledet av religiøse
mennesker, det er farlig og
ødeleggende. Derfor er det
nødvendig å gjennomføre en
langvarig- og omfattende
samfunnskampanje i alle
“siviliserte” samfunn for å
redusere religionens innflytelse
bland folk. Vi skal selvfølgelig
respektere religionsfrihet, men
den må være en helt privat sak
og ingen samfunnssak. Midler
for å oppnå dette er blant annet:

-  skille stat og religion
-  ingen offentlig støtte verken
økonomiske eller politisk til
religiøse organisasjoner
-  ingen religiøs virksomhet i
det offentlige rom
- stoppe all diskriminering og
undertrykking av kvinner
-  stoppe all diskriminering og
undertrykking av seksuell
orientering
-  alle barn og ungdommer
skal gå i offentlige skoler og
skolene skal ikke drive    religiøs
påvirkning. Undervisningen
skal preges av materialistisk
tenkning,     vitenskapelige
metoder og humanisme.
-  alle religiøse organisasjoner
har plikt til å gi alle
opplysninger til det offentlige
om deres virksomhet og hvem
som er medlemmer

Nytt fra Kina
■Politikk

I år ble det for første gang
avhold en marxistisk
konferanse i Kina. Konferansen
samlet flere hundre skolerte
marxister fra hele verden.
Hensikten med konferansen er
å utvikle den kommunistiske
samfunnsteorien på et strengt
vitenskapelig grunnlag.
Erfaringer fra hele verden
samles inn og
diskuteres/analyseres.
Konferansen skal holdes hvert
annet år i Kina. Neste gang blir
i 2017.

■Vitenskap/forskning
Kinesiske forskere på
universitetet til Folkets
Frigjøringshær har utviklet en
dataoverføring som kan
overføre 50 giga bits per
sekund. Det medfører at en kan
laste ned en vanlig spillefilm på
0,3 sekund. De undersøker nå
hvordan de kan bruke denne
effektive nedlastingsmetoden
på flere samfunnsområder.

■Transport
Kina utvikler raskt
høyhastighets togene sine. En
ny trasse er satt i drift etter at
toget er testet ferdig. Disse
togene vil kunne komme opp i
en fart av 380 km per time.
Kina regner med å utvikle tog
med mye høyere driftsfart.

■Økonomi
Kinas presser på for å få sin
penge-enhet godkjent som
internasjonal valuta. En regner
med at dette vil skje innen kort
tid. Det betyr at det vil bli enda
vanskeligere å drive
spekulasjon. Kina arbeider også
aktivt for å etablere en ren
internasjonal penge-enhet (ISO)
enhet. Dette frykter USA, EU og
Japan.

Kilde: XINHUA News/Net.
Kjell Jan Hammer

Trist og forbanna!
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USAs tidligere
spionsjef: – Vi var
dumme da vi fjernet
Saddam og Gaddafi
■Den tidligere sjefen i USAs største

etterretningsorganisasjon, den militære
etterretningstjenesten DIA, Michael
Flynn, mener at Vesten, og spesielt USA,
bidro til å skape IS. I et intervju med det
tyske magasinet Der Spiegel sier han
at Den islamske staten ikke ville ha
eksistert uten Irak-krigen. På direkte
spørsmål om han angrer på invasjonen i
Irak svarer Flynn:

Pål Steigan
– Det var en gigantisk feil. Sjøl om Saddam
Hussein var brutal, var det galt å fjerne ham.
Det samme gjelder også for Muammar Gaddafi
og Libya, som nå er en forfeilet stat. Den
historiske lærdommen er at det var et
strategisk feilgrep å gå inn i Irak. Historien vil
ikke og skal ikke være snill mot den
avgjørelsen.
Der Spiegel spør ham hvorfor USA kunne gjøre
så store feil. Flynn svarer:
Vi var dumme. Den gangen forsto vi ikke hvem
vi hadde med å gjøre. Etter angrepet 11.
september 2001 var vår emosjonelle reaksjon å
spørre: «Hvor kom disse bastardene fra? La oss

drepe dem!» I stedet for å forstå hvorfor de
hadde angrepet, stilte vi spørsmålet Hvor: Hvor
kom angriperne fra? Dermed marsjerte vi i feil
retning.
(Nå må det også sies at USA heller ikke klarte å
besvare spørsmålet Hvor? på noen særlig
nøyaktig måte. De fleste angriperne kom fra
Saudi Arabia, mens USA angrep Afghanistan og
Irak. Men det understreker vel hvor riktig første
del av svaret er.)
Michael Flynn gjør også en viktig observasjon
av hvordan de jihadistiske lederne har utviklet
seg. Osama bin Laden og Aiman al-Sawahiri lot
seg framstille som geriljaledere med en AK-47 i
fanget. Abu Bakr al-Baghdadi står på en
balkong i moskeen i Mosul. Han opptrer som en
religiøs leder i lang svart kappe, som en pave.
Han framstår som leder av en global, religiøs
krig.
Den tidligere etterretningssjefen sier også:
Nå må vi samarbeide konstruktivt med
Moskva. Russland har bestemt seg for å handle
militært i Syria. Det har forandret situasjonen
dramatisk. Vi kan ikke lenger si at Russland er
ille og må trekke seg ut. Hvis vi skal være
realistiske må vi innse at det ikke vil skje.
Så mens Norges forsvarsminister Ine Marie
Eriksen Søreide fortsatt er stolt av at Norge
bidro til å ødelegge Libya, mener altså Michael
Flynn at det var idiotisk. Så kan man jo
reflektere litt over to ting: Hvem av dem har en
mest realistisk oppsummering? Og: Hva skal
man med norske medier når de ikke klarer å
sette forsvarsministeren til veggs for en slik
uttalelse?

Tyrkias
kommunister
besvarer Erdogans
provokasjoner:
■Erdogan og hans parti er den

virkelige trusselen! Tyrkia
regjeres av en uberegnelig, dum
og skruppelløs bande. I dag er det
blitt enda tydeligere.

Tyrkias sør-grense er åpen som en
sveitserost. Gjennom hullene sniker

brutale islamister og olje-konvoier seg.
De finansierer Erdogan-familien, men
via disse åpningene rekrutteres også til
jihadister som stiller med
selvmordsvester på gater og torg og gjør
sykehusene våre om til lasarett for IS-
bander. Og statsministeren vår gjentar
tirader om `de som krenker våre grenser
og luftrom`. Helt ned på kommunalt nivå
aktiviseres alle statlige ressurser for å
hetse til brutal krigføring og massakrer
i Syria. Og ministerpresident Erdogan
prater ufortrødent videre om at `Tyrkia
respekterer suvereniteten til alle
naboland`.
Landet vårt står virkelig overfor en
alvorlig trussel. Den skyldes en

reaksjonær koalisjon som blander
sammen støtte til jihadistiske
terrorbander med utenrikspolitikk og
stadig involverer landet vårt i nye og
livsfarlige krigseventyr.
Koalisjonen av Erdogans AKP-parti, IS,
arabiske sjeiker, Al Qaida og flere titalls
e-tjenester er den største trusselen. Av
samme grunn er det underordnet om det
russiske flyet krenket vårt luftrom eller
ei. Det er også av annenrangs betydning
om NATO støttet bandene som regjerer
landet vårt gjennom marionetter, eller
om de nå vil fjerne Erdogan.
Det er heller ikke så avgjørende om Putin
som spiller et eget spill for sine interesser
og planer i regionen eller faktisk er den

etterlengtete redningsmannen for
folkene i denne regionen.
Det som teller er det syriske folket og dets
legale regjerings rett til å forsvare seg og
bekjempe islamistisk terror. At vårt folk
har rett til å frigjøre seg fra krigsdrivere
og skruppelløse bander er avgjørende.
Kamp mot imperialismen og religiøs
reaksjon er avgjørende del av kampen for
å endre selve systemet. Trusselen er lett
å se, også hvordan den best bekjempes!
Kommunistisk Parti (Tyrkia), 24/11-2015.
Oversatt for Friheten og radio Arbeidet,
28/11-15, Perlo. Kilde: uz/dkp, 27/11-15.

