
Ana Taylor Lopez er nestleder i Rødt. 
«Vårt mål er total omveltning av kapi
talismen,» sa hun i talen sin til lands
møtet.

Les meR på side 2

Ingeborg Gjærum er første nestleder i 
Natur og Ungdom. «Klimaendringene 
er et urettferdighetsproblem,» sa hun på 
landsmøtet til Rødt.

Les meR på side  6

Omveltning av 
kapitalismen

Avisa til Rødt nr. 3–2007  

  Stem Rødt – Stem Rød VAlgAlliAnSe!

Rødt nytt er avisa til det nye par-
tiet Rødt. Da AKP og RV gikk 
sammen om å danne det nye par-
tiet, gikk avisa akp.no over til 
å bli avisa til Rødt – med nytt 
navn og større redaksjon. De 
som har abonnert på akp.no, 
kan fortsette med det, om de 
ønsker. Abonnementet er fortsatt 
gratis. Om du får Rødt nytt på 
gata, kan du kontakte oss, så får 
du den tilsendt hver måned. Se 
adresse på baksida.

Vår plikt er å 
kjempe for miljøet

10.–11. mars ble partiet Rødt stiftet. RV og AKP 
gikk sammen om å lage et nytt parti. Rød Ungdom 
er ungdomsorganisasjonen til Rødt.
 Denne avisa som tidligere het akp.no, er nå blitt 
avisa til det nye partiet og har fått navnet Rødt 
nytt.
 Valgloven gjør at Rødt må stille til valg dette 
året med Rød Valgallianses navn på listene, fordi 

RV allerede er et godkjent parti som har gått inn 
i Rødt. Et helt nytt parti ville krevd minst 5000 
underskrifter og at stiftelseslandsmøtet ble holdt 
innen utgangen av 2006. Partiet heter altså Rødt, 
men tar navnet i bruk for fullt fra 1. oktober. 
 Stem Rødt – stem Rød Valgallianse!

Les meR på side 2, 3 og 4

Rødt 
StiFtet!

FORSVAR AFP: 21. mars ble partiene på Stortinget 
enige om en pensjonsreform. Aftenposten regnet ut 
at med ei lønn på 350 000 kroner, kan din årlige 
pensjon bli nesten 100 000 kroner mindre hvis du 
går av ved 62 år enn om du står til du blir 67. Dette 
er en stor forverring i forhold til i dag. Nå kan 
du gå av ved 62 år. Du får mindre penger utbe
talt til du er 67. Men fra du er 67 får du like mye 
som om du hadde jobba i de årene. Det er det fine 
med AFP (avtalefesta pensjon) som nå skal falle 
bort. Med den foreslåtte ordninga vil du, når du 
går av ved 62 år, bli mye fattigere resten av livet.
Frp var ikke med på forliket. Det er nemlig for noe 
enda verre: Minstepensjon til alle med privat for
sikring for dem som kan betale. Aksjoner forbere
des 9. mai!       se baksida

Fyll gatene 9. mai

Avis med 
nytt navn
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Rødt er stiftet
og mottakelsen er over all forventning. 
Veldig mange ser hvor viktig det er å 
samle seg og vinne styrke for de radika
le venstrekreftene i Norge.  Det strøm
mer på med medlemsinnmeldinger. 
Mange har oppfattet budskapet vårt om 

at partistiftelsen bare er starten: Vi vil 
ha mange flere med oss på å bygge det 
nye partiet og sette sitt preg på det.
 Bare 10 dager etter partistiftelsen 
kom pensjonsforliket. Alle stortings
partiene unntatt Frp samler seg om en 
ny pensjonsmodell, som er et kraftig 
angrep på Folketrygdens alderspen
sjon, og særlig på dem som må gå av 
tidlig. Frp er imot forliket, men de går 
i virkeligheten inn for en enda verre 
modell: At alle skal bli minstepensjon
ister, og at hver enkelt må dekke alt 
utover det gjennom private løsninger. 
Flere fagforeninger har tatt initiativ 

til politisk streik 9. mai, særlig rettet 
inn på å forsvare tidligpensjonserings
ordningen AFP. Det blir en svært vik
tig markering, som partiet vårt skal 
mobilisere til etter beste evne.
 Det renner inn med alarmerende 
meldinger om klimautviklingen. 
Regjeringens svar er at Norge ikke kan 
ivareta sine forpliktelser etter Kyoto
avtalen gjennom å redusere Norges 
egne klimagassutslipp, og at løsningen 
er å kjøpe klimakvoter, slik at Norge 
kan betale fattigere land for at de skal 
redusere sine utslipp. Dette er en dypt 
reaksjonær politikk. Fattige land har 

behov for å utvikle sin produksjon og 
levestandard. Selv med svært miljø
vennlig teknologi kan de ikke klare det 
uten å øke utslippet av klimagasser. 
Derfor må de rike landene i verden sel
vsagt redusere sine egne utslipp spesielt 
sterkt, slik at de rydder rom for at fat
tigere land kan utvikle seg. 
 Utfordringene er store. Vær med oss 
på å bygge opp partiet, slik at det kan 
få den styrken som trengs i arbeidet for 
å skape en ny og bedre verden!

LEDER
Torstein Dahle

Ana Taylor Lopez er nestleder 
i Rødt. Hun kom som flyktning 
fra Uruguay i 1980. Der satt 
hun tre år i en tvangsarbeidsleir 
under det nåværende diktaturet. 
Hun sitter nå i kommunestyret i 
Bamble. På stiftelselandsmøtet 
til Rødt holdt hun en tale, som vi 
trykker et utdrag av. Hele talen 
kan leses på www.roedt.no.

Kjære kamerater! 
 Veien for å komme hit var ikke fri 
for hindringer, men vi har klart det. En 
tøff periode ligger bak oss, men tøffere 
tider venter. Tøffere tider fordi Rødt 
ikke bare har som mål å flikke på kapi
talismen. Vårt mål er en total omvelting 
av kapitalismen. En omveltning som 
bare er mulig gjennom et sterk folkelig 
engasjement og en godt planlagt revo
lusjonær strategi. Vår vei går gjennom 
det sosialistiske til det klasseløse sam
funnet. Vi i Rødt er sikre på at dette er 
mulig, og at dette er nødvendig! Vi skal 
til et samfunn der det er folk som styrer 
selv, der du yter etter evne og får etter 
behov. 
 Vi vanlige folk har kjent at tiden er 
moden for denne samlingen av revo
lusjonære krefter i Norge. Det er den 
politiske situasjonen som krever dette.
 Kamerater! Når regjeringen i Norge 
vil fortelle oss at de sender soldater til 
Afghanistan for å skape stabilitet, ro og 
fred. Når lovlige folkevalgte regjerin
ger som i Palestina ikke ble anerkjent 
eller motarbeidet som i Venezuela fordi 
de ikke passer i maktas interesser, når 
våre «allierte» & co fortærer Irak og 
sekterismen vokser, når bror kriger mot 
bror, de dreper hverandres barn, søstre 

