OM BIDRAGSYTERNE

Lars Mjøset er magister i sosiologi og forskningsleder ved Institutt for samfunnsforsk
ning i Oslo. Han har arbeidet mest med økonomisk sosiologi og gjort sammenlignende
studier både av små vest-europeiske land og av stormakter i verdensøkonomien. Han
er dessuten opptatt av vitenskapshistorie, spesielt forholdet mellom samfunnsendring
og teoriutvikling, og grunnlagsproblemer innen sosiologien. Disse problemfeltene er
drøftet i hans siste bok på norsk, Kontroverser i norsk sosiologi (Universitetsforlaget
1991). Mjøset er medlem av Vardøgers redaksjon; han har hatt redaksjonelt
(med-)ansvar for flere numre og bidradd med mange artikler.
Dag Seierstad har undervist samfunnspolitikk ved Oppland distriktshøgskole på
Lillehammer. Forskningsarbeidet hans har blant annet dreiet seg om arbeidsløsheten
i Øst-Europa. For tiden arbeider han på et prosjekt om EUs indre marked og den
sosiale dimensjon. Foruten mange tidsskriftartikler har han blant annet publisert bøkene
Når jobbene forsvinner (Pax Forlag 1980) og Brussel midt imot (Nei til EF, Oslo 1993).
Han bidro også med en artikkel til forrige Vardøger om EF (nr. 20, 1992). Seierstad
har hatt en rekke tillitsverv i Sosialistisk Venstreparti.
Rune Skarstein er leder for Avdeling for utviklingsstudier ved Senter for miljø og
utvikling, Universitetet i Trondheim. I de senere årene har forskningsarbeidet hans vært
konsentrert om kritiske perspektiver på makroøkonomisk teori og utviklingslandenes
økonomiske problemer. Skarstein har vært medlem av Vardøgers redaksjon siden
starten; han har hatt redaksjonelt (med-)ansvar for flere numre og bidradd med mange
artikler. Han hadde også et bidrag i forrige Vardøger om EF.
Ådne Cappelen er sosialøkonom og forskningssjef i Statistisk Sentralbyrå. Tyngdepunk
tet i hans forskning er makroøkonomi og makroøkonometriske modeller for den norske
økonomien. Cappelen har også vært bidragsyter i tidligere numre av Vardøger.
Einar Belsom er sivilingeniør fra NTH med spesialisering i industriell økonomi. Han
er ansatt ved Senter for miljø og utvikling, Universitetet i Tronhdheim. Forskningsinteressen hans er spesielt rettet mot miljøproblemer. Belsom er nylig blitt medlem av
Vardøgers redaksjon.
Anders Todal Jenssen er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap,
Universitetet i Trondheim. Tyngdepunktet i forskningsarbeidet hans er innen politisk
sosiologi, men han har også publisert arbeider om blant annet innvandring og rasisme.
Hans viktigste publikasjon hittil er Verdivalg - Ny massepolitikk i Norge (Ad Notam
Gyldendal 1993). Todal Jenssen er medlem av Vardøgers redaksjon.
Arne Overrein underviser filosofi ved Universitetet i Tromsø. Forskningsarbeidet hans
har et sterkt tverrfaglig preg, med vekt på politisk filosofi og analyser av politiske og
intellektuelle strømninger, blant annet arbeiderbevegelsens ideologiske krise og
postmodernismen. Overrein er medlem av Vardøgers redaksjon; han har hatt det
redaksjonelle ansvaret for flere numre og bidradd med et stort antall artikler. Han var
også bidragsyter til forrige Vardøger om EF.
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Hans Ebbing, som leder Kontoret for utbygging og eiendomsforvaltning ved
Universitetet i Bergen, er medlem av Vardøgers redaksjon. Han har skrevet en rekke
artikler i Vardøger, i senere år spesielt kritiske analyser av Det norske arbeiderparti
og endringer i partiets klassegrunnlag. Han publiserte også en artikkel i forrige
Vardøger om EF. Ebbing har hatt flere tillitsverv i Sosialistisk Venstreparti.

