
LA DE AFGHANSKE FLYKTNINGENE BLI!

Norge i krig

Kleiv Fiskvik: – Forsvaret legges 
om til å bli et utrykningskorps av 
leiesoldater i USAs kriger.

Les mer på side 2

Kriminalisering

Turid Kjernlie:  
– Høringsuttalelsene om krimi-
nalisering av kjøp av sex, viser at 
tilhengerne av forbud må aktivi-
sere seg.

Les mer på side 6

Nepal

Chandra Prakash Gajurel: 
– Kravet er republikk og ny valg-
ordning.

Les mer på side 3

Rødt Nytt
Avisa til Rødt • nr. 10–2007

«Dette er ein imperialistisk krig!» sa Reiulf Steen utan-
for Stortinget 24. november, då han fordømde USA og 
Noreg sin krig i Afghanistan. 

Les meir på side 2 og 3

– Dette er ein imperialistisk krig!

Foto: Finn Jensen

Hele landsstyret i Rødt 
deltok i demonstrasjo
nen utenfor Stortinget 
24. november. Rødts leder 
Torstein Dahle var en av 
talerne.

Landsstyret i Rødt vedtok en 
uttalelse med blant annet dette 
innholdet:
 • Norge er i krig.
 • Norge må snarest trekke sine 
soldater tilbake fra Afghanistan. 
 • Vedtaket om å sende 150 nye 
spesialsoldater for 18 måneders 
oppdrag fra mars 2008 må gjøres 
om. 
 • Vedtaket om å forsterke den 
militære styrken i Maimana må 
også gjøres om.
 • Styrkebidragene som Norge 
allerede har i Afghanistan, må ikke fornyes, når kon-
traktstida går ut i begynnelsen av 2008. 
 SVs ledelse har kommet med et utspill der den sier 
at løsninga i Afghanistan er at Nato nå må forandre 
strategi. Dette er helt illusorisk  Det er ei linje for at 
norske soldater skal brukes til krig i Afghanistan på 

ubestemt tid, inntil verden har forandra seg vesent-
lig. SV-ledelsens utspill er laget for å roe egne frus-
trerte medlemmer og forvirre fredsbevegelsen. Det 
er bare snakk. Det er bare én ting som kan få slutt 
på krigen: det er å slutte å krige. SV i regjering 
må gjøre det flertallet i den norske befolkninga vil: 
Hente soldatene hjem!

Hent soldatene hjem nå!

Torstein Dahle viste i sin tale til førstesideoppslag i Klassekampen om at lik retorikk ble brukt 
av både Sovjet og USA for å okkupere Afghanistan, henholdsvis i 1979 og 2007.
 Foto: Finn Jensen
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LEDER
Torstein Dahle

En svært skadelig virkning av den norske 
krigsdeltakelsen i Afghanistan, er at myndig-
hetene og de største mediene sprer propagan-
da for at folk skal tro at det er fint å føre krig.
 En teknikk er å si at det vi driver med, ikke 
er krig. Forsvarssjef Sverre Diesen skrev en 
redegjørelse i VG der han begrenset begrepet 
«krig» til å gjelde situasjoner der en stat offisi-
elt erklærer krig mot en annen stat, ved at en 
ambassadør overrekker en krigserklæring til 
landets regjering. I vår tid skjer det ikke på den 
måten. Ifølge Diesens definisjon er det altså 
slutt på krig i verden!  
 En annen teknikk er å ljuge. Norske poli-
tiske og militære ledere ljuger om hva de norske 
soldatene gjør, de ljuger om hvem de bomber og 
skyter på, de ljuger om hvor soldatene er på sine 
oppdrag, de ljuger om at det er «stabilisering» 
og humanitær innsats som er hovedsaken for 
den norske Isaf-styrken.  
 En tredje teknikk er å engasjere det nor-
ske folk følelsesmessig i krigen. Selvsagt er 
det en tragedie hver gang en norsk soldat 
blir drept. Tragedien utnyttes hemningsløst. 
Straks nyheten er sluppet, kommer forsvars-
minister og/eller statsminister i Dagsrevyen 
og snakker med bevende munn om at «våre 
tanker går til hans familie» – enda det er de 
selv som har ansvaret for å ha sendt ham 
ut i skuddlinjen. Så er det sørgehøytid som 
toppoppslag i Dagsrevyen når kisten kom-
mer til Gardermoen. Til slutt er begravelsen 
toppoppslag i Dagsrevyen og VG. Det er en 
fråtsing i at dette selvsagt er en tragedie for 
soldaten og hans familie og venner.  
 Derimot er det ikke ett pip om at det er en 
tragedie for det store antall afghanere som blir 
drept av norske bomber og kuler, og ikke et 
glimt av den sorgen og det raseriet som deres 
afghanske familier og venner føler. Tvert 
imot: De demoniseres. De er alle sammen 
Taliban og terrorister eller støttespillere for 
terrorister. 
 Dette er et motbydelig spill. Og det er vel-
kjent at det blir slik når et land er engasjert i 
en råtten krig. Da degenererer regjeringen og 
politikerne og de store mediene til formidlere 
av løgn og propaganda. Det er enda en viktig 
grunn til å gjøre alt vi kan for å få gjennomslag 
for parolen: Hent soldatene hjem! 