og koner. Når Iran trues, og sabelras
ling fra USA stanser håp om en fredelig 
løsning. Når styremaktene bare stille så 
på hvordan Norske Skog nedla papirfa
brikken Union i Skien. Når vi er vitner 
til at miljø og natur lider for vårt ekstre
me forbruk og forurensing. Når du som 
pasient har blitt en kode som gjør at 
sykehusene tjener på deg.  Når arbeids
folk fra andre land kan «importeres» og 
gjøres til vår tids slaver. Når kvinnene 
fortsatt oppfattes som objekter som kan 
pyntes, selges, kjøpes, omskjæres, mis
handles.
 Kamerater, når alle disse ting skjer, 
og listen kan være enda lenger, ja, da, 
må det finnes noen som sier stopp! 
Basta! Nok er nok! Vi skal ikke presses 
til avmakt, passivitet og lojalitet.
 I Norge er det en usynlig hånd som 
regjerer. Det er Haakon Lies usynlige 
hånd. Det nye partiet Rødt skal bidra 
til at denne usynlige hånd forsvinner. 
Folket vil ikke lenger bli bedøvet av 
sosialdemokratiet. Vi skal ikke vike for 
dem! Vi skal heller ikke vike når FrP 
sier at de er for folk flest! De utnyt
ter avmakt og desillusjon som folk flest 
opplever, for å tilfredsstille makta, de 
som har penger og kan betale! Vi skal 
ikke vike når høyrefolk snakker om fri
heter. Hvilke friheter tilbyr høyrefolk 
det store flertallet i verden? Frihet til å 
sulte, frihet til å selge sin kropp, frihet 
til å sove i gata, frihet til å rote i søppel, 
frihet til å ikke kunne uttrykke seg, fri
het for de rike til å forurense? 
 Det nye partiet Rødt skal kjempe 
for friheter, ja! Frihet til å være mett, 
frihet til å gå på skolen, frihet til å ha en 

anstendig jobb, frihet til å sove trygt, 
frihet til å puste frisk luft, frihet til å 
ikke oppleve krig! I dag vil jeg under
streke en ting som er viktig for meg og 
viktig for de kommende generasjoner. 
Vi har tidligere i RV, AKP og RU aner
kjent at innvandrere har spilt en viktig 
rolle i norsk historie og har bidratt til 
vår politiske, økonomiske og kulturelle 
utvikling. Innvandring har også ført til 
større mangfold i kunnskap, i livssyn og 
tradisjoner. 
 Vi kan heller ikke se bort fra at 
innvandring skaper problemer. Vi skal 
ikke idealisere situasjonen, men vi vil 
belyse at mange av disse problemene er 
menneske og samfunnsskapt, og dette 
kan mennesker i felleskap forandre. 
Alle må være villige til å gjensidig lære 
av hverandre og til å la seg påvirke av 
hverandre. Vi vil gå fra holdningen om 
«vi og dem» til ideen om «vi i felleskap».  
Store og dramatiske hendelser i Norge 
og verden har i de siste årene aktualisert 
debatten om rasisme og understreker 
behovet for en styrkning av de anti
rasistiske motkreftene. 
 Rødt skal være flinkere til å ta denne 
kampen! Dere må love meg dette!
 
Dikteren Pablo Neruda sa: 
Blant menneskene, 
som den levende vinden,
og ut av den innestengte ensomhet går jeg
til de utallige kampene, 
fri fordi din hånd kommer til min 
og erobrer ukuelige gleder.
 
Rødt til kamp! 
Takk, kamerater! 

Ana Taylor Lopez, nestleder i Rødt Foto: Christin Aamodt

en total omveltning av kapitalismenei historisk 
hending!
Ingrid Baltzersen, nestleiar i Raudt

Stiftinga av Raudt er ei historisk hen
ding. For nokon er det nok litt vemodi 
at me legg ned dei to partia som folk har 
vore med i mange år. Men eg meiner at 
dette viser noko av styrken vår, at me 
ser kva som er nødvendig og organise
rer oss i forhold til det.
 Noko me har jobba godt med i både 
RV, AKP og Raud Ungdom er inter
nasjonal solidaritet og kamp mot krig, 
og me har tungt vore med i organiserin
ga mot krigen i Irak og Afghanistan. 
 Me står no i ein situasjon der regjer
inga trappar opp støtta til USA sin 
folkerettsstridige krig i Afghanistan. 
Det blir hevda at ISAFstyrka driv med 
stabilisering og bistand for befolkninga 
i Afghanistan i eit begrensa område. 
Men realiteten er at ISAFstyrka har 
ansvar for USA sin krig i Afghanistan, 
og det er då same om ein sender sol
datar til sør eller nord. Vårt bidrag i 
Afghanistan avlastar også USA si krig
føring i Irak, og gjer Noreg til medskul
dig der.
 Så noko av det første Raudt skal 
gjera er å kreva: Hent soldatane heim! 
Ingen norske soldatar heim i kister!
 Fredsinitiativet har til no ikkje klart 
å mobilisera for å henta soldatane heim. 
Det er fordi mange av dei som har 
vore med i leiinga der, og også ein del 
av medlemsorganisasjonane, ikkje vil 
utfordra regjeringa.

Fra en av mange lignende demonstrasjoner.  Foto: akp.no



Rødt nytt – nr. 3/2007 mars �STIFTELSEN AV RØDT

Stiftelseserklæring
dette er Rødt!
I dag, 11. mars 2007, har Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes 
kommunistparti (AKP) gått sammen om å lage et nytt parti: Rødt. 
Rød Ungdom blir partiets ungdomsorganisasjon. Rødt arbeider 
for et samfunn hvor frihet, økonomisk rettferdighet, internasjonal 
solidaritet og hensynet til naturen er satt i sentrum.

Denne samlinga på den revolusjonære venstresida er bare starten. Det er nå 
utforminga av det nye partiet skjer. I denne prosessen inviterer vi med alle som 
ønsker et nytt samfunn og som er enige i at det trengs et nytt parti som redskap 
i den daglige klassekampen. Vi vil skape et nytt parti fordi en annen verden er 
mulig og nødvendig.
 I 2007 vil vi likevel gå til valg som Rød Valgallianse, på grunn av partilovens 
bestemmelser.
 Den rødgrønne regjeringa viderefører på viktige områder den samme poli
tikken som Bondevikregjeringa.

