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Sprayaksion: Antifascistisk Aksjons sprayteam ute på oppdrag. Byen er og skal 
forbli utrygg for nazister. 

Uelkommen til Opprenskistan 
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UNGDOMMEN NÅ TIL DAGS. menn og kvinner som våger å banke på 
HVILEløst vandrer de rundt i vårt kongerikes perleport. Som ydmykt 
byens gater eller bare henger og ydmyket spør om de får slippe inn, 
på gatehjørnet seint på slik at de slipper å være på flukt. Så de 

kvelden - ofte etter kl. 22.00! Også gjør kan få et pusterom fra krig, forfølgelse, 
de jo ingenting. Bare henger der. undertrykking, sult og nød. Hva skal vi 
Snakker. Glaner. Skremmer gamle gjøre med dem? - Få dem vekk! sier 
Frognerfruer og deres nyfriserte pudler. politikerne, - vi vil ikke ha dem her, de 
De sniker jo på trikken også, og synes er kriminelle, løgnaktige, anderledes og 
det er helt ok å stjele håndklær fra en byrde for vårt menneskeretts- 
hotellrom. Hva skal vi gjøre med dem?- samfunn! 
Få dem vekk! sier politiet, vokterne av Vekk med dem: Innvandrere, ung- 
den gode moral, - send dem hjem til dom, blitzere, homofile, narkomane, 
mor og far! tyver, hjemløse, arbeidsløse og ansvars- 

Også er det tiggerne da. De som løse. Kontroller, overvåk og stigmatiser 
velter ut av mørke smug og bakgater. alle som skiller seg ut: De som ikke 
Antaster byens besteborgere og spør om passer inn i konformitetssamfunnet. De 
en slant. Stygge i tøyet er de og ikke noe som er en trussel mot samfunnets 
særlige veltalende heller. Hva skal dip- maktelite. De som knuger det rike, hvite 
lomater og turister tru om vårt land, som borgerskapets og de sosialdemokratiske 
lar slike utskudd forsøple bybildet og skapborgeres samvittighet og minner 
forstyrre våre bekymringsløse rik- dem om ozonhullene i velferdsstatens 
mannssjeler. Hva skal vi gjøre med sikkerhetsnett. 
dem? - Få dem vekk! sier Rune G og Men hva med politikerne, politi- 
Onkel P, - bur dem inne og bøtelegg folkene og besteoverborgerne, som er så 
søppelet! opp- og utrenskningskåte da? Hva skal 

Men disse asylinnvandrerflyktning- vi gjøre med dem? 
ene tar prisen, altså. Disse svartmuskede -Få dem vekk! sier vi: Få dem vekk! 
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Porno er i dag en av verdens tre største industrier, sammen med våpen- og narkotikaindustrien. I en 
verden der den kapitalistiske utviklingen stadig når nye høyder, er porno og prostitusjon blitt til varer 
og tjenester på et stadig voksende marked. Og kapitalmakta håver inn penger. For det er mye å tjene 
på kvinnekroppen som sexobjekt. Ofrene i denne handelen er kvinnene, som utnyttes fysisk og 

økonomisk. Porno handler ikke om sex og lyst, men om makt, profitt og vold. 

I pornografien blir kvinner framstilt som 
en vare og et sexleketøy til mannens 
behov. Det aller meste av pornografien 
som er i omløp, i fonn av blader og 
filmer, er laget av menn og for menn. 
Pornoen skildrer kvinner som liker sex 
på menns premisser, og kvinner som blir 
utsatt for nedverdigelse og vold. 
Kvinner er på utstilling, med fokus på de 
deler av sin kropp som er 
"interessante" for kåte mannfolk. 
Det er liten forskjell på 
hardcore porno og 
såkalt mykporno 
når det gjelder 
hvordan kvin 
ner blir fram 
stilt. Forskjel 
len dreier seg 
mer om gra 
den av vold 
og perversi- 
teter. 

Det er viktig 
å se pornoens 
kvinnesyn 
sammenheng 
med kvinne 
synet ellers i 
samfunnet. Vi 
lever i en 
patriarkalsk 
verden, en ver- 
den hvor menn har lagt 
premissene og hvor menn sitter 
med makta. Patriarkatets systematiske 
makt over og undertrykkelse av kvinner 
virker inn på vår oppdragelse og på 
måten samfunnet er organisert på. For 
eksempel virker rettssystemet i de fleste 
land i verden sterkt diskriminerende 
overfor kvinner. Reklamen, filmindu 
strien og motebladene forteller oss hele 
tiden at kvinner skal være tiltrekkende, 
sexy og behage mannen. Reklamens 

bruk av kvinner som sexobjekter blir 
stadig mer utbredt. Både kvinner og 
menn blir innprenta med dette skeive 
kvinnesynet fra barnsben av, og det er 
like ødeleggende for begge parter. Det 
kjønnsrollemønsteret vi vokser opp 

" med, påvirker oss og bidrar til å forme 
vårt syn på oss selv og vår seksualitet. 

Derfor hjelper det lite at 
noe av por- 
noen som 
selges er 
laget av/ 
med såkalte 
frigjorte kv 
inner, som 
selv hevder at 
de liker det de 

driver med. Det 
er likevel forned 
rende for de fleste 
andre kvinner, og 
bidrar til å forvren 

ge menns syn på 
kvinner. 
Det er ikke slik at 
alle menn er fi 
enden. Også menn 
lider under et sykt 
ideal. Pomografiens 
framstilling av 
menn er til tider like 

ille som framstillinga av 
kvinner. 

Det er viktig at både menn 
og kvinner er bevisst denne påvirkninga. 
Vi må stå sammen mot og kjempe mot 
kapitalismen, som er drivkraften bak 
pornoindustrien og mye annen 
undertrykking. 

PoRNo oc Vom Mor KVINNER 
Det er naivt å tro at porno bare er 
fantasier som ikke påvirker oss. Hvis 
man jevnlig ser eller leser om kvinner 

som utsettes for fornedring og vold, hvis 
man ser kvinner som skildres som 
sexobjekter, og får høre at kvinner liker 
det, er det stor fare for at man etterhvert 
får et temmelig forvrengt kvinnesyn. 
Porno er et av de mest ekstreme uttrykka 
for det kvinnesynet som skapes og 
opprettholdes i vårt samfunn. Eller vår 
verden for den saks skyld. 

Det er vanskelig å bevise en direkte 
sammenheng . 
mellom, por-: 
no og" vold Det kjønrisrc;,lle- 
mot kvinner. ' mønste..:et VI 

· Men . når' : vokser opp med 
man ser·:i:,or- ., · •. • 1 .. , ' 

no i s~in- pav,rker oss og 
menheng bidrår til å forme 
med det vårt syn på oss 
kvinnesynet selv og vår 
og macho- seksualitet. 
mannsidealet 
som eksiste- 

.\.:c 

rer ellers i samfunnet, burde sammen 
hengen være tydelig. Voldtekt og vold 
mot kvinner kommer ikke direkte av 
kun porno, men av hele kulturen. 

KruSTENFASCISTER 
Feministisk kamp mot porno handler 
ikke om å være mot sex eller nakne 
kropper. 

Porno er alt det som framstiller 
seksualitet mellom mennesker på en 
måte som er undertrykkende, for 
nedrende eller latterliggjørende for noen 
part. Porno sprer et menneskesyn som er 
ødeleggende for både menn og kvinner. 
Og pornoindustrien utnytter kvinner 
verden over på det groveste. Det holder 
ikke å være mot porno fordi det er 
vulgært, hvis man ikke har gjennomskua 

Forts. siste side 
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Fascistmøte 
sabotert 

DET SPANSKE FASCISTPARTIET AUN 
(Alianza por la Unidad Nacional) 
åpnet 25.2. et nytt lokale i Tarragona 
i Spania. 500 folk fra lokale venstre 
grupperinger møtte fram for å 
protestere mot åpninga, som i 
virkeligheten fungerte som valgmøte 
for fascistene. Antirasistene gikk i 
demonstrasjonstog til rådhuset, der 
de bombarderte svina med slagord og 
stein, men ble selv møtt av en stor 
gruppe politi som skøyt med 
gummikuler. Heldigvis ble ingen av 
demonstrantene skadet.. 

' ' ..•.. - - -- 
1 

2. APRIL GIKK BOLIVIAS TRANSPORT 
arbeidere igjen ut i streik, i protest mot 
regjeringas planer om å privatisere 
landets største olje- og gasselskap 
(YPFB). Privatiseringa vil bl.a. føre til at 
bensinprisen vil stige nok en gang, noe 
som øker inflasjonen i hele landet. Da 
regjeringa satte opp prisen i januar i år, 
steg alle matvarepriser med opptil 50%. 
Dette har katastrofale følger for "vanlige 
folk" som fra før av lever på et 
eksistensminimum, og i beste fall kan 
vente en lønnsoppgang på 8%, i juni. 
Streiken stoppet all offentlig transport i 
hovedstaden, La Paz, og alle med arbeid 
i denne sektoren demonstrerte i gatene. 
Arbeiderne knuste rutene på streike 
bryterbiler og satte fyr på to kjøretøyer 
utenfor jernbanestasjonen. Tidligere i år 
sperret de også alle viktige transportårer 
i landet slik at varer ikke slapp fram til 
La Paz, og en hel uke var fylt av 
gatekamper mellom arbeiderne, bønder 
og politiet. For mer info: "Bolivian 
Times" internett sider (http://americas. 
fiu.edu/bo_times.html) eJler kontakt 
Kaja på Blitz, tel: 22 11 41 80. 

