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Fred, frihet og sosialisme!
PAME - En venstreradikal fagforening
NATO - Intervensjoner & dominans
Corporate Greenwashing
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Leder
Det er ikke for sent å endre verden.
Det heller ikke utdatert å ville det.
Verdens forskjeller bare øker og øker: de
fattige blir fattigere - de rike, rikere.
Til tross for alle lovnader om fred i verden
fortsetter krigføringen.
Særlig er det USA og NATO som har ledet
an med militære intervensjoner i Jugoslavia, Somalia, Irak, Afghanistan og Libya,
og det bare de siste 20 årene. Videre har
flere land blitt truet åpenlyst med krig, nå
senest mot Syria og Iran.
Samtidig pågår det også en kamp fra kapitalens maktsentre mot folk flests politiske
rettigheter, illustrert blant annet med den
stadig eskalerende overvåkningen på nett
og mobil, og ikke minst med bruken av
både arrestasjoner og henrettelser uten lov
og dom.
Og som om ikke alt dette er nok så beveger
vi oss stadig raskere mot en forurenset jord
der vi risikerer at store deler av kloden blir
mer ugjestmild og i verste fall ubeboelig
for oss mennesker.
Mer enn noen gang før trenger vi en ny
verdensordning der økonomi og stat eies
og styres av folket i flertall og der alle verdens folk samarbeider for menneskehetens
beste.
For som Rudolf Nilsen skrev om revolusjon på 1920-tallet: “Kan hende det gjelder
å redde vår jord”.
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En venstreradikal fagforening.
Om PAME:
Står for Alle Arbeideres Militante Front
Stiftet den 3. april 1999
Landsorganisasjon for venstreradikale fagforeninger
Har ca. 850 000 medlemmer
Hva skjer når ditt lands fagforening ikke synes å vise
noen interesse for de spørsmålene som gjelder.
Når toppledelsen i fagforeningen støtter politikk som
grasroten er i mot?
Dette er ikke akkurat ukjente spørsmål i Norge, men
i Hellas gikk det så langt at venstreradikale fagforeningsaktivister i Hellas så seg nødt til å danne en ekte
landsorganisasjon. En organisasjon som setter arbeiderklassen og sosialismen på dagsorden og som forener offentlige og private ansatte.
I første rekke
Initiativet kom fra medlemmer av det greske kommunistpartiet (KKE), men PAME favner langt flere enn
bare kommunistpartiets fagorganiserte – til tross for at
PAME bare har eksistert i 13 år organiserer de nå dobbelt så mange medlemmer som den nest største fagforeningen GSEE.
PAME har generelt vært å se forrest i rekkene på de
mange demonstrasjonene som har vært mot de to siste
greske regjeringenes krisepolitikk, og ikke minst mot
den politikken EU har påtvunget Hellas både før, men
særlig under krisa av 2008. PAME har også ledet an
med flere generalstreiker som har lammet Hellas i protest mot innsparingspolitikken som i særlig grad rammer

folk flest, mens de rike slipper unna. Særlig i de siste to
årene har også andre fagforbund lagt ned arbeidet når
PAME har erklært generalstreik.
Klassebevissthet og internasjonalisme
PAME har blant annet som uttalt mål å forsvare arbeiderklassens historiske seiere, slik som f. eks. pensjon;
sette klassekamp på dagsorden blant arbeidere flest og
å frigjøre det greske folk fra kapitalismen. Som en del
i denne kampen samarbeider de i stor grad med likesinnede fagforbund i Europa og i verden og er en del av
den Faglige Verdensføderasjonen (WFTU). PAME publiserer masse stoff på flere språk, blant annet magasinet
«Workers Counterattack» på engelsk.
Det er særlig i kampen mot multinasjonale selskaper at
PAMEs internasjonalisme er mest synlig.
En vekker for Landsorganisasjoner
Den styrken man har felles når man ikke har flere
konkurrerende fagforeninger, men der alle lokale forbund samarbeider gjennom en landsorganisasjon slik
som LO i Norge blir av de fleste fagforeningsaktivister
sett på som prioritet nr. 1 i arbeiderklassens kamp.
Men som vi ser i Hellas så vil arbeidsfolk skape sitt eget
forbund hvis de eksisterende gjør mer for å tjene staten
og kapitalen enn sine egne medlemmer.
Evige sosialdemokratiske fagforbund som varmer mer
og mer opp for den privatiseringsbølgen som har rammet verden de siste 30 årene, vil fort se at de kommer
mer og mer i utakt med grasrotens verdier og ønsker. Og
da sitter de ikke trygt.
PAME blir å se i Oslo på globaliseringskonferansen
fredag 2. november kl. 1230.
Da vil Giota Tavoulari, leder for fagforeningen for arbeidere innenfor medisin tale på vegne av PAME om den
pågående klassekampen i Hellas, og om folkets og kommunistenes rolle i denne.

