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DNA-regjeringa og leiinga verkeleg er slik at Aker-
i J e rn og Metall har lansert gruppa og DNA-regjeringa 

ls1KKERHET FRAMFOR PROFl1TI 

i Nordsiøen nå! 

ein politisk kampanje for å har stilt seg slik at einaste 
forøvare a!,!Jgi o1JfU,ityj,tJl.irur __ 1vli!ise!Mtl!llllfo•r• å-halNlldltoe,...1,tfartst'"p"'å""Jla~r,-. --~ 
tm lutlJhl In f:' U ,~•'ftø~ · 
de\ nådd på det krlsetrua utvbttllng som kvat diig som 
Aker-Verdal , de r klubbstyret helst kan føre til utblåsingar, 
fekk gjennom ein politisk miljøøydelegging og tap av 
stre ik for ue ndra utvinnings- hundrevis av menneskeliv -
taktonsdag 4. mai. ja, då står regjeringa endå 

Kronargumentet er: Ut- ynkelegare til enn vi har sett 
vinning er det einaste som til no. 
kan berge a rbeidsplassa ne Arbe idarane på Aker Ver-
dykkar. De har ikkje noko dal har få tt falske lovnader 
val . - om trygge arbe idsplassar 

Det er som 01J1 ame rikan
ske arbeidarar i våpen
industrien skulle sagt: Viet
nam-krigen er garantien for 
arbeidsplassane våre . Han 
må halde fram og auke på. 

Å stille arbeidarklassen an
dsynes det uløyselege dilem
maet mellom rasering av ar
beidsplassane og framhald i 
den uforsvarlege oljeverk
semda i Nordsjøen er eit 
grotesk narrespe l. Det e r val 
mellom pest og kolera. Sjølv
sagt finst det anna arbeid i 
verftsindustrien enn riggar 
og plattformer. Dersom det 

- Kolbjørn Andersen, du 
er formann i Verdal F Aglige 
Samorganisasjon, og sam
tidig meget aktiv i Verdal 
SV. Hadde du vanskeligheter 
da du ikke var på 
allmannamøtet hvo• det ble 
vedtatt å legge ned arbeidet 
en time for å markere det 
sterke forlangende om 
utbygging av Valhall- Hod/ 
Statfjord B? 

- Så absolutt ikke. For 
det første hadde jeg et annet 
møte, for det andre hadde 
jeg ettermiddagsskift og var 
ikke på arbeid - sjøl om jeg 
er klar over at jeg likevel 
kunne deltatt, og for det 
tredje hadde jeg på forhånd 
sett hva klubbstyret ville 
legge fram, og jeg kan ikke 
se noen grunn for at jeg skal 
være imot. 

også tid le gare. I eit 
ka pitalistisk samfunn der 
profitten e r re ttesnor for 
produksjonen, er «trygge ar
beidsplassar» ein illusjon. 
Dersom det no vert auka ut
vinningstakt og nye ord rar til 
Aker Verdal nokre månader 
no, vert baksmellen større 
neste gong. Difor må ar
beidarklassen blankt avvise 
splitt og hersk-taktikken for å 
få auka utvinning. Det er 
berre sosialismen som kan 
trygge arbeidarklassen sine 
interesser - både i Nord-
sjøen og på arbeidsplassane i 
land. 

- Men SV holder hardt 
på at det_ ikke bør bores 
flere hull i Nordsjøen, i alle 
fall ikke med det første ... 

- Prinsippielt er jeg enig i 
dette, men slik situasjonen 
er i dag for verkstedindu
strien kan en ikke bare si 
stopp og la alt være som det 
er. Personlig er jeg enig i en 
grense for oljeutvinning i 
den norske sektoren i 
Nordsjøen på 50 mill. tonn i 
året. Og jeg mener denne 
gransa kan holdes også om 
Valhall - Noi/Statfjord B 
bygges ut. 

Jeg vil også si som min 
mening at jeg synes det er 
skreket vel høgt om den 
blow out vi hadde på 
Bravo-plattforma, i forhold 
til skadens omfang. For 
heldigvis ble den forholdsvis 

FAKSIMILEN: Desse utdraga frå eit intervju i Arbeideravisa 
5. mai seier sitt om innhaldet i SV-leiinga sin «motstand» mot 
oljepolitikken til regjeringa. Samorg-formann Kolbjørn An
dersen går beint fram der partiformann Berge Furre vil ha 
armslag til å drive småpirk mot regjeringa for tempoet i 
oljeutvinninga. 

BILDET: Slik så det ut på Bravoplattformen i de åtte dagene som 
gikk før utblåsinga ble stanset. 22 000 tonn olje havnet i sjøen. Bare 
rein flaks hindret at hele plattformen tok fyr. Hadde det skjedd eller 
hadde været vært dårlig, hadde det slett ikke vært sikkert at de 112 
som var ombord hadde kommet velberge t i land. De gunstigste 

tenkelige vindforhold var å r sak til at oljeflaket ikke nådde la nd . Ei 
s tund var flaket like s tort som ha lve Harda nger vidda. I tida etter 
Bravo-ulykken har regje ringa prøvd a lle midle r for å bagatellisere 
skadene og skjule hvor nær en va r e i storkatastrofe . 

El l'ER BRA VØ:RESJERINGA 

ER ANSVARLIG - OG MAGA 
DNA-regjeringa har ansvaret 

for utblåsinga på Bravo-platt
formen . I 12 år har DNA såvel 
som de andre partiene på Stor
tinget holdt skjult at en dreiv 
oljeutvinninga i Nordsjøen med 
arbeidsfolk og med livet i havet 
og ved kysten som innsats. En 
beredskap mot ei oljekatastrofe 
fantes ikke. 