DET ER MYE SOM ER LEIT HER l VERDEN. 
En ting som er leit er utviklinga i FMK 
de siste åra. Tidligere var FMK en 
selvsagt del av venstresida, med et klart 
antiimperialistisk, antiautoritært og anti 
rasistisk ståsted. Vi var enige om at det 
finnes uforsonlige interessekonflikter og 
at disse har med makt og penger å gjøre, 
men til dels svært uenige om hvilke 
virkemidler en kan bruke for å forandre 
på ting. 

Nå virker det som FMK har fjerna 
makt&penger-perspektivet fra ikke 
voldsstandpunktet sitt og dermed gått 
rett i hvorfor-kan-vi-ikke-alle-bare 
være-snille-med-hverandre-fella. Når 
det blir viktigere å stoppe volden enn å 
forandre verden, ender en jævlig fort 
opp på det beståendes side. Mister en 
blikket for maktforskjellene, er det 
uhyre enkelt å bli en medspiller for den 
strukturelle voldens utøvere. 

Dette er leit. Det er trist å se en 
politisk oppegående organisasjon vasse 
uti til over øra. Men hadde det bare vært 

leit hadde det forsåvidt vært til å leve 
med. Dessverre er det verre enn som så. 

For det FMK holder på med nå er 
direkte farlig. Gjennom de berømte 
studiesirklene hvor nazister skal lære 
argumentasjonsteknikk og folkeskikk 
eller hva det nå var, bidrar FMK til å 
legitimere nazismen som politisk 
standpunkt. Det er helt ufattelig at man 
kan få seg til å tro at man kan få nazister 
til å bli mindre voldelige ved å gjøre 
dem flinkere til å argumentere for sitt 
nazistiske ståsted. Nazismen er i sitt 
vesen en voldelig ideologi. 

Vi kan vanskelig se annet enn at det 
FMK nå gjør bidrar til å styrke nazistene 
ved å gjøre dem mer stuerene og 
akseptable. 

At FMK på denne måten slår seg selv 
i hodet får nå en gang være deres egen 
sak, men at de samtidig øker risikoen for 
at andre blir slått i hodet av nazistene, er 
vi ikke særlig begeistra for. Vi har derfor 
en innstendig oppfordring: Skrinlegg 
prosjektet. 
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Hva er mest verdt: Menneskeliv eller en forskningsrapport? 
Dette er et av spørsmålene Blitz stilte i et brev rettet til Den Nasjonale Forskningsetiske 

komite for Samfunnsvitenskap og Humaniora (NESH) i mars. 

DENNE PROBLEMSTILLINGEN BLE AKTU 

ell etter et møte på Chateau Neuf 12. 
februar 1996, der naziforsker Katrine 
Fangen vedgikk at hun hadde vært til 
stede på Radio Nite Rocket 29/12-93, da 
et 20-talls nazister bestemte seg for å dra 
i flokk mot Blitz-huset, utstyrt med bl.a. 
en hagle og brannbomber. Hun har også 
beskrevet hendelsen i sin bok 
"Skinheads i rødt, hvitt og blått - en 
sosiologisk studie fra "innsiden?" 

Nazistene tente på Blitz på fem ulike 
steder, og da nattevaktene på huset 
forsøkte å slukke brannene, ble de 
beskutt. Det var et under at ingen 
personer ble drept eller kom alvorlig til 
skade under angrepet. Men ruter ble 
knust og huset ble påført materielle 
skader. 

Katrine Fangen, som på denne tiden 
forsket på nazimiljøet, var altså til stede 
da angrepet ble planlagt og hun var med 
ned til byen, men ble vist bort av 
nazistene like før angrepet inntraff. 

Fangen var klar over at bevæpnede 
nazister, blant dem personer dømt for 
bombeattentat og grov voldsutøvelse, 
var på vei for å angripe Blitz-huset. Det 
var derfor ingen tvil om at det var en 
reell fare for menneskers liv. 

BRUDD PÅ ETISKE RE1NINGSLIJER 
Blitz ønsker å stille et stort spørrnålstegn 
ved de etiske sidene ved Katrine 
Fangens forskning og hennes generelle 
dømmekraft. I "Forskningsetiske 
retningslinjer for samfunnsvitenskap. 
jus og humaniora" utgitt av NESH kan 
man lese følgende i punkt 18 "krav om 
uavhengighet": "Forskeren må unngå å 
komme i et ubetimelig 
avhengighetsforhold til informanter. 
Utforskning av samfunnsproblemer 
eller av virkningene av politiske tiltak 
kan avdekke kritikkverdige eller 
ulovlige forhold, noe som kan bringe 
forskeren i en lojalitetskonflikt, spesielt 

på randen au etisk 
sammenbrudd 

på grunn av konfidensialitetskravet. 
Forskeren må unngå å bli medskyldig i 
ulovligheter, selv om det skulle være til 
fordel for forskningen. Uten hensyn til 
taushetsplikt har forskeren - som alle 
andre - en rettslig plikt til å avverge 
særlig alvorlige fremtidige lovbrudd, for 
eksempel ved anmeldelse til 
politiet.. ."(s. 23). 

BLITZ FÅR DELVIS STØTTE 
NESH har nå vurdert forholdet. I et brev 
til Blitz, datert 9/4-96, gir de kun en 
generell vurdering av hvordan forskere 

Fangen har gjort, dersom det fører til at 
det utvikles lojaliteter som kommer i 
konflikt med generelle samfunnshensyn 
og respekt for menneskeverdet. 

FORSKNINGENS KNOLL OG TOTT 
Selv forsvarer Katrine Fangen sin 
handlemåte med at det ville være umulig 
for henne å forske på et voldelig miljø, 
dersom hun skulle varsle politi eller 
andre om voldelige handlinger 
(Arbeiderbladet 15/3-96). I Ar 
beiderbladet 16/3 får hun, ikke uventet, 

- Arbe)derbladet ~~-- 
-· ···-- :m++·+MM 

Arbeiderbladet 15. mars 1996 

bør opptre i lignende situasjoner, og at 
det er domstolers oppgave å vurdere om 
det foreligger brudd på lovens 
bestemmelse i det angjeldene tilfellet. 
Av brevet går det fram at forskere har en 
sterk plikt til å melde i fra om lovbrudd 
som er i ferd med å skje, dersom 
forskeren vurderer det som en stor 
sansynlighet for at et alvorlig lovbrudd 
vil inntreffe. Samtidig vil plilkten være 
sterk, dersom det å melde i fra vil ha 
noen noen praktisk betydning. 

I tillegg skriver de at det kan være 
uforsvarlig å gjøre langvarig deltakende 
observasjon i kriminelle miljøer, slik 

støtte bl.a. fra sin 
forskerkompis og 
ideologiske lede- 
stjerne, Tore Bjørge, 

Felles for både 
Fangen og Bjørgo er 
at de har annektert 
nazistenes tabloidi 
serte virkelighets 
oppfatning, der kam 
pen mot rasismen blir 
framstilt som en ban 
dekrig mellom vol 
delige og slemme 
blitzere og nesten like 
voldelige, men un- 
dertrykte og for 
fulgte nazister. Med 

et slikt verdensbilde, flittig propagandert 
av Fangen og Bjørge i forsknings 
rapporter, intervjuer og foredrag, som 
ballast, er det ikke rart at Fangen ikke 
varslet om det brutale angrepet. 
Angrepet framsto på denne måten som 
et fullt forståelig, og delvis forsvarlig, 
angrep. Blitzerne har seg selv å skylde at 
de blir angrepet. 

Det er lite trolig at forskermiljøet 
vil1e ha sett like lett på saken, dersom 
det ikke var Blitz, men derimot 
Kongehuset, Stortinget, et politikammer 
eller en jødisk synagoge som ble 
angrepet. 

Forsker sa ikke fra 
om Blitz-attentat 
Høyreekstremisær kastet brannbomber og skjøt n:ot Blitz-huset 
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Utkastelsesdirektoratet 
-statens rasistiske~ nuråkrater 

Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde i sin virksomhetsplan for-1995 som overordnet målsetting å 
begrense tilstrømningen av asylsøkere til landet. Når man tar en titt på flyktninge- og asylpolitikken 
det seneste året, kan man konstatere at de langt på vei har lyktes. UDI og de norske myndighetene har 

gått særdeles hardt og brutalt til verks for å realisere sine drømmer om å 
hindre folk på flukt innpass i kongeriket Norge. 

Vi er stadig vekk vitne til 
brutaliteten i den norske statens 
bestrebelser etter å renske 

landet for folk som er av utenlandsk 
opprinnelse. En 35 år gammel gambier 
fikk i begynnelsen av april beskjed om at 
han skulle utvises fra landet. At han har 
bodd 16 år i landet, er gift med en norsk 
kvinne og har tre barn, har ingen 
betydning for de norske myndighetene. 
Han har nemlig en fengselsdom bak seg, 
og da har myndighetene muligheten til å 
sparke han ut av landet, og splitte en 
familie; en sjanse de selvsagt ikke kan la 
gå fra seg. 

