Kommende Vardøger-numre
Vardøger 17 som har rammetittelen «Krise i verdensøkonomien», gir en over
sikt over problemene i verdensøkonomien midt på 1980-tallet. Nummeret leg
ger særlig vekt på problemene i penge- og finanssystemet, på gjeldskrisen i den
tredje verden og på den enda mer paradoksale gjeldskrisen midt i den første
verden, nemlig i USA. Oversatte bidrag av Marcello de Cecco og Susan Strange
studerer pengesystemet i historisk perspektiv og analyserer de intrikate ko
blingene mellom økonomi og politikk som her gjør seg gjeldende. Et bidrag
av Michel Aglietta og medarbeidere studerer de tre viktigste enhetene i verden
søkonomiens sentrum USA, Vest-Europa og Japan og påpeker at verdensøko
nomiens framtid avhenger av hvilke tendenser som gjør seg gjeldende i disse
tre områdene de nærmeste årene. I tillegg inneholder nummeret mer detaljerte
analyser av den tredje verdens gjeldskrise (Rune Skarstein) og av aktuelle ut
viklingstendenser i USAs politiske økonomi (Lars Mjøset).
Forberedelsene av dette nummeret er på det nærmeste avsluttet, og det er ikke
plass til flere bidrag, annet enn debattinnlegg. Frist for innsending av debat
tinnlegg 31. desember 1985.

Vardøger 18: «Arbeidsløshet», tar sikte på en bred diskusjon av politiske, sosi
ale og økonomiske aspekter ved arbeidsløshet. Blant bidrag som allerede er
klare, er en analyse av hvordan lokale initiativ for arbeidsløse kan bidra til å
bedre deres sysselsettingsmuligheter (Signe Syrrist). Videre vil Bosse Angeløv
skrive om organisering av kampen mot arbeidsløshetens konsekvenser. Et
tredje bidrag tar opp arbeidsløshet og utvikling av de arbeidsløses politiske be
vissthet og deltakelse i organisert politisk arbeid (Hjørdis Kaul og Elin Kvande). Vi vil dessuten reise spørsmålet om hvorvidt en adekvat industripolitikk
kan være veien til lavere arbeidsløshet (Olav Fagerlid). Endelig vil Ådne Cap
pelen undersøke perspektivene for utviklingen av sysselsetting og arbeidsløs
het de nærmeste årene. Han vil også drøfte hvorvidt kortere arbeidsdag
og/eller lavere pensjonsalder kan påvirke arbeidsløsheten.
Det er fortsatt plass for flere bidrag til dette nummeret, for eksempel om ungdomsarbeidsløshet og dekvalifisering. Frist for innlevering av bidrag 31. mars
1986.
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Vardøger 19: «Norsk industripolitikk» (arbeidstittel). Nummeret tar sikte på
å reise debatt om norsk industripolitikk. Vi vil blant annet stille spørsmålet
om hvilke politiske muligheter som finnes på ulike felter for å videreutvikle
og bevare en moderne norsk industri. Dette vil vi gjøre både gjennom analyser
av sider ved den statlige politikken slik denne har utviklet seg i etterkrigstiden,
og ved å analysere eksempler på industripolitiske strider, særlig slike som kan
belyse fagbevegelsens handlingsmuligheer. Det blir viktig å få fram materiale
som kan si noe om hvordan den spesielle norske industristrukturen har begren
set mulighetene for statlig styring. Her tenker vi ikke bare på bransjemønsteret, men også på industriens økonomiske og interessemessige organisasjon,
som eierforhold, konserndannelser, bransjenes grad av autonomi, bankenes
rolle og måten arbeidsgiverinteressene er organisert på - i det hele tatt både den
økonomiske og institusjonelle «organisering» av industrien selv som industri
politikken må virke gjennom og er avhengig av. Nummeret tenkes å ha to hovedtyngdepunkter 1. Staten og industripolitikken, 2. Fagbevegelsen og den
industrielle utviklingen. Under det siste punktet ønsker vi å kartlegge fagbeve
gelsens industripolitiske rolle både generelt og med utgangspunkt i presenta
sjon og analyser av materiale fra flere enkeltsaker. Her vil stoff som belyser
de fagorganisertes forskjellige handlingsmuligheter i ulike bransjer og typer
av bedrifter under omstillingsprosesser, for eksempel ved nedlegging av bedrifter, være av stor interesse. (Interesserte bidragsytere kan få tilsendt et mer
detaljert konsept som er utarbeidet i red.). Frist for innlevering av bidrag 31.
oktober 1986.

.. Powers of Desire, published
by one of the world’s most
prestigious left presses ... is like
an explosion of conversation
after long silence. It presents so
many urgent voices (speaking,
poetry, fiction, scholarly essays,
personal memoirs) that it is
hard to know which to attend
to first.”—The Nation

THE POLITICS
OF SEXUALITY
EDITEDBYANN SNITOW
CHRISTINE STANSELL
Å SHARON THOMPSON
170

A New Feminist Library Book

$25.00 / £15*15
$12.50/ £7-60

CL6097
PB6100

Please add $1.50 for the first book
50£ for each additional book,
when ordering by mail.

At your bookstore or from

Monthly Review Press
155 W. 23 St., N.Y., N.Y. 10011

Redaksjonelle merknader
Trond Andreassen (f. 1951) er instituttsekretær ved Nordisk Institutt, Univer
sitetet i Bergen. Han har blant annet skrevet bidrag til antologiene Bok og leser
(Studia, Bergen 1981) og Kunst- og kulturformidling (Universitetsforlaget
1985).
RakelNordseth (f. 1942) er bosatt i Trondheim der hun leder et forskningspro
sjekt om seksualisert vold. Hun har blant annet skrevet et bidrag til boken

Kvinne(p)syke (Universitetsforlaget 1984). Magisteravhandlingen hennes,
Kvinneinteriør, ble i 1980 publisert i Nordisk Sommeruniversitets skriftserie.
Arne Overrein (f. 1948) er hjelpelærer i filosofi ved Universitetet i Tromsø.
Han er medlem av Vardøgers redaksjon og har vært bidragsyter til Vardøger
siden 1974. Blant artikler han har skrevet i Vardøger er «Kapitalisme, stat og
arbeiderbevegelse» (nr. 12, 1982) og «Historiske perspektiver på marxismens
utvikling» (nr. 14, 1984).

Teddy Petersen (f. 1946) er universitetslektor ved Skandinavisk Institut, Uni
versitetet i Utrecht, Nederland. I sitt forskningsarbeid er han særlig opptatt
av Søren Kierkegaard og Kjartan Fløgstad, og av sensurens problem innen
kunst og litteratur.
Øystein Rottem (f. 1946) er universitetslektor ved Institutt for nordisk filologi,
Københavns Universitet. Han er medlem av Vardøgers redaksjonsråd. I sin
forskning har han blant annet arbeidet med Knut Hamsuns diktning, og han
redigerte i 1979 boken Søkelys på Hamsuns 90-års diktning (Universitetsfor
laget). Dessuten har han redigert artikkelsamlingen Syttiåra - et tiår i norsk
prosa (Cappelen 1982).
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Roy Medvedev og
Zhores Medvedev:

Sovjetunionen og våpenkappløpet
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Arne Overrein:
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Einar A. Terjesen:
Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884 - 1910
Hallvard Tjelmeland:
Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle
1930 - 1968
(Kan fortsatt skaffes)
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