Fra en av PAMEs mange demostrasjoner
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Frihandelsavtaler – utnyttelse eller
likhet?
Av Anne-Catherin Goncalez
En frihandel er bilaterale avtaler mellom land. Ulike behov
settes til side for organisasjoners og enkeltes land interesser.
Om avtalene kommer folket til gode er høyst diskuterbart. Der
fattige land med svak økonomi forhandler om sine ressurser
med rike og velstående land, vil den ene parten vinne, og den
andre tape i forhandlinger over resurser og tilgang til indre
marked. Frihandelsavtaler mellom velstående land og fattige
land er blitt vanligere, og uten rekkevidde av befolkningens
ønsker og behov.
Norges bruk av frihandelsavtaler er ment å sikre markedsadgang og gode vilkår for norske bedrifter. Gjennom medlemskapet i EFTA forhandler Norge om vilkår i ulike avtaler, der
de er i godt selskap av blant annet Sveits. Målet er å forhandle
frem bilaterale handelavtaler mellom land eller regioner. På lik
linje med EU og USA dreier mye av dette seg om å regulere
tollsatser. Indre tollsatser. De indre tollsatsene i fattige land
blir presset ned til fordel for rike utenlandske, og ofte vestlige
selskaper eller land. Slik er de som har mest med på å bidra
til at de som har lite får mindre. Lave tollsatser truer de lokale
produksjonene i landet og bidrar med å svekke økonomien
ytterligere. Med lave tollsatser øker importen av utenlandske
varer som øker utgiftene, men inntektene forblir lave. Dette
er ikke med på å styrke økonomien og handelen for de fattige,
tvert imot er dette som fører til at store selskaper får solgt sine
produkter og styrker sitt handelshegemoni.
Der Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er ment å representere alle parter, er det mest fordelaktig for de rike industrialiserte landene. Dersom en avtale ikke går igjennom hos
WTO, etableres frihandelsavtale utenfor WTOs kontroll. De
rike og velstående øver et press på et organ som vil fremme
gode avtale vilkår for begge parter. Denne tendens gjenspeiler
storkapitalens og de rikes grådige sanne jeg. De sterke nasjonene bruker midler som kan ses på som tvangsmidler ovenfor utviklingslandene for å fremme sine interesser. Interessen
for å fremme utvikling, bistand og bedre vilkår for de fattige
er totalt fraværende. Et kjent eksempel er avtalen mellom
Norge og Colombia som var et initiativ fra den Colombianske
regjeringen. Hvem sine interesser i Colombia det var ment å
fremme, er det ingen tvil om. I et land der statsapparatet er
gjennomsyret av korrupsjon, står ønsket om å styrke sin egen
makt og interesser sterk. Norge som en såkalt fredsnasjon og
sender klare signaler ut. Ja, takk til et liberalistisk marked
der korrupte stater og fattigdom blir sett på mellom fingrene
for å få til de mest fordelaktige avtale. Frihandelsavtaler uten
offentlig tilsyn og i lukkede forhandlinger gjør det verre for
utviklingsland å fremme egen utvikling. I Norge styrker man
egne tollsatser, gjør det vanskelig for utviklingsland å eksportere varer til Norge, og dermed styrke sin økonomi. Mens
Norge beskytter sine egne innenlandske markeder, er de med
på å øke fattigdom og underutvikling av markeder i andre
land.
Utkonkurrering av egne produsenter og begrensinger i
markedsadgang bidrar til økt import og lav eksport, to komponenter som er viktige for at et land skal få en stabil økonomi.
Og hva dette bidrar til er det ingen diskusjon, en ujevn forde-
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ling av ressurser og goder som allerede er skjevt fordelt.
Kjernen i saken er tilgang til andres marked. Ofte et marked
i et land der den økonomiske veksten er svak eller helt
fraværende. For utviklinglandene får selv bestemme når andre
skal få tilgang til deres marked. En slik liberalisering vil ikke
komme fattige utviklingsland til gode, men land som allerede
har hatt økonomisk vekst og som har gode økonomiske forutsetninger for å sikre sine interesser i frihandelsavtaler. Virkeligheten for mange viser seg; Økt frihandel har medført økt
import og dermed mindre etterspørsel etter lokalt produserte
varer i land hvor de flestes kjøpekraft er sterkt begrenset. Den
lokale produksjonen har dermed gått ned, arbeidsledigheten er
gått opp, og fattigdommen har økt.
Hva men er i ferd med å oppnå gjennom slike frihandelsavtaler er klare; bak retorikken om å sikre like rettigheter for
arbeidere og land, står ønsker om styrke seg selv økonomisk
og maktposisjon der de fattige ikke har noen reel sjanse til å
fremme sine virkelige og nødvendige behov. Frihandelsavtalene er et spørsmål om nord/sør problematikken og den skjeve
fordelingen. At land i sør stiller svakere i forhandlinger enn
land i nord er det ingen tvil om. Den skjeve forhandlingsposisjonene skyldes utelukkende de nordlige landenes sterke
økonomi og politisk lobbyvirksomhet for sine egne saker.
Ønsket om å redusere fattigdom og utjevne ulikheter blir brukt
for å legitimere de økte forskjellene i avtalen. Ingen vil bli
lurt, men det er akkurat det som skjer. For å komme nærmere

UTTALELSE:
Fredsprisen til arbeidsløshet, krise
og krig
Norges Kommunistiske Parti
Nok en gang har det skjedd, Nobels fredspris er tildelt en vinner som i dag nesten utelukkende forbindes med arbeidsløshet,
økonomisk og sosial krise, opprustning og krigspolitikk. En
skandaløs tildeling på linje med tildelingen av prisen til Kissinger, som i 1973 deltok i bombingen av Kambodsja, Laos og
Vietnam, og støttet og godkjente militærkuppet i Chile samme
år.
Europeisk storkapital arbeidet fra midten av 1950-årene med
planer og prosesser som skulle føre fram til Europas forente
stater, som skulle sikre bedre kår for de transnasjonale monopolselskapene i Europa. For å oppnå bredere støtte for prosjektet, ble det også framstilt som viktig for freden i Europa.
EUs gamle kolonimakter har ikke kriget mot hverandre som
medlemmer av EU, men EU har aktivt bidratt til styrking av
motsetningene, og oppsplittingen av Jugoslavia, støttet USAs
og NATOs krigspolitikk: EU godkjente bombing av Jugoslavia, krig i Irak og Afghanistan og bombing av Libya i 2011
under foregivende å redde sivilbefolkningen.

en løsning må de eksisterende avtale i WTO sterk revurderes og endres. Utnyttelse av de fattige er ikke akseptabelt
i verdens rikeste land. Å blir rikere på bekosting av andre
plasserer oss i verstingklassen i kampen mot fattigdom.
Aksept for ulikheter må tas med i avtaler og utviklingsland
må få sikra sine markeder, og rike utviklingsland kan ikke
uten videre kreve at de skal få tilgang til andres markeder
med sine produkter.
Ubegrenset frihandel og frie kapitalbevegelser forsterker
skjevhetene i verdensøkonomien. Handel kan ikke være
et mål i seg selv, men et middel til økonomisk og sosial
utvikling,

EU er en udemokratisk, statsmonopolkapitalistisk sammenslutning, hvor mange medlemsland er i dyp økonomisk
og sosial krise. Millioner av mennesker, særlig ungdom, er
arbeidsledige. Det er sult, nød, fattigdom og lidelser i arbeiderklassen i Hellas, Portugal, Spania og Irland. Enorme
streikebølger går nå over Sør-Europa. EUs sanne politisk
ansikt vises mot folket. Der er brudd på faglige og demokratiske rettigheter, lønns- og pensjonsnedslag, nedbygging av
helsevesen og offentlig velferd. Spekulasjonskapitalen har ført
til stor statlig gjeld og økonomisk sammenbrudd. Under EUs
utvikling har rasisme, fascisme og nynazisme hatt gode vekstvilkår. Rabiat antikommunisme har gitt grobunn for vekst i den
voldelige høyreekstremismen.
Fredsprisen til EU er et slag i ansiktet på fredsforkjempere,
mot fagbevegelsen og alle som sloss for Norges selvstendighet
og demokrati. Nobelkomiteen må bli avløst.
NKP oppfordrer alle fredsorganisasjoner, Nei til EU, fagbevegelsen, bondeorganisasjonene og kystbefolkningen, og alle
progressive mennesker om å gi et kraftig svar på prisutdelingen den 10. desember, når prisen skal deles ut i Oslo, med
demonstrasjoner over hele landet.