Mot de borgerlige P.U"fieæø, og
så SVs bevisste linje fora\ slå rin~ 
om regjeringa og skjule sitt eget 
ansvar for skandalen, stiller 

Rød Valgallianse parolen: 
Regjeringa har ansvaret - og 
mågå. 

Sjøl om ei regjering med 
Høyre, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti ikke vil føre 
noen annen oljepolitikk, er det 
riktig å kreve at regjeringa må 
gå - på samme måte som det 
var riktig å felle Gerhardsen
regjeringa etter Kings Bay
ulykka i 1963. Sjøl de borgerlig
parlamentariske spillereglene 

tils ier at regjeringa m å ta 
følgene a v s itt ansvar. 

Mot stortingspartienes forsøk 
på å trekke et glemselens s lør 
over Bravo-ulykka, vil Rød 
Valgallianse bruke valgkampen 
til å avsløre og reise kampen 
mot rovdrifta i Nordsjøen. Det 
betyr også å reise kampen mot 
de utenlandske monopolene som 
i dag får herje fritt og mot IEA
medlemsskapet sont i dag 
tvinger Norge til å være en del 

a v den imperialis tiske fronten 
mot de oljeeksportere nde landa 
og mot folkene i den tredje ver
den . 

Mot DNA , SV og de a ndre 
borgerlige partienes forsøk på å 
bruke oljepengene som valgagn, 
stiller RV krave t til sikkerheten 
først. Inntil s ikke rhe ten for både 
m ennesker og natur e r garan
te rt, er krave t : Stans olje
utvinninga i Nordsjøen. 

INGEN BORING NORD FOR 62° 
Da industriminister Bjartmar 

Gjerde orienterte Stortinget et
ter utblåsningen på Ekofisk, sa 
han at oljeboringen utafor 
kysten av Nord-Norge ikke ville 
komme i gang i 1978 som 
planlagt. Denne uttalelsen kom
mer i et underlig lys når vi kan 
lese i det hemmelige IEA-

dokumentet som Klassekampen 
avslørte 7. mai , at oljeboring 
allerede var bestemt i 1978. Og 
de refererte til kilder i Norge 
som må være regjeringa og for
handlingsdelegasjonen. 

Dagen etter denne orien
teringa sa miljøvernminister 
Gro Harlem Brundtland til VG 

at oljeboringen nordover skal 
starte i 1979. Så mye var løftene 
fra Gjerde verdt. 

Hva slags pokerspill er det 
regjeringa vil sette i gang? Ei 
oljekatastrofe utafor den 
værharde kysten av Nord-Norge 
kan få helt andre dimensjoner 
enn Bravo-utslippet. Den kan .sk-

je midt i områ de t for verdens 
rikeste torskestamme. Med den 
slette oljevernberedskap som 
ble demonstrert i Nords jøen, 
styrker det kravet om at alle 
planer om oljeboring nord for 62. 
breddegrad straks må skrin 
legges . 
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DNA 'S OLJEPOLff/KK: EVENTYR FOR MONO 

Kleppe, Furre 
ogsogaom 
,,Mini-Amerika,, 
I månadene fram til stortingsvalet vil 

politikarane såvel frå DNA og SV som frå dei 
borgarlege opposisjonspartia satse hardt på å få 
folk til å gløyme katastrofen på Bravoplattforma. 
Katastrofer og oljeforureining er ikkje noko å vin
ne eit val på. Det er derimot lovnader om kva som 
kan gjerast for oljepengane. 

«Korleis skal Olje-Noreg bli?» «Vi er snart det 
rikaste landet i verda etter folketalet . Kva slags 
Noreg skal dette bli?» Slik er det formannen i 
Sosialistisk Venstreparti, Berge Furre, som spør 
føre stortingsvalet. Hans otte er at Noreg skal bli 
eit «sjølvgodt Mini-Amerika». 

• Men kva slags «Mini-Amerika» er det Odvar 
Nordli , Berge Furre, Kåre Willoch og Lars Kor
vald vil føre oss inn i? 

• Det er eit samfunn der stendig meir kapital 
og arbeidskraft skal pøsast inn i oljeindustrien. 
Det er å tvangsflytte arbeidsfolk frå distrikta , det 
er å leggja ned gardar og fiskevær i et endå større 
tempo enn før. 

• P r isen for «olje-eventyret» er å sleppe laus 
rovdrifta på menneske og naturressursar. 
Phillips, Esso , Mobil eller Statoil har inga in
teresse av å gjera ressursane i Nordsjøen til ein 
varig verdi for det arbeidande folket i Noreg. 
Deira mål er å tappe rikdommane i Nordsjøen 
fortast magleg. Deira mål er størst magleg 
profitt , så raskt som råd er. For å oppnå dette , 
går dei over lik. 

• «Olje-Noreg» er å opne slusene endå meir for 
imperialismen. Finansmonopol og kredittselskap 
i USA og Vest-Europa har lånt Noreg milliardar 
til verksemda i Nordsjøen. Dei vil ha låna attende 

\ w.reeee på. for 

EVENTYR FOR IMPERIALISMEN 

I dei siste par åra har DNA-regjeringa freista å 
skape eit inntrykk av at oljen har berga N oreg frå 
den djupe krisa som har råka heile den 
kapitalistiske verda. Det regjeringa har gjort har 
vare å ta stendig meir av oljeinntektene på for
skott. 

I løpet av tre år, frå 1974 til 1977, auka gjelda til 
utlandet med 45 milliardar, til 64.4 milliardar. 
Berre i år vil gjelda til oljesektoren auke med 8 
milliardar, mot 3 milliardar for andre sektorar. 

SOM EIN BALLONG 
Oljeøkonomien til Per Kleppe har vare som ein 

ballong som han har pressa stendig meir luft inn 
i. Bravo-ulukka har synt litt av kva som kan skje 
når ballongen sprekk. 