MED MAKT TIL Å U1VISE 
Dette har etterhvert blitt en vanlig 
praksis i myndighetenes utrensknings 
politikk. I perioden 1991 til 1994 ble 
tallet på utlendinger som er utvist fra 
Norge på grunn av brudd på straffeloven 
fordoblet (129 i 1991 og 249 i 1994 ), 
mens utvisninger som følge av brudd på 
utlendingsloven (f.eks. oppgivelse av 
falsk identitet, jobbe uten arbeids 
tillatelse e.l.) ble firedoblet (56 i 1991 og 
197 i 1994). Det er UDI og Justis 
departementet som på eget initiativ 
fatter slike vedtak, og i januar 1995 slo 
dessuten Høyesterett fast at deres skjønn 
i utvisningssaker ikke kan overprøves av 
domstoler. 

De har dermed all makt i sine hender 
til å dømme folk til, det som for mange 
innebærer, livstidsdommer. Med ut 
gangspunkt i målsettingen om å ha 
færrest mulig flyktninger og asylsøkere 
her i landet er det innlysende at de vil 
benytte seg av sin gudegitte makt til å 

utvise dem de har mulighet til å utvise. 
Dette på tross av at Utlendingslovens 
paragraf 29 bare sier at utlendinger kan, 
og ikke skal, utvises, dersom de er idømt 
en straff som kan føre til mer enn 3 
måneders fengsel. 

Den statlige rasismens byråkrater er 
flittige med å fatte vedtak, som kan ha de 
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All makt i 
byråkratenes 
hender: UD!, her 
ved Øystein 
Mæland, har som 
målsetting å 
stenge landets 
grenserfor 
flyktninger og 
asylsøkere. 

alvorligste konsekvenser for dem det 
gjelder. Vedtak som rammer personer, 
som de aldri har møtt eller kjenner. 
Dette innebærer selvsagt er stort 
rettssikkerhetsproblem. I tillegg kan det 
få de mest ekstreme utslag. Klasse 
kampen kunne f.eks. 28. oktober i fjor 
fortelle om en ghanesisk student og hans 
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norske kone, som i juli fikk sitt andre 
barn - en gutt. De ville gi sønnen det 
tradisjonsrike ghanesiske navnet Maw 
uli. Men da de skulle registrere guttens 
navn fikk de avslag fra ligningskontoret 
og folkeregisteret, fordi det, ifølge de 
fordomsfrie papirflytteme, ikke var 
kjønnsidentifiserende - i Norge. Ekte 
paret ville ikke finne seg i denne 
diskriminerende avgjørelsen, og anket 
saken inn for Justisdepartementet og 
Sivilombudsmannen. I mellomtida an 
meldte ligningssjefen ekteparet for 
brudd på straffeloven - for å ha unnlatt 
å gi melding om barnets navn. Ikke 
lenge etterpå mottok ghaneseren, som 
hadde søkt om bosettingstillatelse, et 
brev fra UDI som hadde stilt hans 
søknad om bosettingstillatelse i bero 
" ... inntil skyldspørsmålet i den uav 
gjorte straffesaken er endelig avgjort". 

HEKSEJAKTEN EFFEKTIVISERES 
Norske myndigheters heksejakt på 
flyktninger og asylsøkere settes inn på 
alle områder. I januar i år fikk 
Datatilsynet en søknad fra UDI, der de 
ba om tillatelse til å opprette et 
omfattende asylsøkerregister som skal 
inneholde personopplysninger om alle 
som søker asy 1 i landet. Hensikten er å 
avsløre asylsøkere som ikke har" ... noe 
reelt grunnlag for søknaden om asyl". 
Et mål er dessuten å forhindre at 
asylsøkere reiser rundt i Europa og 
søker asyl i flere land. Nok et eksempel 
på myndighetenes iver etter å 
kriminalisere og mistenkeliggjøre en 
hel gruppe mennesker. 

At myndighetenes bestrebelser etter 
å stenge grensene for flyktninger og 
asylsøkere har vært vellykket er det 
ingen tvil om. I 1995 kom det bare 1460 
asylsøkere til Norge, og ca. 600 av disse 
fikk innvilget asyl eller humanitært 
opphold. Dette var det laveste tallet på ti 
år. Et annet eksempel som illustrerer 
"de stengte grensers politikk" er antall 
flykLningemottak som er lagt ned de 
seneste årene. I løpet av årene 1993- 
1995 ble over 110 asylmottak i landet 
lagt ned. Antall mottaksplasser i samme 
periode er kuttet ned fra 16 000 til under 
2 000, samtidig som over 1 000 
arbeidsplasser er forsvunnet i denne 
nedsablingsprosessen. 

UDis målsetting er realisert. 
Grensene er stengt. Er det grunn til å 
juble? 

Sitater tra 001 
• ''Vif ohøker alltid å holde søsken 

sammen, mendet skal ikke legges 
skjul på at seks barn er svært ... 
mange, sett med norske øyne" ft.rild 
Kjerschow, direktør i UDI om 
hvorfor <ie vil splitte opp en 
somalisk søskenflokk (Arbeider-. 
bladet 7il-95). · 

• "Dette er i tråd med regjerfrtgas 
politikk: Derfor legger vi våre akfi-: 
'viteter; knyttet opp tilden målset- .•. 
tingen å minske str:Ø1!Jrrien av asylc 
søkere" Kjerschow om hvorfor de i 

" virksomhetsplanen for 1Q95 har 
som overordnet målsettinlå be 
grense tilstrømningen av asylsøkere 
(Klassekampen 3/3-95). 

• ''fros~htvis skulle det tilsvare en 
Økni~gsbm enhver ekspansi\! 
1;,earift ville kalkulere med" . lit 
Underdiæktør ved juridis!(åvdeling •1 
,i. UPffbfklarer hvorfor tallet p~;, 1 
utlendinger som er utvistpåtgrunn. 

· "'åV'bt'.Uddpå utlendingsloven ei; .. 
firedob\~t i løpet av 4 år (Ny Tid 

, 24{?~95). .. 
< 

• ':Barnayil dessverre dø uaiisJti 
.,i• statssekretær i Justisdepartementet., 

Øystein Mæland begrunner aten 
pakistansk familie, der minstto av 
bruna. var dødssyke, ble kastet ut av 
landet(Dag~ladet tsn-95). 

• "Jeg har fått mange telefoner fra 
folk som.synes beslutningen var er 
riktig" Mæland om den samme 
saken (Dagbladet isn-95). 

• "Når man/øler medlidenhet med 
· mennesker som kommer til Norge, 

må man i~ glemme at mange i 
deres hjemland kan være i en lig 
nende situas}oJr Dette er med pa a 
best~mme vår vurdering i asyl 
saker" Arild Kjerschow om hvorfor 
man må være forsiktig med å gi 
asylsøkere opphold på humanitært 
grunnlag (Arbeiderbladet 24n~95). 

e ''Stortingethar gjennom 
.. utle.n4in8sloven vedtatt at utstedelse 
av visa er et virkemiddel/or å11 
regulere innvandringen til Norge . 

Derfor er detfullt ut19vligforskjel: 
lsbehandling yi 'driver med" 
Henriette Munkebye i juridisk sek 
sjon i UDI forsvarer Justisdeparte- 

. mentets og UD Is bruk av svarte- 
· lister, der visumsøkere blir for 
skjellsbehandla etter hvilket land fle ·•· 
kommer frå (Vårt Land 2/8-95). 

• ''l)etføles nemlig ikke bra å ha 
sluppet inn en narkotikakurer til· . 
Nor.ge, eller latt seg lure trill rundt 
av.falsff.e dokumenter og .{is{ige ·· 
løgner .Nei, deiføles ikM.bra." 
Politiførstebetj~flt Karl Storlten ved 

, passkcmtrolle,11 på Fornebu uttaler 
seg til.lJDl~blad Mosaikk (nr. 5~95) 

"ienåhikkel om hvorfor 
n,, inn.vån\lft11ge11lli ~orge sJ.calv;ere 
Ol.:lgrensetog kontroJ~~rt. 

':':ne: 
• ''De som tasut~·ii'ø,:hå''en batgrunn 
'SOffJ. (ilsierald~ ikke.vil få store· 

. ir.J»:oblemet med.afilpgsse seg 
':1·tilv(J!titse'ri.[fy~,:g~0 fra:Opfa 
th marufat OJ1) utplukkingen åVilcvOte 

].:'.1,flykfuiniei som s}qd f~·komme til . 
' Morge,.sQmbekrei'ter.atNorge ·iw,. 

plukkerut de mest ressur:sster:ke 
flyktningen~. og [ar de syakesi1bU 

.i:, igjep <J?agbladet 74/ll-9~. · 
, ''.:::'·· , :·. L.1 · ·· <: ;i: 

• "Detplµnlast#reglsteret:1:flpå en1
• 

systematisk matlgjøre det mulig å 
effeJtiyifer; inrts9ts.en mot misbruk 
av asylinstituttet Et mål er å for 
hin4re at asylsøkere uberittiget 
reiser rundt i Europa og søker asyl 
under forskjellige elle» samme 
identiteter i flere land" skriver. 
Kjerschow i søknaden fra UDI, der 
de ber Datatilsynet om tillatelse til å 
opprette et register med opp 
lysninger om aile som søker asyl i 
Norge (Vårt Land 4/1-96). 