Norge forsumpes  
av krigspropaganda

Denne appellen holdt Kleiv 
Fiskvik foran Stortinget 24. 
november i år. Fiskvik er 
leder for LO i Oslo.

Forrige dagen påpekte generalse-
kretæren i Røde Kors at de nor-
ske styrkene i Afghanistan bryter 
Genevekonvensjonen, ved at leger 
med Røde Kors-emblem kjører rundt 
med maskingevær. Internasjonale 
konvensjoner om krigføring, hva som 
er en lovlig krig og ikke, respekteres 
ikke i Afghanistan, og ikke i Irak 
heller. De blir omgått rett og slett, 
ved å påstå at det ikke pågår noen 
kriger, men såkalt stabilisering. De 
som blir tatt til fange i denne «sta-
biliseringen», blir kalt «illegalt stri-
dende». De blir torturert, internert 
og drept uten noen form for rettsbe-
skyttelse. 

regler i krig
I den såkalte krigen mot ter-
ror blir mange av de tilfangetatte i 
Irak og Afghanistan og andre ste-
der internert på den ulovlig okku-
perte Guantanamobasen på Cuba. 
Tilfangetatte av norske styrker i 
Afghanistan blir overlevert til mari-
onettregjeringen i Kabul, og hva 
som siden skjer, har de norske styr-
kene liten eller ingen kontroll med. 
At norske myndigheter vegrer seg 
mot å kalle krigen i Afghanistan en 
krig, har selvfølgelig sin bakgrunn i 
at anerkjenner du at du er i krig, må 
du erkjenne at det er internasjonale 
konvensjoner som gjelder.

Norge er i krig
De norske myndighetenes ansvar for 
deltakelse i den illegale krigen som 
pågår, må erkjennes, og konsekven-
sene må tas ved å trekke styrkene 
ut. I det hele tatt må vi nå få en bred 
diskusjon om den norske alliansepo-
litikken og hva den fører til. Etter at 
Nato vedtok «ut av område»-politik-
ken uten diskusjon på forhånd, er 
Norge virvlet inn i militærpolitiske 

eventyr vi ikke ser enden på. Er det 
virkelig slik at Bush-doktrinen som 
sier at «de som ikke er med oss, er 
mot oss», nå er koplet til Natos «ut 
av område»-politikk på en slik måte 
at vi ikke har noe valg? Hvis det er 
slik, tror jeg at Nato antakelig står 
foran et sammenbrudd eller en stør-
re strukturell endring. Det er i reali-
teten bare fra enkelte øst-europeiske 
land, som mer eller mindre frivillig 
har valgt en ny satellitt-tilværelse, at 
USA får uforbeholden støtte i sine 
krigseventyr. 

olje
At norske myndigheter misbruker 
FN-resolusjonen fra 2001 for sin til-
stedeværelse i Afghanistan, er bare 
trist, og jeg tror at de skammer seg. 
Tar jeg feil, så står det verre til enn 
som så. Vi vet at det ikke forelig-
ger noe bevis for at talibanmyndig-
hetene i 2001 visste om angrepene 
på World Trade Center. Vi vet ikke 
engang om Al Qaida som holdt til i 
Afghanistan, visste om dette. Ingen 
troverdige bevis er framlagt. Vi 

vet at Irakkrigen ble igangsatt med 
grunnlag i falske påstander. Vi vet 
også at den virkelig grunnen til den 
krigen, var USAs og Storbritannias 
behov for å få tak i oljeressursene. 