Men kva skjer? Oljespruten har ikkje før vorte 
tetta på Bravo, før regjeringa tek til orde for å 
drive tempoet endå meir i været. Smell det i eit 
borehol , vil Kleppe ha fleire plattformer å stå på. 

Det er som pokarspelaren som sit i tap, men 
som satsar høgare og høgare for kvar runde, eller 
som den narkomane som brukar stendig sterkare 
doser. For kvar gong innsatsen vert auka, vert 
risikoen for ein ~torsmell berre større og større. 

ARBEIDSFOLK MÅ BETALE 
Men oljeeventyret er ikkje berre utanriks

rekneskap og budsjettpolitikk . Katastrofl;ln på 
Bravo var ikkje før over før Kleppe tok til orde for 
å-slå ned all lønskamp som kunne gå utover kom
bioppgjeret som vart pressa gjennom i vår. 

Kombioppgjeret var nettopp ein metode til å 
tyne arbeidarklassen og frigjera kapital til olje
verksemda. 

Arbeidarklassen skal betale, anten det er med 
sine liv på boreplattformene, eller det er ved å 
verta påtvinga statsdiktat og kombioppgjer. 

Det er ulike sider ved «Olje-Noreg». Det er 
røynda for arbeidsfolk . Det stemmer ikkje med 
biletet av landet som flyt over av mjølk og hon
ning. 

Føre stortingsvalet vil dei borgarlege, sosial
demokratiske og revisjonistiske lovnads
politikarane småkrangle om tempoet i denne rov
drifta. Det vil vera ein krangel om graden av ut
byttinga. 

Fram til valet er oppgåva å avsløre meir og 
meir av dette maskespelet. 

Oljemali0p~lene 
fra Nordsjøen! 

·Rød Valgallianse stiller kravet: Alle utenlandske monopoler 
vekk fra Nordsjøen - nasjonaliser oljeindustrien! De monopolene 
som i dag herjer med ressurser og menneskeliv i Nordsjøen er 
noen av de største i hele verden. De har arbeiderklassen all in
teresse av å bli kvitt. 
• Tilsammen er oljemonopolenes utvinning av norske natur
ressurser i Nordsjøen planlagt til 50 millioner tonn olje og 45 
milliarder kubikkmeter gass pr. år. I 1980 vil dette utgjøre fem 
prosent av oljeforbruket og 20 prosent av gassforbruket i Vest
Europa. 
• Phillipsgruppa har tatt sikte på å tømme Ekofiskområdet i løpet 
av 15-20 år. 
• Den totale profitten etter at skatt er betalt, er regnet ut til å bli 
153 milliarder kroner etter 1975-priser. (Kilder: Stortings
meldingene 25 og 81 og Odelstingsprop. 26.) 

Dette er sannheten bak den «moderate» oljeutvinninga og den 
«harde» beskatninga som DNA-regjeringa og de borgerlige par
tiene snakker om. 

DNA-regjeringa har gitt olje
monopolene fra Vest-Europa og 
USA, med Phillips i spissen , fritt 
spillerom i Nordsjøen . 

Norge står overfor noen av 
verdens mektigste industri
monopoler i Nordsjøen. Disse er 
attpå til sterkt integrert i hver
andre («De sju søstre») oa har 
opi) gJennom Ara trth&'Att trust
avtaler for 4 høyne profitten. 
Oljeselskapene I Nordsjøen 
ligger på topp blant verdens 
olje-monopoler : Esso nr.1. Shell 
nr. 2, Mobil nr. 3, Amoco nr. 8, 
Phillips ca. nr. 15. 

DE STØRSTE I USA OG 
EUROPA 

Disse oljemonopolene har et 
nært forhold til finanskapitalen. 

. I Nordsjøen er motstanderen 
blant annet de tre mektigste 
finasoligarkiene i USA, den fran
ske og italienske staten, samt 
Europas største industrimono
pol Shell. Fina er et betydelig 
belgisk monopol. I Norge står 
den mektigste finansgruppa 
Astrup med andre viktige 
monopolister som Fred Olsen, 
Horn og. andre bak Bergens
kapitalen i Saga. 

Innafor Phillips-gruppa er det 
den såkalte «operatøren» 
(Phillips ) som har hovedan
svaret. Men alle rettighets
ha verne er med i arbeids
grupper bl.a. på sikkerheten og 
beredskap, slik at samtlige er 
ansvarlige for skandalen. Hvilke 
monopoler står ba.I< Ekofisk
reltet"~ 

- Phllllpø Petroleum Co. 
(USA) 36,9% 

Norsk FINA (Belgia) 
30,00% 

- Norsk AGIP (Italia) 13,04% 
- Petronord-gruppa (Frank-

rike) 13,3% 
- Norsk Hydro 6,7% 

HVEM STÅR BAK PHILLIPS? 

Phl!Jlps er ikke noe 
«uavhengig» selskap som det 
kalles. Bak Phillips står blant 
andre finansmonopolet du Pont 
som baserer sin makt på 
General Motors og krigs
industri. Du Pont er også ver
dens største kjemiske konsern . 
Videre har First National City 
Bank,, verdens nest største bank, 
en dominerende mindretalls
andel i Phillips . 

Det er over 13 år siden Phillips 

slo seg ned i Norge, og som de 
selv sier har «i løpet av disse 
årene selskapets engasjement 
innen norsk territorium utviklet 
seg til å bli .det største engasje
ment konsernet deltar i utenfor 
de Forente Stater». 