Boligprisene opp 7 % siden september i fjor
Fra september 2011-september 2012 økte boligprisene med 7 % i snitt, dagens markedsliberale boligpolitikk opprettholdes og det er ingen ting som tyder på at denne trenden vil snu på noen annen måte
enn ved et boligkrakk.
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Dronekrigføring
Av Fredrtik Røe
”They won’t know what hit them”
Disse ordene ytret president
Obama som del av en spøk om at
han ville sende droner mot bandet ”The Jonas Brothers” om de
la en hånd på presidentens døtre.
Siden president W. Bush sin tid
har både CIA og det amerikanske militæret hatt bevæpnede
ubemannede luftdroner til disposisjon. Dronene skiller seg
fra jagerfly i at de kan ha en
flyvetid på opptil 80 timer før
de må lande, de kan styres fra
hvor som helst på jorda og de
koster bare en brøkdel av det
et jagerfly koster. Siden fredsprisvinner Obama overtok som
president har bruken av droner
i krigen mot terror eksplodert.
Guantanamo overflødiggjøres
Dronene har blant annet blitt
brukt i Somalia, Jemen, Afghanistan og Pakistan de siste par årene.
I en tid der USA følges med argusøyne når de arresterer eller kidnapper fanger og deres internering av disse i f. eks. Guantanamo har man i stor grad gått
over til å henrette mistenkte terrorister med droner. Paradoksalt
nok er det nå mindre bry for USA å bombe mistenkte enn å internere dem. Der man før fant CIA-agenter på kidnappingsoppdrag finner man nå CIA-styrte droner på bombetokt. Dronekrigføringen har fått sterk kritikk fra flere hold: gjentatte ganger
har folk som kommer til for å yte hjelp til bombeofre selv blitt
bombet – i strid med geneve-konvensjonen og med andre ord
en krigsforbrytelse; bombingen av mistenkte på ordre fra presidenten bryter med prinsippet om en rettstat og bombingen i
land man er i fred med bryter med folkeretten.
Og sist men ikke minst har USA fått sterk kritikk for sin
bruk av Hellfire-missiler i dronekrigen, selv om en missil skulle treffe målet så er Hellfire-missiler laget spesielt
for å ta ut så mange som mulig i nærheten av der den treffer, det dør sjelden kun én når slike missiler avfyres.
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Feil skjegg til feil tid
Prosessen rundt utvelgelsen av mål har USA regjering så langt
valgt å holde hemmelig, til tross for at man offentlig påstår at
disse dokumentene vil vise at dronekrigføringen gjøres i tråd med
amerikansk rett, geneve-konvensjonen og menneskerettighetene.
Likevel er det visse ting som har blitt allment kjent.
Hovedsakelig
opererer
USA
med
en
”kill
list” over mål man ønsker drept med droner.
Når
droneoperatørene
observerer
ting
som
kan
tyde på at de har et mål fra listen i sikte, eller i
iformanter
har
røpet
målets
lokalisasjon
skal
disse tegnene vurderes før man eventuelt bomber.
Er det tvil så er det presidentens og hans rådgivere som
tar avgjørelsen på om det skal bombes eller ei. Før man
drepte Osama Bin Laden var det flere menn som ble
bombet grunnet sin høyde og skjeggvekst. Som ledd
av dronekrigen anses dette dog ikke for å være et feil
grep da alle menn i kampdyktig alder som blir bombet automatisk klassifiseres som ”fiendtlige stridende”.
For alle afghanere, pakistanere, somaliere og jemenitter som er så heldige og ikke dele utseende med mål

på USAs ”kill list” er det likevel lite å juble for.
For i tillegg til USAs ”kill list” opererer man i dronekrigen
også med et konsept om ”signature bombing”. Alle aktiviteter som kan minne om terrorisme rettferdiggjør bombing.
Dette har blant annet medført at enhver folkeansamling, særlig
av menn, lett ansees som en ”signatur” på terrorisme og resulterer i at dronepilotene åpner ild. Fra sine stasjoner i f. eks.
Las Vegas er det dronepilotene selv som tar avgjørelsen om det
de ser på kamera-feeden er en signatur på terrorisme eller ei
Han
var
helt
sikker
på
at
det
var
en
”fiendtlig
stridende”
som
holdt
på
å
grave
ned
en
veibombe.Heldigvis
oppdaget han feilgrepet i tide og ingen bomber ble sluppet, den
gangen. Minst 160 barn i Pakistan har ikke hatt denne flaksen.
Til nå har USAs droner drept minst 3000 mennesker, i en ny
type krigføring der president Obama kan bombe hvem han
vil, når han vil og hvor han vil uten å bli holdt ansvarlig.

En amerikansk Predator-drone

Dronekontroll fra basen i Afghanistan
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NATO
Av Alexander N. Sørnes
NATO (North Atlantic Treaty Organization) blir ofte beskrevet
som en militær forsvarsallianse, der medlemslandene lover
å komme hverandre til unnsetning hvis et av dem skulle bli
angrepet. Et slikt massivt angrep mot NATO-land har ikke funnet
sted, men til gjengjeld har NATO de siste tjue årene deltatt i flere
kriger andre steder i verden – blant annet i Serbia, Afghanistan
og Libya. Det er USA som er den største militærmakten i NATO.
Hvorfor er Norge medlem av NATO?
Norge har vært medlem av NATO siden opprettelsen i 1949.
Arbeiderpartiet hevdet at norsk NATO-medlemskap var
nødvendig for å hindre at Sovjetunionen skulle invadere Norge,
til tross for at det var nettopp Sovjetunionen som befridde
deler av Norge fra den tyske okkupasjonen et par år tidligere.
(Stalin takket for øvrig nei til USAs tilbud om at Sovjet skulle
få Finnmark etter den 2. verdenskrig, Red. Anm). Før NATO
hadde det vært forsøk på å få på plass en felles forsvarsallianse
mellom de nordiske landene, som skulle være nøytral
overfor USA og Sovjetunionen. Disse forsøkene havarerte
da Norge og Danmark ble medlemmer av NATO i 1949.
Som et ledd i Norges NATO-medlemskap ble det bygget
en serie med nye militærbaser i Norge, fra radarstasjoner til
fjellhaller stappfulle med våpen fra USA. Målet var, og er, at
disse våpnene og annet krigsmateriell skal kunne sendes ut
i krig hvor som helst i verden med kun et par dagers varsel.
NATOs nye rolle.
Etter oppløsningen av Sovjetunionen fikk NATO et
identitetsproblem. Det var ikke lenger noe påskudd for å
bygge opp militærbaser og våpenlagre til forsvar mot et
eventuelt sovjetisk angrep. Hva skulle være rollen for det
nye NATO? Det skulle vise seg at det ikke var vanskelig
å finne påskudd for å gå til krig. I 1995 startet NATO
bombingen av Bosnia i det tidligere Jugoslavia. Dette var
NATOs første militære angrep noensinne, og Norge var med.
Rettferdig krig?
Allerede på Romerrikets tid snakket man om såkalt rettferdig
krig, eller bellum iustrum på latin. Når romernes kriger har
blitt beskrevet i ettertid er det imidlertid lite snakk om at
de var rettferdige. Hadde NATO-landene nådd et høyere
moralsk nivå enn resten av verden, slik at
mens vanlig krig fører til død og lidelser, så
fører NATOs kriger til fred og demokrati?
Bare de fem siste årene har FN dokumentert
3 000 sivile dødsfall som en direkte følge
av NATOs bomber i Afghanistan. I tillegg
kommer 8 500 som er drept i blant annet
selvmordsangrep og trefninger mellom NATOog Taliban-styrker. Antallet sivile dødsfall har
per år tredoblet seg siden 2006. Påskuddet
for å starte invasjonen av Afghanistan var å
drepe Osama bin Laden, men etter at han er
død fortsetter krigen. For øvrig var det nettopp
USA som gav Taliban våpen og trening på
1970- og 80-tallet, slik at de kunne starte et
væpnet opprør mot Afghanistans regjering,
som på den tiden var støttet av Sovjetunionen.
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Taliban, eller folkets mujahedeen som de het på den tiden, vant.
Krigen i Libya
Under NATOs bombing av Libya i 2011 deltok Norge med
jagerfly. Akkurat som i krigene i Jugoslavia på 1990-tallet,
var det et FN-vedtak om flyforbudssone som ble brukt som
påskudd for å starte bombingen. Sammen med de eneveldige
kongene (eller emirene) av Qatar og De Forente Arabiske
Emirater, så skulle NATO-landenes bomber sørge for fred og
frihet i Libya. Med slike allierte er det åpenbart at det ikke var
Libyas befolkning sitt beste som var utgangspunktet for krigen.
Gadaffi var blant annet initiativtakeren bak Den afrikanske
union (AU), som har reagert på Vestens omfattende militære
nærvær i Afrika. I tillegg var det ventet at han ønsket å kaste
vestlige oljeselskaper ut av Libya, og erstatte dem med kinesiske.
Hvor blir neste NATO-krig?
Med NATOs rulleblad for krigføring er det ikke et spørsmål
om om men når og hvor det neste NATO-angrepet finner sted.
Qatar, NATO sin alliansepartner i Libya-krigen, har allerede
begynt å forsyne syriske opprørere med våpen og penger, mens
myndighetene på Kypros oppdaget at Storbritannia bruker
militærbasene sine på Kypros til å overvåke Syria og sende
etterretningsinformasjon til opprørerne. NATO-landet Tyrkia har
gått til angrep på syriske områder ved den syrisk-tyrkiske grensen.
Til sammen bruker NATO-landene 1 000 milliarder
dollar, eller 5 500 milliarder kroner, på våpen hvert eneste
år, i følge NATOs egne tall. Selv Hellas, som kutter i
alt fra helseutgifter til pensjoner og lønninger, kjøpte
tidligere i år et hundretalls nye stridsvogner fra USA.
Det er altså mye penger i krig, også for Norge. Staten eier blant
annet halvparten av Kongsberg-gruppen, som nylig inngikk
en kontrakt på seks milliarder kroner med det amerikanske
forsvaret for levering av fjernstyrte våpensystemer. Kongsberggruppens omsetning var i 2011 på 15,1 milliarder kroner,
mens ammunisjonsprodusenten NAMMO, som den norske
stat eier halvparten av, hadde en omsetning på 3,5 milliarder.
Uansett om det er i Syria, Iran eller et annet sted NATO sender
sine bombefly neste gang, så er det viktig å være klar over at
det ikke kommer til å være for å skape demokrati eller fred
– for krig er tross alt det motsatte av fred – men for å sikre
ressurser, kneble motstandere av Vesten eller rett og slett hindre
et folkelig opprør mot kapitalismen, slik som i Vietnam-krigen.