I dag er kapitalismen det dominerende økonomiske systemet i verden. 
Konkurransen om å bli størst og rikest fører til utbytting, krig og rovdrift på 
mennesker og miljø. Kapitalismen er et hinder for utviklinga av en rettferdig 
verden og en trussel mot livet på jorda.
 Rødt mener at en annen verden er mulig – uten utbytting, undertrykking og 
nød. Vi vil arbeide for en sosialistisk forandring i Norge og i hele verden. Vi vil 
et samfunn hvor den økonomiske makta er i hendene på arbeidsfolk. Vi vil et 
demokratisk og sosialistisk samfunn som styres etter mål om økologisk balanse, 
individuell frihet, kvinnefrigjøring, sosial rettferdighet og avskaffing av fattig
dom. Vi vil en verden som er bygd på menneskerettigheter, fellesskapsløsnin
ger, frihet og internasjonalt samarbeid. Vi vil en verden der undertrykte men
nesker gjør opprør mot overgrep og utbytting, og at menneskene blir i stand til å 
skape en framtid der de selv tar makta – gjør revolusjon. Vi vil bidra til å skape 
grunnlaget for at menneskene kan utvikle et samfunn uten undertrykte og 
undertrykkere: Et klasseløst samfunn, der du yter etter evne og får etter behov.
 Vi trenger et feministisk arbeiderparti som er i kommunestyrer, fylkesting og 
på Stortinget. Vi trenger et parti som samtidig er en aktiv kraft der det viktigste 
skjer: på grunnplanet i fagbevegelsen, kvinnebevegelsen, bonde og fiskarlag, 
miljøbevegelsen, det antirasistiske arbeidet, antikrigsarbeidet og Nei til EU.
 Rødt er et parti med store mål. Vi har medlemmer med allsidig og lang erfa
ring fra folkevalgte organ, fra fagbevegelsen, fra kvinnebevegelsen, fra miljø
kampen og fra internasjonalt solidaritetsarbeid. Vi har ungdommer, feminister, 
antirasister, innvandrere og kulturaktivister.
 Vi ønsker å være et parti preget av åpenhet og gjensidig respekt, hvor uenig
het verdsettes og politikk utvikles i et arbeidsfellesskap.
 Bli med i arbeidet for å gjøre en ny og bedre verden mulig!

Rødt står opp mot dette:
• Vi vil være med i kampen mot at Norge deltar i okkupasjon og 

angrepskriger i Afghanistan, Irak eller andre steder i verden.
• Vi vil delta i aksjoner når regjeringen fortsetter angrepene på 

pensjon og sykehus.
• Vi vil stanse regjeringas videreføring av den harde linja overfor 

asylsøkere og flyktninger.
• Vi vil ha handlekraft mot rasisme og annen diskriminering i 

arbeidslivet, boligmarkedet og samfunnslivet ellers.
• Vi vil være med å presse på for at Norge skal legge ned veto mot 

EUs tjenestedirektiv for blant annet å unngå økt sosial dumping.
• Vi vil oppheve regjeringas boikott av den palestinske regjeringa 

og jobbe for boikott av okkupanten Israel.
• Vi vil støtte de fattige landene i kampen mot den nyliberale 

globaliseringen.
• Vi vil ha oppfylt løftene om rett til heltidsjobber og at skift og 

turnus skal likestilles.
• Vi vil reise kravet om sekstimersdagen, likelønn og kvinners 

økonomiske selvstendighet.
• Vi vil slåss for en politikk som skaper arbeid, bosetting og sosial 

trygghet i hele landet.
• Vi vil forsvare hjemfallsretten og si nei til privatisering, også av 

fiskeressursene.
• Vi vil arbeide mot konkurranseutsetting og for velferdsstaten.
• Vi vil kjempe for en radikal omlegging av miljøpolitikken slik 

at Norge kan gi sitt bidrag til å snu utviklinga mot en voksende 
klimakatastrofe.

• Vi vil støtte kampen for samers og nasjonale minoriteters rettigheter.
• Vi vil arbeide for at Norge skal melde seg ut av Nato.

Fra en av mange demonstrasjoner mot tvangsutsending av afghanske flyktninger 
Foto: akp.no 

Uttalelse fra stiftelseslandsmøtet:

Slutt på lønn etter kjønn!
Menn i Norge har i snitt over 50 % 
høyere inntekt enn kvinner, og 
17 % høyere lønn. 
Dette har store konsekvenser for leve
forhold, muligheter og makt, og slår ut 
innenfor alle yrker og bransjer, selv om 
tallene varierer. Flertallet av de fattige 
i Norge er kvinner som lever alene og 
kvinner med barn. Likevel blir denne 
forskjellen ikke tatt alvorlig som et 
samfunnsmessig problem. 
 Det er ikke mangel på fakta eller 
mulige tiltak. 47 % av de yrkesakti
ve kvinnene jobber i offentlig sektor. 
Regjeringa har her mulighet til å øke 
lønna direkte gjennom politiske vedtak. 
Dette ville samtidig sette en norm for 
kvinners lønn, som også ville ha betyd
ning for kvinner i privat sektor. Det 
ville også være et viktig bidrag til å øke 
antallet hender i eldreomsorgen. 

Nei til individuelle tillegg
Kampen for likelønn støter også mot 
lønnssystemer med stadig større vekt 
på individuelle tillegg – dette gjør det 
systematisk vanskeligere å heve lønna 
for store kvinnegrupper. Rødt mener at 
et samarbeid om å få slutt på lønn etter 
kjønn må stå på to bein: Alle kvinner må 
ha ei lønn og leve av som det også går 
an å forsørge unger på; dette innebærer 
at de lavtlønte må heves. Samtidig må 
kvinner få lønn for utdanning, kompe
tanse og ansvar på lik linje med men; 
i dag er det særlig kvinner med høy

skoleutdanning som har lavere lønn 
enn menn med tilsvarende utdanning. 

strakstiltak
Rødt vil arbeide sammen med alle aktu
elle krefter i fagbevegelsen og kvinne
bevegelsen for å gjøre slutt på forskjel
lene i lønn og ressurser mellom kvinner 
og menn. Bare organisering og mobili
sering på grunnplanet kan gi resultater. 
Vi vil utfordre regjeringa til å sette i 
verk følgende strakstiltak: 
• umiddelbart sette av en pott for 
heving av kvinners lønn i forbindelse 
med tariffoppgjøret i 2007 og varsle at 
det kommer en betydelig større pott i 
2008. Det er mulig å tenke seg at halv
parten av potten kunne gå til direkte 
lønnsheving i kvinnedominerte yrker 
og halvparten til mer differensierte til
tak som organisasjonene fant effektive. 
Potten kunne disponeres i et samarbeid 
mellom hovedorganisasjonene og kvin
nedominerte forbund. 
• gjennomføre forsøk med sekstimers
dagen slik at både kvinner og menn kan 
jobbe full tid og ha full lønn. 
• sørge for at statens lønnspolitikk er i 
tråd med en målsetting om likelønn og 
begrenser markedets innflytelse gjen
nom redusert vekt på lokale forhandlin
ger og individuelle tillegg 
 Rødt vil samtidig utfordre kommu
nestyrer og fylkesting til å ta ansvar for 
livsmulighetene for kvinnene blant sine 
innbyggere og støtte kravet om en slik 
pott.
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Rødt nytt stilte to spørsmål 
til noen av dem som var på 
landsmøtet som stifta Rødt: 
1. Hva er du engasjert i?
2. Hva håper du det nye partiet 
skal føre til?