• "D~t er jo mange som bare haren 
forelder i dette landet" "Hvert år 
utvises det hundrevis. av utlendinger 
med barn som har ,begått kriminelle 
handlinger",. Byråsjef,lnger Egeberg 
Justisdepartementet begrunner · ·· 
hvorfor det et helt greitt at en :36 år 
gammel.gambier, som har: bodd 16 
år i lattdei, *.al utvises og skilles fra 
sin kone og tre barn. 

i'>' ' -> 
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••• 
1. mai er arbeiderbevegelsens viktigste fest- og markeringsdag. Denne dagen har blitt feiret med 

internasjonal oppslutning i over hundre år. I 1889 besluttet Den Andre Internasjonalen i Paris at den 
første dagen i mai, året etter, skulle bli en internasjonal manifestasjon for å markere kravet om 8- 
timers arbeidsdag. Nå, over hundre år etter, feirer vi fortsatt denne dagen. Men hva var egentlig 

bakgrunnen for at kongressen i Paris valgte akkurat denne dagen, og hvorfor blir den fortsatt feiret? 

EN FORUTSETNING FOR AT DET 
på slutten av 1800-tallet i det 
hele tatt var grunnlag for en 
internasjonal markeringsdag, 

var den gryende klassebevisstheten som 
vokste frem i de industrialiserte landene 
i denne tidsperioden. Industrien og 
kapitalismen hadde tatt nye vendinger 
og utbyttingen av arbeidskraften ble 
mer systematisert. Det var på mange 
måter den borgelige frigjøringen etter 
den franske revolusjonen I 1789, og 
ideene som kom i kjølvannet av denne, 
som dominerte politikk og organi 
seringen av samfunnet. Det var med 
andre ord ikke plass for arbeidere og 
fattigfolks rettigheter. Istedenfor fikk 
man en bredere 
borgerklasse som 
organiserte utbyt 
tinga av arbeid 
erne, som stort sett 
bestod av under 
betalte og sultende 
proletarer. 

Gjentatte gang 
er i løpet av 1800- 
tallet forsøkte arb 
eidere å gjøre 
opprør mot den 
herskende klassen 
flere steder i 
Europa. Intensivi 
teten i disse for 
søkene økte etter 
som klassebevist 
heten og organi 
seringen av arbeid 
ere ble sterkere. I Tyskland sørget 
Bismarck for å hoste opp lover som 
forbød organisering av fagforeninger og 

sosialistiske grupperinger. I 1848 
publiserte Karl Marx og Friedrich 
Engels sitt kommunistiske manifest som 
skulle bli en grunnleggende 
prinsipperklæring for arbeider- 
bevegelsen i flere europeiske land. Også 
de skandinaviske landene ble påvirket 
av hendelsene i Sentral-Europa. 

USA 
Massemobiliseringen var i full gang i 
Europa, men det var i USA at arbeiderne 
først gikk til direkte konfrontasjoner for 
å sikre seg de rettighetene de gjorde 
krav på. Det er jo en kjensgjerning at 
emigrasjonen fra Europa til USA var 
veldig stor på denne tida. Det var mange 

av de som dro 
over som hadde 
vært forfulgt av 
de autoritære sty 
resmaktene for 
sin delaktighet i 
kampen for bedre 
levevilkår. Men 
de radikale ide 
ene hadde de tatt 
med seg over, og 
drøyde ikke med 
å spre dem. 

8-TIMERSDAG 
Datoen 1. mai 
dukket allerede 
opp på en ar 
beiderkongress i 
Chicago i 1884. 
Hovedtemaet for 

kongressen var 8-timers arbeidsdag. Det 
ble besluttet at 8-timers arbeidsdag 
burde gjelde i det amerikanske arbeids- 
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livet innen 1. mai 1886. En annen viktig 
sak som ble diskutert i Chicago, var 
fordelene ved å organisere seg faglig, 
for å oppnå sine mål. Det som derimot 
fortonte seg noe merklig, var at den 
amerikanske kongressen i Washington 
aksepterte Chicago-møtet sitt krav. Det 
var bare det at motstanden blandt 
arbeidsgiverne var enorm. På tross av 
det klarte halvparten av de 400 000 
arbeiderne som på dette tidspunktet var 
organiserte, å få igjennom kravet om 8- 
timers arbeidsdag. Dette var den første 
store seieren for arbeiderklassen i USA. 
Kravet om 8-timers arbeidsdag var 
heller ingen ny ide. Allerede i 1856 
demonstrerte bygningsarbeidere i 
Melbourne, Australia, med banneret "8 
timers arbeid, 8 timers fritid, 8 timers 
hvile". Kampen for 8-timers dagen i 
USA har likevel en mer direkte 
tilknytning til våre dagers 1. mai feiring 
enn den som fant sted i Australia. 

CHICAGO 
Som tidligere nevnt, var ikke ar 
beidsgiverne (les: arbeidskjøperne) sær 
lig glad for den utviklingen Chicago 
møtet hadde sparket igang. Chicago var 
blitt et senter for 8-timers kampen i 
Amerika. 1. mai 1887, en vanlig ar 
beidsdag, demonstrerte over 10.000 
arbeidere i Chicagos gater. Dette var 
den største demonstrasjonen som hadde 
funnet sted i byen inntil da. Årsaken til 
at man så seg nødt til å gjennomføre en 
slik styrkemarkering, var arbeids 
givernes sabotering av den loven om 8- 
timers arbeidsdag som delstaten Illinois 
hadde vedtatt tidligere samme år. Det 



, 
var ingen tilfeldighet at det ble 1. mai 
som ble valgt som demonstrasjonsdag. 
Dagen var fra før kjent som "Moving 
Day". Dette var den dagen i året 
arbeidernes arbeidskontrakter utløp. 
Arbeiderne måtte enten forhandle seg til 
en ny kontrakt, eller finne seg en annen 
arbeidplass. Anarkister og andre 
radikale hadde tradisjonelt et sterkt 
fotfeste i Chicago. Årsakene var flere, 
men at byen var spesielt preget av harde 
arbeidskonflikter, grunnet spesielt 
kyniske kapitalister, er sikkert. Byen var 
også gjenstand for omfangsrike Øko 
nomiske kriser. Antallet av innvandrere 

Anarkistene ledet an i Chicago. Til tross 
for at alt så ut til å brake løs i en massiv 
konfrontasjon, forløp alt rolig denne 
dagen. Det var først to dager senere at 
konflikten fikk en voldelig karakter. Et 
fredelig utendørs demonstrasjonsmøte 
ble holdt utenfor Cormicks fabrikker. 
Deltagerne havnet i åpne konfronta 
sjoner med streikebrytere fra en fabrikk 
i nærheten, og snuten ble tilkalt. 
Demonstrantene gikk så til angrep på 
maktens håndtlangere, som skjøt vilt 
omkring seg. Opptil seks arbeidere døde 
i sammenstøtet. Dagen etter, 4. mai, 
holdt anarkistene en utendørs mønstring 

1 

var stort, og politistyrkene var kjent for 
sin brutalitet og korrupsjon. Anarkistene 
ledet kampen for 8-timers arbeidsdag. 
De koblet den også sammen med et krav 
om bevæpning av arbeiderne. Naturlig 
nok var situasjonen i denne perioden 
noxsa spent oace blant aroeinerne og 
borgerskapet. Det som også forverret 
situasjonen var at fabrikkeiere leide inn 
mannskap fra det store detektivsel 
skapet Pinkerton for å forsvare fabrik 
kene og streikebrytere mot arbeiderne. 

HAYMARKET TRAGEDIEN 
1. mai 1886 la 300-400 000 arbeidere 
ned arbeidet over hele USA. Bare i 
Chicago gikk mellom 40 000 og 80 000 
mennesker ut i streik denne dagen. 
(Forskjellige kilder opererer med 
motstridende opplysninger om antallet.) 

på Haymarket. Da møtet, som også 
hadde vært fredelig, var slutt, stormet 
politiet straks frem og forlangte at 
folkemengden øyeblikkelig skulle opp 
løses. I det øyeblikket møtelederne gikk 
ned fra talerstolen, eksploderte en 
bombe blant politimennene, som igjen 
reagerte med å skyte inn i folke 
mengden. Syv snut ble drept, pluss et 
ukjent antall sivile. Bomben ga 
borgerskapet noe av den unnskyld 
ningen de hadde ventet på. Det var nå 
åpent for offentlig terror mot arbeiderne. 
En parodisk rettsak ble stablet på beina, 
og åtte anarkister ble dømt til døden. 
Fire ble senere hengt, og en døde i 
fengsel før henrettelsen. Senere er det 
mye som tyder på at bomben ikke ble 
kastet av anarkistene, men av provaka 
tører med den hensikt å skape et politisk 
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klima hvor de kjempende arbeiderne ble 
sett på som fanatiske voldselementer. 
Denne hendelsen har i ettertid hatt mye 
å si for arbeiderbevegelsens egen 
tolkning av 1. mais historie. For mange 
var det derfor naturlig å feire 100-års 
jubileumet for 1. mai i 1986. 

DEN ANDRE INTERNASJONALEN 
På hundreårsjubileumet for den franske 
revolusjonen, 1889, hadde det blitt 
bestemt at Paris skulle være åsted for en 
stor internasjonal arbeiderkongress. 
Denne kongressen skulle senere få 
navnet "Den Andre Internasjonalen". 