VDU om utviklinga i Syia og
Midtøsten
Verdenssambandet av Demokratisk
Ungdom
Imperialistenes aggressivitet og
selvmotsigelser i Midt-Østen og det
østlige middelhavet har økt drastisk
det siste året og rettes i mer og mer
mot Syria. Den fremvoksende imperialistiske intervensjon, samtidig
som imperialistene selv krangler
seg i mellom og fremmer motstridende agendaer, former en stadig
større fare for folkene i Midt-Østen.
I sitt nyeste aggressive tiltak har
det tyrkiske parlamentet nå gitt militæret tillatelse til å gjennomføre
operasjoner på tvers av grensene
mot Syria «når det er nødvendig».
Den tyrkiske regjeringen ønsker ikke
bare å fremme NATOs interesser i
regionen, men ønsker også å fremme
seg selv som en regional makt.
Denne utviklingen kan ikke sees
uavhengig av USAs, NATOs og
deres allierte (regionale og internasjonale) plan for å skape det
såkalte “Nye Midt-Østen”. Monopolkapitalens interesse er rettet
mot hvem som vil ta den største andelen av et omstokket Midt-Østen.
Forrige uke ble tyrkernes trusler og angrep støttet av NATOs
generalsekretær. Samtidig som
spenningen langs grensen øker.
Verdens Demokratiske Ungdomsforbund fordømmer nok en gang
imperialistenes aggresjon mot Syria.
Vi ønsker å understreke at utviklingen av imperialismens aggresjon
mot Syria ikke bare er farlig for
det syriske folk, men for folk flest i
Midt-Østen, nå som imperialistenes
interesser viser seg. Vi påkaller derfor våre medlemsorganisasjoner
– og hver unge mann og kvinne,
over hele verden å vise sin motstand mot nok en imperialistisk krig.

VDU er en verdensomspennende
organisasjon med rådgiverstatus i FN.
Medlemsorganisasjonene er primært
venstreradikale ungdomsorganisasjoner. Ungkommunistene i Norge er
stolt medlem. Les mer på:
www.wfdy.org

VDU vil påpeke det faktum at interessene og viljen til det syriske
folk kan og må bli avgjort av dem
selv, uten trusler, intervensjoner
og krig fra utenlandske makter.
Vi ønsker også nok en gang å uttrykke vår fulle støtte og solidaritet
til den syriske ungdommens kamp.
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Finans, krise og anonymitet
Av Lars Skaret
På grunn av krakket høsten 2008 stilte den norske stat opp
med 500 milliarder kroner i redningspakker, hovedsakelig
rettet mot de norske bankene. I eurosonen ble det overført eller gitt garantier på 1873 milliarder euro til bankene. Dette
tilsvarer omtrent 15 000 milliarder norske kroner[1]. Man kan
spørre seg hvor disse pengene ble av? Hvem fikk nyte godt
av dem? Hvorfor ble de gitt bort til institusjoner som har vært
med på å skape krisa? Og ikke minst, hva skjedde så? Jo, bankene i flere land i Europa ville ha mer - og vi har endt opp i
dagens situasjon. Statskasser er bunnskrapt, og inn kommer
Den Europeiske Sentralbanken og transnasjonale fond med
lån til bankene. I Spania blir lånene gitt til de private bankene, men med vilkår om kutt i de offentlige budsjettene [1].

2005: 0,2 % av verdens befolkning eier 50 % av børsnoterte selskaper
I dag er det 63 000 mennesker med over 100 millioner
dollar (600 millioner kroner, 0,02% av Statens pensjonsfond) i formue. Samlet har de 400 000 milliarder dollar,
2 400 000 millarder kroner. Det samme som et års BNP
for hele planeten eller 800 ganger Statens pensjonfond. I
hendene på færre mennesker enn det bor i Tromsø.

