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Nei til fascistpropaganda!
Den fascistiske terroristen
og massemorderen Anders Behring Breivik forklarer seg i Oslo Tingrett.
Han har fått legge ut om
sitt forkvaklete syn på verden og blitt hyppig referert
i mediene. Skal han virkelig få spre budskapet sitt til
omverdenen?
Talefriheten som massemorderen får i retten, vekker oppsikt i utlandet. Som
The Times skriver på lederplass: «Breivik har innrømmet sine ugjerninger,
altså burde rettsaken ikke
handle om hans rettigheter, men om hans ofre»
(sitert av Aftenposten).

Mediene har lagt seg flate for terroristen, og legger villig ut det han sier.
Det gir resultater. Flere
uttrykker sin støtte til
drapsmannen i kommentarfeltene på nettet.

Tariff: Et ørlite tillegg
Det generelle tillegget i år blir kr. 1,25 i timen. Lav
prisvekst og lav rente gjør oppgjøret spiselig for mange, men tar null hensyn til unge i etableringsfasen.
Boligprisene aleine bykset opp med nesten ti prosent i
2011. Ti ganger mer enn årets tillegg.

Les mer om tariffoppgjøret på baksida.

At fascistiske miljøer har
blitt kraftig styrket etter
22. juli, er en ikke-sak.
Kamp mot fascisme
og nazisme!
Forby fascistisk
organisering!

Stopp krigsplanene mot Syria og Iran!

De snakker om fred, men hisser til krig
Tro aldri ett ord av hva
statssjefer og utenriksministre i NATO sier, spesielt ikke hvis de snakker
om fred. Da er det virkelig fare på ferde!
For vel et år siden slo
daværende statssekretær
i UD, Espen Barth Eide,
klart og tydelig fast at Libya måtte få ordne opp i sine
egne problemer uten innblanding. To uker etterpå
var Norge i fortroppen for
NATOs bomberegn over
Libya. Løgneren Barth
Eide er siden forfremmet
til krigsminister, som rimelig kan være.
– Vi kan med sikkerhet si at de våpen som ble
levert traff sine mål, og
det var legitime militære
mål, sa forsvarssjef Harald
Sunde da han la fram forsvarets årsrapport for 2011
nylig. Hver eneste av 550
bomber levert av norske fly
traff altså blink! Hvis sivile
var blant blinkene, kan påstanden stemme. – Sivile
kan være legitime mål, sa
jo Sundes offiserskollega
oberst Petter Lindqvist til
Ny Tid i juni 2011.
Human Rights Watch
rapporterer at minst 60 si-

vile ble drept i løpet av fem
ulike bombeangrep av NATO-fly i Libya.
Nå rasles det med sablene mot Syria. Vesten
har aldri før brydd seg om
det syriske regimets undertrykking. Men nå står
Syria i veien for et endelig
oppgjør med Iran. Dermed
er «menneskerettigheter»
kommet i fokus.
Den franske presidenten
Nicolas Sarkozy trekker
direkte paralleller mellom
Syrias Bashar al-Assad og
oberst Gaddafi i Libya, som
ble slaktet av NATO og lokale medløpere i oktober i
fjor. Trusselen er ikke til å
ta feil av. Norge følger opp:
– Det må komme «kraftigere lut», ifølge utenriksminister Gahr Støre.

Hovedgrunnen til at
NATO og USA ikke har
kastet seg over Syria allerede, er den økonomiske
krisa og de enorme budsjettunderskuddene i NATO-landa. Derfor oppmuntrer NATO inntil
videre til en syrisk borgerkrig og setter sin lit til at
Tyrkia kan brukes som intervensjonistmakt når tida
er moden. Saudi-Arabia og
Qatar smugler inn våpen,
mens vestlige agenter opererer inne i landet.
Krigsmotstandere må
være på vakt. Jo mer NATO-regjeringene snakker
om å skape fred og sikre
menneskerettigheter i Syria og Iran, jo mer forbereder de til krig!

Bli med på Rød sommerleir 2.–5. august!

Klasser, klassekamp og organisering
Arbeiderklassen vekk?

