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Arbeidere i alle land, forén dere

Fløtt deg EØS, du står i veien for sola og faglige rettigheter!

På LO-kongressen i mai

blir det sterk opposisjon mot EØS-avtalen,
etter at det er blitt soleklart for alle fagorganiserte hvordan NHO
og kapitalmakta bruker
den som brekkstang
mot faglige rettigheter.

Kravet om at avtalen må
sies opp har vokst kraftig
i styrke i hele fagrørsla.
Sterke krefter vil derfor
prøve å hindre at kongressen stiller seg bak et
sånt vedtak. Spesielt i et
valgår vil Ap jobbe hardt
for å sikre LO-støtte til

• Forsvar faglige rettigheter – Ut av EØS!
• Vi krever arbeid til alle – Oppgavene
står i kø – Bruk oljepenga
• Ingen norsk deltakelse i NATOs
«humanitære» røverkriger!
• Forsvar de demokratiske rettighetene
• For et sosialistisk Norge

den sittende regjeringa.
Det pleier å resultere
i store bevilgninger.
EØS-motstanderne på kongressen bør sette hardt mot
hardt: Vil de rødgrønne ha
valgkampbidrag, så får de
si opp EØS-avtalen!

Dagbjørn Skipnes, talsperson for KPml:

– Både kommunistpartiet
og folkefronten trengs!
KPml sin nye
talsperson har
tretti års politisk
erfaring, men han
er ikke redd for å
tenke nytt.
Bla om for å lese mer.

Kommunistisk plattform sin nye talsperson om

– Både det kommunistiske partiet og folkef
Dagbjørn Skipnes er en stillferdig kar som
kanskje ikke svarer til alle stereotypene mange
har av kommunister, men det banker et rødt
hjerte i denne fyren.

jo som kapitalinnsprøytning i et stort imperialistisk
spill. Statens Pensjonsfond
Utland kommer aldri til
å gå til noen pensjonister.
Det vet alle økonomene
som forteller oss at vi ikke
må satse på Folketrygden,
men selv begynne å spare
til alderdommen.
Men er det mulig å

overbevise noen om
at kommunisme
er løsningen?

Dagbjørn er alltid å se i 1. mai-toget. Foto: Ingeborg Sanner.

G

jennom 30 års arbeid på venstresida har Dagbjørn
vært med på mange slag.
Han starta som 15-åring
i Rød Ungdom og fortsatte i Noregs Kommunistiske Studentsamskipnad
(NKS). Han har hele tiden
kombinert dette med arbeid i fronter som Nei til
EU, har vært medlem i RV/
Rødt og deltar også i barne- og ungdomsarbeidet i
Stavanger.

Disse erfaringene vil
komme godt med som talsperson for Kommunistisk
plattform, KPml.
– Hvordan er det mulig

å være kommunist
i Verdens Rikeste
Land i 2013?
– Ha-ha. Jo da, det er noen
som er rike i Norge i dag,
men det store flertallet er
lenket fast i gjeld. Staten har
også penger, men de brukes

– Over hele Europa kuttes lønna, arbeidstida økes,
velferdsgoder fjernes og
statskassa brukes til å omfordele penger fra de skattebetalerne til næringsliv
og borgerskap. Klassemotsetningene skjerpes, også
her hjemme. Tidligere har
borgerskapet holdt seg
med sosialdemokratiske
partier som har fungert
som lynavledere; de har
mestret å roe gemyttene.
Nå er det knapt mulig å se
forskjell på sosialdemokratiet og de åpent borgerlige
partiene. I det kriseramma
og opprørske Sør-Europa
har sosialdemokratiet mista all troverdighet.