Den ikke fullt så anonyme finanskapitalen[2]
I mediene blir ofte finanskapitalen omtalt, men gjerne som noe
anonymt, noe ansiktsløst. Men også sosialdemokrater og sosialister har kjøpt denne forklaringen. Francois Hollande, so-

Hvor pengene har blitt av vet jeg ikke, men en ting er sikkert - de har ikke kommet folket til gode. Rune Skarstein
påpeker i Klassekampen at “For den politiske klassen er det
ikkje lenger veljarane si velferd, men <<marknadens tillit>>
som er viktig”. Han unngår imidlertid å se nærmere på hvorfor
dette er tilfellet. Ser vi på utviklingen her hjemme kan man
trekke inn ideen om at privatisering og børsnotering vil gjøre
et selskap mer effektivt og konkurransedyktig. Så kan man
spørre hvorfor det skal være mer effektivt og konkurransedyktig - og til hvilket formål? Man er ute etter vekst, evig og ubegrenset vekst. Men igjen, til hvilket formål? Sikre oss mot eldrebølgen? Vil oljemilliarder i selskaper verden over demme
opp for den? Og videre, til hvilken pris? Tidsklemme, arbeidspress, overtid, økt forbruk uten økt lykke, stress, tomhet?
Den enes død, den andres brød heter det. Når Norge totalt sett
går i pluss, vil andre land totalt sett gå i minus. Hever vi blikket utover Europa har vi Tyskland som har levert overskudd
år etter år. Flere av handelspartnerne i resten av Europa har
heller gått i minus og land som Hellas og Spania sliter tungt.
Blant annet Norges og Tysklands konkurransedyktighet (i
vårt tilfelle også -fortrinn: olje) og effektivitet har drevet andre lands folk ut i sosiale krisetilstander. Igjen er spørsmålet,
til hvilket formål? Den mest grunnleggende brikken mangler.
Etter Sovjetunionens fall har de sosialistiske verdiene lidd
sterkt. Tidligere leder av Sosialistisk Venstreparti Erik Solheim uttalte på 90-tallet at “kommunismen er stein dau”.
Å skape det beste ut av det man har og gi plass til folket
har måtte vike for profitt og konkurranse. Hvordan var det
mulig at vi i Norge kunne ta oss råd til en sosial boligpolitikk etter krigen, lenge før oljen, mens i dag er dette utenkelig? Sosialdemokratene har gått fra å snakke om å nasjonalisere bedrifter under Gerhardsen til å være livredd
inflasjon som følge av økt bruk av Statens pensjonsfond eller politisk innblanding i offentlig eide og deleide selskaper.
Har politikerne glemt å stille seg spørsmålet, til hvilket formål?
Har ting “bare skjedd” eller er det en ønsket utvikling? Vi kommunister mener gjennom den marxistiske tolkningen av økonomien at denne utviklingen er bygget inn i det kapitalistiske
systemet. Man vil ikke kunne unngå markedsstyring før sosialismen har hegemoniet over kapitalismen. Det samme gjelder de
sykliske krisene som kommer oftere og oftere fordi produksjonen
øker raskere enn kjøpekraften. Produksjonen har blitt for effektiv.
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sialistpresidenten i Frankrike tordnet i valgkampen: “I denne
gryende striden skal jeg si dere hvem som er min virkelige
motstander. Han har verken navn, ansikt eller parti, han stiller
aldri til valg og velges derfor heller aldri. Denne motstanderen
er finansverdenen.”[2] Han hevet sin hule knyttneve og vant valget med Pierre Moscovici som kampanjeleder. Dette er mannen
som forsikret om at dersom Hollande vinner vil de offentlige
underskuddene “reduseres til under tre prosent innen 2013 [...]
uansett hva det vil koste”, noe som innebærer “å ta de nødvendige grepene.”[2] Dette kommer fra en som kaller seg sosialist!

Det er ikke få sosialdemokrater og sosialister som har hoppet fra den politiske makta til den pengemakta (se faktaboks). Her hjemme kan man nevne Bjarne Håkon Hanssen som et eksempel. Og de slemme spekulantene som
“lagde” krisa har blitt utpekt til lede kommisjonene som
skal utarbeide nye etiske retningslinjer for finansmarkedene.
Det er mange grunner som har vært med på å gjøre markedene viktigere enn folket. Noen av dem har blitt belyst her.

Sosialdemokrater og sosialister mm som har konvertert[2]
- Wim Kok, tidligere nederlandsk statsminister, sitter
i

styret til International Nederlanden Group (ING),

Shell og KLM
- Gerhard Schröder, tidligere tysk statsminister for Sosialdemokratene (SPD)
- Direktør for Nord Stream AG (joint-venture mellom
Gazprom, E.ON, BASF, GDF Suez og Gasunie), sitter
i styret til oljekonsernet TNK-BP og er EU-rådgiver for
Rothschild Investment Bank
- Otto Schilly, tidligere tysk innenriksminister (SPD),
rådgiver for finansselskapet Investcorp (Bahrain)
- Wolfgang Schüssel, tidligere østerrisk kansler, rådgiver
for finansselskapet Investcorp (Bahrain)
- Giuliano Amato, visepresidenten for Europakonvensjonen, rådgiver for finansselskapet Investcorp (Bahrain)
- Kofi Annan, tidligere generalsekretær i FN, rådgiver for
finansselskapet Investcorp (Bahrain)
- Wolfgang Clement, tidligere tysk økonomi- og arbeidsminister, styremedlem i Citigroup Deutschland
- Caio Koch-Weser, tidligere tysk statssekretær, visedirktør for Deutsche Bank
- Peer Steinbrück, tidligere tysk finansminister, styremedlem i Thyssen-Krupp
- David Miliband, tidligere britisk utenriksminister, rådgiver for VantagePoint Capital Partners (USA) og - Indus
Bains Holdings Ltd (Pakistan)
- Peter Mandelson, tidligere britisk EU-kommissær for
handel, arbeider for forretningsbanken Lazard
-Toni Blair, tidligere britisk statsminister, har vært rådgiver for Zürich Financial Services, vært leder for investeringsfondet Landsdowne Partners og JPMorgan Chases
internasjonale rådgivingskommité sammen med Kofi
Annan og Henry Kissinger

Kilder:
[1] Killerkapitalisme, Rune Skarstein, 15.08.2012,
Klassekampen
[2] Finanskapitalens ansikter, Geoffrey Geuens, Mai 2012, Le
Monde
Diplomantique - Norsk Utgave