Da kongressen gikk 
mot slutten, frem 
met sekretæren i 
den franske lands 
organisasjonen, Fe 
lix Lavigne, føl 
gende forslag: 
"Man skal på et 
bestemt tidspunkt 
organisere en stor 
internasjonal mani 
festasjon på en slik 
måte at arbeiderne 
samtidig i alle land 
og i alle byer på en 
bestemt dag retter 
mot de offentlige 
myndigheter for 
dringen om å fast 
sette en arbeidsdag 
på åtte, timer og å 
gjennomføre de an 
dre beslutningene 
fra den internasjo 
nale kongressen i 

Paris ... " Datoen skulle bli 1. mai, etter 
innflytelse fra de amerikanske ar 
beiderne, som allerede året før hadde 
vedtatt at denne datoen skulle bli 
gjenstand for en stor markering for ret 
ten til åtte timers arbeid. Første gang 
dette så ble gjennomført var i 1890. 
Feiringen hadde svært forskjellig karak 
ter og oppslutning i de forskjellige 
landene og byene. I mange land ble 
demonstrantene møtt av politi og 
militære styrker. Flere streiker kom også 
i kjølvannet av denne dagen. I Norge var 
det bare i Kristiania og i Kristiansand at 
det ble holdt demonstrasjonstog. Men 
denne feiringsdagen var kommet for å 
bli, og det har kanskje gått opp for de 
mest observante, at 1. mai fortsatt blir 
feiret som intenasjonal fest- og demon 
strasjonsdag den dag idag. 



Frihetskamp i Isietsienia 
RUSSLAND BRUKTE TIDA FRA 1763 TIL 
1864 til å legge under seg det 
nordkaukasiske folket. Bortimot 
halvparten av tsjetsjenerne ble drept 
eller drevet på flukt, de fleste til Tyrkia. 
De gjenværende i Kaukasus ble satt 
under et strengt russisk militærstyre. I 
1934 ble de to adskilte områdene 
Tsjetsjenia og Ingusjetia slått sammen 
og i 1936 fikk de status som autonom 
republikk. De russiske koloniherrene 
gikk til kontinuerlige angrep på det 
kaukasiske folkets livsstil, skikker og 
religion. Denne undertrykkinga førte til 
økt vektlegging på islamske seder og 
skikker. Religionen og motgangen ga 
solidaritetsfølelse og virket samlende og 
mobiliserende på folket i Tsjetsenia og 
Ingusjetia. De møtte de russiske 
overgrepene med geriljakrigføring fra 
Kaukasusfjellene i 1930-årene. I 1937 
foretok Stalin store utrensknings 
aksjoner og i 1944 ble innbyggerne i 
Tsjetsjenia-Ingusjetia og flere kau 
kasiske folk deportert til Kasakstan og 
Kirgisistan (i Sentral-Asia). Også 
tsjetsjenere som bodde utenfor Kau 
kasus ble deportert. Minst en fjerdedel 

av folket døde. Stalin anklaget det 
kaukasiske folket for å samarbeide med 
de tyske okkupantene. Men når folket i 
Kaukasus til en viss grad allierte seg 
med de første okkupantstyrkene, var det 
ikke utifra sympati med nazismen, men 

Siden desember 1994 har Russland ført en brutal angrepskrig 
mot republikken Tsjetsjenia i Nord-Kaukasus. Krigen er den 

tredje massenedslaktingen av det kaukasiske folket siden 
imperialiststaten Russland begynte koloniseringen av 

Kaukasus for omlag 250 år siden. 

fordi de så Tyskland som en motvekt til 
russisk undertrykking. 

11956 begynte avstaliniseringa. I 
1957 ble den autonome republikken 
Tsjetsjenia-Ingusjetia gjenopprettet, og 
de fleste kaukasiske folkene fikk vende 
hjem. Der møtte de nye konflikter med 
de som hadde overtattjord og hjem etter 
tvangsdeportasjonen. Russerne i om 
rådet fikk godt betalt arbeide, mens 
arbeidsløshet tvang mange tsjetsjenere 

26. mars ved Hote/ Bristol. 30 demonstranter i konflikt med pollitiet. 

til å søke arbeid utenfor republikken. I et 
forsøk på å kontrollere folket i Nord 
Kaukasus ble tsjetsjenerne nektet ut 
danning. 

Kaukasus-området er rikt på olje og 
var, sammen med Aserbajdsjan, den 

viktigste leverandøren av olje til det 
tidligere Sovjetunionen. På grunn av 
oljen innvandret russere og utenlandske 
folk til Tsjetsjenia. Oljen ga landet en 
viss utenrikspolitisk handlefrihet. 

DESENTRALISERING AV MAKTA 
Etter Sovjetunionens sammenbrudd i 
1991, vokste den regionale og lokale 
selvbevisstheten. I årene etterpå har 
republikker og regioner dels tatt, dels 

fått, kontroll over egne 
naturressurser og skattemidler. I 
tillegg har noen republikker 
etablert egne grunnlover som 
står over den føderale. Det var 
det nettopp denne nye 
maktfordelingen Jeltsin gikk løs 
på da Moskva igjen begynte å 
markere sin stilling i 1992. Etter 
forhandlinger med republikkene 
ble det inngått en 
føderasjonsavtale våren 1993. 
Den var et kompromiss som 
både ivaretok republikkenes 
ønsker om større selvstendighet, 
og Moskvas ønsker om sentral 
styring og kontroll. 

Tsjetsjenia har vært den 
republikken som har drevet 
uavhengigheten lengst i forhold 
til Moskva. Republikken 
erklærte seg selvstendig allerede 
høsten 1991 og har siden den 
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gang ikke deltatt i det politiske livet i 
Moskva. Tsjetsjeneme har nektet å 

betale skatt og i sende vernepliktige til 
den russiske hæren. 
lngusjetia valgte å forbli lojal til 

Moskva, og fellesrepublikk.en med Tsje 
tsjenia ble oppløst i 1992. 

Kaukasus har en lang historie med 
undertrykking, diskriminering og over 
grep fra russerne. Her finnes de øko 
nomisk svakeste republikkene i Russ 
land, men også den sterkeste nasjonale 
og kulturelle selvbevisstheten. Religion 
(islam) står sterkt. Når tsjetsjeneme nå 
kjemper en kamp på liv og død for sin 
selvstendighet, dreier det seg om et 
endelig oppgjør med århundrelang 
undertrykking. 

ET FOLKEMORD 
Da Russlands president Boris Jeltsin 
bestemte seg for å knuse Tsjetsjenias tre 
år gamle motstand mot russisk over 
herredømme, trodde han det ville bli en 
lett match. Under invasjonen i Tsje 
tsjenia i desember 1993 erklærte 
Moskva at krigen ville være over på 48 
timer. Nå har krigen vart i over et år. 
Tsjetsjenias hovedstad Grosnyj og flere 
andre store byer er bombet sønder og 
sammen. Anslaget over antall døde har 
steget til mellom 30 000 og 50 000, de 
fleste drepte er sivile. Det som har 
foregått er et rent folkemord. De 
russiske styrkene, som er de Tsje 
tsjenske geriljasoldatene overlegne både 
når det gjelder antall soldater og militært 
utstyr, har gjennom hele den 16 måneder 
lange blodige krigen drevet en masse 
nedslakting av sivile tsjetsjenere. Også 
den omfattende russiske bombingen av 
Tsjetsjenia har kostet tusenvis av 
mennesker livet. I tillegg har flere 
hundretusen tsjetsjenere blitt ftykninger 
som følge av krigen, enten internt 
innenfor republikken eller i nabo 
republikkene lngusjetia og Dagestan, 

De tsjetsjenske geriljasoldatene har 
vist en utrolig utholdenhet og disiplin i 
kampen mot de tungt bevæpnede 
russiske styrkene. Etterhvert som de 
russiske styrkene tar kontroll over stadig 
større deler av Tsjetsjenia, flykter de 
tsjetsjenske soldatene over de indre 
republikkgrensene og fortsetter kampen 
der. Det er en ujevn kamp der store, 
tungt bevegelige og umotiverte russiske 
styrker står mot de tsjetsjenske små 

25. mars demo mot gallamiddagen for Boris jeltsin på Akershus festning. 

geriljagruppene som kjenner både folk 
og terreng. Russerne må også hele tiden 
gjenerobre byer som de tidligere har hatt 
kontroll over. Det er klart at russerne 
ikke kan ta kontrollen over Tsjetsjenia 
uten samtidig å kontrollere resten av 
Nord-Kaukasus. I så fall vil tsjetsjenerne 
bare skaffe seg nye baser 
naborepublikkene. Allerede under 
innledningen til den russiske invasjonen 
i Tsjetsjenia møtte de russiske styrkene 
motstand fra naborepublikkene 
lngusjetia og Dagestan. Også de andre 
muslimske republikkene i Kaukasus 
støtter tsjetsjeneme i deres kamp mot det 
de oppfatter som russisk imperalisme. 

Tyrkia er det eneste landet utenfor 
Russland som aktivt støtter den 
tsjetsjenske kampen, de bidrar blant 
annet med våpen. Tyrkia er målbevisst 
på å vinne innflytelse i Kaukasus, først 
og fremst av økonomiske interesser. 

MAKT OG ØKONOMISKE INTERESSER 
Spekulasjonene har vært mange på hva 
som ligger bak Russlands invasjon og 
blodige krigføring i Tsjetsjenia. Hvorfor 
er det så viktig for Jeltsin å vinne denne 

krigen? 
Da Moskva innledet angrepet mot 

Tsjetsjenia i 1994 var det en makt- 
markering i forhold til Tsjetsjenias 
selvproklamerte selvstendighet. Moskva 

ønsket å vise at republikker i fødera 
sjonen ikke hadde noen rett til å melde 
seg ut. Regjeringa med Jeltsin i spissen 
fryktet smitteeffekten fra Tsjetsjenia. De 
muslimske republikkene i Kaukasus har 
et stort potensiale for opprør mot 
Moskva, og en mange hundre år gam 
mel tradisjon å hente krefter fra. 