Alle disse gruppene av finas
oligarkier som vi her har nevnt 
tilhører reaksjonens• grunn
pillarer i sine hjemland. Noen 
eksempler : Triumviratet 
Rockefeller/ Morgan/ du Pont er 
kjerna i supermakta USA. De 
var aktive i å kaste USA inn i 

vekk 

den første imperialistiske ver
denskrigen hvor de sto for mye 
av finansieringa og du Pont sto 
for 40 prosent av ammunisjonen 
de allierte brukte 1914-1918. Det 
var du Pont som produserte 
atombomba som utsletta 
Nagasaki og Hiroshima. 

Det skulle si en del om den 
respekten eierne av Phillips har 
for natur og menneskeliv. 

Dette visste DNA-regjeringa 
og de andre borgerlige politiker
ne - også før det smalt på 
Bravo. 

DU 
PONT 

FIRST 
NATIONAL 
CITY 
IAfl( 

DEN 
FRANSKE 
STAT 

IOTH
SCHILD IIORGAN ROCKE· 

FELLER 

DEN 
NOltSKE 
STAT 

90NOltSKE 
IIONOPOllR 

DEN 
ITALIENSKE 
STAT 

PHIWPS 

21 22 

CFP 
Elf 
AQUIT 

19 

SNEU CONOCO 

10 5 

ESSO 
AIIOCO 
IIOBll 

17 

HYDRO STATOIL. 

11 27 

TOTAL PROFln ETTER 
SKATT: 153 M . KR. 

SAGA 

1 10 3 

ILLUSTRASJONEN: Etter at skatten er trukket fra, har hvert enkelt selskap som opererer i Nordsjøen viser hvordan 
monopolene igjen en profitt på tilsammen 153 milliarder kroner (ut monopolene deler profitten seg i mellom. Illustrasjonen prøver også 
fra priser og anslåtte olje- og gassmengder i 1975). Tallene under å gi et bilde av hvem som står bak de enkelte oljemono_polene. 
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'E - ROVDRIFT PA MENNESKER OG NATUR 

Oljeutstrømminga på Bravo
plattformen avdekka at lite 
eller ingenting var blitt gjort 
for å sikre arbeiderne i Nord
sjøen mot ulykker. 

Rovdrifta som de store 
monopolene driver på arbeids
folks liv er uløselig knytta til 
kapitalismen og jakta på profit
ten, og dette kan bare endres 
når arbeiderklassen har tatt 
makta fra borgerskapet og 
bygger sosialismen. 

De arbeidsulykkene og 
skadene som har blitt kjent er 
bare toppen på et isfjell . Sann
heten er at arbeiderne på olje
feltet blir truet til å holde kjeft 
dersom noe skjer. På oljeplatt
formene er oppsigelsesvernet 
spesielt dårlig. Skadehyppig
heten er nødt til å bli høy når 
skiftene strekker seg over 12 
timer. Flere avisintervjuer for
teller om hvordan overordnede 
bare ler når arbeiderne krever 

verneutstyr. I tillegg har de 
såkalte verneombudene ikke 
rett til å stoppe pågående boring 
dersom han ønsker dette utfra 
sikkerhetsmessige grunner. 

DE STØRSTE ULYKKENE: 

• I november 1975 blei tre 
menn drept og tre hardt skada 
da redningskapselen fra Alpha
plattformen falt 20-40 meter 
rett ned i havet etter en eksplo
sjon og brann på plattformen. 

• 1. mars 1976 havarerte 
boreriggen «Deep Sea Driller» 
rett utafor Bergen. Seks ar
beidere blei drept fordi red
ningsflåtene var åpne slik at de 
blei skylt over bord. Bare to 
dager etter denne ulykka var det 
eksplosjon og brann på olje
riggen «Deep Sea Saga». 

• I april i år kom så ut
blåsinga på Bravoplattformen 
hvor bare et under hindra at 
112 arbeidere mista livet. 
Ulykka viste at verken staten 
e ller Phillips-gruppa hadde tatt 
hensyn til de mest allmenne 
sikkerhetstiltak. 

• I tillegg har 6 dykkere 

omkommet bare på norsk side 
av Nordsjøen sida 1967. Det er de 
offisielle tall. 

Hvor mange arbeidsulykker 
som aldri har blitt registrert av 
norske myndigheter ka n en bare 
gjette seg til . Bruken av leie
firmaer som opererer fra andre 
land er et dekke for å unngå 
både kontroll av arbeidsforhold 
og av lønns- og skatteforhold. 

STOPP TIL SIKKERHETEN 
ER GARANTERT 

De borgerlige partiene og «ar
beiderpartiene» DNA, SV og 
«NKP» vil ikke stoppe olje
utvinninga inntil sikkerheten er 
garantert . 

Rød Valgallianse er de eneste 
som krever stopp i all oljeut
vinning til hensynet til ar
beidernes liv og helse er garan
tert. 

BILDET: Arbeidet ombord på 
oljeplattformene er hardt, med 
12 timers s kift. Bare for å oppnå 
størst mulig profitt, tar 
monopolene ingen hensyn til liv 
og helse. 

NA-regieringa bagatelliserer 
skadene etter Ekofisk-ulykka 

BILDET: Slik kan det se ut etter en oljekatastrofe. Her velter 
oljesølet inn over strendene etter La Coruna-ulykka i Spania. 

Røde Fane med spesial
nummer om valget 

Røde Fane, som er det teoretiske tidsskriftet til AKP(m-1), 
kommer ca. 25. mai med et spesialnummer om valget. Ar
tildene vil presentere Rød Valgallianse, trekke fram er
faringer med revolusjonært arbeid i kommunestyrer der RV 
har vært representert og ta for seg den parlamentariske 
praksisen til SV. Nummeret kan bestilles fra: Distribusjonen 
Røde Fane, Boks 2046, Grunerløkka, Oslo 5. 