Italia
Vi har fått vite at Italias regjering består av teknokrater.
Fakta er at flesteparten er bank- og finansfolk.
Corrado Passera: minister for økonomisk utvkling, administrerende direktør for Intesa Passera
Elsa Fornero: arbeidsminister, sitter i styret til UniCredit Private Bank og Telecom Italia Piero Giardi: ansvar
for regjeringens forbindelser med parlamentet, visedirektør for Banco Popolare og sitter i styret til Pirelli
Mario Monti: statsminister, rådgiver for Coca-Cola og
Goldman Sachs og sittet i styret til Fiat og Generali
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GRØNN ELLER GRÅ?
Av: MathiasFrednes
Når 77% av amerikansk befolkning er miljøbevisste når de handler, og 84% mener miljøkriminalitet er verre enn økonomisk krim, så blir det
vanskelig for store selskaper å gjøre lønnsom og ærlig business.
Reddningen er grønnmaling (corporate greenwashing, red.anm.).
I 1969, da de første miljøbevisste kampanjene dukket
opp ble det brukt 300 mill. dollar på grønnmalingskampanjene, 8 ganger så mye som det ble brukt på miljøforskning. Men ettersom miljøbevegelsen vokste seg
større på katastrofer som Bhopal, Tsjernobyl og Exxon Valdez har reklameplakatene blitt mer sofistikerte og retoriske.
Alt
grønnmales,
tjenester,
natur
ressurser,
biler
og
forbruksvarer.
General Motors installerte i 2008 verdens største solcellepanel på taket til Zaragoza-fabrikken i Spania – salgstallene hadde gått ned siden 2000.
Men etter solcellepanelet, en erklæring om at de skal følge
miljøvennlige linjer og en $7,5 mill investering i Sun Logics
har de nå gjenerobret statusen som verdens største bilprodusent.
I
Norge
er
det
forbudt
å
markedsføre biler som miljøvennlige siden en hybrid
eller el-bil bare kan være mindre skadelig enn en tradisjonell bil.
Olje og energiselskaper er de mest aggressive grønnmalerne
med Shell, General Electric og Exxon Mobile og Big Coal.
Big Coal sine plakater har ikke endret seg på 50 år, men
flasher det samme budskapet om at rent kull er en mulighet.
Det ville vært fantastisk, for i dag er kull den verste luftforurenseren og skader både mennesker og natur.
Og
ved
Statoils
presentasjon
av
oljesand-prosjektet er oljesand feltene merket med grønt, et
tydelig eksempel på at grønt er det nye svart.
Madison Avenue-mannen
Jerry Mander kalte denne
typen reklamer, når de først dukket opp tidlig på 70tallet, for “ecopornography”.
Det som kjennetegner miljøvennlige forbruksvarer er at de blir
solgt som økologiske, resirkulerbare eller at de blir produsert
uten farlige stoffer som syrer
og kreftfremkallende kjemikalier, men det gjelder som regel
bare embalasjen eller at de
tunge utslippene ved produksjon
og transport skaper en likevekt.
Vi blir møtt med så mange
“miljøvennlige”
produkter
uansett hva vi skal ha at det
blir vanskelig å skille de faktisk grønne produktene fra
de som bare er grønnmalte.
Fresh Kills, en søppelfylling i New York, var når den
stengte i 2001 det største mennesket har skapt i volum.
Det hjelper uansett ikke å bare
kjøpe miljøvennlig, det er like
viktig å redusere forbruket i huset.
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Stor fremgang for Kommunistpartiet i Tsjekkia
Den 12.-13. oktober ble det avholdt regionalvalg i
Tsjekkia og vårt søsterparti gikk frem til å bli det nest
største partiet i Tsjekkia med 20,43 % av stemmene.
Totalt var valgdeltagelsen på bare 36,69 %.

Chavez gjenvalgt
Den 7. oktober ble det avholdt presidentvalg i Venezuela og det sto primært mellom Hugo Chavez og
Henrique Capriles. Chavez vant med 55,25 % av
stemmene i et valg som oppfylte alle demokratiske
standarder og der hele 81 % av alle stemmeberettigede deltok. Chavez får nå 6 nye år som president i
Venezuela.

Om marxistenes synspunkt
Av: Martin Lange
Det skal ikke stikkes under en stol at vestlige, marxist- og
kommunistpartier i dag er blant partiene som får minst oppslutning. Det kan ha sammenheng med at partieneutestenges,
eller glemmes, i offentlige debatter. Dersom kommunistene
mot formodning skulle få spillerom og taletid på den demokratiske arena, vil argumentene partiene møtes med i svært stor
grad dreie seg om Sovjetunionens historie, Mao Tse-Tung,
Stalin, Moskvaprosessene, Gulag og liknende. Disse temaene
brukes for å felle kommunistene. Denne teksten er ment som
en oppklaring rundt kommunistene og marxistene i Norge,
her representert ved NKP/Ungkommunistene, og hva deres
synspunkter er vedrørende ovennevnte hendelser og skikkelser.

strømverker, fosser – alt det som skal tilhøre folket kollektivt.
Kommunistenes stilling til eierskapet av huset du bor i kan
finnes svart på hvitt i “Det Kommunistiske Manifest” (Kapittel
II – Proletarer og kommunister). Der står det: Man har bebreidet oss kommunister at vi vil avskaffe den personlig ervervede
eiendom, skapt ved eget arbeid, - den eiendom som danner
grunnlaget for all personlig frihet, virksomhet og selvstendighet. Eiendom skapt ved eget arbeid, ervervet, selvfortjent!
Virker det fortsatt som at kommunistene vil ta fra deg det du har
brukt dine egne penger på, etter å ha lest dette? Sannsynligvis ikke.
Marxistene og kommunistene fortjener ikke denne behandlingen. Det å være enig eller uenig i kommunistenes synspunkter
er én ting, men det å være det på rett grunnlag er viktig. Det er
ingenting galt med å være uenig, men hvis den eneste grunnen
til at en misliker kommunismen er basert på løgn og skremselskampanjer trenger en å få ryddet opp i resonnementet sitt.

Marxismen er en menneskevennlig ideologi, en ideologi som
skal bedre menneskers levekår. Den setningen alene skulle
være nok til å vise marxistenes mening om metodene brukt
i Maos Kina under kulturrevolusjonen, der et vesentlig antall
millioner mennesker mistet livet. Det skulle være nok til å vise
at kommunistene og marxistene ikke støtter å sende millioner
av mennesker i Gulag, arbeidsleirer og lignende. Den setningen skulle være nok til å vise at det Josef Stalin utøvde mot
opposisjonelle ikke var marxisme. Det at disse folkemordene
ble utført i marxismen og kommunismens navn er en hemning
kommunistpartiene ser ut til å være nødt til å leve med. Kampen
for å vise at marxisme ikke tilsier diktatur og massemord er
vanskelig, størsteparten av folkets oppfatning av kommunisme
er så sammenfiltret med tanken om uretten i Moskvaprosessene, om uretten som ble gjort i Gulag og så videre.
Kommunisme er ikke synonymt med diktatur, sensur, manglende ytringsfrihet eller brudd på menneskerettighetene - ei
heller er det noe kommunister eller marxister ønsker eller ser
nødvendig for at et kommunistisk samfunn skal eksistere.
Kommunistene ønsker å innføre sosialisme, naturlig nok, men
vil ikke ty til metoder en kjenner fra tidligere såkalte “kommunistiske” diktaturer. Fra Norges Kommunistiske Partis prinsipprogram (del 5 – arbeiderbevegelsen og NKP). “Ingen skal
påtvinges NKPs prinsipprogram. Vi søker alltid et minimumsgrunnlag for samarbeidet. NKP søker forbund med alle antimonopolistiske og demokratiske organisasjoner og grupper”.
Flere myter eksisterer rundt kommunist- og marxistpartier.
Vil kommunistene ha væpna revolusjon i Norge? Vil de avskaffe stortinget? Vil de gjøre andre partier ulovlige? Svaret
er nei, nei og atter en gang nei. Det å forsøke å fremstille
kommunistpartier som støttespillere til totalitære regimer,
som tilhengere av diktatur og som kynikere av en annen verden som setter lite pris på menneskeliv er løgn – løgn som
brukes for å sverte kommunismen. Det er en måte å gjøre den
kommunistiske bevegelsen om fra en legitim, politisk bevegelse til en trussel – om det nå skulle være en trussel mot
demokratiet eller ditt eget personvern spiller ingen rolle. Det
har vært, og er fortsatt, viktig for borgerlige og ikke-kommunistiske partier å fremstille kommunistpartier som dette umenneskelige, totalitære draps- og undertrykkingsmaskineriet.