den aktuelle situasjonen og de politiske oppgavene

fronten trengs i kampen om framtida
Hvordan ser du for deg at

forsvare det vi i dag ser på som
selvsagte rettigheter.
KPml har lenge jobbet
– Hovedoppgaven vår er med å avsløre imperialismen
stadig å samle kommunister og myten om at det tjener
i Norge med sikte på å bygge det norske folk at regjerinet marxist-leninistisk parti, et gen terrorbomber Libya og
parti rustet for klassekamp. Afghanistan. Vi har fokus på
Samtidig er det et faktum at bekjempelse av rasisme og fasde revolusjonære kreftene står cisme fordi dette lett kan lede
svakt. Den akfolkeopprøret
tuelle situasjosom er på vei i
«Det trengs en
nen tilsier at det
destruktiv retfolkefront mot
trengs en bred
ning. Vår styrke
krise, krig og
folkefront mot
er at vi har marfascisme, en
krise, krig og
xismen-leninisfront
som
krever
fascisme, en pomen i bagasjen,
oppvask med
litisk kraft som
det mest predet rådende
krever oppvask
sise våpen mot
systemet.»
med det råkapitalisme og
dende systemet.
imperialisme.
Motkrefter fins, men de er
splitta og lar seg lett nøytralisere av makthaverne. Er det Du sier KPml vil forene
utopi med en allianse mellom alle progressive krefter,
faglige miljøer, krigsmotstan- men dere snur jo ryggen
dere, kvinneaktivister, opp- til de parlamentariske
rørske studenter og ungdom, partiene?
bønder og småbrukere, kanskje også partier som Rødt, – Vi arbeider aktivt i fagbeKystpartiet, Miljøpartiet De vegelsen og i ulike fronter
Grønne, NKP og Piratpar- enten det gjelder kvinnetiet? Det kan kanskje virke frigjøring, fredsarbeid eller
utenkelig i dag, men den po- antifascisme og opplever
litiske utviklinga kan fortere at det i viktige saker finnes
enn vi aner gjøre denne typen mange som støtter oss. Reallianser helt nødvendige for å presentantene på Stortin-

KPml skal spille en rolle?

get er stort sett for medlemskap i EU mens to tredeler
av folket er mot. Rundt 40
prosent er imot krigseventyrene, men på Stortinget
er det ingen som stemmer
imot for eksempel bombingen av Libya. Sånn sett
er faktisk vi i KPml langt
mer på linje med flertallet
enn Stortingspartiene.
Dessverre er det ingen
partier som makter å stille
seg utenfor de to maktblokkene som sloss om regjeringsmakt og taburetter.
SV har gitt fra seg retten til
å være kritisk overfor Ap
til gjengjeld for taburetter.
Rødt har også gitt fra seg
retten – uten å få noe igjen.
Men sosialismen er

fremdeles ganske fjern?
– På en måte er det helt
sant. På den andre sida er
mulighetene for å vinne
oppslutning om et annet
og framtidsretta samfunnssystem bedre enn på mange
tiår. Skjerpet utbytting av
både arbeidskraft og naturressurser gjør at revolusjon
og sosialisme blir et stadig
mindre virkelighetsfjernt
alternativ.

Les mer på nett: www.kpml.no
E-post: kontakt@kpml.no
PB 4480 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: 52 98 32 45

Rød sommerleir 8.–11. august!

Tid for folkefront og nye allianser?
De folkelige kreftene i kampen mot
krise, krig og fascisme har lenge vært
pressa på defensiven. Kapitalen, krigshisserne og
den politiske makta
møter altfor liten
motstand.
Nye angrep på
folk flest, både
her hjemme og
ute i verden, blir
forberedt, uavhengig av hvilken «blokk»
som vinner valget til høsten. Skal vi klare å møte den reaksjonære offensiven, er det nødvendig å

samordne de ulike progressive kreftene omkring de viktigste kampsakene
i vår tid.
Nye allianser må
skapes. Nye
paroler må
stilles. Nye
krefter må
mobiliseres.
Men hvordan?
Hva innebærer enhetsfront og folkefront?
Hva kan vi lære av tidligere kriser og
hendelsene på 1930-tallet?

Kom på Rød sommerleir i august, hør innledningene og ta del i diskusjonen!
Nyliberalisme

Kampen om Arktis
og nordområdene

Andre
seminarer:

Kvinnekamp
og feminisme

Valg og parlamentarisme

Leiren foregår på Østlandet med fine muligheter for bading og uteaktiviteter.
Deltakeravgiften på kr. 1100,– dekker mat og overnatting.
Rabatter for arbeidsløse, studenter og trygda. Reisefordeling.
Påmelding: se øverst på sida eller snakk med den som ga deg løpeseddelen.