SCI-FI/BETWEEN
TIME AND TIMBUKTU

på et bestemt sted
i trappen (den indre)
blir du tilsnakket av
de innvidde

ditt liv, samfunnet
sammenhengene
har du alt sett beskrevet i en
science-fiction roman

nå faller slør
i rask rekkefølge
du forstår
det begynner å smerte

i opphøyde, kjølige kontorlandskap
ringer en alarmklokke
den ringer pga deg
for du er blitt så våken
blir du for våken, stenger de strømmen
det er dét meldingen går ut på

du har altså valget mellom døden
og døden

hva nå?

Ola Bog

Demo i Schwerin,
26/9-15: Mot tysk
krigsinnsats.
■Opprop: `Fredsmakten` Tyskland

og ødeleggelsen av Ukraina.

Den tyske imperialismens `ansvar`:
`Tyskland har under den vedvarende
konflikten rundt Ukraina gjort alt for å
sikre samholdet mellom EU og NATO`.
Historikeren Heinrich Aug. Winkler sa i
sin tale på 70-årsdagen, 8/5-1945, til
forbundsdagen: `Vi har ansvar for å lære
av vår felles tyske historie. Om dagens
Tyskland er klar til å ta ansvar overfor
andre europeiske land, viser mer enn
tydelig den pågående konflikten i
Ukraina`.

Høsten 2013 avviste en lovlig og
demokratisk valgt regjering i Ukraina,
som var anerkjent av Vesten, en
`assosieringsavtale` med EU. Den ville
innebære en ensidig tilknytning til EU
med katastrofale konsekvenser for
Ukraina-økonomien. Voldelige
`euromaidan`- protester som så ble utløst
mot regjeringen fikk aktiv støtte fra
Tysklands regjering med FDP-
utenriksminister Westerwelle (FDP) som
bakspiller for Maidan-opposisjonen, som
også omfattet nazi-partiet `Svoboda`.
Etterfølgeren i ministeriet, Steinmeier
(SPD) satt i dirigent-posisjon da Ukrainas
president Janukovitsj ble tvunget til å ta
med Svoboda i regjeringen, 21/2-2014.
Dagen etter, 22. februar 2014, ble
Janukovitsj fordrevet. Etter et åpent brudd
med ukrainsk forfatning ble det dannet
en `overgangsregjering` med massiv
deltakelse fra neo-fascister. De nye

makthaverne startet straks med støtte i
nynazistiske bander et brutalt
undertrykkelses-felt-tog først og fremst
mot sør-øst-Ukraina, der folket sto opp
mot statskuppet.  Nå tok den tyske
regjeringen `ansvar` ved å nekte å gi
innbyggerne på Krim rett til sjølstyre,
etter at folket der  med overveldende
flertall sa ja til å bli en del av Russland,
16. mars 2014.
Samtidig ser den tyske regjeringen
motstanden i folkerepublikkene i Donetsk
og Lugansk mot kuppregjeringen i Kiev
som illegitim og anklager Russland for å
støtte `separatistene`. Mens Merkel-
regjeringen tildekker Kiev-juntaens
ansvar for mord i Odessa og Donbass og
politisk forfølgelse av ukrainske
kommunister, støtter den kuppmaker-
organisasjonene massivt. Det følges opp
med å framstille Russland som aggressor,
mens Tyskland samtidig er med på å

presse Russland via EUs straffetiltak og
NATO-provokasjoner.
Vårt ansvar nå: Vi må stanse
krigshisserne i eget land. Glem ikke at
forbrytelser mot freden nå skjer helt
åpent, som i kampanjen `Rostock støtter
sine soldater`. Vi må overbevise alle
potensielle soldater til verken å ofre eget
liv eller gjøre det for andres snevre
interesser.
Solidaritet med ukrainske antifascister! -
Stans forfølgelsene av våre ukrainske
kamerater i UKP og Borotba! - Hendene
vekk fra folkerepublikkene i Donetsk og
Lugansk! - Nei til krigsprovokasjoner mot
Russland! - Stans tyske krigshissere! –
Ikke 1 øre til tysk krigs -og ̀ freds`-politikk
i Øst-Europa!
Oversatt for Friheten og radio Arbeidet,
29/11-15, Perlo, Kilde: dkp Mecklenburg-
Vorpommern,  26/9-15.
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Ungdom i bevegelse
Ungdommen er på offensiven i LO-
forbundene, dette melder
Frifagbevegelse.no. Fagforbundet har 39
127 medlemmer under 30 år. LO-
forbundene per andre kvartal 2015: 130 457
medlemmer under 30 år. En undersøkelse
Arbeidsforskningsinstituttet AFI viser at
rekrutteringspotensialet er størst nettopp
blant de unge. 56 prosent av de unge
uorganiserte svarer at de absolutt eller
kanskje kan tenke seg å bli medlem i en
fagforening. 3 099 spurte arbeidstakere
har i stor grad en positiv holdning til

fagbevegelsen og den rollen
fagforeningene har i samfunnet og i
arbeidslivet. En dansk undersøkelse
utført av CARMA viser at ungdommen
slutter opp om fagbevegelsen. 82 prosent
mener at fagforeninger er nødvendig. Og
blant unge uorganiserte arbeidstakere er
det seks av ti som støtter opp om
fagbevegelsen. Den danske
undersøkelsen påpeker at ungdommen i
dag er langt mer opptatt av solidaritet og
kollektive løsninger enn i 2002. Forskerne
mener at mange år med økonomisk krise
har påvirket ungdommen i en mer

kollektivistisk og solidarisk retning. Og
bare 11 prosent av unge uorganiserte
danske arbeidstakere mener at
fagbevegelsen ikke er nødvendig.
For første gang viser AFI-tallene at et
flertall mener situasjonen for norske
arbeidstakere har blitt dårligere det siste
året. I 2010 svarte 30 prosent at norske
arbeidstakere har det bedre, mens 22
prosent den gangen var negativ til
utviklingen. I dag mener 49 prosent at
norske arbeidstakere har det dårligere,
mens rekordlave 12 prosent opplever at
situasjonen er bedre enn sist år.

ukas sitat
«Problemet er ikke å

finne nye ideer, men å
unnslippe de gamle.»

John Maynard Keynes”

KAPITALISME TEMMES AV
HUMANISME
Humanistiske dyder er ikke
kapitalismens vesen, skriver
Gudmund Hernes, som er forsker
ved FAFO og professor II ved BI.
Gudmund Hernes om
kapitalisme
Visste du at et sjakkbrett bare
har hvite ruter? Hvis ikke, er det
fordi du ikke har lest Civitas
rapport om sjakkbrett. Det er
ikke så rart – den er ikke utgitt
ennå.
I mellomtiden har du kunnet
lese en kronikk av siviløkonom
og idéhistoriker Mathilde Fasting
og rådgiver Eirik Løkke, begge
Civita, kalt «Kapitalisme er
humanisme». Deres kapitalisme
har bare hvite ruter.
Kapitalismens røtter
De polemiserer mot Aftenpostens
spaltist Kathrine Aspaas, som
ønsker å bytte ut kapitalisme
med humanisme. Fasting og
Løkke mener det er uklart hva
hun mener med begrepene og
hevder det ikke er noen
motsetning mellom dem. Tvert
imot. «Idéhistorisk var
kapitalismen et produkt av
humanismens sentrale credo:
mennesket i sentrum.»
Så drar de en rett strek fra de
gamle grekere over renessansen
til opplysningstiden med dens
vekt på politisk og økonomisk
frihet. Og vips: «Det er altså
grunn til å hevde at den
moderne kapitalismen har
direkte røtter tilbake til
humanismen.»
Kapitalismens sentrale
forutsetninger hevder de er
privat eiendomsrett, frivillig
bytte og alle selvstendige
menneskers gjensidige rett til å
forfølge egne interesser. Når de
bytter et gode med et annet, er
det fordi begge parter ser seg
tjent med å gjennomføre
handelen. Det forklarer
kapitalismens suksess.
«Markedet er et resultat av at
millioner av mennesker
samhandler frivillig med andre
mennesker. Resultatet er en
effektiv tildeling av ressurser …
Dermed er det ikke sagt at
systemet ikke har svakheter og
at markedssvikt forekommer
(sic).»