KLANGFARVER MOT EU
Nei til EU Sør-Trøndelag har fått en stor gave av Håkon Bleken: en hånd
trykket serigrafi i 100 eksemplarer med tittelen "Klangfarver i moll". Med
denne gaven vil Bleken hjelpe Nei til EU Sør-Trøndelag å rette opp sin
miserable økonomi, slik at organisasjonen kan bli mer effektiv i sitt arbeid for
å hindre norsk EU-medlemskap.
Bildet (51x61cm) som koster kr. 3500,- innrammet, er utstilt på Nei til EU
Sør-Trøndelag sitt kontor i Kongensgt. 30, Trondheim. Det kan bestilles på tlf.
73-534877, mandag - fredag kl. 13.00 - 15.00.
Nå har Håkon Bleken gjort sitt, og det er opp til oss som liker billedkunst og
misliker at Norge blir medlem i EU, å følge opp. Kjøp straks et av Blekens
bilder, så har du et vakkert og varig minne om ditt bidrag til kampen mot
norsk EU-medlemskap 1994.
Vennlig hilsen
Styret for Nei til EU Sør-Trøndelag

Nei til EU Sør-Trøndelag
Kongens gt. 30
7012 TRONDHEIM
Med dette bestiller jeg...... eks. av Håkon Blekens bilde "Klangfarver i moll".
Hvis det er mulig, vil jeg helst ha bilde nr............ i serien. Dere kan kontakte
meg på tlf......................................

for avtale om avhenting/bringing av bildet.

Navn............................................................................................................................
Gate/vei............................................................................................................ ...........

Postnr./adr............................................................................................................
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RABOTYAGI
In Russia today, the formal term for "workers" is
seldom used. The word rabochii, once trumpeted
by every government agency, has been replaced
on the street by the informal, disparaging slang
term rabolyagi.

Perestroika and After
Viewed from Below
Rabotyagi: Perestroika and After Viewed from
Below presents interviews with ordinary men and

women who speak of life inside and outside the
factories of Gorbachev's USSR and Yeltsin's Russia,
as well as newly independent Ukraine and Belarus.

Interviews with Workers
in the Former Soviet Union
Through a series of nineteen interviews conducted
between July 1988 and July 1993, their narratives
shed important new light on the evolution of the
economic and political situation in the final years
of the Soviet Union and the first years of the
"transition to the market."
$16.00 PB8782paper/288 pp.

DAVID MANDEL
Monthly Review Press, 122 West 27th Street, New York NY 10001
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VARDØGER 20
februar 1992
EF - fra fellesmarked til forbundsstat? (I)
Hvilke økonomiske og politiske krefter driver fram det europeiske unionspro
sjektet? Hvilke samfunnsgrupper har fordeler av etableringen av "det indre
marked” og den økonomiske og politiske union, og hvem er taperne? Er EU
et prosjekt for å "styre kapitalkreftene"? Eller er det heller et program for
økonomisk liberalisering og deregulering der politikken underordnes
storkapitalens imperativer? Er det sant at EU sikrer økonomisk stabilitet og
høy sysselsetting? Eller vil det tvert imot bli mindre stabilitet og høyere
arbeidsløshet? Vil EU svekke nasjonalistiske tendenser, eller - ikke minst
grunnet mangel på demokratisk legitimitet - fremprovosere nasjonal motstand
i medlemslandene? Representerer EU et "vindu mot verden", eller tvert imot
et økonomisk bolverk, først og fremst mot konkurransen fra Japan, NIClandene og USA? Hvilke konsekvenser ville norsk medlemskap i EU ha for
maktforholdene i vårt land, for den norske velferdsstaten, for vårt demokrati,
for miljøvernet osv.?
Sammen med dette heftet prøver Vardøger 20 å avklare disse og andre
grunnleggende spørsmål knyttet til EU, spørsmål en må ha svar på før en kan
ta et begrunnet standpunkt til norsk medlemskap i EU. De to heftene er ment
å utfylle hverandre og innenfor sine tilsammen 400 sider gi et mest mulig
fullstendig bilde av EU-prosjektet. Har du hatt utbytte av å lese Vardøger 22,
er vi sikker på at du også vil synes at Vardøger 20 er spennende og lærerik
lesning. Av innholdet i Vardøger 20: Rune Skarstein: EFs ’indre marked’ kapitalisme uten stat? * Anders Skonhoft: EF-integrasjonen og økonomisk
utvikling i Europa * Olav Fagerlid: EFs monetære union - en statsambisjon
uten stat * Reidar Almås: EF sin landbrukspolitikk - pengesluk og politisk pro
teksjonisme * Dag Seierstad: ’Proletarer i alle land,...’ Europeisk fagbevegelse
i trekktvang * Ame Overrein: Europa - slagord, visjon, virkelighet * Hans
Ebbing: Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn * Torstein Eckhoff: Valget
mellom frihandelsavtale og EØS

Vardøger
Postboks 5629
7002 TRONDHEIM
□ Jeg bestiller......... eks. av Vardøger 20 i løssalg, for kr. 70,- pr. eks.
□ Jeg bestiller abonnement på Vardøger f.o.m. nr........ , for kr. 60,- pr.
hefte betalt ved mottakelsen.