ikke et fredskorps
En annen sak er at mellom 
Afghanistan og Irak ligger Iran. Vi 
vet også at USA forhandlet med 
Taliban om oljerørledninger gjen-
nom landet, fordi det er den letteste 
måten å få oljen ut av Turkmenistan 
på. Vi vet at USA innsatte en direk-
tør fra et amerikansk oljeselskap 
som sin president i Afghanistan. Vi 
vet at denne presidenten og hans 
regjerings maktbase hviler på okku-
pasjonssoldatene, herunder de nor-
ske. Hvor lenge skal norske myndig-
heter late som at de norske styrkene 
er et fredskorps, når de i virkelig-
heten er en garde for en marionet-
teregjering?

selvbestemmelse
Terrorangrepene mot uskyldige sivi-
le i Vesten vil fortsette så lenge USA 

Norske leiesoldater for USAs kriger

Kathrine Andersen er klassekontakt for 7. 
trinn på Grünerløkka barneskole i Oslo. Farida 
Shakoor er foreldrerådsleder ved Hersleb ung-
domsskole. Her har de nettopp kommet ut 
av Rådhuset, hvor de har snakka med kul-
tur- og utdanningskomiteen. I en uttalelse 
sier de blant annet: «Foreldre med barn på 
Grünerløkka, Tøyen og andre skoler i områ-
det flytter barna sine til andre skoler allerede i 
6. klasse for å sikre plass ved andre ungdoms-
skoler enn Hersleb ... Hersleb skole blir stadig 
mer dominert av barn fra en i snitt fattigere 
minoritetsbefolkning.» 
 Foreldrene mener at myndighetene lar sko-
len gå for lut og kaldt vann. Skolen har ikke 
egen rektor, den ligger inntil trafikkmaski-
nene i sentrum og har ikke klimaanlegg som 
virker. Den er i det hele tatt i en dårlig forfat-
ning. Skolen har mistet 1/3 av elevene på fem 
år. Dette har betydd færre lærere og dårligere 
økonomi. Politikerne fikk spørsmålet: Vil 
dere at Hersleb skal bestå? Hvis svaret er ja, 
må dere være villige til å gjøre en solid, øko-
nomisk investering i Hersleb skole!

RAUD? 
Revolusjonær? 
Kommunist? 
På leit etter eit nytt 
parti?

Ta kontakt i dag – 
www.raudt.no
raudt@raudt.no
tel. 22 98 90 50
MELD DEG INN I RAUDT!

Foto: Rødt nytt

Kleiv Fiskvik har lenge vært aktiv i kampen mot NATO og Norsk deltagelse i krig. Her 
fra en demonstasjon i april i år. Foto: Finn Jensen

Kjemper mot forfall i skolen
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SVledelsen sier nå at veien å 
gå for å oppnå fred i Afghani
stan, er å forandre Natos 
strategi. Dette er et stand
punkt som ikke tilhører virke
lighetens verden. 

Rødt nytt

Landsstyret i Rødt hadde møte sam-
tidig som SVs landsstyre kom med 
sin vurdering av hva som skal føre 
til fred i Afghanistan. Rødt har helt 
andre krav enn regjeringspartiet. SV-
ledelsen vil at FN-styrker skal avløse 
Nato sine styrker før norske  styrker 
trekker seg ut. Det vil ikke gjøre 
en slutt på den norske deltakelsen i 
okkupasjonskrigen. Angrepet mot 
Afghanistan var folkerettslig illegi-

timt. At FNs sikkerhetsråd etterpå 
har godkjent okkupasjonen og inn-
setting av et illegitimt styre som er 
holdt oppe av okkupasjonsstyrker, 
viser seg mer og mer å bli til stor 
skade for FN sitt renomme. Dersom 
FN nå skulle ta over den militære 
sikringa av Karzai-regjeringa, vil det 
bare avlaste USA og låse FN direkte 
til en langvarig okkupasjonskrig. 