Fortsatt strid i Libya
Til tross for at det har blitt nokså stille i de etablerte mediene i Norge om Libya etter at NATO avsluttet bombeoppdraget sitt er det fortsatt stridigheter i landet.
Libyias hær startet 19. oktober et angrep mot byen Bani
Walid etter at innbyggerne her nektet å overlevere de ansvarlige bak angrepet på Omran Ben Shaaban, mannen som
mange mener drepte Gaddafi. Angrepet har så langt bestått
av tanks og artilleri.

Til sist – vil kommunistene ta fra meg huset mitt? De er jo
imot privat eiendomsrett! Svaret her er meget enkelt. Kommunistenes motstand mot privat eiendomsrett handler ikke om
huset ditt, det handler om produksjonsmidlene. Det handler om
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Den menneskelige natur

med atten sting i en skulder
etter et bombefly.
Nå lekte han seg med bikkjen.

Nordahl Grieg

Det var som han faktisk
kunne
unnvære hele krigen.
Så ruslet han inn, til køyen,
med brylluppsbildet på
skottet.
Stram og med hvite hansker
stirrer han på sin kone,
alltid, i Sandefjord.
Bildet var lenge savnet Senket med siste båten;
men nå vidunderlig oppstått,
lånt av en tante i Brooklyn.

“Krig”, sa en offisers-bror,
bestemt, men likevel godslig,
og tente med omhu sigaren,
“krig vil det være bestandig”.
Med velvære i sitt vesen,
beskyttende i sin visdom,
sluttet han tankerekken
mandig og kort: For slik er
den menneskelige natur.”
Han var så fornøyet som om
det burde vært hilst med fanfarer:
hurra, hurra,
den menneskelige natur.
Nyss ble han fløyet fra Stockholm,
men først idag var han oppsydd
og ute i uniform,
med knitrende ridebukser,
fløtefarvede, lekre;
til brystet hadde han kjøpt
seg
en meter med ordensbånd,
hurra, hurra,
en meter med ordensbånd.
Er, tenkte jeg straks lærevillig,
hans utsagn virkelig mulig?
Er det iblant mitt bekjentskap
noen som faktisk har krigen
umettelig i sin natur?
Jeg tenkte på våpenfeller
som vi har etterlatt hjemme:
hver den som savner og sulter
bak mørke, hærtatte kyster
er på den gråbleke fronten
i den totale krig gamle, ensomme kvinner
som våkner hver morgen til
nøden,
alltid litt mere trette.
Tappert nok tar de krigen men var den i deres natur?
Skamfull husket jeg: selvsagt
med mennesket menes mannen.
Da så jeg for meg en sjømann
en morgen i faresonen,
han kom fra rortørn på broen
og seilte nedover leidren
hvor skipshunden tok imot
ham.
Leende, gjøende rullet
begge to bortover dekket.
Nylig var han, forfrosset,
blitt pikket opp fra en flåte
da tankbåten hans ble senket;
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Jeg husker en annen, en flyger,
han hadde vært over målet;
forbi var de dirrende ville
sekundene; gjennom skyer
fløy han tilbake mot trygghet.
Han kravlet fra førersetet
og lot nummer to ta kontrollen,
stod sliten og tok seg en
røyk.
Hva tenkte han da på, helten?
Han prøvde å rope noe.
Det taptes i motordrønnet.
Igjen ble det bleke smilet.
Men leben formet: “Idag er
gutten min åtte år”
Dog krigen, mente min felle
er vitterlig nedlagt i alle.
Så han med sjelens øyne
krigens robustere mening?
Undrende måtte jeg spørre:
hva var de syner han så?
Skimtet han staben han var
blant,
mens gårdene flammet som
fakler
mot vårnattens ishvite stjerner husket han dødstrette venners
grimete harde forpinthet,
hvor alt var brent ned, uten
plikten?
Så han i morgenens silregn
knoker som lå langs et skogholt
og skjøt til granaten fant
dem.
De veltet seg om på snøen
og blødde tildøde, betalt med
en krone og femti pr. dag.
(Eller var han der ikke?)
Jeg skjønte, han så noe

større.
Det var sin ungdoms drømmer
om krig i udadelig orden
med storarmeenes oppmarsj,
(og ikke det blodige rotet
langs kronglete bekkefar
hjemme)
han endelig, tre år etter,
så foldet ut for sitt blikk.
Hver dag var nærmere seiren,
hver dag var nærmere freden,
så smilende kunne han fastslå,
hvor krigen var hans natur.
Nei! ropte, advarende røsten
jeg heldigvis har i mitt indre.
Skal du da aldri lære
hva tanker kan føre til?
Kast ikke sten på den troen
som i sin bitre erfaring,
urokket, står for de fleste:
at krig vil det være bestandig.
Tviler du - hva blir det neste?
Hva tør et menneske tenke?
Hjemme tror de på tanken.
Vi må det ikke, fordi en
er i sitt vesen en uro.
Å tenke er alltid å splitte,
og nå er enighet alt.
Vi som har mistet landet
er i vårt sinn mer fortvilet
enn kanskje vi aner selv.
Vi henger utfor et bråstup
og fremtiden svartner under,
vi søker med famlende hender
etter en støtte som bærer,
noe å samle oss om,
og det er de gamle tanker.
Vi fryser og ødet står om oss.
Gi oss de prøvede tanker
som ennå har legemsvarmen
av slektene før som har tenkt
dem.
De har vært brukt, det er nok.
Velsignet de stengrå tanker
fra vikingetiden og lenger,
velsignet alt som vi kjenner!
Lik villfarne barn i natten
som lengter til morens fang,
slik søker vi inn til den verden
som vi har bitterlig mistet,
den lyse, vennlige verden,
den gode og varme og trygge
den gamle og kjære verden som krigen ble avlet av.
Barmhjertige gjemsel, skjul
oss!
ber den usalige flokken
som engang drømte og håbet.
De er blitt merket ut.

Å, det er menn med en fortid!
De trodde å verge freden
ved folkenes felles motstand
før volden rev lenkene sønder.
Da ropte de gamle tanker:
Men dette er aldri prøvet!
En stormakt har rett til å
puste!
Honnør for dem som vil
hevne!
Forsiktig. Tirr ikke Tyskland.
Lær av føreren heller hvordan man (ved mord og
fengsler)
skaffer seg arbeidsfred ...
Slik talte og seiret da disse
sindige realister.
Slik tapte de menn som håpet,
(og det er urett å tape).
Så slapp jungelen løs.
Det er ikke nederlaget
som de er skyldtunge over.
Mange var under krigen
vekere menn en de.
Det er i sitt eget indre
de finner sin rystende svakhet.
De trodde på nye tanker,
de trodde på menneskelig
godhet,
fred og brorskap på jorden.
Hyss, minn dem ikke om det!
De går til sitt arbeid her ute,
står villige fram på torget
og lover aldri å håpe,
og således splitte mer,
de gledes hvergang de blir
tilgitt
av dem med de sindige tanker,
alltid betinget, på nåde.
Her fremstår min offisersbror.
Myndig står han og smiler.
Nå er hans time kommet:
Har vi da ikke lært?
Han har en klippefast tro på
at krig vil det være bestandig,
en sunn og prøvet forakt for den menneskelige natur.
Kanskje har han ikke levet
så farlig som smilet hans lover.
kanskje hans grad blir for høy
til
å ofre sitt eget blod,
kanskje det isbleke blikket,
dekker en angst eller tomhet,
hva veier det mot det ene:
Han eier en gammel tanke,
han holder seg til noe evig,