Fortellingen blir vakrere
Men fortellingen er enda vakrere
og hvitere. Systemet er moralsk
fordi mennesket er i sentrum, og
effektivt fordi det «tildeler
ressurser til fordel for
samfunnet» bedre enn noe
annet. Og det korrigerer seg selv
ved kriser! Systemet er ikke bare
harmonisk – det er
selvhelbredende.
Så tar forfatterne helt av:
«Grunnlaget for et kapitalistisk
samfunn skapes gjennom
vektlegging av humanistiske
dyder som mot, rettferdighet,
måtehold, klokskap, tro, håp og
kjærlighet. Hver og en av dem
blir fremmet i et kapitalistisk
samfunn.» Så vi må passe godt
på kapitalismen!
Det eneste som mangler i
eventyret er musikken.
Kapitalismens sorte ruter
For dette er den platonske
kapitalismen: et konstrukt
frigjort fra historie og løsrevet
fra erfaring. For bare å peke på
noen sorte ruter:
·  Standard økonomisk teori
omfatter både forklaringer på
kriser (som den vi er inne i) og
på hvorfor systemet ikke
korrigerer seg selv.
·  Individuelle interesser og
felles interesser faller slett ikke
alltid sammen.
·  Egeninteressen er ikke alltid
opplyst og individer handler ofte
irrasjonelt.
·  Skal det skje et bytte, må
aktørene ha noe å bytte med og
bytte mot. Det vet halvparten av
spansk ungdom – de som er nå
arbeidsledige.
·  Kapitalisme korrumperer:
Profitable kontrakter kan gi fæle
konsekvenser for miljøet eller
drive umoralske handlinger. Vi
kan få gode joggesko produsert i
Asia, Afrika eller Latin-Amerika –
av unger som jobber mer enn
halve døgnet syv dager i uken.
·  Samfunnet består ikke bare
av individer og staten – det
består også av foretak som
bruker store midler for å
motarbeide lover som minker
deres overskudd – slik banker
gjør nå etter finanskrisen.
·  Hver dag kan man i Dagens
Næringsliv lese om

forretningsfolk som har lurt
hverandre eller kundene. Det er
en hovedårsak til byråkrati – alt
fra konkursrett til forbrukerrett.
Kapitalismens frembrudd i
England
Og tar vi en avstikker fra det
platonske skylaget til den
historiske virkeligheten, kunne
man trekke frem et eksempel fra
kapitalismens frembrudd i
England. I 1842 viste Report on
the Sanitary Condition of the
Labouring Population of Great
Britain at gjennomsnittsalderen
for menn i industribyen
Manchester var sunket til 17 år –
bare halvparten av det den var i
landsbyene rundt, mens bare
annethvert barn levde til å bli
fem år.
Charles Dickens skrev etter et
besøk der – ikke om tro, håp og
kjærlighet – men om «ildveier og
flammende smelteovner,
brølende dampmaskiner og en
mengde skitt, elendighet og
misère som jeg aldri har sett
maken til. Jeg har sett nok og det
kvalmer meg hinsides alt. Jeg vil
slå det hardeste slag jeg makter
for disse ulykkelige skapninger
som må leve i slike kår.»
Kan ikke styre seg selv
Problemet med et kapitalistisk
system er at det ikke kan styre
seg selv, korrigere seg selv eller
bedre seg selv, nettopp fordi det
inviterer kapitalistene selv til
hele tiden å søke etter nye måter
å undergrave det på.
Derfor må vi stadig på nytt bygge
ut og bygge om institusjoner for
å kontre kapitalismen. Så skal
man skrive de store linjers
historie, kan man da si at
kapitalismen har bestått, ikke
fordi den sprang ut av
humanisme, men fordi den ble
tøylet og temmet av
humanisme. Men da er vi mer
over i sosialdemokrati enn i
eventyrenes verden.
20. januar 2012
Slik brukes kreftene i borgerlige
tenketanker og media for å
forføre arbeiderklassen meD aT
SVART EGENTLIG ER HVITT. TROR
DU DET IKKE ER DET NOE GALT
MED DEG OG DIN
VIRKELIGHETSFORSTÅELSE. IKKE
OSS! (HR)

”tenketter

Osloavtalen
som skulle skape fred og likeverdighet
mellom to stridende parter
fikk tre følger

Den taktiske
– en ensidig anerkjennelse

Den skammelige
– en verdensopinion i slumrende likegyldighet

Og den skjendige
– Nobels fredspris til to krigsforbrytere
pluss en okkupert ’terrorist’
– for syns skyld

Per Andreas Kveseth

Rettelse til bokomtale om menn
i mørket i nr. 24:
Fotografi fra tysk-kontrollert
Filmavisen og NRK viser forsøk på å
slukke den ene av 4 knottbranner i
Bergen, 6/11-44. Det viser Jensens kull
-og ved-huggeri på Nøstet i brann.  All
sabotasje var primært rettet mot tysk
krigføringsevne. På slutten av 1944 samarbeidet de vestnorske
sabotørene med britenes SOE, som i ettertid ble kalt kompani Linge
eller Milorg. Den 5. aksjonen mot knottproduksjonen kom i
Stavanger 29/11-1944, også i Saborg-regi.

Kirsten Hansteen, Norges første kvinnelige statsråd i 1945.
Representerte NKPs fra Akershus på Stortinget,
1945-49. Kirsten var gift med advokat og reell
LO-leder, Viggo Hansteen, som sammen med
Rolf Wickstrøm ble skutt av Gestapo under
unntakstilstanden i september 1941. Fra da av
eskalerte motstanden.
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Ting vi ikke visste for 14 dager siden,
i følge Det britiske
kringkastingsselskapet (BBC): Tony
Blair ønsket å bli stand-up komiker.
Det første objektet solgt på nett var en
CD med Sting-albumet «Ten
Summoner’s Tales (1994). Ensomhet
kan undertrykke immunforsvaret.
Elefanter kan bruke snabelen sin til
å blåse mat innenfor rekkevidde.
Sukkerproduserende bakterien kan
bli brukt av astronauter for å
produsere mat i verdensrommet. En

forsker på 1700-tallet planla å male
svartedauden på hatter for bruke som
biologisk våpen. Høypotent cannabis
kan skade nervefibrene i hjernen.
Winston Churchills hushold brukte
ca. 1,3 millioner i året på vin.
Hvilepulsen til en person kan forutse
om personen vil dø en tidlig død. Barn
med hunder som husdyr er mindre
engstelige enn barn uten. En kus
fjerting kan fylle en 250-literspose
med metan på en dag. Juletrelys kan
senke farten på trådløsnettet ditt.

Menneskers hjerne krymper under
ultra-maraton. Overvektige fedre kan
overføre en risiko for overvekt via sin
sperm. Pistolreker (Knipsereker)
bruker en bedøvelsespistol-klo til å gi
sine ofre et sjokk. Det er ingenting
som kan kalles en mannlig eller
kvinnelig hjerne.  Et bilde av Kendall
Jenner sitt hår var det mest populære
Instagram-fotografiet i 2015. Russland
planlegger en permanent base på
månen. Frihetsstatuen i USA kan ha
vært inspirert av en arabisk kvinne.