maja strickert, Trondheim

1. For min egen del er det Palestina
arbeid som er mest nærliggende, spe
sielt har flyktningenes rett til å vende 
hjem blitt en hjertesak etter et arbeids
opphold i en palestinsk flyktningeleir 
for noen år siden.
 2. Jeg synes det er vanskelig å skulle 
vedta seg til enighet, men opplever at 
det nye partiets grunnlag i større grad 
åpner for forskjelligheter, samtidig som 
jeg håper at vi i framtida skal legge mer 
vekt på å være tydelige på hva vi mener, 
framfor å bli enige for enighetens skyld. 
 For meg er det viktig at vi evner å 
synliggjøre det gode politikken vår. I 
Trondheim har vi for eksempel kjempe
flinke mennesker som sitter i bystyre
gruppa og får gjort mye fornuftig der, 
uten at vi er flinke nok til å koble det 
arbeidet med resten av organisasjonen 
og vise det til resten av Trondheims 
befolkning. 

elise malde, stavanger

1. Kampen for velferdsstaten, kvinne
kamp og motstanden mot EU er det 
som har engasjert meg sterkast dei sein
ere åra. Eg må ikkje gløyme målsak og 
miljø. Eg har eit mål om at yngstemann 
på fire skal ha mulighet for nynorsk 
som hovedmål når han startar på sko
len. Gjennom politisk arbeid i RV har 
eg fått jobbe med kommune og fylkes
politikk. 
 Dagens politikk er prega av mange 
paradoks – for eksempel: Synkende val
deltaking parallelt med aukande komm
unale oppgåver og budsjett. Krav om 
meir leiing, men minkande handlings
rom for leiarar. Stadig meir velutbygde 

lokale parti, men utan ei tydeleg avspei
ling av partiskille når oppgåvene skal 
utføres. Ønske om meir lokalt sjølv
styre, men ei sterk statlig styring av 
velferdstilboda. 
 2. Eg håper at Rødt vil føre til ei 
brei samling av folk til venstre for den 
sittande regjeringa. At vi saman skal få 
til å bygge opp ei brei folkeleg rørsle, 
samtidig som vi utviklar nye politiske 
verktøy til bruk i kampen for ei betre 
verd!

Jørn magdahl, Nøtterøy

1. Kanskje har dette vært en fusjon 
av to partier, men forhåpentligvis er 
dette bare starten. Det partibyggende 
Arbeiderforum, som nå er dannet av 
fagorganiserte i El & ITForbundet, 
viser at det er et potensiale også uten
for våre egne rekker. Jeg er opptatt av å 
skape et breiere parti, som kan stå som 
et alternativ for flere mennesker som 
ser at det trengs forandring! I dag er 
jeg gruppeleder for Felleslista av RV og 
SV på Nøtterøy, som er den nest største 
gruppa i kommunestyret der.
 2. RV lokalt har hatt en fornuftig 
måte å presentere politikken sin utad: 
Som et parti med standpunkter i for
hold til en rekke av de spørsmåla som 
folk er opptatt av. Ved å kombinere RVs 
ytre styrke med AKPs vekt på organi
sering, kan vi oppnå mye. 

kari Celius, oslo

1. Alle fagligpolitiske spørsmål, egent
lig. Som tillitsvalgt i et statsforetak 
som driver med bygg og anleggsvirk
somhet, har jeg de siste årene vært 
særlig opptatt av kampen mot sosial 
dumping. 
 2. Jeg håper at partiet skal klare å nå 
arbeiderklassen med sin politikk – bli 
et arbeiderparti i både sinn og skinn. 
Jeg håper også at partiet nå skal bli mer 
synlig med standpunktene sine i faglig
politiske spørsmål, men her er jeg nok 
bare moderat optimistisk. Både RVere 
og AKPere har som enkeltpersoner 

hatt viktige roller i fagbevegelsen og 
i kampene som har vært ført, men de 
viser ikke fram at dette faktisk er par
tiet sin politikk. Tvert imot har vi en 
tradisjon for å ville dekke over vår egen 
rolle i de ulike bevegelsene der vi del
tar. Kanskje det også er en del av svaret 
på hvorfor RV ikke har fått uttelling for 
dette i form av økt oppslutning ved valg.
 Jeg håper at Rødt vil trekke til seg 
større deler av den politiske venstresida 
enn de to partiene som vi har lagt ned, 
har gjort. En forutsetning er at Rødt 
viser seg som en tydelig, åpen og udog
matisk organisasjon. Da vil vi kunne 
trekke til oss folk som nå ligger og 
vaker i utkanten av SV og AP, og som 
leiter etter et alternativ. 

maria sriharan, Tromsø

1. Jeg ønsker å jobbe med antirasisme 
og innvandrere. For eksempel får inn
vandrere i Norge ikke tilstrekkelig 
morsmålsundervisning, sjøl om dette 
er hjemla i loven. Dersom de får mulig
heten til å lære seg sitt eget mors
mål skikkelig, blir også norsken bedre. 
Dette er fordi de får et bedre grunnlag 
for å lære seg et nytt språk. Men når 
dette ikke skjer, så får vi et a og blag i 
arbeidsmarkedet. Og så ønsker jeg sjøl
sagt å arbeide med eldreomsorgen! Jeg 
er assistent i eldreomsorgen i Tromsø.
 2. At vi får ett parti er bra. Da kan 
Rød Ungdom samle seg, og vi slipper 
dobbeltorganiseringa med både RV og 
AKP. Dette åpner for større fora å dis
kutere i – og navnet er også bra! Rødt!

svein olsen, bodø

1. Skulle jeg plukke ut en hjertesak, 
er det Palestinaspørsmålet. Den lang
varige undertrykkinga og okkupasjo
nen har vart siden 1936. Jeg har vært 
der nede mange ganger og har jobba i 
landsbyer og flyktingeleirer i de okku
perte områder som tannlege. Jeg har 
også deltatt i Palestinakomiteens helse
team.
 2. Jeg håper at vi skal klare å bli 

større her i Norge. Jeg har bodd i Vågan 
i tretti år og har jobba i kommunesty
ret. Potensialet er tosifra i prosentandel 
av stemmene. 
 Vi må lage et arbeids og debattkli
ma i partiet slik at vi kan få til en offen
siv. Jeg håper at dette er det siste møtet 
der folk blir presentert som akper 
og ikkeakper, at vi slipper den slags 
stempel i panna framover. 
 Jeg har drevet med politikk nesten 
like lenge som jeg har spilt fotball. Og 
jeg har lært mye om å drive kollektivt. 
Der har vi en lang vei å gå. Nå har vi 
muligheten til å starte på den veien. 

beret Werner, oslo

1. Eg er mest oppteken av å stoppe 
deportasjonen av dei afghanske flykt
ningane. 
 2. Eg håper at det nye partiet kan bli 
ein stad der folk kan jobbe samen om 
alle saker – og som mange forskjellige 
har lyst å jobbe i. 