den evige håpløsheten:
så er han en mann uten fortid.
Slik som syklonens sentrum
skjuler en dønningtung ro
med flytende slim og grønske,
kan det inne i krigen
være en råtnende stillhet.
Men stormen er ikke stilnet
og krigen er ikke opphørt,
med hatet og smerten og døden,
og dypt i menneskets hjerte
har lidelsen skapt sin vilje,
sitt egenrådige liv.
Hundrede skip i konvoien
går gjennom nattehavet.
Lengtet noen mot dagen?
Hundevakten er over.
Skipperen står på broen,
slik som han alltid gjør
Dager og netter kleber
som uskiftet tøy til kroppen.
Lengtet noen mot dagen?
Frivakten tørner inn.
Ombord på en ammunisjonsbåt
kan alle rolig kle av seg.
Lengtet noen mot dagen?
Det er når dagen lysner
at ubåt-flokkene dreper.
Natten igjennom går de
ventende bak konvoien.
Det hender også at dagen
bringer en Focke-Wulf.
Lengtet noen mot dagen?
Ja, det er godt den kommer dagen nærmere det som
de ennu kan leve for.
Det ligger menn i en veigrøft
med håndgranater i neven.
På frostjorden braker mot dem
tyske tanks over sletten.
De kjemper bak fiendens linjer.
Landsbyen deres ble avsvidd
folket ble drept som gisler.
Det dingler i månelyset
fra trær som de levet under,
mor og hustru og barn.
De gjør ikke mer enn andre.
Hærenes millioner
har også barn, drept som gisler,
gisler hos hungersnøden.
Hjertene deres er avsvidd
lik hele det livet de kjente;
bare ett håp er igjen.
I mørket langsmed en veigrøft
ligger det menn og venter.
Luftvernet skjøt over Holland.
Jagere gikk til angrep.
Bombeflyene drønner

rolige frem mot målet.
Snart kan de skimte Köln.
Det er som jorden har kastet
en ildvegg opp av granater,
som intet kan gå igjennom.
Så går maskinen inn inn i den brennende muren,
slengt omkring som et stormkast
(da flyet til venstre ble rammet
og plutselig var ikke mere)
hugget av hvinende splinter
(skytteren skrek og stupte
og skriket føltes som stumhet),
og alltid reises det nye
ildvegger, sirkel på sirkel,
som de må bryte seg gjennom
inn mot det innerste målet.
Tilslutt kan bomben slippes.
Tusen fly er i luften,
seks tusen mann er omkring dem
i jernstormen, dreper og drepes
og hugger seg veien tilbake
utgjennom døden som sperrer.
Så er det plutselig stille,
de klarte det, de er ute;
langt borte, under dem, ser de
byen som brenner i natten.
Maskin svinger tilbake,
den skal påny over målet.
Skytteren ligger livløs
i blod og glasskår i mørket.
Dette er annet oppløp,
ennå har de en bombe
og nå skal de treffe bedre,
og det er ennå så mange
brennende netter å dø i,
at de kan likegodt bruke
denne sålangt som de orker,
og noe er ennå ugjort.
Det er som om menn vidd til
døden,
i himlen, på havet og jorden,
har gjennomlidt håpløsheten
og ut av den tvunget håpet.
De slåss for sitt eget hjemland,
men samtidig for noe annet
som må bli gjort, før de går.
Det er en mann de skal drepe,
en mann som de alle kjenner,
en smilende mann som sier
at krig vil det være bestandig,
for krig hører sinnet til,
det er en mann de skal drepe
han finnes i millioner;
for ham blir granatene fraktet,
ham er det bombene søker,
ham er det knivene venter
i hatets mørknende netter,
han som har sagt til barnet
at det var mord i dets hjerte,
han som har kuet håpet
med pisken av gamle tanker,
han er det som skal dø.

Mennene ved hans side
skal stupe og råtne på
marken,
kvinner og barn omkring
ham
skal smadres når bombene
faller,
fordi det tak han er under
skal rase over hans hode;
mellom sitt eget hjemlands
knuste liv og ruiner der skal de finne ham,
blodig,
og slite hans hjerte ut,
han skal ikke lenger huske
hvor det var morsomt å
trampe
i Praha, Paris og Warszawa
i Oslo, Haag og Odessa,
å seire og gjøre inntog,
å pine og skyte gisler,
å feste på andres hunger,
han skal få stirre omkring
seg
og skimte sitt testamente;
det var ikke fullt så morsomt,
det var ikke så naturlig
han engang mente det var.
Det er en mann de skal
drepe.
Så blir det stille på jorden.
Hvor er den røsten som
piper
at krig må det være bestandig,
han som kjenner det i seg
selv?
Den som gråter av hunger
skal mettes og tåren skal
tørkes,
men den som gråter av
hevnlyst
skal ikke lenger ynkes,
og mennenes frie forbund
skal verge og verne og
vokte
mennesket slik som det er,
befridd for det gamles terror,
vennesælt, glad for å
hjelpe.
Fred skal det alltid være i
deres verden; for slik er
den menneskelige natur
Men da må vi ikke rope:
“Arme, villedte ungdom,
mennesket kan ikke klare
å bære så edel en byrde,
og dette er nye tanker,
dette er aldri prøvet”.
Stille, hva er det de svarer:
“Døden ble aldri prøvet.
Det som vi gjør er dristig.

Vi skal ikke komme tilbake;
for hver av oss er det nytt.”
Hvorfor skal bare tanken
få lov til å svikte i feighet.
Fortvilelsen kan være
bunnløs,
så hvorfor kan ikke håpet?
Vi som skal dø behøver
ikke å sikre vår fremtid
og rope: Vi trenges bestandig.
Vi skal ikke sitte i freden
og minnes alt hva vi
gjorde,
den som gjør det, lyver.
Han har ikke gjennomlevet
en smerte for dyp til ord.
Den som kan minnes,har
intet,
og han har glemt og forrådt
oss.
Alt som vi ber om er stumhet.
Reis ingen monumenter.
la akrer som aldri har sett
oss
og gamle kvinner i solen
og unger som leker, og
bjørker
som usåret løfter sitt lysslør
være vår evighet.
Men dere som lever, må
våke
over den fred vi skimtet
i naboskapet av døden,
lidelsens siste glede.
Bli fremfor alt ikke trette
som mennesker blir etter
kriger når grumset og griskheten
kommer
i følge med motløsheten;
det varme og råtnende
dyndet lagret
av hundrede slektledd
hvor sinnet kan krype til
hvile
og han vi drepte kan oppstå.
Vi som er tapt i natten,
vi drømte, vi trodde, vi
håpet;
og ingen var trette som vi.
Hvorfor, min offisers-bror,
går du med slik tilfredshet,
overbærende, kjølig
som om du hadde en viden
om noe som alltid vil seire
og noe som alltid vil tape,
tilbake til ditt kontor?
Tingvellir, september 1942
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