Fredsforhandlinger
Nato-soldatene, også de norske, må 
trekkes ut snarest. Så må det innle-
des  fredsforhandlinger mellom alle 
afghanske parter. Målet må være å 
opprette ei regjering med legitimi-
tet i det afghanske folket.  Det må 
så være denne regjeringa som avgjør 
hva slags internasjonal hjelp og støtte 
Afghanistan vil be om til gjenopp-
bygginga av landet. Flere tiår med 
krig er påført landet av utenlandske 
makter. Det er en selvfølge at Norge 
må være med å betale erstatning for 
de omfattende krigsskadene som den 
nå seks år gamle krigen har påført 
landet. 

Isaf-styrkene er en del av Natos krigNorske leiesoldater for USAs kriger

Johan Petter Andresen

Delstatsregjeringa i Vest-Bengal ønsker 
å gjøre fl ere landsbyer om til en såkalt 
«spesiell økonomisk sone» for å bygge ut 
kjemisk industri. Denne politikken er 
også en regjeringspolitikk som forsøkes 
gjennomført mange fl ere steder i India. 
I sonene skal indiske og utenlandske 
kapitalister få spesielt gode vilkår. 

massivt angrep
Gjennom omfattende aksjoner tidlige-
re greide bøndene å hindre prosjektet 
i Nandigram. De har fått brei poli-
tisk støtte, men det er ingen hem-
melighet at maoistene har stor støtte 
i området. Delstatsregjeringa  i Vest-
Bengal er derimot kontrollert av partiet 
CPI(M). I begynnelsen av november 
organiserte partiet et massivt angrep på 

Nandigram. 
 Ubekrefta meldinger oppgir at 
mange landsbyer er brent ned til grun-
nen, over 150 mennesker er drept og 
2000 er forsvunnet. Rundt 550 men-
nesker er kidnappa og torturert av 
CPI(M)s bødler. Kvinner har vært 
utsatt for omfattende gruppevoldtek-
ter.

Bøller
«Gjenerobringa» av Nandigram fra del-
statsmyndighetenes side har vært plan-
lagt i lang tid. En hær av bøller har 
blitt trent og forberedt til massakrene. 
Undertrykkinga har ført til omfattende 
protester i delstaten og i andre deler av 
landet.
 Alle veiene inn til Nandigram er 
blokkert av regjeringa for å hindre at 
utenforstående skal komme inn og se 

hva som skjer.
 Bondeopposisjonen mot å miste 
jord til de spesielle økonomiske sone-
ne og mot eksproprieringa som skjer 
i industrialiseringas navn, er omfat-
tende i India. Bøndene får noen rupi 
for sin grunn, men de varer ikke lenge. 
Deretter er bøndene prisgitt å selge 
arbeidskrafta si som eiendomsløse. For 
fattigbøndene er det bedre å beholde sin 
lille jordlapp. 

Tusen soldater
Den indiske sentralregjeringa har sendt 
over tusen paramilitære tropper for å 
støtte opp under CPI(M)s kamp for å 
få kontroll over området og for å «sta-
bilisere» Vest-Bengal og Bihar, der det 
er omfattende folkelige kamper. 21. 
november vedtok delstatsregjeringa å 
mobilisere hæren for å få kontroll over 

en av Indias største byer, Kolkata, der 
det var omfattende protester i form av 
demonstrasjoner og blokader.
 Saken har nasjonal betydning. Det 
indiske parlamentet kunne ikke samles 
på to dager, så uenige var de seg imel-
lom om hvordan Nandigram skulle tas 
opp til behandling.
 Massakrene og tilbakeslagene i 
Nandigram skjerper den allerede inten-
se klassekampen i området. Spørsmålet 
er hvordan de folkelige kreftene vil 
reorganisere seg for å gjennomføre nye 
offensiver. 

Massakre i Nandigram
Nandigram ligger sør for Kolkata i India. Delstatsregjeringa gikk i november til et massivt angrep på 
bøndene, som slåss mot å bli drevet vekk fra området. Angrepet er beskrevet som en massakre.

ikke lar landene i den muslimske verden 
i fred. De vil fortsette så lenge USA fort-
setter å støtte den israelske okkupasjonen 
av Palestina, og de vil fortsette helt til vi i 
Vesten forstår at folkenes selvbestemmel-
sesrett må respekteres, og at Vesten ikke 
har noen automatisk rett til å bestemme 
over andre.