maren Rismyhr, oslo

1. Utdanningspolitikk, sekstimars
dag og lokal bydelspolitikk. Når det 
gjeld utdanningspolitikken, har me 
laga ei front mot den nyliberale skule
politikken, som dei andre partia har 
stor einighet om. I Oslo kjempar me for 
å få vekk den lokale lønna til lærarar. 
 2. Eg håper at Raudt tar tak i kamp 
for sekstimarsdagen. Det landar ofte 
som andre eller tredje sak – det kjem 
aldri heilt opp. Dersom Raudt skal bli 
eit feministisk parti, må dette tas tak i 
på ein heilt anna måte. Kanskje mann
lege kameratar forstår kva det betyr for 
kvinnene – dette er ei utfordring for 
mennene i partiet. Dette er den vik
tigaste saka for å oppnå likelønn – og 
ikkje minst for å gi folk eit betre liv. 
 Raudt må etablere levande og dis
kuterande lag over heile landet. Me må 
vera ei viktig kraft i antikrigsarbeidet; 
det vil eg vera med på.
 Men det viktigaste er å laga ein bra 
partikultur, som er open for fleire. 

meninger på stiftelseslandsmøtet
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Hvis dere har hørt om de opplevelsene 
mange av etiopiske asylsøkere og flykt
ninger bærer med seg, ville dere komme 
til konklusjonen at «å være kvinne er 
egentlig en forbannelse i Etiopia». 
  Å være i politisk opposisjon er gene
relt en livstruende tilværelse i Etiopia, 
både for menn og kvinner. Etiopiske 
kvinner har på lik linje med menn 
uttrykt sin misnøye med den etiopiske 
udemokratiske regjeringen. De har del

tatt i demonstrasjoner, sivile ulydighets
kampanjer, og de har også spilt en stor 
rolle som opposisjonsledere på ulike 
nivå. Dette faktum er kjent blant alle 
menneskerettighetsorganisasjoner og 
internasjonale medier. Svaret på kvin
nenes kamp for demokrati, menneske
rettigheter og rettferdighet er åpenlyse 
drap på demonstranter på gata, vilkår
lig fengsling og tortur i ulike militære 
leire og fengsler.

Taushet
Det verste med å være kvinne i Etiopia 
er at mange lider i taushet; når de blir 
utsatt for seksuell mishandling og tra
kassering. Dette gjelder ikke bare kvin
ner som deltar i opposisjonsaktiviteter, 
men også de som har tilknytning til 
de politiske aktivistene. Mange gifte 
kvinner, mødre og unge jomfruer har 
blitt utsatt for grusomme seksuelle mis
handlinger. Det som har bidratt til den 
tause lidelsen, er først og fremst en kul
tur som ikke er åpen i forhold til temaer 
som handler om sex og samleie.
 Det andre grunnen som bidrar til 
den tause lidelsen, er en høy risiko for 
å bli infisert med HIV og det stigma 
som er knyttet til det. Å snakke om 
det åpent kan medføre at mishandlerne 

utsetter ofrene for enda sterkere straff 
og trakassering. Når kvinnene lider 
av skam og maktesløshet, er det lett å 
klandre seg selv for mishandlingen.

Tusener
Akkurat nå er det tusener av etiopiske 
kvinner i alle aldersgrupper som lider 
av traumatiske opplevelser de har gått 
gjennom, hovedsakelig på grunn av 
seksuell mishandling og trakassering. 
Det er grunnen til at jeg sa til dere at 
jeg ikke kom med et godt budskap, men 
elendighet, skuffelse og hjelpeløshet.
 Mange av oss etiopiske asylsøkere 
og flyktninger i Norge har opplevd slike 
grusomme mishandlinger, men vi er 
tvunget til å leve i stillhet og lide uten å 

dele det med noen andre.
 De som lider i Etiopia har ingen 
stemme eller mulighet til å reagere 
under et brutalt regime som er raskere 
til å skyte enn beskytte. Men vi som 
står her foran dere, har et moralsk og 
etisk ansvar for å dele etiopiske kvin
ners smerte og lidelse.
 Til slutt ber jeg dere på vegne av de 
maktesløse etiopiske kvinner til å bidra 
til å hjelpe ofrene både i Norge og flykt
ningleire som finnes i Kenya og Sudan.

 Les mer:

www.amnesty.no

Fra kvinner uten stemmer i etiopia!

Å selge er en svir
Ivar Hellesnes har tatt initiativet til en aksjonsdag for 
Klassekampen lørdag 14. april. Hvorfor?

Erik Ness

Stiftelseslandsmøtet i Rødt vedtok 
denne hilsenen: 
 «Stiftelseslandsmøtet i Rødt gratu
lerer Klassekampen med 30årsjubileet 
som dagsavis 1. april, og med rekord
opplaget på 10 109. Klassekampen er en 
viktig fanebærer for sentrale verdier på 
norsk venstreside. I den antiimperia
listiske kampen, i kampen mot EU, for 
sekstimersdagen og mot tjenestedirek
tivet gir Klassekampen nyttig kunnskap 
og nødvendig ammunisjon.
 Klassekampen sprer daglig nyheter 
og kommentarer fra et annet ståsted 
enn resten av norsk presse, og er en 
sentral felles debattarena for hele ven
stresida.»
 Den nesten 40årige historia er ulø
selig knytta til tusenvis av aktivisters og 
andre gode venners gratisarbeid. Med 
løssalg og abonnementsverving, jevn
lige pengeinnsamlinger, budombæring 
og kjøring, produksjonsarbeid på bil
ligste måte, gratisskribenter og tipsere. 
AKP som stifter og eier har vært orga
nisator hele veien, og langt flere har del
tatt i støttearbeidet. En dugnadsinnsats 
uten sidestykke.  

behov for aktive venner
Som en liten dagsavis, har Klassekampen  
hele tida vært avhengig av støttenett
verket utenfra for å overleve, i et mar

ked der storavisenes  økonomi legger 
premissene for andres vilkår. Hvor vik
tig det er at avis og støttenettverk er 
venner, fikk vi et eksempel på i 1997, 
da avisa gikk med et alvorlig under
skudd, hadde negativ egenkapital og et 
synkende abonnementstall fra et opp
lag på 10 042 i 1992 til 7169 ved start
en av 1997. Flere ting måtte gjøres 
– politisk, økonomisk, organisatorisk: 
Jon Michelet ble ny redaktør, og en 
aksjeutvidelse ble vedtatt. Avisas venn
er solgte (og kjøpte) aksjer for 5,7 mill
ioner kroner i 1998. 
 Jon Michelet og den nye staben gjor
de en kjempeinnsats for å få skuta på 
kjøl igjen etter konfliktene som oppstod 
på grunn av redaktørskiftet. Opplag og 
økonomi ble snudd fra minus til pluss, 
avisa fant tilbake til gamle lesere og nye 
kom til. Tabloidform og signerte ledere 
ble innført. Avisa stod sin prøve som 
antiimperialistisk prosjekt mot angrep
et på Jugoslavia og mot norsk krigsdel
takelse. 
 Bjørgulv Braanen kom inn i avisa 
og tok over som redaktør i 2002, og har 
fortsatt den klare antiimperialistiske 
kursen. Avisa har blitt en viktig arena 
for debatter på venstresida, og opplaget 
har steget. Jeg slutter meg helt til hilsen
en fra landsmøtet i Rødt, og oppfordrer 
venner av Klassekampen til å selge avisa 
på gata den 14. april.