Navn: ...
Adresse:.
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The Impoverished Spirit |
in Contemporary Japan &
Selected Essays §
of Honda Katsuicni ||
edited by John Lie J

1

The Impoverished Spirit collects writings by the
influential Japanese journalist and critiic of Japanese
society, Honda Katsuichi. Although unknown in the
United States, Honda—thé I. F. Stone of Japan—was
recently named by Japanese college students as the
"author whose work we are most interested in
reading.” Honda's work has been
collected in over forty volumes but
has never before appeared in English.This edition of Honda's writ
ings covers three of his key areas of
concern: his exposés of Japan's
treatment of minority groups, in
cluding domestic cultural sub
groups and foreign nonwhite
Honda is frequently the target of right-wing
peoples; his fight against the collec violence.
When he goes out in public, he
often wears a wig and sunglasses.
tive amnesia and complacency
aboutjapan’s responsibilities for atrocities committed
during World War II; and his ongoing commentary
on the poverty of Japanese political and intellectual
life. Together they offer an insider’s view of Japanese
life seldom available to Americans. $ 16.00 • PB8596
paper ($2.00 P & H)

Monthly Review Press
122 West 27th Street • New York, NY 10001
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Marx + Engels
Collectéd Works
Volumes available: 1-25, 28-31, 38-431
‘This series still represents at least twice the value for money of any comparable product
on offer elsewhere. Not only does it maintain a consistently good standard of production,
it is beautifully indexed and presented. . . Unbelievably, the price of these treasures, which
are truly beyond compare, remains fixed at £15 a time.’ Ken Coates, Tribune
The invaluable Marx-Engels Collected Works, whose publication proceeds majestically, is
of unusual interest. . . As always, the extremely good indexing makes this edition of Marx
easier to refer to than any other. It is unlikely that this edition of Collected Works will ever
need to be replaced.’ Eric Hobsbawm, New Society
Volume 26 (forthcoming) covers work by Engels after Marx’s death (1883-89), including
The Origin of the Family, Ludwig Feuerbach, a chronology of the Chartist movement. Notes
on a Journey to America, and more.
Hardback £15
ISBN 0 85315 447 3

Capital
A Critique of Political Economy |
Voluma 1: Capitalist Production
Extent 767pp Hardback £7.95 ISBN 0 85315 210 1

Volume 2: The Process of Circulation of Capital
Extent 551pp Hardback £7 95 ISBN 0 85315 027 3

Volume 3: Capitalist Production as a Whole
Extent 948pp Hardback £7.95 ISBN 0 85315 028 1
For further details of the Collected Works and other Lawrence & Wishart publications,
please contact: Publicity Department. L&W
144a Old South Lambeth Road
London SW8 1XX
Tel (01/071) 820 9281 Fax (01/071) 587 0469

vardøger 9:
vardøger 10:
vardøger 11:
vardøger 12:
vardøger 13:

KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV "ØKOPOUTIKKENS" GRUNNLAG
(Kan fortsatt skaffes)
FASCISME OG KLASSEKAMP. FASCISERINGSPROSSESEN I TYSKLAND 1928 -1933
(Kan fortsatt skaffes)
SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I
(Kan fortsatt skaffes)
NORGE ETTER 1945
(Kan fortsatt skaffes)
FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN
EUROPA SOM ATOMSLAGMARK? MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMII ØST OG VEST (Kan fortsatt skaffes)

vardøger 14: KARL MARX OG MARXISMEN - FORTOLKNING ELLER FORANDRING?
Hans Magnus Enzensberger:
På besøk hos dr. Marx
Arne Overrein:
Historiske perspektiver på marxismens utvikling
Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884 - 1910
Einar A. Terjesen:
Hallvard Tjelmeland:
Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk

arbeidarrørsle 1930 - 1968

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 15: KAMPEN OM ARBEIDSFORHOLDENE - TEKNOLOGI OG ARBEID I SEINKAPITALISMEN
Arbeidets degradering i det 20 århundre
Harry Braverman:
Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i
Knut H. Sørensen:

