
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 Kvan- 
de). 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 ung- 
domsarbeidsløshet 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 bransjemønste- 
ret, 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 ho- 
vedtyngdepunkter 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 be- 
drifter, 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.
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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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Ariadne er et nytt, uavhengig teoretisk tidsskrift som vil tilstrebe en 
dialog som vil sprenge de tradisjonelle skillene mellom og innen fag 
og politikk.

Ariadne tar opp alternative økonomiske modeller og samfunns
planlegging, men også internasjonale analyser og humaniora vil få 
plass. Særlig vekt vil bli lagt på nedrustningsproblemene.

Artiklene vil i hovedsak bestå av originalbidrag fra nordiske sam
funnsforskere, og fordi Ariadne sikter seg inn mot et nordisk publi
kum, vil alle tre skandinaviske språk bli brukt.
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vardøger 1: INTEL! EKTARBEIDERNE - UNIVERSITETET - KAPITALISMEN (Utsolgt)
vardøger 2: STATSMAKT OG KLASSESAMFUNN (Utsolgt)
vardøger 3: ARBEIDERNE OG MAKTEN (Utsolgt)
vardøger 4: EEC - EUROPEISK KAPITALISME I EKSPANSJON (Utsolgt)
vardøger 5: OM OVERGANGSSAMFUNNETS PROBLEMER (Utsolgt)
vardøger 6: MARXIST-LENINISTISKE GRUPPER: PROBLEMER OG PERSPEKTIVER (Utsolgt)
vardøger 7: PSYKOLOGI (Utsolgt)
vardøger 8: OM OVERGANGSSAMFUNNETS POLITISKE ØKONOMI:

SOVJETUNIONEN (Få eks. igjen)
vardøger 9: KAPITALISMENS ØKOLOGISKE KRISE - EN KRITIKK AV

«ØKOPOLITIKKENS» GRUNNLAG (Kan fortsatt skaffes)
vardøger 10: FASCISME OG KLASSEKAMP. FASCISERINGSPROSSESEN I TYSKLAND

1928 -1933 (Kan fortsatt skaffes)
vardøger 11: SOSIALDEMOKRATIET VED VEIS ENDE? - ARBEIDERBEVEGELSE, STAT OG ØKONOMI I 

NORGE ETTER 1945

Adam Przeworski: 
Hans Ebbing:
Lars Mjøset:
Ådne Cappelen og 
Anton Hellesøy: 
Ådne Cappelen:

Sosialdemokratiet som historisk fenomen 
Klassekompromiss i krise - En periode tar slutt 
Sosialdemokratisk økonomisk politikk i Norge etter krigen

Struktuelle endringer i norsk økonomi etter krigen 
Inntektspolitikken i Norge i etterkrigstida

(Kan fortsatt skaffes)
vardøger 12: FRA AKKUMULASJON TIL KRISE I VERDENSØKONOMIEN

Ernest Mandel: 
Olav Fagerlid: 
Rune Skarstein: 
Hans Ebbing: 
Arne Overrein:

De lange bølgene i den kapitalistiske utviklingen 
En oversikt over marxistisk kriseteori 
Strukturforandringer i verdensøkonomien etter 1945 
Planøkonomi, arbeidermakt og statskapitalisme 
Kapitalisme, stat og arbeiderbevegelse

(Kan fortsatt skaffes)
vardøger 13: EUROPA SOM ATOMSLAGMARK?

MILITÆRSTRATEGI OG RUSTNINGSØKONOMI I ØST OG VEST

Rune Skarstein: 
Richard J. Barnet: 
James M. Cypher: 
Wilhelm Bittorf:

Roy Medvedev og 
Zhores Medvedev:

Stakkars Europa
Politiske krefter bak USA's nye militarisme 
Økonomiske perspektiver på USA's «gjenopprustning» 
Europeisk krigsteater og NATO-modernisering - planlegging for 
begrenset atomkrig?

Sovjetunionen og våpenkappløpet (Kan fortsatt skaffes)
vardøger 14: KARL MARX OG MARXISMEN - FORTOLKNING ELLER FORANDRING?

Hans Magnus Enzensberger:På besøk hos dr. Marx
Knut Ågotnes: «Vår tid er kommet!» - Politikk og teori hos Karl Marx
Arne Overrein: Historiske perspektiver på marxismens utvikling
Einar A. Terjesen: Marxismen og det norske sosialdemokratiet 1884 - 1910
Hallvard Tjelmeland: Marxismen og dei venstreintellektuelle i norsk arbeidarrørsle

1930 - 1968
(Kan fortsatt skaffes)

vardøger 15: KAMPEN OM ARBEIDSFORHOLDENE - TEKNOLOGI OG ARBEID I SEINKAPITALISMEN

Av innholdet:
Harry Braverman:
Knut H. Sørensen:

Håkon With Andersen: 
Tor Halvorsen:

Elin Kvande:
Hans Ebbing:

Arbeidets degradering i det 20 århundre
Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforholdene i
Norge - et historisk riss
Teknologi og arbeid i skipsbyggeindustrien
Kriseleiing og leiarkrise - industripolitiske strategier og foretaks-
kontroll. Ein kommentar til «Skotfoss-rapporten»
Ny teknologi - ny arbeidsløshet?
Statsintellektuelle på norsk

(Kan fortsatt skaffes)
vardøger 17: KRISE I VERDENSØKONOMIEN

(arbeidstittel)
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