Klassekampen – 30 år som dagsavis
Klassekampen kom ut med sitt første nummer i 1969. Dagsavis 
ble den fra 1. april 1977. Avisa feirer dette 30-årsjubileet i vår.

Jorun Gulbrandsen 

– Det viktigste er å la Klassekampen 
beholde det preget den alltid har hatt, 
med salg, verving av abonnenter, inn
legg fra folk som bryr seg. Avisa favner 
bredt, og det må den gjøre. Vi som vil 
ha Klassekampen, må opprettholde akti
viteten, sjøl om enkelte av oss kan være 
uenig i ting avisa står for. For avisa er en 
åpning for å se verden på en annen måte 
enn det som er vanlig i mediene. Mot 
EU og tjenestedirektivet, mot Nato, 
for AFP og mot pensjonsreformen, for 
sekstimersdagen, mot norsk deltakelse i 
krigen i Irak og Afghanistan. 
 Avisa er enestående i europeisk 
sammenheng. Sosialistiske og radikale 
utlendinger som får høre om den, blir 
himmelfalne over at det finnes ei slik 
råk.
 – Men bryr Klassekampen seg lenger 
om gateselgere?
 – Jeg har skjønt at ledelsen ikke ser 
noe potensiale i salg på gata. Men gate

salget er en reklameplakat. Det viser 
at noen bryr seg så mye om avisa at de 
selger den høyst frivillig på lørdagen. 
En kommer i hyggelige diskusjoner. En 
verver abonnenter. En viser at avisa er 
der den også hører hjemme, – på gata.
 – Hvor mange steder blir det salg 14. 
april?
 – Målet er 50. Vi er nesten 40 nå. 
Det er veldig bra. Jeg håper at det fører 
til at flere får lyst til å fortsette. Sjøl 
synes jeg det er en sann svir å stå og 
selge aviser i to timer. Og denne gangen 
skal jeg dele ut treukersabonnementer 
– helt gratis! 
  Det var også oppfordringa fra lands
møtet i Rødt:
 «Landsmøtet oppfordrer derfor våre 
lokallag og medlemmer til å stille opp 
som selgere av KK på aksjonsdagen 14. 
april, og til aktivt å verve nye abonnent
er til avisa, blant annet ved å gi bort 
gratis tre ukersabonnementer.»
 Blir du med? Skriv til Kenneth på 
Klassekampen: jubileum@klassekampen.no

AbonnER på 
KLASSEKAMpEn

tELEfon 22 05 95 00
AbonnEnt@KLASSEKAMpEn.no

8. mars holdt flyktningen Mercy Abraham fra Etiopia en tale uten-
for regjeringsbygninga i Oslo. Blitz arrangerte en demonstrasjon i 
solidaritet med etiopiske kvinner. Her er utdrag fra hennes tale.

Mercy Abraham Foto: Rødt nytt

Bilde fra demonstrasjonen Foto: Rødt nytt
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VeSle KAmeRAt lUndeFUgl 
Kjersti Ericsson

Vesle kamerat lundefugl
vi står på samme side
vi er som gamle kjenninger
fra hustrige morgentimer
når sjarken kom inn
med nattens fangst.
Vesle sjøpapegøye
som aldri savnet palmestrand
var det derfor din lave hilsen
jog varmen i kroppen
nesten som en kopp kaffe?

Snoen biter fremdeles. 
Men sjarker og lundefugler
blir færre år for år.
Ungene dine
forgiftes i egget
ungene mine 
forgiftes i byen
og din lave hilsen
betyr noe annet nå:
Hvor lenge
skal giftmorderne
gå løse?

Vesle kamerat lundefugl
vi har en hilsen tilbake:
Vi står på samme side.
I enhetsfronten
har vi gjort en liten plass
for lundefuglen.

Til Rødt, på stiftelsesdagen!
Jeg har lyst til å begynne med å gra
tulere så mye med dagen! Etter mange 
år i miljøbevegelsen vet jeg en del om 
hvor vanskelig det er å samle seg til å 
bli enige om en felles vei, selv om man 
tenker seg til samme mål ...
 Det er mange kamper det er viktig å 
kjempe. Jeg vil be dere prioritere kam
pen for miljøet. Ingen partier har i dag 
lov til å nedprioritere miljø, det står så 
dårlig til med denne kloden at vi alle 
har en plikt til å kjempe for miljøet. Jeg 
vil be dere prioritere kampen mot kli
maendringer og miljøødeleggelser når 
dere utformer politikken deres, og når 
dere utøver denne politikken – hver 
dag. Jeg vil be dere prioritere miljø når 
dere sier hva dere kjemper for i valg
kampen. 

kårstø
Kampen for miljøet står hver dag. Den 
står om de enkelte sakene. Den hand
ler om at løftet om et renseanlegg på 
Kårstø må holdes. Om at renseanleg
get på Mongstad må bygges i denne 
stortingsperioden. Om at støtten til 
kollektivtransporten ikke må kuttes, 
slik at folk har et alternativ til å kjøre 
bil. 
 Men det er også en mer overordnet 
kamp. Det er en kamp om at hensy
net til miljøet skal ligge til grunn når 
beslutninger tas og penger bevilges. At 
miljøpolitikken ikke er en egen liten 
sektor som Helen Bjørnøy skal drive 
med, men at alle må forholde seg til de 
konsekvenser for miljøet det har når de 
utøver sin politikk. 

det haster
Den kampen er helt nødvendig å ta. 
For klimaendringene er farlige, de er 
urettferdige, og de er allerede i gang. 
Det er bare en måned siden FNs klima
panel kom med første del av sin fjerde 
hovedrapport – den viser at det haster 
enda mer å redusere utslippene enn vi 
trodde. 
 Allerede i 1998 slo Røde Kors fast at 
det er flere mennesker på flukt fra mil
jøkatastrofer enn fra krig. I fjor kom en 
rapport fra Christian Aid som sier at i 
løpet av dette hundreåret kan 182 milli
oner mennesker i Afrika sør for Sahara 
dø av sykdommer direkte forårsaket av 
klimaendringer.
 Det viser at klimaendringene er mer 
enn et miljøproblem – det er et utvi
klingsproblem.
 De rammer ikke bare gjennom dra
matiske naturkatastrofer, de rammer 
gjennom økt sykdomsspredning blant 
verdens fattigste.