■Klima sa du? Ja det er jævla mye
klima fortiden!

Forskere og vitenskapsfolk verden over
måler, graver og overvåker, bruker
instrumenter, måleapparater og droner.
Trekker konklusjoner, skriver rapporter
og rister bekymret på hode, dette går jo
ikke bra! Rapportene sendes statlige
myndigheter, politikere og journalister,
de leser og skriver, rister på hode, dette
går jo ikke bra. Folk flest uffer seg og
håper på at noen ordner opp, ja hva har
vi politikere til ellers? Vi må jo informere
folk sier NRK og sender en ukelang
reportasje om alle farer og elendigheten
som vi kommer til å bli utsatt for hvis
ingenting gjøres. Regjeringen lover å sette
inn tunge tiltak slik at vi når
målsetningen om å redusere utslippene
av klimagassene med 40% i 2030! Og
endelig! Nå skal verdens nasjoner og
deres ledere samles i Paris for å ta de
nødvendige tiltak for å stoppe den globale
oppvarmingen! Praten står i taket, den
ene skylder på den andre. Alle har
sympati, når tungen er på gli.
Konferansen avsluttes med et
“grønt”håpefullt dokument og alle går til
sitt. Klima sa du? Ja det er jævla mye
klima fortiden! Og hva innerst inne i det
gloheite røde helvete gjøres? Stort sett
ingen ting, bare peanøtter!  Ja, slik går da
dagan!

I rikmannshytta/palasset  på fjellet sitter
de og forbereder Julens komme!
Synderne, de som er årsaken til
elendigheten: Røkke, Thon, Rimi-Hagen
med flere. De var ikke tilstede på Paris
konferansen, nei de var ivrig opptatt med
å regne ut hvor mye de fikk i skattelette
fra regjeringen, ja ja, det ble jo noen
millioner! Skjermet som de er av både
lovverk og regjering (uansett om den
kommer fra høyre eller venstre), koser de
seg gløgg i hjel, tar et latterskrall over de
naive demonstrantene som vil ha en
annen verden. Hei Kjell! Kan du ta deg en

tur ned i vinkjelleren og hente opp et par
flasker cognac, en Hennessy Paradis og
en Braastad Exstra? Nå du først er på tur
ned, ta også med en kasse feite Cubanske
sigarer, av dem, lukter det så god av jul!
Julestemningen brer om seg på “hytta”,
guttene og damene koser seg med ribbe,
dram og multekrem. De synger julen inn
og minnes Jesusbarnet i Krybben. Når
rusen har lagt seg etter noen dager,
planlegger de nye raid for profitt, makt
og vekst. Og slik går da dagan!

En klok kapitalist sa: Nå har vi gått
gjennom et reint helvete med
refinansiering og omlegging, kvittet oss
med mye gjeld og overflødige ansatte. Vi
ble drevet frem til stupet, der står vi, med
skotuppene på kanten og ser ned. Men
nå, endelig, kan vi ta et stort skritt frem!

Ønsker alle leserne av Friheten og venner
av en ny og bedre verden, en riktig god
Jul og et spennende Nyttår!

Sjøl nøyer jeg meg med en vanlig/billig
cognac og en sigarillo av typen: Cohiba
club.

Obs, jeg røker ikke, sluttet for 132 år siden!
Nei dæven, nå skrev jeg feil igjen! Jeg
mente for 32 år siden!

med vennlig hilsen
Kjell Jan Hammer

Ja, slik går da dagan!
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Det blir sikkert
glede-
kamerater  i
motstands-
kamp
Forfatter Kathrine Geard
Utgis på Nygaard Forlag

Den historiske  dokumentarboka
”Det blir sikkert glede –
kamerater i motstandskamp”
handler om gruppene som
risikerte egne liv for å produsere
og distribuere de populære  frie
avisene Friheten, Avantgarden
og Radio-Nytt,  som
kommunistene  utga  i Oslo- og
Drammensområdet.  Svært
mange vanlige  arbeidsfolk  i  og
utenfor partiet, fra en rekke
yrker, deltok i denne
virksomheten. Mennesker som
følte seg forpliktet til å yte
motstand, som gjorde det i
hemmelighet og forble ukjente
også etter krigen.

I sentrum for fortellingen står
gullsmeden og lederen for NKP i
Oslo, Tormod Nygaard og  hans
kone Elna Nygaard.  Da krigen
kom fulgte ekteparet  lojalt
kommunistpartiets  parole om
ikke å flykte, men vie seg fullt og
helt til striden mot de tyske
okkupantene. Sammen med
kamerater levde de illegalt i
dekkleiligheter og i hytter i
marka. Tyskerne jaktet intenst
på kommunistenes  particeller

og deres  frie hemmelige aviser,
som var en sentral del av
partiets aktive linje i
motstandskampen. Det ble en
uforsonlig kamp på liv og død
som kom til å koste ekteparet,
familien og nære kamerater i
miljøet dyrt. Boka forteller om
dramatiske hendelser,
snarrådighet og mot, fortvilelse
og sorg.
Tormod Nygaard selv ble
fengslet, torturert og siden

henrettet på Trandum, i oktober
1944. Hans svigermor og
svigerinne ble internert på Grini,
mens kona og sønnen klarte å
flykte til Sverige.
I sin lederrolle var Tormod
Nygaard delaktig i alle sider av
partiets motstandsarbeid, men
denne fortellingen handler mest
om kampen for det frie ord.  Han
var den sentrale organisatoren
bak den populære avisa Radio-
Nytt, og var også involvert  i

Friheten, Norsk Ungdom,
Avantgarden og flere andre
aviser. Boka kaster lys over noen
av dem som trosset
makthavernes sensur og
propaganda, og trusler om
tukthus og død for å forsyne
nordmenn med fri informasjon.
Boka er beregnet levert fra
trykkeriet 8. desember 2015.
Forfatteren kan kontaktes på
kathrinegeard@gmail.com eller
mobil 90617786
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UKAS MARION:
«De rike blir alltid sinte når vi vil avskaffe fattigdommen»

ukas bilde

Tapt på forhånd
Når de opererer i stabile land med stabile regimer
og uten materiell støtte fra en del av befolkningen,
er terrorgrupper en politisak og ikke et militært
problem», skrev historikeren Eric Hobsbawn i 2007.
Videre: «Det er forståelig at slike bevegelser gjør
befolkningen engstelig, spesielt i europeiske
storbye, spesielt når myndighetene og mediene
slår seg sammen for å skape et klima av frykt.»
dette angstframkallende klimaet og de stadige
anklagene om «naivitet» gjør at man kan kneble de
som – uten å bestride imperativet om å beskytte
sivilbefolkningen – er derimot enda flere ubrukelige
sikkerhetstiltak som truer offentlige friheter. Blant
annet tiltak som lukter av fremmedfrykt og
muligheten for a frata folk statsborgerskapet. Ikke
bare stemte forskremte folkevalgte så å si
enstemmig for unntakstilstand, (I Frankrike HR
tilf.), statsministeren ba dem også å holde de
juridisk vaklevorne tiltakene unna Grunnloven. IS-
angrepene og Frankrikes katastrofale
utenrikspolitikk ender med en ny «krig».
Utelukkende militær, og dermed tapt på forhånd.

Le Monde diplomatique nr. 12. Desember 2015

i saksa

”
En tankevekkende grafikk fra den danske
folkeavstemningen om rettsforbeholdet 3. desember.
Se på stemmegivningen for det populistiske og
halv(?)rasistiske høyrepartiet Dansk Folkeparti og
venstreorienterte Enhetslisten
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Barnunder
offentlig omsorg
■Tore Sveum,

Leder Stopp Mobbingen
Til alle folkevalgte

Stopp Mobbingen ber om bekreftelse på
at de forhold som beskrives under er i
tråd med de bestillinger dere som
folkevalgt har til ivaretagelse av barns
rettigheter, da spesielt under offentlig
omsorg.