Kaukasus er også et strategisk viktig 
område for Russland, militært og 
politisk, og av stor betydning for russisk 
innflytelse i Sentral-Asia og Midtøsten. 

Sentralt står også økonomiske 
interesser, særlig forbundet med kon 
troll over oljeressursene og -ledningene 
i området. For russisk del handler det 
blant annet om behovet for politisk 
styring av utenlandsinteressene som er 
på full fart inn i området. 

En medvirkende faktor var også 
hensynet til de militære, som trengte nye 
oppgaver etter ydmykende tilbake 
trekkinger fra Baltikum og Øst-Europa. 

Det hersker liten tvil om at felttoget i 
Tsjetsjenia er blitt en prestisjesak for 
Jeltsin og hans stab. Et militært nederlag 
og tilbaketrekking fra Tsjetsjenia vil 
svekke presidentens allerede nedad- 
gående posisjon. 

REAKsJONER FRA UTI.ANDET 
I ettertid kan det oppsummeres at det 
aldri kom noen protester av betydning 
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fra EU/USA mot krigen. President Boris 
Jeltsin vet at Vesten først og fremst 
knytter sin bekymring til den økono 
miske reformpolitikken i landet. 

Dette har gitt Jeltsin et spillerom som 
han har visst å utnytte. Ettersom den 
blodige krigen har trukket i langdrag har 
likevel reaksjonene fra Europa blitt 
skarpere, selv om protestene for det 
meste ligger på det verbale plan. Ennå 
understrekes det fra de vestlige lederne 
at Tsjetsjenia er et indre russisk 
anliggende. Ingen har tenkt å legge seg 
opp i krigføringen der, annet enn som en 
formell protest. 

Den forsiktige norske offisielle 
protesten mot Russlands overgrep har 
med Statoils oljeinteresser i området å 
gjøre. Forretningene er best tjent med at 
ledelsen i Moskva holder "orden" slik at 

uavhengighetsbevegelser ikke skaper 
usikre forhold. Akkurat som i Nigeria 
lar regjeringen profitt gå foran 
menneskerettigheter. 

FREDSPIAN 
Etterhvert som media bringer stadig 
flere blodige bilder og historier fra 
massenedslaktingen av det tsjetsjenske 
folket, vokser folkeopinionen mot 
krigen både innad i Russland og i 
utlandet. Da Jeltsin i slutten av mars la 
fram en fredsplan for Tsjetsjenia, ble det 
av mange sett på som et ledd i 
valgkampen foran det russiske 
presidentvalget i juni. 

For de tsjetsjenske opprørssoldatene 
blir ikke fredsplanen sett på som et 
alternativ fordi den utelukker tsjetsjensk 
selvstendighet, det som var årsaken til 

hele krigen. I skrivende stund har 
Russland startet en gradvis tilbake 
trekking av noen av sine soldater fra 
roliige områder i Tsjetsjenia. Tilbake 
trekkingen som skal skje i tre stadier, 
gjelder ikke soldater som oppholder seg 
i "urolige" områder, dvs. områder hvor 
tsjetsjenske geriljasoldater fremdeles 
gjør motstand. 

Det meldes fortsatt om kamper i 
Grosnyj og den sørlige halvdelen av 
republikken. For president Boris Jeltsin 
og hans stab handler krigen om makt, 
politisk karriere og kontroll over 
økonomiske interesser. For det 
tsjetsjenske folket er krigen en kamp om 
retten til å bestemme sin egen framtid og 
et oppgjør med århundrelang russisk 
imperalisme. Det er en krig de nå ikke 
har råd til å tape. 

25. - 26. MARS VAR RUSSLANDS PRESI 
dent Boris Jeltsin på statsbesøk i Norge. 
Jeltsin hadde politiske samtaler med Gro 
Harlem Brundtland og resten av den 
norske regjeringa, møter med topp 
folkene i norsk næringsliv og selvsagt 
prominente omvisninger i Oslos øverste 
sfære. Møter i toppetasjen på Oslo 
Plaza, gallamiddag på Akershus fest 
ning, lunsj på Bristol Hotell og Slottet 
med selskap av kongefamilien, ministre, 
diplomater, og samfunnstopper fra 
Norge og Russland. Flere dager i 
forveien ankom russisk sikkerhetspoliti 
Oslo for sammen med norsk politi å 
utarbeide et sinnssykt sikkerhetsopplegg 
i forbindelse med presidentens besøk. 
Helikoptre sirklet kontinuerlig over 
Oslos tak, russisk sikkerhetspersonell 
med maskinpistoler og et enormt 
oppbud av norsk politi satte hoved 
staden på hodet i dagene under besøket. 

Politisk sett dreide besøket seg først 
og fremst om europeiske spørsmål som 
NATOs utvidelse østover, norsk-russisk 
økonomisk samarbeide og miljøspørs 
mål, spesielt knyttet til områder rundt 
den norsk-russiske grensa. Statsminster 
Gro Harlem Brundtland tok også opp 
Alexander Nikitin-saken etter massivt 
press fra folkeopinionen med Bellona i 

spissen. Tsjetsjenia 
konflikten ble såvidt 
nevnt av den norske 
statsministeren som lot 
seg berolige da Jeltsin 
lovet åta opp konflikten 
i en tale til Dumaen! 
(nasjonalforsamlingen). 
Besøket var i det hele 
tatt preget av generelt 
snikk-snakk om det 
"gode norsk-russiske 
naboskapet." 

Mediedekningen av 
besøket må vel mildt 
sagt sies å være tem 
melig ukritisk, og foku 
serte i ekte sosial 
demokratisk stil like 
mye på Jeltsins "sjar 
merende" oppførsel un 
der lunsjer og møter 
som på møtenes fak 
tiske politiske innhold. 
Når det gjelder avtalene 
som ble inngått, er det et M d 1 1 . 

ål ikk d er emo mot e tsin ... spørsm om 1 e en 
russiske presidenten 
brukte tida i Oslo til å rydde opp i 
åpenbare urimeligheter. Presidentens 
rolle som overhode for et stadig mindre 

demokratisk system i Russland ble ikke 
tatt opp, verken av pressa eller av 

I ~ 

regjeringa. 
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I april møttes APA-grupper fra en rekke byer på Østlandet en helg for å diskutere, koordinere arbeid 
og knytte nye kontakter. Ticlligere har AFA-nettverket vært tildels dominert av Oslo-AFA, men etter 

dette treffet skal ingen være i tvil om at det og er mye positivt på gang rundt om i småbyene. 

P Å LØRDAG DA DE ALLER FLESTE 

for en gangs skyld hadde kommet 
tidsnok og fått seg en god frokost 

kunne programmet begynne med situa 
sjonsrapporter fra de forskjellige byene. 
Antall byer representert hadde forøvrig 
steget betraktlig siden forrige treff. 

Situasjonsrapportene ga et 
OK overblikk over hva som 
skjer rundt om på Østlandet. 
Det var spesielt inspirerende 
å oppdage at man faktisk ikke 
er alene. Inntrykket man satt 
igjen med var at det er mye 
ivrig, ungt og nytt blod 
som jobber i startfasen 
med å organisere mili 
tant antifascistisk arbeid 
rundt om i småbyene. 
Det er og tydelig at 
kontaktene småbyene 
imellom klart er blitt 
tettere. Etter hvert som 
situasjonene forverrer seg 
rundt om står det folk klare 
til å gjøre motstand med de 
nødvendige virkemidlene. 
Myndigheter, politi, nazier 
og andre ulumskheter har 
ingen grunn til å føle seg 
trygge i framtiden. 

Etter lunsj deltes vi inn i 
smågrupper for å diskutere en 
rekke temaer rundt oppbyg 
gingen av AFA. På kvelden 
etter mange timer med 
konstruktive diskusjoner og 
en god middag kunne vi slippe tankene 
fri fra vår egen hverdag med video og 
foredrag om konflikten i Nord - Irland. 

DEBATT 
På søndag var det egentlig planlagt en 
sexismedebaU, som desverre ble utsatt 

pga. et stramt program. Folk følte at en 

sexisme-debatt i "MTV-fart" ikke ville 
ha noen særlig hensikt. Vi ble derfor 
enige om å komme sterkere tilbake på 
dette punktet på neste treff. 

Resten av treffet ble brukt på å 
diskutere konkret samarbeid og felles 

arrangementer 
aksjoner. Folk tok in- 
itiativ og hadde mange ideer å komme 
med. Bl.a. har en av småbyene nå tatt på 
seg og redigere og utgi AFAs intern 
bulletin. 

Folk ble 6g oppfordra til å bli flinkere 

til å sende inn stoff til magasinet 
"Antifascistisk Aksjon". Det var ønsker 
om at folk ble flinkere til å bruke 
nettverket og informere om hva som 
skjer av stort og smått rundt om. Folk 

uttrykte også ønske om å gjøre litt 
mer sosiale ting sammen, og 

ikke bare treffes for å 
jobbe. Bl.a. var det 
forslag om en 
autonom sommer 
camp og felles 
reiser/turer. 