Urett
Og kanskje mer enn noe annet er kli
maendringene et urettferdighetspro
blem. Det er verdens fattigste som 
rammes, men det er vi – verdens rikeste 
– som har skapt problemet. Det er vi 
som har tatt festen, og noen andre får 
dagen derpå. Det sier seg selv at det er 
ikke riktig. 
 I disse tider der krigen mot terror 
er et av de heteste politiske temaene, vil 
jeg minne om hva Hans Blix, som ledet 
FNs våpeninspektører i Irak, har sagt: 
jeg er reddere for global oppvarming 
enn noen militær konflikt. Da er det 

så riv ruskende galt at forsvarsdeparte
mentets budsjett er ti ganger større enn 
miljøverndepartementet sitt. 

kutte med 50 prosent
Det snakkes mye om et bredt klimafor
lik for tiden. Og kanskje er det riktig 
at vi trenger stabile og breie forlik som 
kan sikre langsiktighet i klimapolitik
ken. Men det hjelper ikke dersom for
likene ikke blir bra.
 Norge må kutte våre utslipp med 
femti prosent før 2020.
 Det er mulig og nødvendig. Det må 
vi klare, fordi
 • norske utslipp øker år for år. 
 • Norge er verdens rikeste land, hvis 

ikke vi skal ta oss råd, hvem skal da 
gjøre det?

 • vi har tjent vår rikdom på olje, gass 
og eksport av klimaendringer

 • og vi må være et foregangsland – det 
eneste som kan få det internasjonale 
klimasamarbeidet videre, er dersom 
noen land går foran og viser at det 
er mulig å kutte utslipp dramatisk 
og raskt. Norge må bli selve beviset 
på at store utslippskutt er mulig å 
gjennomføre. 

Jeg håper dere vil bidra til å løfte miljø
kampen videre. 
 Kampen står hver eneste dag. Og 
dere er hjertelig velkommen med i 
den.
 Gratulerer så mye, og lykke til!

Vår plikt er å kjempe for miljøet
Ingeborg Gjærum, nestleder i Natur og Ungdom, holdt denne 
hilsningstalen på Rødt sitt stiftelseslandsmøte.

Ingeborg Gjærum Foto: Rødt nytt

Landsmøtet i Rødt går i mot den plan
lagte seismikkskytinga midt i de mest 
fiskerike områdene utenfor Lofoten og 
Vesterålen. Det er store hull i kunnskap
en om konsekvensene av slik trykkbølge
skyting under vann. Det vi allerede vet, 
er nok til å kreve at disse planene stop
pes.
 En gjennomføring av planene vil 
hindre fisket, både på grunn av areal
konflikter på havet og ved at fisken 
blir skremt. Forskning viser også at 
fiskelarver dør i områder nær seismikk
aktiviteten. Den eneste hensikten er å 
kartlegge nærmere sannsynligheten for 
olje og gass under havbunnen. Analyse 
fra tidligere undersøkelser tyder på at 
kysten av Lofoten og Vesterålen kan 
være det mest lovende området som er 
igjen langs norskekysten – også kalt olje
industriens indrefilet. Samtidig er dette 

anerkjent som et av de mest sårbare 
områdene langs norskekysten.
 Klimaendringene fører til høyere 
havtemperatur, påvirker Golfstrømmen, 
gir økt surhetsgrad, øker vannstanden 
og endrer saltinnholdet. Dette og andre 
mulige endringer vil forstyrre dagens 
vandringsmønster til fisk og dyrelivet 
ellers i havet. All oljeaktivitet i disse 
områdene vil bidra til å fremme disse 
virkningene av menneskeskapte klima
endringer.
 Oljevirksomhet og bruk av olje og 
gass som energikilde er den største trus
selen for fortsatt global oppvarming og 
klimaforandringer. Kampen mot seis
mikkskyting, som er en forberedelse 
til oljevirksomhet utenfor Lofoten og 
Vesterålen, er derfor en del av kampen 
mot klimaforandringene.
 Les hele uttalelsen: www.roedt.no

Uttalelse fra stifelseslandsmøtet:

Stopp planlagt seismikkskyting 
utenfor lofoten og Vesterålen

www.nu.no
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Jo Skårderud

Plassen der Ungdomshuset stod, likner 
nå mer på en parkeringsplass enn et 
kultursenter. Kampen er over, og nok 
engang var det politikerne som vant. 
Kampen om Ungdomshuset lærer oss 
at i Danmark trenger du verken være 
homse eller innvandrer for å bli diskri
minert. Det holder å kle seg stygt.

Litt historie 
I 2001 la Københavns daværende bysty
re Ungdomshuset, danskenes svar på 
Blitzhuset, ut for salg . Beslutningen 
var et slag under beltestedet. Huset 
var nemelig gitt i gave til Københavns 
ungdom på 1980tallet. Nå ble gaven 
uten videre trukket tilbake. Brukerne 
av huset samlet inn tusenvis av under
skrifter, appellerte til politikerne og 
dro med seg kulturpersonligheter, alt 
til ingen nytte.

«skamplett»
Politikerne mente huset var en skam
plett for København og holdt på sin 
avgjørelse om å selge huset så raskt 
som mulig. Ikke overraskende var det 
ikke mange som var spesielt interes
sert i å kjøpe huset, på tross av dets 
sentrale beliggenhet og enorme størrel
se. De fleste eiendomshaiene holdt seg 
langt unna det politisk betente vepse
bolet Ungdomshuset utviklet seg til å 

bli. Brukerne gjorde det klart at den 
som kjøpte huset, kjøpte det med fullt 
inventar og brukere, med alt det måtte 
innebære.

Faderhuset
Heldigvis for kommunen var ikke red
ningen langt unna. Den fanatiske krist
ne sekten «Faderhuset», ledet av sel
verklært profet Ruth Evensen, kjøp
te det gigantiske huset til spottpris. 
Salget medførte en årelang strid i ret
ten, kombinert med støttemarkeringer 
og aksjoner til støtte for Ungdomshuset. 
Titusener har siden den gang gått i 
gatene for Københavns eneste sjølstyrte 
ungdomshus, uten at politikerne har 
rikket seg en centimeter. 

Tap i retten
Ungdomshuset tapte sin siste anke i 
slutten av 2006. Københavns overbor
germester Ritt Bjerregaard erklærte at 
dette ikke lenger var en sak for politi
kerne, men for politiet. Ungdomshusets 
brukere barrikaderte sitt eget hus og 
erklærte at huset var og skulle forbli 
deres. De hadde bygd det, de hadde eid 
det i over 20 år og ingen kommunepoli
tiker skulle ta fra dem deres eiendom.