Stopp Mobbingen er en forening som
har fokus på barns rettigheter etter
Norsk lov. Med bakgrunn i
skolerelaterte utfordringer blir vi kjent
med mange saker som omhandler hele
førstelinjetjenesten i kommunene,
derunder barnevern. Vårt fokus er at
barnas beste skal godt ivaretas og
selvsagt da underordnet at
førstelinjetjenestene i kommunen
faktisk yter hjelp og støtte der det
behøves. Vi har lang erfaring med at
dette ikke nødvendigvis er tilfellet, og
skulle i utgangspunktet da være veldig
glade for at det med hensyn til
rettssikkerhet finnes klagemuligheter
og anledning til å anmelde evt
straffbare forhold. Vår bekymring i dag
er at dette ikke synes å fungere etter
intensjonene, det fungerer etter vår
erfaring ikke i det hele tatt! Det betyr i
praksis at barn står uten rettssikkerhet
overhodet. Derfor ber vi dere komme
med en tilbakemelding på om følgende
punkter er innenfor det dere mener er
akseptable, vi ber også om begrunnelse
på hvorfor, eller kommentarer på hva
dere mener ikke er akseptable.

Bakgrunnen for denne saken er Ski
Barneverns overtagelse av 2 barn i
januar 2013.

● Er det greit at barnevern anbefaler
fosterhjemsplassering hos en
foreldre dem selv har anmeldt
mistenkt for incest mot barna, og
som selv har fraskrevet seg
foreldreansvar samt erkjent å brukt
fysisk makt/oppdragervold?

● Er det greit at barnevern skifter
totalt fokus basert på
saksbehandlernes kjemi med
foreldre?

● Er det greit at en foreldres
fortvilelse i møte med en sakkyndig
i 2 t skal være grunnlaget for å
endre en hel families hverdag, tross
andres fagfolks uenighet?

● Er det greit at et barneverns
beskrivelser av barns behov ikke
følges opp av dem selv?

● Er det greit at et barnevern kan gi
motstridende opplysninger i 2
forskjellige rettssaker?

● Er det greit at 2 barn bor i
beredskapshjem i ca 2 år?

● Er det greit at all oppfølging både
via spesialhelsetjenesten og i skolen
før omsorgsovertagelse bare fjernes
under offentlig omsorg, til tross for
at BV selv prosederte på barnas
omfattende behov?

● Ved gjentatte anledninger har vi
skriftlig henvendt oss til Ski BV og
påpekt mangel i oppfølgingen av
barna ,noe som avvises. Dette tross
at BV selv ikke følger opp det som
var et av kriteriene for
omsorgsovertagelse?

● Er det greit at Fylkesmannen som
klageinstans bruker 9 mnd på å
svare på en bekymringsmelding
rundt disse forholdene, uten å gå
inn i saken?

● Er det greit at Politiet ikke
responderer på anmeldelse iløpet av
flere måneder?

● Er det greit at den voldelige
forelderen er avlaster for
fosterhjemmene, her ligger det til
grunn at Fylkesnemnda/Tingretten
gikk imot BV sitt ønske om
plassering hos den voldelige
forelderen?

● Er det fakta at ingen offentlig
instans faktisk vurderer den totale
omsorgssituasjonen til barn under
offentlig omsorg, og dermed har
mulighet til å sikre at den
minimum er like bra som når
barna bodde hos biologisk foreldre?

Hvis dere mener at alle forhold som her
er beskrevet er innenfor det som er
normalen innen offentlig omsorg er det
ingen grunn til å svare på denne
henvendelsen. Hvis dere derimot mener
at dette ikke er innenfor, så inviterer vi
til dialog der formålet er å sikre at barn
under offentlig omsorg faktisk ivaretas
på en helhetlig og god måte. Det er
grunn til å påpeke at selv om
opplysningene her er fra en konkret sak
med et konkret barnevern, så ber vi om
at punktene sees på som generelle, da
en debatt rundt problemstillingene ikke
vil ha direkte innvirkning på den
konkrete saken.

For oss så er det kjempeviktig å sikre at
barn faktisk får en best mulig
oppfølging under offentlig omsorg, noe
vi har mange eksempler på ikke er
realitet selv i 2015. Vi har gjennom årene
erfart at barna blir ‘glemt’ i de
prosessene som settes i gang når BV
ønsker omsorgen. Det synes som om BV
i rettsforløp kan tillate seg hva som
helst, uten at dette blir fulgt opp i
etterkant. Vi kan ikke sitte på sidelinjen
og se at barn blir ødelagt og fratatt
muligheten til et best mulig liv pga et
system som svikter! For øvrig vil selve
saken også bli presentert i en
pressemelding sånn at problematikken
kan bli bredt kjent.

HVORDAN SKAL
DETTE ENDE
■Eldbjørg Dahling

Alle vil leve i fred, helst unngå
konflikter.  Konflikter i privatlivet er
ikke til å unngå, de løses som oftest ved
forhandlinger, gjennom en
kompromissløsning.
I dag er mange av oss spente, kanskje
litt redde, når vi lytter til de siste
nyhetssendingene. Har det vært enda en
terroraksjon et eller annet sted i verden
som har drept sivile.?
Kriger har det vært i verden så langt
tilbake vi kjenner historien.  I dag er det
som om den siviliserte verden driver
krig med en usynlig fiende. Det er flere
organisasjoner som driver terror
forskjellige steder i verden. IS er den
mest kjente.  IS representerer i hovedsak
sunni –fraksjonen av Islam. Det
viktigste for IS sin krigføring er i første
omgang å få herredømme i Syria for å
proklamere et islamsk kalifat.
Motkreftene støttes indirekte med
våpenstøtte fra de arabiske oljestatene.
Våpenleveransene er resultat av
handelsavtaler med Nato-land, i
hovedsak USA.
Russland støtter president Bashar al-
Assad som har kjempet for å beholde sin
posisjon siden borgerkrigen begynte i
2011. Iran støtter også al-Assad.
Et lyspunkt var det å se et bilde av Putin
og Obama sittende ved samme bord og
forhandle seg fram til en løsning på
krisen. De ble enige om å prøve å
bekjempe IS. Etter 18 måneder skulle en
folkeavstemming avgjøre hvilket styre
Syria skulle ha. Russiske bombefly
bomber nå IS sine okkuperte områder i
Syria. Det gjør også Frankrike etter
terroraksjonen i Paris.  Statsminister
David Cameron Storbritannia har
bombeflyene klare for å støtte
Frankrike, men han trenger støtte fra
Parlamentet før han kan sette i gang.
Jeremy Corbyn, en populær leder for
Labour som har stor støtte i folket, er
uenig i dette. Han er en markant
personlighet, imot øking av bevilgninger
til opprustning generelt og ikke minst til
opprustning av atomvåpen.
Etter 2. verdenskrig og fram til
tusenårsskifte år 2000 fikk innbyggerne
i koloniene råderett over sine egne
stater, ble herrer i eget hus. Mange av de
tidligere koloniene har store
naturressurser, slik at statene i teorien
kunne bli velfungerende, og et godt sted
å bo for alle. Slik gikk det ikke. Det går
ikke an å få mennesker som hadde levd
under vilkår som i den mørkeste
middelalder til å bygge opp et
velfungerende demokrati på kort tid.
Storkapitalen så mulighetene. Penger er
makt, og makt er enda mer penger!
Kina har på en indirekte måte annektert
store deler av de tidligere koloniene i
Afrika gjennom oppkjøp og drift av
naturressurser. Arbeidsfolket på