Bli med pli sommerleir 
AKP(m-1), Rød Ungdom og Norges Kommunistiske 

Studentforbund arrangerer sommerleirer over hele landet. 
Hoveddiskusjonene på sommerens leire vil dreie seg om det er 
mulig å drive folkekrig i Norge, om revolusjonær faglig 
politikk og om stortingsvalget. 

Opplysninger om tidspunkt og steder kommer i Klasse• 
kampen. 

Straks etter at produksjonsrøret på Ekofisk var tettet igjen og 
over 22 000 tonn olje hadde rent ut i havet, var regjeringa, Ar
beiderbladet og Aftenposten raskt ute med å bagatellisere skade
virkningene etter blow-0ut'en. Dette forsøket på å dekke over 
katastrofen ble møtt med sterke reaksjoner fra havforskere, 
samarbeidsgruppene for natur og miljøvern !SNM), Norges Natur
vernforbund o.a. 

De mente at de skadelige stoffene i oljen ikke var forsvunnet og 
at de måtte gjøre sin virkning, bl.a. de kreftfremkallende stoffer 
som nå er pisket ned i sjøen. 

Rød Valgallianse mener det er viktig å avsløre denne bagatelli
seringa av skadevirkningene, og at forurensninga av havet som 
kan ødelegge store fiskeområder må fram i lyset. 

Ser en på konsekvensene av 
det som skjer for livet i havet er 
det fuglene som utgjør den 
synlige delen av oljesølets virk
ninger på dyrelivet, men dette 
representerer bare en liten del 
av det utsatte dyrelivet ved og i 
havet. 

OLJEN ER 
KREFTFREMKALLENDE 

Oljen, som er dannet av dyr
og planterester for millioner av 
år siden, inneholder blant annet 
de giftige forbindelsene benzen 
og toluen og flere forbindelser 
som er kreftfremkallende . 

Oljeboringen foregår på kon
tinen talsokkelen og går ned til 
ca. 200 meters dybde . Det er net
topp her vår matfisk gyter. 
Eggene fra all vår matfisk , unn
tatt sild, vil ligge og duppe i 
overflaten før de synker noen 
meter . 

PLAN KTON ØDELEGGES 
P lanktonalgene utgjør den 

viktigste delen av primær
produksjonen i havet og er 
næringsgrunnlaget for a lle plan
tespisere i havet. Skader og 
ødeleggelser vil derfor kunne få 
vidtgående konsekvenser også 
for annet liv i havet. Dette 
planktonlaget som ligger rett 
under overflaten, består av 
fiskelarver, krabber og andre 
krepsdyr i tidlige stadier samt 
alger. Og den mest sårbare 
perioden i et dyrs liv er den 
første tiden som larve. 

P ÅVffiKER FISKENS 
VANDRINGER 

Forsøk har vist at plankton , 
egg og larver er svært ømfindt
lige for oljepåvirkning. Torske
egg som er blitt utsatt for , 
påvirkning av ulike typer råolje 
i konsentrasjoner på ½ gram 
olje pr . liter vann, døde plutselig 
ut etter 3 - 4 dager i olje fra 
Venezuela og Iran. Fiskelarver 

som ble klekket i oljepåvirket 
sjøvann, viste et større antall 
vanskapte individer enn hos kon
trollarver. De skadede larvene 
døde dessuten ganske snart. 

Oljeforurensning kan også 
påvirke fiskens vandringer . Olje 
i vann kan hindre kommunika
sjon mellom fiskene. For eksem
pel kan dette påvirke laksens 

· lukteorganer slik at den ikke fin
ner tilbake til elva den skal gyte 
i. 

GYTEPLASSER 
ØDELEGGES 

Bunndyrene blir påvirket av 
den olje som synker ned. 
Skalldyr tåler bare små 
mengder olje i vannet. Fiske
arter som lodde og sild er også 
knyttet til bunnen i de tidligste 
eggstadiene. De er avhengig av 
bestemte sammensetninger av 
stein og grus for å gyte. 
Forurensning vil medføre stor 
fare for at dette forholdet for
s kyves og at gyteplassen 
ødelegges . 

Utenom den oljekatastrofen vi 
nå har hatt på Ekofisk, vil også 
det jevne oljeutslippet som er 
normalt under et høyt ut
viklingstempo være en stor fare . 
I en artikkel som er utgitt av 
oljegruppa i SNM blir det påvist 
at regnet etter verdensgjennom
snittet vil tre prosent av den 
produserte oljen havne i sjøen. 
Med en uttappingstakt på 90 
millioner tonn olje i året vil dette 
si et normalt årlig oljeutslipp på 
270 000 tonn. 

Dette er store tall. Men ser vi 
på Statfjordfeltet er det regnet 
ut at en utblåsning på dette feltet 
vil føre til et oljeutslipp på 1 -
1,5 millioner tonn olje . 

Rød Valg
allianse: 
Norge ut 
av IEA 

Det internasjonale energi
byrået ( IEA ) ble opprettet på 
initiativ fra USAs tidligere 
utenriksminister Henry 
Kissinger, etter olje«krisa» 
høsten 1973. Medlemslandene 
er de største energifor- c; 

brukerne i verden, og byrået 
er et våpen mot organisa
sjonen for de oljeprodu
serende land (OPEC). l fjor 
ble det vedtatt at IEA skal 
gjennomføre en politikk med 
sikte på å øke all energi
produksjon innen IEA. Nor
skekysten er det eneste 
området innen IEA som kan 
øke oljeproduksjonen raskt, 
og Norge e r det eneste landet 
i IEA som eksporterer olje. 

Klassekampen avslørte 7. 
mai en hemmelig IEA
rapport som varslet press på 
norske m yndigheter for å 
åpne slusene enda mer for de 
store oljemonopolene og sette 
enda mer fart i raseringa av 
andre næringer for å skaffe 
kapital og arbeidskraft til 
oljeindustrien. 