Våpen for angrep
Hele den norske forsvarspolitikken er nå i 
ferd med å bli lagt om, fra å være et mili-
tært forsvar for norsk område basert på 
alminnelig verneplikt, til å være et utryk-
ningskorps av leiesoldater i kriger som 
USA setter i gang. Et eksempel er at for-
svarsledelsen nå ikke vil ha de nye MTB-
ene. De kan jo ikke brukes i Afghanistan. 
De var jo fortrinnsvis ment til forsvar av 
Norge. Det samme gjelder fregattene som 
nå kommer. Vi vil nok få høre at de ikke 
har bruk for dem heller. Jeg vil også si noe 
om framtidige fl ykjøp. Det er vel kjent at 
høyresida og forsvarsledelsen foretrekker 
å kjøpe de amerikanske. De er bombefl y 
og best egnet til bruk i luftangrep mot 
bakkemål. Er det bakkemål her i landet de 
er ute etter? Nei, selvfølgelig er det i andre 
land. Fortrinnsvis land uten moderne luft-
styrker. Jeg trekker fram disse perspekti-
vene fordi vi må ha en bred diskusjon om 
alliansepolitikken og hva den fører til.

raketter langs grensa
USA vil nå montere radaranlegg og raket-
ter nær den russiske grensa. Vi vet at for 
eksempel Iran ikke har kapasitet til å nå så 
langt, langt mindre USA. Hva disse raket-
tene da skal brukes til, står ikke klart, men 
det som står klart er at hvis USA involve-
rer seg i fl ere militæreventyr, så er vi gjen-
nom Nato-medlemskapet nærmest auto-
matisk med.

Flertall
Vi som er mot at Norge deltar i 
Afghanistankrigen, vil ha et norsk forsvar 
for forsvar av Norge. Vi vet at fl ertallet av 
den norske befolkningen er enig med oss. 
Vi krever derfor på vegne av det norske 
folk at myndighetene trekker de norske 
styrkene ut av Afghanistan!

Til venstre: Fotomontasje: Rødt nytt

Det er mulig å støtte bøndene 
i Nandigram. Bengalere i 
Norge har tatt initiativ til ei 
innsamling. Kontonummeret er 
0539 55 51312.
 Les mer om Nandigram og 
kampen mot de økonomiske 
sonene i nummer 8 av Rødt 
nytt. Se nettutgave på www.
raudt.no.

RAUD? 
Revolusjonær? 
Kommunist? 

På leit etter ei 
raud GRATIS avis?

Ta kontakt i dag – 
redaksjonen@raudt.no

tel. 22 98 90 50

BLI ABONNENT!
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Gunnar Rutle

Nåværende alderspensjon

La oss se litt på alderspensjonen slik 
den er i offentlig sektor i dag. Figur 1 
viser hva en førskolelærer som har tjent 
etter minstelønnstabellen i kommune-
nes sentralforbund (KS) vil ha i pensjon 
i dagens system.
 Alderspensjonen (og dette gjelder 
for alle offentlig ansatte) har som vi ser 
tre element:
 1) Folketrygden (FT)
 2) Avtalefestet pensjon (AFP), tidlig-
pensjonsordningen som 60 prosent av 
de yrkesaktive (inkludert alle offentlig 
ansatte) har fått inn i sine tariffavtaler: 
Du har rett til å gå av ved 62 år uten å 
tape pensjon seinere i livet.
 3) Den offentlige tjenestepensjo-
nen, som alle offentlig ansatte har rett 
på. Det kan være Statens pensjons-
kasse (SPK) for statlig ansatte eller 
Kommunal landspensjonskasse (KLP) 
for kommuneansatte. Har du vært med-
lem i pensjonskassen i 30 år, har du rett 
på 66 prosent av topplønnen i jobben 
din. Pensjonskassen betaler mellomleg-
get mellom det du ville få fra folketryg-

den og det du har rett på.