Norge - et historisk riss
Ny teknologi - ny arbeidsløshet?
Statsintellektuelle på norsk

Elin Kvande:
Hans Ebbing:
vardøger 16:

(Kan fortsatt skaffes)

MELLOM UTOPI OG DESILLUSJON - PERSPEKTIVER PÅ

POLITIKK OG KJØNNSROLLER I MODERNE NORSK LITTERATUR
Øystein Rottem:
Tekstens illusjoner og desillusjonens
Arne Overrein:
Rakel Nordseth:

vardøger 17:

tekster - fra 70-tall til 80-tall
"Mitt liv blei levd på den gale sida av jordkloden". Politikk, dekadens
og sosial mobilitet hos Dag Solstad
Med lasso i hånden og rubinen i favnen. Håpet og kampen om menneskelige
(Kan fortsatt skaffes)
livsbetingelser hos Agnar Mykle

RIVALISERING, MAKTBRUK, GJELDSKRISE - VERDENSØKONOMIEN 11980-ÅRENE

Marcello de Cecco:
Susan Strange:
Rune Skarstein:
Hyman P. Minsky:
Lars Mjøset:

Verdens finanssystem mellom internasjonale og transnasjonale forhold
Politikk, handel og penger
Det internasjonale finanssystemet og u-landenes gjeldskrise
Den svarte torsdag vil neppe gjenta seg
(Kan fortsatt skaffes)
Det amerikanske hegemoniet - Forfall eller ny triumf?

vardøger 18: ARBEIDERKLASSE OG SOSIALDEMOKRATI - MOT AVVIKLING AV ET SKJEBNEFELLESSKAP?
Perry Andersson:
Sosialdemokratiet på 80-tallet
Goran Therborn:
Arbeiderbevegelsens fremtidsutvikling og omdanningen av den
Anders Todal Jenssen:
Hans Ebbing:
Ottar Brox:
Arne Overrein:

avanserte kapitalismen
Fra arbeiderparti til lønnstagerparti
Er det norske arbeidsparti et sosialdemokratisk parti?
Har sosialdemokratiet en sjanse?
Frihet, orden og sosialisme - merknader til Arbeiderpartiets "frihetskampanje"
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 19: DET INTERNASJONALE VALUTAFONDET OG VERDENSBANKEN - VERDENSØKONOMIENS TO MONSTRE
Milliarder i alle land, foren dere! Merknader om Verdensbanken og
Hans Magnus Enzensberger:
Bjørn Brede Hansen:
Rune Skarstein:
Riccardo Parboni:
Sjur Kasa:
Kjell J. Havnevik:

Det internasjonale valutafondet
Valutafondets rolle i det internasjonale gjeldsregimet
Pengene og livet! Om Valutafondets kondisjonalitet
Skyldnernes overskudd
Verdensbanken og det truede miljøet i den tredje verden
Verdensbankens nye strategi for Afrika sør for Sahara

(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 20: EF - FRA FELLESMARKED TIL FORBUNDSSTAT? (I)
Rune Skarstein:
EFs "indre marked" - kapitalisme uten stat?
Anders Skonhoft:
EF-integrasjonen og økonomisk utvikling i Europa
Olav Fagerlid:
EFs monetære union - en statsambisjon uten stat
Reidar Almås:
EF sin landbrukspolitikk CAP - pengesluk og politisk proteksjonisme
Dag Seierstad:
"Proletarer i alle land,..." - europeisk fagbevegelse i trekktvang
Europa - slagord, visjon, virkelighet
Arne Overrein:
Sosialdemokrati på Romatraktatens grunn - politiske drømmer versus politiske prosesser
Hans Ebbing:
(Kan fortsatt skaffes)
Valget mellom frihandelsavtale og EØS
Torstein Eckhoff:
vardøger 21: NÆRINGSUTVIKLING OG MILJØKONFLIKTER
Sjur Kasa og Lars Mjøset:
Miljøproblemer og teknoøkonomiske paradigmer
Norske fiskerier - Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv
Kristen Nordhaug:
Norsk vannkraft - Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute
Hanne Svarstad:
Den bærekraftige utviklingen i møtepunktet mellom debattene om utvikling og miljø
N. Shanmugaratnam:
Økofeminisme og feministisk teori
Carolyn Merchant:
Knut H. Sørensen:
Naturvitenskapelig politikk?
(Kan fortsatt skaffes)
Økonomene og klimakatastrofen
Anders Ekeland:
vardøger 23: (1995):
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