IEA er et overnasjonalt 
organ som binder Norge på 
hender og føtter, og det var 
den gamle alliansen mellom 
DNA og Høyre fra EEC· 
kampen som kjempet for de 
store oljemonopolenes in
teresser ved å binde Norge til 
IEA. Det blir en vanskelig 
kampoppgave å få Norge ut 
av dette atlantiske «felles
markedet» for energi . 
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SV I ROGALAND FYLKESTING INNRØMMER: 

- Alle partier har 
ansvaret, også SV 
SVs oljepolitfkk bestemmes av en viktig forutsetning: Nemlig at 

alle de valgløftene som SV nå sprer rundt seg med skal dekkes av 
oljemilliardene fra Nordsjøen. Derfor kan de heller ikke støtte 
folkekravet om at all utvinning av olje og gass skal stanses i Nord-

IIPrg'-' Furre: 
-Noregved 
skillevegen 

- Korleis skal Olje-Noreg bli? Det er dette 
stortingsvalget til hausten gjeld, seler Berge 
S:urr- .. . I• _.. -- - ....... nA . Vi er snart det 

Berge Furre 
sier i et intervju i valgavisene 
som SV nå sender ut over hele 

På SVs hovedstyremøte som 
ble avsluttet 7. mai hadde de 
hatt muligheten til å støtte opp 
om dette kravet som blant annet 
Rogaland Fiskarlag, naturvern
grupper og andre har reist etter 
oljekatastrofen. 

Det lengste SV kan strekke seg 
eret kravom åstanse enhver ut· 
videlse av virksomheten på kon
tinentalsokkelen . 

SV: -VIL VÆRE 
REIN BUTIKK 

Og hva er begrunnelsen? Om 
Statfjordfeltet sier de: «Vi har 
råd til å koste på oss større 
sikkerhet. i utsetje utbygginga 
av Statfjordfeltet vil vere rein 
butikk. Økonomisk vil det rett og 
slett lønne seg for Noreg å vente 
til godt utpå 90-talet før produk
sjonen kjem på topp»! 

Her er det ikke hensynet til 
sikkerheten og ressursvernet 
som teller. Nei, poenget er at «vi 
blir rikere av å vente». Det er 
ikke mye snakk om den gam
blinga med arbeidsfolks liv og 
den systematiske løgnkampan
jen som er bygd opp rundt 
sikkerheten. 

I uttalelsen fra hovedstyre
møtet i SV heter det at «vi er 
overbevist om at de utenlandske 
storselskapenes virksomhet på 
sokkelen innebærer en trusel 
mot sikkerheten». 

Men det som SV behendig unn
går er å stille DNA-regjeringa til 

landet at høstens stortingsvalg 
er «kanskje det viktigaste stor
tingsvalet i dette århundr,:i». 

politisk ansvar . Her blir de 
svært så ulne og snakker om at 
nå «må det klargjerast om 
regjeringa har gjort det ho lova 
når det gjeld sikkerhet, utstyr og 
beredskap». 

Like så godt som noen kjenner 
SV -ledelsen til regjeringas an
svar, og de har sjøl vært med på 
å dele dette a nsvaret. Et eksem
pel på dette kom fram da fylkes
tin~et i Rogaland satt samlet i 
dagene mens oljespruten sto 
som høyest på Bravo. 

SV-representanten Kirsti Rød
set spurte nemlig fylkesråd
mannen om fylkeskommunens 
ansvar etter katastrofen. Hun 
ble stoppet på formelt grunnlag 
av koalisjonen Høyre/ DNA som 
hevdet at hun bare var ute etter 
å fiske i rørt vann. Da var det 
SVs førstemann på fylkestings
lista, Kiell Jamne, sto fram og 
beroliget fylkestinget og sa: 
«Jeg hevder at vi ikke er ute for 
å slå politisk mynt, fordi alle 
partier har ansvaret for denne 
saken. Også SV. Vi har ikke 
gjort forsøk på å bortforklare 
dette faktum » ( ! ) 

SVs KNEFALL I 
STORTINGET 

Etter at SV kom på Stortinget i 
1973 har de fått seg forelagt en
del stortingsmeldinger om olje, 
hvor bl.a. sikkerhet og bered
skap tas opp av regjeringa . 
Materialet viser noen av de 

Støtt innsamlinga 
til RV og Oktober 
RV har sjølberging som 

prinsipp for finansieringa av 
valgkampen. DeUe betyr at 
pengene som trengs skal 
samles Inn blant revolu
sjonære og progressive som 
støtter RV. 

Dette er el llnje belt mot
satt de borgerlige arbeider
partiene, som dels baserer 
seg på penger fra borger
skapets stat, dels ved å tappe 
fagbevegelsen. . 

SOO 000 kroner skal dekke 
valgkampen til RV bide sen
tralt og lokalt. Hele over
skuddet - målsettinga er 
mlnst 700 000 - skal gå til 
Oktober Forlag. Hvorfor 
Oktober'! 

For det første er dette å 
felge opp en god tradisjon fra 
1975, da RV-Innsamlinga ga 
et overskudd på en million til 

rotasjonskampanjen for 
dagsavisa Klassekampen. 
Nå er målet å være med på å 
finansiere forlagets utgivelse 
av marxismen-leninismens 
klassikere, bøker arbeider
klassen trenger. Lenins 12 
bind, Maos utvalgte verker i 
fem bind, Karl Marx 
Kapitalen og utvalgte verker 
av Stalin er under produk
sjon. 

Metodene I valgkampinn
samlinga er som i 1975 å kom• 
me ut til flest mulig. A få folk 
til å tegne seg for faste 
bidrag er en nøkkel til el 
vellykka Innsamling. Den 
første etappen er å samle Inn 
lCIO 000 kroner Innen 1. juni. 