«grasrota» er afrikanere uten skikkelige
arbeidsvilkår. Profitten tar kineserne
som koloniherrene i gamle dager.
Generalsekretæren i NATO Jens
Stoltenberg sier vi må øke bevilgningen
til forsvarsbudsjettet. Effekten av et
sterkt forsvar er «avskrekking», sier
han. Reine ord for pænga !
Regjeringen har endelig blitt enige om
statsbudsjettet for 2016. Etter
tidkrevende forhandlinger kom de fram
til at de måtte flytte  gel. I denne
sammenhengen har forskning vist, at
når særlig kvinner får utdanning og
mulighet til å delta i samfunnet, fører
det til færre barnefødsler.
Det er viktig å ha langsiktige planer og
kunne se hvordan tilsynelatende
detaljer har betydning for helheten. For
kort tid siden behandlet FN tre
resolusjoner om atomvåpen.
Utenriksminister Brende støttet ingen
av resolusjonene.  Som medlem av Nato
kunne han ikke det, mente han. Og la til
at Nato vil være en kjernefysisk allianse
så lenge det finnes kjernevåpen.
 Nå virker verdenssituasjonen kaotisk
og skremmende. Vi kan ikke gjøre annet
enn å håpe på at de som har makt
samarbeider og tar fornuftige avgjørelse
som er til det beste for alle.

Blindt om
Palestina
■Trond Ali Linstad

Jeg ser det har vært en
«fakkelmarkering» for Palestina i Oslo.
Dette var parolene: Boikott Israel.
Anerkjenn Palestina. Opphev
okkupasjonen. Avskaff Israels kolonier.
Vår kommentar er dette: «Blindt»!

Det er «blindt» - fordi det ikke rører ved
noen sentrale spørsmål. Og det er mere
enn «blindt»; fordi det kaster blår i
øynene, tilpasser mottakeren til den
aktuelle situasjonen og vender
oppmerksomhet bort fra hva saken
dreier seg om!

Det tjener faktisk Israel! Snakk om noe
annet, så kan Israel fortsette med sitt.
Venner av Israel kan knuffe litt med
dere om valg av paroler, men kan
snakke hyggelig med dere og enkelte
kan ta del i markeringen. For de er også
for «fred»? Blindt! Og egentlig bare til
tilfredshet for dem som var med i
markeringen. Det israelske
«lokomotivet» kjører videre.

-          Boikott? Israel bryr seg lite om
det. Boikott kan Israel tåle. De kan bli i
en heftig diskusjon, med sine
støttespillere, om de i det hele tatt legger
vekt på det. Det virvler opp litt støv, som
i beste fall er til irritasjon. Og ferdig med
det.

Debatt   Meninger&
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-          Anerkjenn Palestina? Hvilket
Palestina skal en anerkjenne? Palestina
blir kun et begrep, nedtegnet på et papir.

-          Opphev okkupasjonen? Hvilken
okkupasjon! Her kastes blår i øynene.
Hele Palestina er okkupert; fra havet til
elva Jordan. Stiller dere spørsmål ved
dette, arrangører? Vil dere innvilge til
Israel deler av Palestina? Da går dere over
en grense.

-          Avskaff Israels kolonier? Dette er
kanskje verst! Israel er selv koloni; en
settlerstat i Palestina! Ser dere bort fra
dette og snakker om «kolonier» bare på
Vestbredden? Skam til den som gjør det!

Skam til den som lukker øynene for
Palestinas realiteter; ut fra et ønske om å
være «inne», snakke i et «moderne»
språk – som i seg selv er middel for å
undertrykke palestinerne! Skam til dem
som opptrer slik.

Gå for klima!
■Rasmus Hansson,

stortingsrepresentant, De Grønn
Gjennomsnittstemperaturen globalt har
nå steget med omlag én grad siden før
industrialiseringen. 2015 ligger an til å bli
det varmeste året som noensinne er
målt. Fortsetter denne utviklingen, vil det
få katastrofale konsekvenser.

Denne helgens People's Climate March er
verdens største klimamarkering i forkant
av klimatoppmøte i Paris. Mandag
samles verdens ledere, med mål om enes
om en klimaavtale som kan begrense
den globale oppvarmingen til to grader.

Møtet i Paris er kalt «vårt siste håp». Men
det kommer ikke noen ferdigtygd global
løsning i form av en karbonpris eller en
helhetlig avtale i Paris. ?Nedenfra og
opp?-tankegangen legger hovedansvaret
på nasjonal myndigheter. Norges mål bør
være en raskest mulig avkarbonisering
av økonomien.

Det er både problematisk og pinlig at
Norge ikke har lyktes med sine
klimaløfter så langt. Utslippene går ikke
ned. I statsbudsjett etter statsbudsjett
legges det opp til mer asfalt og mer olje.
Norge har dessverre heller ikke ledetrøya
på i klimaforhandlingene. Men det er
ikke for sent.

Det er mulig å begrense den globale
oppvarmingen. Her er De Grønnes fem
forslag til tiltak Norge bør forplikte seg
til, som virkelig ville gjøre en forskjell.

1. Norge må kutte mer utslipp på
hjemmebane. Vi kan ikke lenger vente på
mirakler på internasjonalt nivå. Vi bør
kutte minst 60% innen 2030 og ikke 40%
slik det nå legges opp til.
2. Norge må ha en ansvarlig utfasing av
norsk olje- og gass virksomhet over en
20-årsperiode. Det ovennevnte
klimamålene kan ikke nåes uten at vi lar
oljen ligge.
3. Oljefondet må brukes som et
klimapolitisk verktøy, og trekkes ut av
alle investeringer i fossil energi. Som

verdens største statlige investeringfond,
vil dette utgjøre en enorm forskjell.
4. Norge må bidra til øke
klimafinansiering, gjennom en
klimaprosent tilsvarende minst 1% av
brutto nasjonalinntekt til internasjonale
klimatiltak innen 2020. Mye står og faller
på finansiering av klimatiltak.
5. Norge må droppe kravet om et "netto
null"-mål, og heller arbeide for et
internasjonalt klimamål som faktisk
kutter utslippene til null, uten å baserer
seg på risikable strategier som
skogplanting og uprøvd karbonfangst.

Oljelandet Norge står overfor noen viktige
veivalg framover. Statsministeren selv
varsler at det ikke er rom for fossil energi
på sikt. La oss omstille Norge, NÅ.

Nynazismen
■Jan Hårstad

Verdenssenteret for nynazismen er
udiskutabelt dagens Ukraina hvor Stepan
Bandera-bevegelsen teller tusenvis av
profesjonelle paramilitære kriger. Utover
høsten har nazistiske Høyresektoren
erklært det urgamle jødiske samfunnet i
Odessa full krig.

Om dette skrev en av det jødiske
samfunnets ledere, Mikhail Maiman,7
oktober 2014 et brev til det internasjonale
samfunn og World Jewish Congress at
Høyresektoren burde bli avvæpnet og
forbudt. Det var på bakgrunn av
skjending av Holocaust -
minnesmerke,swastikas på Tairovskoye
kirkegård og tyve episoder med vold,
overfall på jødiske personer.
Det som er underlig i Norge er at
akademikere knyttet til Holocaust-
senteret i Norge og som nå ønsker seg et
”eget senter for ekstremismeforskning”
(Aftenposten 14 november) har en nesten
usynlig profil når det gjelder å fokusere
på den aktuelle og  levende nazismen i
Ukraina.
  Forstå det den som kan.

LANGT
FRA KRIGEN
Søndag formiddag
på en fredelig sti gjennom skogen

Sprek ungdom både foran og bak
De snakker om oppoverpiler på børsen
Personlige rekorder og raske biler
Flasher sine pølsetrange joggedresser
i high -tech fiber og den riktige fargen
De lyser av solid kroppskapital

Jeg tenker på de underlige fruktene
til Billie Holliday og på Mor Courage
Gisela May sin stemme og Kate Kollwitz
sine forskremte barneansikter i kullstift
Tenker: - Hører jeg egentlig til her?
- Har jeg noensinne hørt til her?