Under omlegging
Alle disse tre delene er under omleg-
ging:
 1) Folketrygddelen er delvis ved-
tatt. Pensjonsforliket på Stortinget 
våren 2007 har bestemt hovedlinjene, 
men det gjenstår å bestemme detaljer 
(og noen detaljer kan være svært så vik-
tige!). 
 2) AFP-ordningen skal legges om, 
vedtak skal gjøres som en del av tariff-
oppgjøret til våren. 
 3) Når det gjelder den offentlige tje-
nestepensjonsordningen, er situasjonen 
uklar. Meldingene fra storting og regje-
ring er selvmotsigende: Pensjonsforliket 
våren 2005 sa at «tjenestepensjon til-
svarende 2/3 av sluttlønn i offentlig 
sektor videreføres». Men de sa også at 
tjenestepensjonen skal «tilpasses den 
nye folketrygdmodellen, uten at dette 
svekker de nye tjenestepensjonene, men 
slik at de også omfattes av delingstall 
og ny indeksering», og det er vanske-
lig å forstå hvordan det skal skje uten 
at pensjonen blir lavere for noen. Og 
Stortingsmelding nr. 5, 2006–07 sier da 
også at «levealderjustering kan innebæ-

re at nivået på 2/3 kan bli svekket». 

Forlenget opptjeningstid?
I tillegg er det jo ikke slik at alle får 2/3 
i dag. Til det må du ha vært medlem av 
pensjonskassen i minst 30 år. Hva nå 
om Stortinget utvider kravet til mer enn 
30 års medlemskap? Da kan det fort 
bli mange som får mindre enn 2/3! De 
har jo allerede økt den normale opptje-
ningstida i den nye folketrygden!

Hva blir konsekvensene?
Tankegangen i det nye pensjonssyste-
met er at du opparbeider deg en «pen-
sjonsformue» i forhold til summen av 
det du har tjent gjennom livet (pluss 
at du får tillegg for de årene du ikke 
er i jobb pga. omsorg for barn eller er 
i militærtjeneste, men ikke for utdan-
ning). Når du så går av med pensjon, 
ser de på hvor mange år du kan forvente 
å leve, og så deles din totale «pensjons-
formue» på det antallet år. Resultatet er 
at du taper veldig mye pensjon på å gå 
av før du er 67. Det skal vi se på nå.

Førskolelæreren
Se på eksemplet i figur 2. Hvis førskole-
læreren i det forrige eksemplet går av 
ved 62 år i den nye folketrygden, så vil 
den årlige utbetalingen bli mye dårlige-
re enn det hen får med dagens ordning. 
128 000 kroner i det nye – mot 173 000 
i det nåværende. 
 Et av forslagene som Bjarne Håkon 
Hanssen (BHH) har lagt fram i utvalget 
som nå jobber med ny AFP-ordning, 
er at alle skal få 26 000 kroner i året i 
AFP-tillegg i hele pensjonistperioden.
 Likevel ser vi at det skal mye til før 
en får like mye som i det nåværende 
systemet. Hele det hvite feltet mangler.

Taper 2000 i måneden
Hvis forslaget til BHH går gjennom, 
vil førskolelæreren i eksemplet tape i 
gjennomsnitt 24 000 kroner i året eller 

2000 per måned. For en som ikke har 
bruttopensjonsordning, slik vi har i det 
offentlige, er dette helt sikkert tapt pen-
sjonsutbetaling. Det er altså svært vik-
tig å få en AFP-ordning som er langt 
bedre enn det BHH foreslår. Kravet 
må være at de som går av med pensjon 
før 67 år, skal komme likt ut med slik 
det er i dag.
 Taper vi kampen om AFP til våren, 
kan vi som er så heldige at vi jobber i 
det offentlige, håpe at KLP eller SPK 
dekker dette tapet (i eksempelet i figur 
2 totalt gjennom livet over en halv mil-
lion kroner(det hvite feltet)). Det betyr 
at KLP må øke utbetalingene med 
omtrent 70 prosent i forhold til slik det 
er nå. Noen som tror at regjeringa blir 
ytterligere motivert til å endre på rege-
len om at en skal få 2/3 av topplønna?
 Så akkurat nå må vi satse alt på 
å få en AFP-ordning likeverdig med 
dagens. I den kampen står både offent-
lig og privat sektor samlet. 