Hvor skal pengene sendes'! 
Adressen er: Kampfondet, 
Postboks 9152 Vaterland, 
Oslo 1. Postgiro 2 BO 81 30. 

sjøen inntil sikkerheten kan garanteres. 
I hovedsak er SVs og Arbeiderpartiets oljepolitikk den samme. 

Uenigheten går på hva alle oljemilliardene skal brukes rn; og det 
er her SV står i «opposisjon» til DNA-regjeringa. 

Veien til lykke og framgang 
ligger i å stemme SV. Da skal 
valgløftene innfris. For - «no 

viktigste vedtaka som SV har 
gjort. Det viser også at SV har 
visst om at beredskapen var 
elendig - uten at de har tatt af
fære . 

I innstilling S 275 om stortings
melding 25 1973/74 er SV med på 
en felleskommentar med de an
dre partiene I Industrikomiteen . 
Under punktet «Ve kst og Vern» 
mener komiteen , at «det må 
utarbeides et omfattende over
våkningsprogram. Det interna
sjonale samarbeid om bekjem
pelse og beredskap rriot oljefor
urensning må søkes styrket. Det 
må treffes tiltak for å unngå for
urensninger fra virksomheten 
på sokkelen og på land». Dette 
var alt SV hadde å si om tiltak 
mot forurensning. I sin frak
sjonskommentar presterer dette 
<\miljøpartiet» fullstendig å la 
være åta opp beredskap. 

REIDAR T. LARSEN 
HAR POLITISK ANSVAR 

Oljedirektoratet har ansvaret 
for kontroll av sikkerhet og 
beredskap. I innstilling S 166 om 
stortingsmelding 16 1976/77 god
kjenner Industrikomiteen, 
inkludert Reidar T. Larsen, 
Oljedirektoratets årsmelding, 
det vil si de godtar den bered
skap som er. At Industri
komiteen og Stortinget en· 
stemmig godtar denne års
beretninga. betyr politisk at de 
blir medansvarlige for bered-

kjem Olje-pengane» ... 

skapen, og dermed for skan
dalen på Ekofisk. Denne inn
stillinga ble avgitt 27 . januar 
1977, og det var på et tidspunkt 
da Industrikomiteen var full
stendig klar over at beredskaps
utstyret var skandaløst dårlig. 

SV støtter statsmonopol
kapitalismen. De er for ei 
styrking av statsmonopolene . I 
Nordsjøen betyr det å styrke 
Hydro og Statoil . I innstilling S 
292 1974/75 støtter SV ei 
bevilgning på 275 millioner 
kroner til Norsk Hydro. Denne 
aksjekapitalen skulle finansiere 
utbygginga av bl.a. Ekofisk og 
Frigg-feltene. En ting er at SV 
på denne måten godkjenner 
Hydros og DNAs planer for en 
oljeproduksjon på 90 millioner 
tonn årlig, dvs . totalt brudd med 
SVs offisielle linje "på 50 
millioner tonn. Men viktigst 
akkurat i denne sammenheng, 
er at SV bevilger kapital av ar
beidsfolks skattepenger til ut
bygging av bl.a. Ekofisk, sam
tidig som SV har visst at det ikke 
har eksistert noen oljevern
beredskap. 

Sjøl om SV er imot oljeboring 
nord for 62. breddegrad, viser 
det seg at oljepolitikken til SV i 
all hovedsak har vært å støtte 
opp under DNA-regjeringa, og 
de har aldri støttet kravet om at 
DNA-regjeringa må ta det 
politiske ansvaret for olje
katastrofen og gå av. 

~ 

H vor finner du R V? 
Rød Valgalllar.se har opprettet valgkampkontor I Øvregate 

7 på Grtinerløkka (samme sted som RV I Oslo har kontor). 
Kontoret har telefonnummer (02) 35 22 50. RVs postadresse 
er: Boks 211 Sentrum, Oslo 1. Postgiro 2 2519 18 

For nærmere praktiske opplysninger om RV - følg med I 
Klassekampen. 

V Abonner pl dags- "I 

avisa Klassekampen 
Dagsavisa Klassekampen er el nødvendig avis å holde bide 

for alle revolusjonære og for alle som støtter og som vil ha 
kjennskap til arbeiderklassens kamp, nasjonalt som lot.erna-
sjonalt. 

Abonnementsprisen for dagsavisa er kr. 400 pr. heiår, kr. 
200 pr. halvår, kr. UiO pr. kvartal og kr. M for en måned. Da 
får du ukentlig fem aviser på 8 sider og el avls på 16 sider (ons-
dag). Det går også an å abonnere bare på onsdagsutgaven, 
som koster kr. 90 for et heiår, kr. 46 for et halvår og kr.~ for 
et kvartal. 

Send bestilling til Klassekampens distribusjon. Postboks 
2M6 GrUnerløkka, Oslo 5. Husk å oppgi hva slags abonnement 

... du bestiller • 

SOM ETTER KIN-GS BAY: 

«NKP» slår ring 
om regjeringa 

I ord går «NKP» inn for å 
stanse oljevirksomheten i 
Nordsjøen inntil «alt verne 
utstyr er på plass» (fra en 
partiuttalelse gjengitt i 
«Friheten»nr.17/77). Partiet 
sier at det vil ha stans i 
planene om oljeboring nord 
for 62. breddegrad og norsk 
utmelding av IEA. 

Noe annet kan «NKP» van
skelig si, etter Bravo
katastrofen og foran et s tor
tingsvalg. Men hva sier par
tiet om regjeringas ansvar? 

«NKP tror ikke at det blir 
bedre om DNA-regjeringen 
erstattes med en borgerlig 
regjerin g, der Høyre er med 
spiller ... At saken bør føre til 
utskiftninger i den nå
værende regjering er 
imidlertid hevet over tvil.» 