                          Det er langt mellom lysningene
                          i denne skogen

                                                        Leif Jonny Mandelid

VÅRT
FARGERIKE
FELLESSKAP
Vårt fargerike fellesskap
er trua, helt dramatisk.
Ja, noen mensker ter seg
bare jævla overflatisk.

Ola Bog

En Julebetraktning
Svensk (og norsk?) Jul
-- Först sjunger en italiensk flicka och
sedan kommer en turk i amerikansk
tappning och lägger paket under en tysk
gran samtidigt som vi firar nordisk
grisefest för en judisk bebis född i
Palestina. En riktig svensk traditionell jul!

K.E.
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Kontakt-
informasjon
Leder Runa Evensen
Nestleder Harald Ø. Reppesgaard
Internasjonal sekretær
Svend Haakon Jacobsen
1. sekretærer Knut Arne Wold og
Stig Ødegaard
Økonomisekretær Knut Jarle
Berg
Forlagssekretær Anders Myrhaug
Postadresse Postboks 9288
Grønland, 0134 Oslo
Kontoradresse Helgesensgate 21,
Oslo
Telefon 22 71 60 44
E-post nkp@nkp.no
Hjemmeside www.nkp.no
Kontingent-konto
Benytt tilsendt giro med KID-
nummer
NKPs kampfond  «Garantisten»
konto 7878 05 37247
Følg oss på Twitter:
twitter.com/NKPNorge

■Distriktsansvarlige:
Finnmark, Troms, Nordland,
Midt-Norge, Hedmark, Oppland:
Stig Ødegaard e-post: stig@nkp.no,
tlf: 411 46 430
Oslo og Akershus, Buskerud og
Vestfold, Østfold, Agder og
Telemark, Vestlandske, Rogaland:
Knut Arne Wold e-post:
knut.arne@nkp.no, tlf: 926 83 421

Distrikter:

■Troms  og Finnmark
distrikt av NKP

Distriktsleder: Kato Bjørkli,
Mølnelva 63, 9392 Stonglandseidet,
tlf. 915 84 501, e-post:
katbjoe@online.no
Postadresse: Postboks 21, 9251
Tromsø
Sekretær: Ingrid Margareth
Schanche,
adresse: Stovollaunet 61, 9100

Kvaløysletta, tlf.: 900 35 751, e-
post: ingrid.margareth.schanche
@tromsfylke.no
E-post: troms@nkp.no
Partikontor: Søndre Tollbuggate 4,
Tromsø

■Senja Kommunistlag
Distriktsleder: Kato Bjørkli, tlf. 915
84 501, e-post: katbjoe@online.no

■Nordland distrikt av NKP
Leder: Asbjørn Hortman
E-post: nordland@nkp.no

■Norges Kommunistiske
Parti i Midt-Norge

Distriktsleder: Geir Magne Skavern
Nestleder: Arne Margido Bye
Sekretær: Stig Ødegaard, tlf: 411 46
430
Håndslag: Bidrag mottas med takk,
kontonr. 0533 07 60488
E-post: midt-norge@nkp.no
Telefon: 72 60 19 47
Hjemmeside: www.nkpmn.no
Partikontor: Olav Tryggvasonsgate 5,
7011 Trondheim

■Vestlandske distrikt av
NKP

Distriktsleder: Alexander Sørnes, tlf:
922 13 057
Telefon: 553 27 489
E-post:
kontakt@bergenkommunist.no
Hjemmeside:
www.bergenkommunist.no
Partikontor: Torborg Nedereaas gate
20, 5006 Bergen

■Rogaland distrikt av NKP
Distriktsleder: Geir Hansen, Roald
Amundsensvei 19, 4016 Stavanger,
tlf: 475 10 808,  e-post: hansen-
08@live.no
E-post: rogaland@nkp.no

■Agder og Telemark
distrikt av NKP

Leder: Arthur M. Andreassen,
Omdal, 4560 Vanse, tlf: 383 98 791,

mobiltelefon: 909 87 937
E-post: agder-telemark@nkp.no
Nestleder: Linda Evensen,
mobiltelefon: 959 91 849
Sekretær: Runa Evensen,
mobiltelefon: 994 51 476
Kontonummer: 3201 55 72697 -
gaver mottas med takk

■Buskerud og Vestfold
distrikt av NKP

Distriktsleder: Jørgen Hovde, tlf:
452 41 492, e-post: jorgen@nkp.no
Sekretær: Roger Løvås
Kasserer: Knut Jarle Berg,
Rollagsvegen 737, 3626 Rollag, tlf:
991 51 148
E-post: buskerud-vestfold@nkp.no
Kontonummer: 0530 40 25060
Partikontor: Drammen Folkets
Hus, Øvre Torggt. 9, 3017
Drammen

■Hedmark og Oppland
distrikt av NKP

Kontakt: Johnny Johansen,
Arnebergveien 3, 2335 Stange, tlf: 952 38
080
Kontakt: Jon Magnus Steinhaugen,
Torhaugveien 24, 2640 Vinstra, tlf.: 414
95 115

■Oslo og Akershus NKP
Distriktsleder: Svend H. Jacobsen,
e-post: svend@nkp.no, tlf: 911 00 079
Nestleder: Anders Myrhaug, e-post
anders@nkp.no, tlf481 09 802
Sekretær: Knut Arne Wold, e-post:
knut.arne@nkp.no, tlf. 926 83 421
Telefon: 227 16 044
E-post: oslo-akershus@nkp.no
Partikontor/postadresse.:
Helgesensgate 21, 0553 Oslo

■Østfold distrikt av NKP
Distriktsleder: Dag Norum,
Ridehusgate 20, 1606 Fredrikstad, tlf:
693 13 080, e-post:
dagnoru@online.no
E-post: ostfold@nkp.no
Sekretær: Riitta Berger, tlf: 905 24
315, e-post: riitta.berger@hiof.no

Ungkommunistene i Norge -
UngKom
Leder: Adrian Larsen,
adrian@ungkommunist.no
Nestleder: Anne-Catherin Gonzales
Sekretær: Alexander Sørnes
Økonomiansvarlig: Are Ormberg
Kontoradresse: Helgesensgate 21,
Oslo
Telefon: 900 86 204
Hjemmeside:
www.ungkommunist.no
E-post:
kontakt@ungkommunist.no
Vårt kontonummer er:
9015 16 18862
Ungkommunistene har «trang»
økonomi og tar imot gaver med
takk.
Følg oss på Twitter:
twitter.com/UngKom

Distrikter:

■Tromsø KUL av
Ungkommunistene

■Ungkommunistene i
Trondheim

Leder Audin Blix Nordlid, e-post
a.blixnordlid@gmail.com, tlf 900 98
580

■Bergen KU av
Ungkommunistene

Leder Erik Kalthenborn, tlf 553 27
489, e-post kontakt@
bergenkommunist.no

■Ungkommunistene i Oslo og
Akershus

Leder Anne-Catherin Gonzales, e-
post anka@ungkommunist.no
Sekretær Ellen Johansen Ormberg,
e-post ellen@ungkommunist.no

Oslo & Akershus NKP
Styremøter avholdes tirsdager kl. 18 i Helgesensgate 21, Oslo, og felles
medlemsmøter NKP/UngKom avholdes samme dag og sted kl. 19.
2015: 8/12 (juleferie)
2016: 5/1, 26/1, 16/2, 8/3
Distriktsårsmøte Helgesensgate 21, Oslo tirsdag 8. mars 2016 kl. 19.
Underskriftsinnsamling NKPs Oslo-liste til  Stortingsvalget 2017
Olaf Ryes plass lørdager kl. 12-15 fra 17. oktober 2015.
Kontakt Adrian 90086204.
Styret.