NORGESTREFF 
Under oppsumme 
ringen kom det 
fram at folk var 
intressert i å fortsette 
å møtes rundt om i 
småbyene på øst 
landstreffa. Det neste 
treffet, med hoved 
tema: vold, blir like 
vel lagt til Oslo i og 
med at det er et 
Norges - treff. Noe 
av det som allerede 
er bestemt lagt til 
neste treff er fore 
drag om homofobi og 
situasjonsrapport fra 
Sverige (med spesiell 
vekt på småbyene). 
Det skal og bli satt av 
god tid til en utvidet 
sexisme-debatt. , 

Programmet for neste treff 
blir laget av en gruppe folk sammensatt 
fra forskjellige byer på østlandet. 

Nye byer som vil være med på neste 
treff kan kontakte en av de allerede 
eksisterende APA-gruppene. Fram for 
en kraftfull militant antifascistisk be 
vegelse. 
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~--4n-t-ifascis-t-iJk-rund-tur----, 
Rundturen er Antifascistisk 
Aksjons faste spalte om anti 
fascistisk aktivitet landet rundt 

sroHHe & sandeHord 
STOKKE HAR PÅ NYTT BLITT ET SAMLINGS 

og rekrutteringssted for yngre og eldre 
nynazister. I 1992-93 var det en høy 
naziaktivitet på stedet, men aktiviteten 
ble i løpet av 1 1/2 år slått kraftig tilbake. 
Befolkningen, ungdommene, korn 
munen, politi - alle på stedet tok sterk 
avstand fra nazistene. Desverre skjer 
ikke det samme i dag. Miljøet er igjen i 
vekst. Denne gangen består miljøet i all 
hovedsak: av unge gutter i 18 - 19 års 
alderen, samt noen eldre gutter som 
hadde tilknytning til miljøet på 
begynnelsen av 90-tallet. Til forskjell · 
fra den gang har Stokke-nazistene i dag 
liten kontakt med nazister i Tønsberg. 

Nazigraffiti i Stokke 

Dette gjør dem mindre organisert og 
mye svakere. Men i dag har de mange 
lokale ungdommer på sin side. 
Fritidsklubben på stedet tar dem imot 
med åpne armer og kommunen ser ikke 
problemet. Dermed kan nazistene til 
forskjell fra i 1992-93 rekruttere sterkt 
på ungdomsskolene i kommunen, der 
ingen løfter en finger ovenfor uni 
formerte nazister med rasistiske 
holdninger. 

Etter at en ung antirasist ble banket 
opp av nazister har motreaksjonene 
kommet. Da historien nådde Sandefjord 
mobiliserte den byens militante anti 
fascister. Politiet skal riktignok ha 
arrestert og ilagt de tre skyldige 
nazistene en bot på 4000 kr. hver, men 
slike opptrinn krever tiltak fra anti 
fascistisk hold. 15. mars var det fest på 
et lokale i Stokke og 30 antifascister 
reiste til stedet, etter rykter om at 
nazistene hadde intensjoner om å lage 

bråk på festen. Etter en lang kald kveld 
utafor lokalet dukka 20-30 boneheads 
opp et stykke unna. Der sto de alene i 
mørket og beilet og sang for seg selv. 
Antifascistene reagerte raskt og jaget 
nazistene, som ble splittet i to grupper, 
ut av området. Den ene gruppen ble 
forfulgt til en privatbolig i Stokke. De 
elskverdige antifascistene tok opp 
stilling utenfor huset, madrass 
barrikader foran vinduene til tross, 
nazistene måtte finne seg i slagord og 
rop. Deretter forlot man stedet før 
politiets ankomst. 

Uka etter var en gruppe antifascister 
tilbake for en rolig løpeseddelaksjon. 
Under utdelinga fikk man god kontakt 
med lokale ungdommer. Politiet på sin 
side mobiliserte to six-packs, 6 unifor 
merte biler og to sivilbiler pluss bikkjer. 
Flere . av politifolka bar skuddsikre 
vester, antirasistene kunne jo være i 
besittelse av våpen selv om de hadde 
blitt ransaket kort tid i forveien. Bra 

bruk av ressurser... 
Natt til langfredag i påsken tok 

antifascister påny veien til Stokke. 
Denne gangen med sekken full av 
antirasistiske plakater. Plakatene 
ble spredd i hele området. Samtidig 
holdt nazistene fest hos en kjenning 
i andre etasje i Kastanjeveien 4. 
Fem av disse tapperhetenes riddere, 

væpna med baseballkøller, avkutta 
kabler og mopedhjelm, kom ut for å jage 
plakatklistrerne. Påny ble Stokkes 
brautende boneheads effektivt jaga 
tilbake der de kom fra. Pissredde, flyktet 
de inn til festen, dro for gardinene og 
slukket alle lys. 

Senere på natta kom de ut igjen og 
neddynget hele Stokke med hakekors, 
solkors, "knus TAU", "Stokke Skins'', 
"SS", "White Power" mm, etter at 
antifascistene hadde forlatt bygda. Seks 
av de skyldige nazistene lykkes i å 
nesten umiddelbart bli arrestert for 
sprayaksjonen. Noen ble tatt samme 
natt, mens resten ble hentet av politiet 
dagen etter. I Tønsbergs Blad har 
Stokke-politiet krevd fengselesstraffer 
for de skyldige. Nederlagene står i kø for 
Stokke Skins ... 

I ettertid har Kastanjeveien 4 fått 
smake antifascstisisk vrede. Et vindu har 
blitt knust og 8 boneheads i Stokke ble 
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angrepet kort tid etter sprayaksjonen. 
Vestfolds antifascister ligger ikke på 
latsiden. Til skrekk og advarsel for 
enhver nazi-spire. 

Tønsberg 
I Tønsberg skjer det ting blant 
antifascister. Aksjon mot salg av kropp 
arrangerte 8. mars tog med ca. 300 
deltakere. Det ble holdt bra appeller og 
kulturelle innslag. Arbeidet vårt i 
forhold til nazister har i all hovedsak: 
gått ut på å pese dem på gata, og der de 
ellers måtte stikke skallene fram. 
Nazistiske og rasistiske T-skjorter og 
merker er blitt "beslaglagt" og man 
forsøker så godt man kan å ikke la dem 
få gå i fred. Det tidligere tilholdsstedet 
deres, kjøpesenteret Farmannstredet, har 
tatt et klart standpunkt mot nazisme etter 
at nazistene hadde sprayaksjon mot 
senteret 29. februar. Nazisymboler i rødt 
over hele kjøpesenteret kostet stedet 
mye penger å fjerne ... Etter videre press 
fra antifascister har nazistene ikke 
adgang til Farmannstredet hvis de er 
flere enn 4 personer. 

Likevel er naziene forholdsvis aktive 
og i mars gjennomførte de en terror 
aksjon mot en person på Hvasser 
(Tjøme). 6 nazister satt og ventet på en 
antirasist utenfor hjemmet hans. De 
banket imidlertidig feil person. 
Nazistene ble tatt av politiet, og måtte 
sitte 4 uker i varetekt. Saken var oppe i 
slutten av april, men i skrivende stund er 
ikke utfallet kjent. 

14. april fikk to sentrale nazister i 
Tønsberg beslaglagt skyte- og slag 
våpen hjemme i leiligheten sin (se egen 
artikkel side 16). 

På antirasistisk side skjer det en rekke 
positive ting. Tønsberg Antirasistisk 
Ungdom (TAU) har mottat et ung 
domsstipend fra Tønsbergs Blad på 
50.000,- kroner. Dette kan forhåpent 
ligvis gjøre folk mer aktive. Det vil 
ihvertfall hjelpe til slik at TAU s 
planlagte samarbeid med skoler på 
Nøtterøy for å informere om nazi 
problemet i byen vil gli lettere. I tillegg 
planlegger TAU sammen med SOS 
Rasisme et antirasistisk I. mai tog og en 
antirasistisk konsert i byen 26. mai. 



For andre gang på under fire måneder lykkes nazistene lørdag 30. mars å avholde en konsert på 
Østlandet. Denne gangen var det en bursdagsfest for to Viking-medlemmer i en liten 

barnehage i et boligfelt i Holum Skog i Nittedal. 

BARNEHAGE LEIES ANLJGVIS UT TIL 

fester og arrangementer i helgene og blir 
også brukt som velhus av den lokale 
velforeningen. Lokalet var innleid av en 
lokal nazist i Holum Skog under dekke 
av å skulle avholde en privat fest. 
Uteleier skal ikke ha kjent til planene 
om nazikonserten. 

Den allstedsværende Michael Knut 
sen var tilstede på nazi-konserten, men 
sin PR-kåthet til tross var han denne 
gangen ikke interessert i å prate med de 
tilstedeværende journalistene. 
Banda som skulle lokke til 
nazidans var Ole Krogstads 
Vidkuns Venner og Norhat, et 
nytt band fra Oslo som hadde 
sin debut på nazikonserten i 
Vikersund 30. desember ifjor. 
Politiet hadde tradisjonen tro 
slått ring rundt nazikonserten i 
tilfelle de farlige antifascistene 
fra Blitz skulle ankomme 
stedet og gjøre livet surt for 
nazistene. "Med de 
konfrontasjoner som har 
skjedd tidligere, er det viktig å 
være godt forberedt," 
proklamerte politiinspektør 
Bjørn Ame Tronier til pressa 
under konserten. Det er altså 
nazistene som skal beskyttes 
mot omgivelsene og ikke 
omvendt. Fire nazister ble på sin side 
arrestert og ilagt bøter for å være 
besittelse av slagvåpen og kniver. 

stedene. Lørenskog ble brukt som 
utgangspunkt da Viking to ganger i 
vinter angrep en pizzakafe eid av et 
pakistansk ektepar på Høybråten. Jan 
Helge "Mikro" Wangaard et av Vikings 
mer aktive medlemmer i Nittedal. Han 
var blant de arrestert på Aker 
Kulturverksted på Sandaker 11. februar 
ifjor og er til daglig elev ved Strømmen 
videregående skole. Sist han ble sett var 
når han sammen med tre andre Viking 
medlemmer gråtende forsøkte å unn- 

MEDLEMMER 
Viking, som sto bak konserten i Holum 
Skog, har det siste året rekruttert et 
mindre antaJI medlemmer i Nittedal, 
Lørenskog og på Høybråten i Oslo. 
Avstanden er kort mellom de tre 

slippe arge antifascister på Oslo S 8. 
april i fjor. Den siste tiden har denne 
Viggo Venneløs klart å rekruttere et par 
guttunger til nazi-miljøet. Noe som har 
ført til en mer brautende adferd og 
trusler mot innvandrerelever på skolen. 