Kapitalisme i krise

Det blir påstått at arbeiderklassen ikke
lenger finnes. Andre sier den norske
arbeiderklassen er «oppkjøpt» eller at
vi alle er middelklasse slik at vi bare
må vente og basere oss på opprør i
den tredje verden.
Vi spør: Hvem produserer verdiene
hvis arbeiderklassen i Norge ikke
lenger fins? Og hvem skal gjøre
revolusjon, om ikke arbeiderklassen?

Vi fordyper oss i politisk økonomi for å
forstå de pågående krisene. Kan kapitalismen overleve det 21. århundre?

Andre temaer og seminarer:
Fascismen i dag

Rettssaka etter terrorangrepet 22. juli
2011 og etterfølgende propaganda fra
ulike fascistiske grupper som «NDL»
har aktualisert kampen mot fascismen.
Krigsfare i vår tid

Imperialisme betyr krig. Irak, Afghanistan og Libya taler sitt tydelige
språk. Nå truer imperialistene Syria og
Iran med krig. De må stoppes!

Kommunistene organiserer seg

• Er det bedre å tro på revolusjon i fattige land enn å jobbe for en sosialistisk
revolusjon i Norge?
• Hvordan skape et kommunistisk parti med sterke røtter blant arbeiderne?
• Hva skal kommunistenes rolle være
i en tid der kapitalismen fører til økonomisk og økologisk sammenbrudd?
Det trengs en spydspiss mot kapitalismen. Hvordan skape enhet,
hvordan forene og utvikle de kommunistiske kreftene?
Sommerleir kombinerer ferie og politikk. Det blir aktiviteter, film, konkurranser, bading og mye annet.
Ta med deg en kamerat og kom!

Påmelding: kontakt@kpml.no eller ring 988 76 803

Les mer på nett: www.kpml.no
E-post: kontakt@kpml.no
Tlf: 988 76 803
PB 4480 Nydalen, 0403 Oslo

Tariff 2012: Penger, vikarbyråer og pappapermisjon
En krone og tjuefem øre er

ikke mye å bli rik av. Men
innen den nye industri
overenskomsten kan mange rette opp ’uløkka’ gjennom lokale forhandlinger.
Lavtlønnsbransjer som hotell og restaurant har fått
en viss kompensasjon gjennom noe høyere tillegg og
nye minstelønnssatser.
Fellesforbundet er stolt
av å ha fått gjennomslag for
rett til lønn i de to ukene
med pappapermisjon. Dette har lenge vært en selvfølge for fedre i offentlig sektor og er uten tvil et viktig
sosialt framskritt, men betyr ikke store kostnader for
arbeidskjøpersida.
Det som uten tvil er det
viktigste ved årets oppgjør
så langt, er at innleid arbeidskraft nå er regulert av

«Dette oppgjeret har ikkje ført til at vi har forhandla
oss ut av bedriftsportane. (…) Vi er ikkje interessert i
ei lønsutvikling som set arbeidsplassar i fare, og som
får bedriftene til å overby kvarandre for å skaffe seg
arbeidskraft.» (Arve Bakke, leder i Fellesforbundet.)

Sitatet sier i grunnen alt om hvordan de reformistiske
faglige lederne tenker: – Vi kan godt forhandle om
lønn, bare det ikke blir for dyrt for kapitalistene!
tariffavtalene i innleiebedriftene. Dette er et viktig
prinsipp i kampen mot sosial dumping og at det ikke
skal lønne seg å leie inn
billig arbeidskraft. Men erfaringene viser at arbeidskjøperne ofte ikke følger
gjeldende tariffavtaler, og
da blir det viktig at fagorganiserte følger opp og aksjonerer mot slike bedrifter.
Hvis ikke, blir tariffavtalene bare verdiløse ord.

Send meg informasjon om årets sommerleir (se også side 3)
Navn: ……………………………………
Adresse: ……………………………………
Poststed ……………………………………
E-post:		

@		

Mobil:

Klipp ut og send kupongen til: KPml, boks 4480 Nydalen, 0403 Oslo

I skrivende stund er
verken kommune- eller
statsoppgjøret i havn, dette
er store og forskjellige arbeidergrupper med mange
lavtlønte og kvinner, både
med og uten høy utdanning. Når en også tar med
helseforetakene i Spekter-sektoren kan det være
mange skjær i sjøen. Presset
om å følge rammene lagt av
frontfaget må avvises.