Ungkommunistene
Ungkommunistene i Oslo og Akershus møtes annenhver fredag kl.
18.00 på partikontoret i Helgesensgate 21. Alle ungkommunister og
andre interesserte på Østlandet er velkommen.
For spørsmål ring Ellen Ormberg
på telefonnummer 408 83 413
Gaver til Ungkommunistene mottas med takk
på kontonummer 9015 16 18862
Kameratslig hilsen Ungkommunistene

Vestlandske NKP
Møter avholdes i partilokalet i Bergen kl. 19.00(Torborg Nederaas
gate 20)
Spørsmål rettes til distriksleder Alexander Sørnes på telefon 922 13
057 eller e-post kontakt@bergenkommunist.no
Radio Arbeidet: Vi minner om BAPs radioprogram hver onsdag fra
19.00 til 21.00 og søndag fra kl. 19.00 - 21.00 på frekvensene: 96,4 /
107,8
Meldemsmøte 9. desember kl 17

NKP Midt-Norge
Styremøter avholdes i partilokalet i Trondheim kl. 17.00, og
medlemsmøter kl. 18.00(Olav Tryggvasonsgate 5)
Spørsmål rettes til distriksleder Geir M. Skavern på
gm.skavern@gmail.com
Kontoret er åpent, lørdager 12:00 til 14:00, mandager og onsdager: 17.00 til
19.00
Bidrag til vår driftskonto "Håndslag" 0533 07 60488 mottas med takk.

Troms & Finnmark NKP
Åpent partikontor i Tromsø: Lørdag 19. des. Fra kl. 12 -14.

Østfold NKP
Alle møtene holdes i Østsiden Velferdssenter når ikke noe annet blir
kunngjort på forhånd. Møtene begynner kl. 19.00. Ta med venner og
sympatisører. Vi vil også forsøke en studiesirkel i vår, innen rammen av
møtene våre.
Høsten 2015 10.12.

Buskerud & Vestfold NKP
Møter avholdes i partilokalet i Drammen kl. 18.00(Drammen Folkets Hus,
Øvre Torggt. 9) Spørsmål rettes til distriksleder Jørgen Hovde på telefon 452 41
492 eller e-post jorgen@ungkommunist.no
Styremøter: 15.12

Der vi møtes…

Sentralkomiteemøte
Det innkalles til møte i NKPs sentralkomite. Møtet finner sted i Helgesensgt. 21. Oslo
Lørdag 12. 12. kl. 13:00 til 17:00. Forts. søndag 13. 12. kl. 10:00 til 16:00.
Dagsorden og dokumenter sendes ut seinere.

Runa Evensen
Leder.

Kunngjøringer & Nytt

Støtt NKPs
kampfond
Garantisten:
7878 05 37247

Støtt Friheten-
dugnaden
Fram for
Friheten:
0535 16 69928

Støtt Arne
Gauslaa-
kampanjen til
ungdommen:
9015 16 18862

Kontaktinformasjon
Ungkommunistene i Norge
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En gang - i min grønneste ungdom –
tok jeg mål av meg til å bli en ny
Rudolf Nilsen. Det ble ikke slik, og jeg
er overbevist om at verden ikke har
tapt noe på det. Men interessant er
det – femti år seinere – at jeg husker
som om det var i går den dagen den
ambisiøse ideen ble unnfanget.
Det var romjulskveld, og jeg dyrket et
snev av ungdommelig selvsentrert
melankoli over en bayer på «Gamla» -
Gamle Trondhjem. Byens noe lurvete
arbeiderkafé der fattigfolks historie
satt i veggene – og det stort sett ble
konsumert bayerøl av hele flasker
Var det fullt – som denne kvelden -
satt vi gjerne på tomme ølkasser,
røkte «Rød Mix» og løste
verdensproblemer. Jeg var opptatt
som lærling i «lauget», godkjent
takket være valg av skogen som
arbeidsplass.
Støynivået var betydelig denne
kvelden, og sigarettrøyken hang som
skodde over hodene våre. Da var det
noen karer ved nabobordet - jeg
mener å huske at det var kjernen i
Kaiarbeidernes Sangkor – som krevde
ørens ro, og opp på en ølkasse klatret
en av dem og på fyndig trøndersk
kom Rudolf Nilsens «Arbeidsløs jul»:

«Vi som er dømt til livet
i gråbeingårdenes by
feirer i dag en solfest
for ham, som er født på ny.

Vi har fått tyve kroner
å feire hans komme med
for dem har vi kjøpt en julegran
og en sekk med ved.

For dem har vi kjøpt en bayer
og et stykke hestekjøtt.
Det siste skal minne om stallen
hvor frelseren ble født.

De fattiges herre og mester!
Det var ikke godt for ham.
Han hengtes til slutt på korset
midt mellom synd og skam.

Godt det er bare en skrøne
at Kristus er kommet på ny.
Så blir det en fattig mindre
å nagle på kors i vår by.

Vi i de mørke gater
feirer i dag en fest.
Til jul får vi tyve kroner,
til påske: Korsfest! Korsfest!

Samtlige seks vers av det kjente
diktet ble foredratt fra ølkassen på
«Gamla» denne romjulskvelden. Og
femti mann satt dørgende stille og
lyttet – slitte arbeidsfolk – med en fot
i Rudolf Nilsens tid, og en annen i
Einar Gerhardsens Norge.
Og jeg skulle sporenstreks bli dikter.
Rørt til tårer ble beslutningen fattet.
Men som sagt, det ble ikke slik, men
fortsatt dukker dette bildet opp på
netthinnen hver gang adventstiden
legger sitt mørke over landet
Et dikt preget av bitterhet, javel, men
framført med varme i et miljø uten
krystall, sølv, damaskduk og kostbar
konjakk. Et krypinn for kamerater.
Ikke alle hadde en trygg heim å gå til
etter å ha drukket seg blakke på
bayer. Ikke alle hadde arbeid. Mange

var vinterledige, slik de ofte opplevde
det midtvinters. Men de kjente sin
Rudolf Nilsen, og jubelen sto i taket
etter den improviserte forestillingen.
I dag er «Gamla» jevnet med jorden.
Det finnes heller ikke kaiarbeidere
igjen i den gamle by. De fleste som
opplevde denne minneverdige
romjulskvelden er ikke blant oss
lenger. Det meste er forgjengelig.
Men jula kommer, årvisst - både for
kremmerstanden og de av oss som
lar oss utbytte, både for de som
bomber og de som blir bombet. Til
tider kan all verdens jævelskap og
dobbeltmoral bli i meste laget. Det
kan være lett å melde seg ut, iallfall
verbalt, men samtidig vet vi inderlig
vel at det er ingen skam å vende
ryggen til faenskapet noen korte
dager.

Det må være lov å søke et mentalt
åndehull – et samkvem med gode
venner og nær familie selv om vi
inderlig vet at det ikke er alle forunt å
kunne gjøre det. Men samtidig skal vi
alltid ha med oss «Arbeidsløs jul»
som en påminning: Noen av oss
trenger en utstrakt hånd. Det kan
være tiggeren på gatehjørnet, det kan
være en flyktning fra
terrorbombingen i Syria.
Men jula bør også være forsoningens
tid, eller som Rudolf Nilsen skrev i
diktet «Fra arbeider til arbeider»:

«Nuvel – hvad så, om jeg er
kommunist
du tranmælitt og han er sosialist?
For frender, frender er vi dog til sist.»

God jul!
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Christian
Larssen
clarsse
@gmail.com

Per Påbegynt
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FLYSETEAVGIFT
Regjeringen foreslår å innføre
flyseteavgift på 80 kroner neste år. SAS
truer med å legge ned ruter.

■Oj ! Da kan jo flygninger til Nord
Norge bli helt i det blå