Slik slår «NKP» egentlig 
ring om DNA-regjeringa. 
Logikken er at ei regjering 
med Høyre ikke vil føre noen 
«bedre» oljepolitikk. «NKP» 
prøver derimot å skape inn
trykk av at politikken v il e n
dre seg om DNA-ledelsen 
bytter om på et par av stats
rådtaburettene. Og partiet 
«glemmer» at det nettopp i 
oljepolitikken finnes to store 
koalisjonspartier - DNA og 
Høyre. 

SAMME SOM UNDER 
KINGS BAY-KRISA 

Moskva-revisjonistene har 
tradisjoner i å verne DNA
regjeringer som har ansvar 
for arbeidsulykker. Etter at 
13 arbeidere ble drept i Kings 
Bay-gruva på Svalbard i 
1983, raste «NKP» mot da• 
va,n,ncle S.Fa to ator~ln-
representanter fordi de var 
med på å felle «arbeider
regjeringa» til Einar Ger
hardsen. I 1965 gikk partiet 
enda et skritt videre og trakk 
lista si blant annet i Bergen 

og oppfotdret til å stemme på 
DNA v~ stortingsvalget. · 

«NKP» VIL IKKE 
FORSERE 

Hva sa «NKP» rett før 
Bravo-utblåsinga? I for
slaget til «samarbeids
program for det arbeidende 
norske folk» fra hosten 1976 
heter det at «tempoet i 
oljeleti11gen s kal ikke for
seres». 

Med andre ord: Fortsett 
som nå, men helst ikke for
tere. Slik vil det for <(NKP» 
«bli mulig å skape maksimal 
sikkerhet mot alvorlig 
forurensning, og Norges be
hov kan trygges for 
generasjoner framover.» 

Et a nnet sted i pro
grammet heter det at «det 
må foregå en streng og kon
tinuerlig kontroll med olje
boringen på den norske kon
tinentalsokkelen, med det 
formål å hindre at fiske
bestanden og fisket blir ut
satt for farer og øde• 
leggelser.» 

PHILLIPS l!T - SOVJET 
"INN 

Rett nok finner «NKP» det 
etter Bravo-utblåsinga op
portunt å si at de store uten
landske monopolselskapene 
bør bort fra Nordsjøen. Men i 
programforslaget fra i fjor 
høst sier «NKP» hva en vil ha 
istedet - nemlig at «en 
større andel av vår utenriks
handel kanaliseres til de 
sosialistiske land .» 

«NKP» vil bytte ut av
-•,r¼J',_,..,.. tH Phillips, 
Mobil og Esso med avh engig
heten til sosialimperialistene 
i Kreml. Der skiller Martin 
Gunnar Knutsen seg fra 
Bjartmar Gjerde og Reiulf 
Steen. 

SOVJETISK OLJE--0.G 
ENERGIPOLITIKK: 
Plyndring og 
utbytting 

Når sovjetisk presse etter 
Bravo-katastrofen har nytta 
høvet til å rase mot dei vest
lege monopola og deira rov
drift på Nordsjøoljen, kvaer 
da sanninga om Sovjet sin 
eigen olje og energipolitikk? 
• Sovjet utbytter energi
ressursane til andre land. 
Sovjet eksporterer store 
mengder·naturgass og olje til 
Vest-Europa. Men istaden for 
åta av sine eigne ressu·rsar, 
plyndrar dei gass- og olje 
kjeldene i land som Irak, 
Iran og Afghanistan, og sel 
vidare med store profittar. 
Tjuveri av råvarer er den 
prisen som Sovjet tek for tek
nisk «hjelp» til land i den 
tredje verda. 
• Sovjet har monopol på 
levering av energi til ein del 
statar i Aust-Europa. Som 
byttemiddel må mellom an
dre DDR levere maskinar til 
Sovjet til prisar langt under 
del på verdsmarknaden. Då 
aust-tyske styresmakter et
ter olje«krisa» i 1973 prøvde å 
endre dette byttetilhøvet og 
sikre seg energiforsyningar 
frå vestlege land, skrudde 
Sovjet att oljekranene for ei 
stund - for å markere kven 
som satt med bukta og båe 
endane. 

Det er dette Sovjet - og 
deira talerøyr «NKP» her 
heime - kallar «sosialistisk 
arbeidsdeling». 
• Sovjet har sjølv enorme 

oljekjelder mellom anna i 
Sibir. Kvaer vilkåra for ar
beidarane som jobbar der? 
Byane Nizhnevartovsk og 
Surgut ligg midt i det gigan
tiske oljefeltet Samotlor. 
Byane, som har meir enn 
50 000 innbyggjarar, manglar 
oppvarming, vatn, kloakk
system og skikkeleg isolering 
for dei fleste av bustadhusa. 
Det er partiavisa Pravda 
sjølv som har meldt dette. 

Medan Deire vestlege 
kapitalistland på grunn av 
manglande sikringstiltak og 
folkeleg motstand har vorte 
pressa til å bremse på ut
byggjinga av atomkraftverk, 
satsar Sovjet for fullt på kjer
nekraft. All motstand vert 
slått ned med hard hand. 

Nyleg var det avslørt at eit 
atomkraftverk i Ural gjekk i 
lufta i midten av 1980-åra. 
Dette området har seinare 
vore stengt for utlendingar. 

Meldingar om alvorlege 
ulukker i sovjetisk olje- og 
energiproduksjon vert hald
ne hemmelege av styres
maktene. 

Men det som er kjent om 
både den sovjetiske rov• 
drifta på. andre nasjonar 
sine ressursar og på landet 
sin eigen arbeidarklasse, 
gjev sovjetisk presse minst 
av alle gnmn til å hovere 
over dei vestlege monopola 
som herjer i Nordsjøen. 
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