FÅ DELTAGERE 
I svulstige ordelag og ville overdrivelser 
har nazistene forsøkt å gi inntrykk av 

heidundrendes fantastiske konserter. 
Virkeligheten er ganske anderledes. I 
Hokksund 22. juli ifjor ~ltok under 100 
nordmenn, de fleste av konsert 
deltagerne kom fra Sverige, mens noen 
få kom fra Tyskland. I Vikersund hadde 
tallet sunket til 60- 70 deltakere, mens 
det i Nittedal ikke deltok flere enn i 
overkant av 50 personer. Internt i nazi 
miljøet får ikke Vidkuns Venner, de 
norske nazistenes flaggskip på 
musikkfronten, særlig positive karak 

teristikker når det 
gjelder musikalsk dyk 
tighet og framføring. 
De svenske nazistenes 
Okej, musikkmagasinet 
Nordland, slaktet Boot 
Boys første CD-utgiv 
else. Vidkuns Venner 
vai· . hovedattraksjonen 
på CDen som 'ellers 
inneholdt filmmusikk 
fra boneheadfilmen 
Romper Stomper (Ole 
Krogstads favorittfilm, 
som svenske nynazister 
kaller sionistisk propa 
ganda) og gamle 
norske nazi-marsjer fra 
andre verdenskrig. 
Krogstad har følgelig 
snudd på flisa og tar nå 

avstand fra sin første og tidligere så 
stolte CD-produkt. At svenskene må 
tilfredsdstilles forstårt sikkert alle. 

AntiFascistisk Aksjon har fått 
opplyst at det planlegges flere 
nazikonserter et sted på Østlandet i 
nærmeste framtid. Dette er det opp til 

Skal slike arrangementer få fortsette uhindra? Alle seriøse antirasister 
og antifascister som er opptatt av stoppe den brune pesten bØr føle seg 
forpliktet til å sette inn mer ressurser på å stoppe nazikonserter. Norske 
nazister på vei til konsert i Gøteborg ifjor sommer. 

oss å stoppe. 

Les kommentar neste side. 
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nazister på uenuen 
De siste månedene har en gjeng nazister 
hatt tilholdssted på Veitvetsenteret i 
Oslo. Rekrutteringen har ikke akkurat 
vært enorm, men gjengen har kontakter 
til nazistene i Viking. Spredning av 
løpesedler med hakekors og rasistisk 
propaganda har blitt delt ut på senteret og 
ved Veitvet skole. Trakassering har 
forekommet både på skolen og lokal 
innvandrerungdom har blitt truet av 
nazistene, som har skapt bekymring i 
lokalmiljøet i bydelen. 17. april sto syv 
av de 10 nazistene fram i lokalavisa som 
"nasjonalister og rasister" og hevdet at 
det "bare er faenskap med mørkhudede." 

Flere av medlemmene i gjengen er 
boneheads og går til daglig i klær og 
merker med nazi-symboler på. Men til 
Aker Avis/Groruddalen er de plutselig 
ikke nazister ikke lengre, men kun 
"nasjonalister og rasister." Etter avisas 
oppslag 12. april om nazivold på Veitvet 
er de redde for at venstreorienterte og 
innvandrere skal komme og ta dem. 
Nazistenes håpløse og usammenhengde 
argumentasjon i intervjuet er ikke nok til 

at de iskal bli Jatt ifred. På et møte med 
130 deltagere på Veitvet barne- og ung 
domsskole om naziproblemet advarte 
lokale foreldre mot å bagatellisere og 
bortforklare det nazistiske nærværet. 
Avisoppslaga om· nazivold hadde fått 
mange opp av godstolen og til å stilling. 
Noe som står i sterk kontrast til 
reaksjonene blant lokalbefolkningen på 
Nordstrand der nazistene får ture fram 
som de vil. 

I dagene etter avisoppslaget 17. april 
ble nazistene truet på skolen og fryst ut i 
nabolaget. 24. april står to av dem fram i 
lokalavisa og er plutselig ikke rasister 
lengre og hevder de nødvendigvis ikke 
behøver å kalle seg nasjonalister heller. 
Kun tre av de ti opprinnelige nazistene 
står fast på meningene sine, mens syv har 
trukket seg. 

Ekesempelet viser styrken som ligger i 
lokale initiativ og at folk i nærmiljøet tar 
ansvar og i bagatelliserer nazistene. Nå 
gjenstår det å se hvilken vei det kraftig 
innskrumpa "nazimiljøet" på Veitvet 
velger å følge. 

K O },A .M I: N T A R 

rr1or1ter·'.DBZIHonsertene1 
Den første nazi-konsertensom ble 
. holdt her i landet, 22. juli i fjor, 
ble offentlig proklamert av Ole 
Krogstad i Boot Boys, Følgene var en 
kraftig antirasistisk motmobilisering. 
Klok av skade har nazistene valgt å 
holde. de to siste konsertene hem 
melig. Kun politiethar vært varslet. I 
tilfelle antifascister skulle dukke opp. 
Mobiliseringen til konsertene har 

· .vært fullstendig intern og man har 
måttet kjenne en eller flere nazister 
personlig for å få delta. 

Men det betyr ikke at disse kon 
sertene ikke fungerer mobiliserende 
og rekrutterende for nazistene. Del er 
en ehorm styrkemarkering for de 
brune rotttene å få avholdt slike 
konserter uten innblanding fra anti 
fascister. Det er ikke mange åra siden 
norske nazikonserter var utenkelig. 
Vi står nå i en situasjon hvor flere 

slike konserter etter all sannsynlighet 
vil bli holdt flere ganger og nazistene 
oppbygge en større grad av selvtillit. 
Skal dette forhindres må de anti 
rasistiske og antifascistiske organisa 
sjonene prioritere å stoppe disse 
arrangementene. Og det i langt større 
grad enn det de idag gjør. Ølsalget til 
konsertene må stoppes, ølleveran 
dører til konsertene boikottes, utleiere 
av musikkanlegg må være på vakt 
mot nazistene og folk mobiliseres til å 
være på vakt. Hvis alle de flotte 
ordene om at vi ikke vil ha svenske 
tilstander her i landet skal settes om i 
praksis må flere engasjere seg. 
Forestillingen om en bandekrig 
mellom ytterste venstre og ytterste 
høyre bør forlengst være tilbakevist 
med nazistenes optrappa terror og 
konserter. Nå er det opp til oss alle å 
ta affære. 

I 

FA S'C:t SM 
Kamp mot salg av ... 
Forts.fra side 3. 
den generelle undertrykkinga porno 
fører med seg. Feministisk kamp mot 
porno har ingenting med puritansk 
kristen-fascistiske holdninger å gjøre. 
Kristendommens og de fleste andre 
religioners kvinnesyn, og religions 
historiens talløse overgrep mot kvinner, 
utgjør en av grunnpilarene i nettopp det 
patriarkatet revolusjonære feminister 
kjemper mot. Kampen mot porno og 
prostitusjon er kamp mot patriarkatet og 
kapitalismen. Vår kamp mot porno 
dreier seg om kvinners egen frigjøring, 
retten til å være seg selv og ønsket om å 
finne sin egen seksualitet på egne 
premisser. Kamp mot salg av sex og 
kropp nå! 

Uåpennes1au i Tønsberg 
Natt til fredag 12. april stormet politiet 
leiligheten til Fredrik Bakke (16) og 
Lene Holtan (19) i Tønsberg. Begge 
aktive i nazi-miljøet i byen i lengre tid. 
Begge ble arrestert under razziaen. I 
leiligheten fant de en mauser, en 
salongrifle, ammunisjon, slagvåpen og 
ni bajonetter. Altsammen tyvegods fra 
et innbrudd på Nøtterøy i januar i år. 
Bakke, som tidligere er dømt for 
anslaget mot huset til RV-leder, Jørn 
Magdahls hus 22. august i fjor, tilsto i 
avhør å ha stjålet våpnene. Mens Lene 
Holtan benektet enhver kjennskap til sin 
samboers virksomhet; våpentyveri, 
våpenbesittelse og innbrudd. Hun ble 
løslatt samme helg, mens Fredrik Bakke 
måtte tåle fengsling til mandag 15. april 
da han ble løslatt mot meldeplikt. 
Beslaget viser at nazistene bevæpner 
seg. Hvilke følger bevæpning medfører 
har vi allerede erfart i Oslo flere ganger. 