Fritidstilbud
Man kan spørre seg hva Københavns 
politikere hadde å tjene på å kvitte 
seg med Ungdomshuset. Egentlig burde 

de ha støtta helhjertet opp om det. 
Ungdomshuset hadde ca 10 000 ung
dommer innom i året. Det hadde egen 
radio, egne filmklubber, kafeer, øvings
lokaler og puber. Det var rett og slett 
et komplett fritidstilbud til tusenvis av 
ungdom. Hvor mye mottok huset i støt
te fra kommunen for driften? Absolutt 
ingenting. Uten å ha de nøyaktige talle
ne på bordet, kan man være sikker på at 
Ungdomshuset sparte København kom
mune for millioner av kroner i året. De 
ga et tilbud til unge, et tilbud kommu
nen ellers hadde måttet betale for. Det 
var altså ikke av økonomiske årsaker at 
Ungdomshuset måtte fjernes – årsakene 
var utelukkende ideologiske.

kritiske grupper
I tillegg til å gi et kulturelt tilbud til 
ungdommen, ga Ungdomshuset også et 

politisk tilbud. Huset var tilholdsstedet 
for flere politiske grupper av forskjellig 
art, med det fellestrekket at de var såkalt 
«autonome» og kritiske til det rådende 
systemet. Mange kulturelle og politiske 
subkulturer var flittige brukere, noe 
som medførte at brukerne var en mildt 
sagt brokete forsamling. Ungdomshuset 
ble styrt av ukentlige allmøter og tok 
ikke imot ordre fra noen, minst av alt 
kommunepolitikerne.

avvikende byll
Det mørkeblå bystyret hadde ikke 
plass til denne avvikende byllen midt i 
København. Ungdomshuset var utenfor 
deres kontroll, og de bestemte seg for å 
fjerne det. Første skritt var å annullere 
ungdommens eiendomsrett til huset. 
Andre skritt var å la behandlinga gå 
gjennom flere rettsfarser, mens de toet 
sine hender. Tredje og siste skritt var 
å sende inn mennene med batonger og 
tåregass.

en trist slutt …
I den nesten seks år lange striden om 
Ungdomshuset har de fleste nordmenn 
bare fått med seg de siste desperate, 
voldelige forsøkene på å redde huset. 
Mange har fordømt de steinkasten
de ungdommene og ment at de burde 
bruke andre virkemidler. De som har 
fulgt saken, vet at absolutt alle virke
midler har vært forsøkt til ingen nytte. 
 Strategisk sett var det naturligvis 
dumt av de hundrevis av ungdommene 
som sloss med politiet å bruke vold, 
men man kan forstå den enorme frus
trasjonen de må ha følt. Rettigheter som 
gjelder for alle andre borgere, retten til 
å eie sitt eget hus, retten til en rettferdig 
behandling i rettsapparatet, retten til å 
ikke få huset sitt stormet av opprørspo
litiet, var fratatt dem.
 Politikerne i København har prøvd 
å legge ansvaret for opptøyene på en 
liten gruppe organiserte kriminelle som 
lurer andre ungdommer med seg. Det 
er ikke sant. Opptøyene i København 
handler ikke om bråkmakere eller vold
skåte drittunger, de handler om hun
drevis av unge som ikke lenger fant 
seg i å bli tråkka på av politikere eller 
politifolk . De tok til gatene og krevde 
å få tilbake huset sitt. De tapte, men de 
prøvde i hvert fall.

Ungdomshuset i København
Ting har roet seg ned i København etter de voldsomme opptøy-
ene som preget bybildet for få uker siden. Politiet begynner sakte 
men sikkert å trekke tilbake de «utvide fullmaktene» de fikk til 
hjelp i kampen mot ungdommene som kveld etter kveld herjet i 
Københavns gater.
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KAlendeR
 14. april
Klassekampen
30-års jubileum for dagsavisa 
Aksjonsdag over hele landet,  
fest i Oslo

Kvinnefrontens landsmøte

 13.–15. april
Nord-Norges sosiale forum
Bodø
www.nnsf.no

 20.–22. april
Stolt 07 – Nasjonal infokonferanse
Trondheim
www.skeivungdom.no

 26. april
Demonstrasjon mot Natos minister-
møte i Oslo

 26.–28. april
EUs tjenestedirektiv Oslo, konferanse
www.neitileu.no

 1. mai
Arbeiderklassens kampdag! 

 4.–6. mai
EUs tjenestedirektiv Bergen, konferanse 
www.umeu.no

 9. mai
Aksjonsdag mot AFP-kutt
www.forsvarafp.no

SOMMERLEIRER

 27. juni – 1. juli
Rødt - www.roedt.no

 11.–15. juni
Norsk målungdom

 23.–27. juni
Natur og ungdom

 31. juli – 5. august
Rød Ungdom

Uttalelse fra stifelseslandsmøtet:

Stans pensjonsranet – forsvar AFP
Avtalefesta pensjon (AFP) gir dem som er slitne, ikke har mer å gi, iallfall ikke nok 
til å tilfredsstille et stadig hardere arbeidsliv, en verdig avslutning på arbeidslivet.
Men det er nettopp den slitne 62åringen som rammes med full tyngde av pen
sjonsreformen. Hele tankegangen bak reformen er at folk skal tvinges til å jobbe 
lenger, ellers skal de straffes økonomisk hver måned til de dør. Da kan det ikke 
tillates en AFPordning der vi får det samme i alderstrygd ved 67 år som om vi 
hadde stått i full jobb.
 I Stortingsmelding 5 forteller regjeringen i klartekst hvordan AFP skal ødeleg
ges. Det innføres en førtidspensjon for alle. Her kan du gå av ved 62 år, men denne 
førtidspensjonen skal krone for krone betales ved at alderstrygda reduseres tilsva
rende. I tillegg mister du 5 opptjeningsår. Pensjonen reduseres med en tredjedel, 
ikke bare til du blir 67 år, men livsvarig.
 Dette blir verre og verre for hvert år som går. Etter hvert som levealderen øker, 
skal pensjonen reduseres tilsvarende. I tillegg skal ikke pensjonistene lenger få den 
samme reallønnsutviklinga som lønnstakerne. De skal bare få halvparten av den 
økninga i reallønna som vi andre har. I framtida vil en gjennomsnittlig alderspen
sjon bli halvert i forhold til dagens folketrygd.
 Regjeringa foreslår en lik AFPpott til alle, uansett når de går av. Men dette 
skal skje uten at det brukes mer penger. Det er ingen mulighet for at et slikt 
AFPtillegg kan dekke opp for det tapet en 62åring får i det nye systemet. Tvert 
i mot, så vil folk med vanlig industriarbeiderlønn bli minstepensjonister dersom 
de går av ved 62 år. Derimot vil de som kan fortsette i arbeidslivet til de er 70 år, 
bli vinnere i det nye systemet. Det er de samme som har den høyeste levealderen. 
Pensjonsreformen er en overføring av pensjon fra dem som har dårlig helse og dår
lig økonomi til dem som har god helse og god økonomi. Det er en klasselov. 
 Førtidspensjonen og de viktigste deler av pensjonsreformen skal behandles 
i Stortinget i vår. Rødt støtter opp om og vil mobilisere til aksjonsdagen 9. mai 
2007. Det endelige slaget står ved tariffoppgjøret i 2008.
 Det er tid for kamp – pensjonskamp!

9. mai blir det streiker og møter til forsvar for AFP.  Se:

www.foRSvARAfp.no

Vårleir!
Rød Ungdom i Hordaland har 
vårleir i pinsa, 26.–28. mai. 
Stedet er Bergen. Bli med på 
diskusjoner, lær noe nytt, bli 
kjent med nye ungdommer 
i et hyggelig og rødt miljø. 
Vårleiren er for folk i hele 
landet. 
 Ring til Sunniva på tlf. 
481 31 378. Da får du vite om 
økonomi, reise, tidspunkter 
og alle andre praktiske spørs
mål. Velkommen!