Tap mellom 3500 og 4750
Til slutt, for å vise hvor galt dette er: I 
tabellen i figur 3 har jeg brukt samme 
eksempelet som i figur 2, men i tillegg 
til førskolelærer regnet ut hva ulike 
lærergrupper vil tape, dersom det blir 
som BHH foreslår, og dersom pensjons-
kassen ikke dekker tapet (hvitt felt). 
 Jeg har også sett på hvordan dette 
blir enda verre når forventet levealder 
øker. (Da skal jo pensjonsformuen deles 
på flere år. I de levealderprognosene 
som pensjonskommisjonen bygger på, 
regner en med at levealderen øker med 
ett år per ti år, altså med fire år fra 2010 
til 2050.)
 Merk hva de som er født i 1983 – og 
akkurat er i ferd med å gå ut i jobb 
– kan vente seg: En månedlig reduk-
sjon av pensjonen på mellom 3500 (før-
skolelærer) og 4750 (lektor) i forhold til 
dagens system.

AFP

AFP-kampen gjelder også offentlig sektor
Til nå er det ansatte i privat sektor som først og fremst har mar
kert motstand mot pensjonsreformen og krav om å forsvare AFP. 
Men vi som jobber i offentlig sektor er ikke skjermet fra virknin
gene av det nye pensjonssystemet. Jeg har regnet litt på hva pens
jonsreformen betyr for lærergruppene.

Les mer:

www.utdanningsforbundet.no
Se Møre og Romsdal fylkeslag
Se pensjonsrefomen

Figur 1. Dagens pensjonssystem 

Figur 2. Fremtidens pensjonssystem? Figur 3. Årlig tap i pensjon med fremtidig pensjonssystem? 
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Chandra Prakash Gajurel, lederen for de 
nepalske maoistenes internasjonale arbeid, 
besøkte Europa nylig. Rødt nytt intervjua 
ham.

Johan Petter Andresen

– Det har nå gått ett år siden fredsavtalen mellom dere og 
sjupartialliansen. Er de nasjonale og demokratiske kref-
tene sterkere eller svakere enn for et år siden?
 – Definitivt sterkere. Fram til begynnelsen av 
2005 samarbeida kongen og de parlamentariske parti-
ene om å bekjempe folkekrigen. Nå er kongen isolert 
til palasset sitt. Vi har fått flertall i det midlertidige 
parlamentet for at republikk må innføres før valget til 
den grunnlovgivende forsamlinga. Det er også fler-
tall for at valget skal være fullt ut proporsjonalt. Det 
betyr at den grunnlovgivende forsamlinga skal settes 
sammen i forhold til det antall stemmer som partiene 
har fått, samtidig som de ulike delene av befolkninga 
skal være forholdsmessig representert, for eksempel 
at kvinnene skal ha 50 prosent av representantene, de 
kasteløse 13 prosent osv. 

Krise i Kongresspartiet
– Nepals kongressparti, som kontrollerer regjerin-
ga, er midt i ei stor krise. Det taper terreng både i 
og utafor parlamentet. Partiet stemte mot å innføre 

republikk før valget og var mot proporsjonale valg, 
men dette er det altså nå flertall for i parlamentet. 
Ifølge den midlertidige grunnloven er det regjeringa 
som skal legge fram lovforslag. Altså må kongress-
partiet fremme forslag som det sjøl har stemt mot. 
Parlamentsflertallet krever nå at regjeringa enten 
fremmer de to forslaga – eller går av. 
 Forslaga må få to tredjedels flertall for å bli ved-
tatt. Det er fordi begge betyr ei endring av den mid-
lertidige grunnloven. 

Tidsfrist
– Vi diskuterer nå med et annet parti, UML (SVs søs-
terparti, red. anm), om å gi regjeringa en tidsfrist for 
når forslaga skal fremmes for parlamentet. Hvis regje-
ringa verken fremmer lovforslag eller går av, vil det 
demokratiske flertallet mobilisere i gatene for å kreve 
at den går av. 

massemobilisering  
og politisk kamp
– Hva mener USA om situasjonen?
 – Hva kan de si? Dette er et flertallsvedtak fatta i 
et parlament. Verken India eller USA kan kritisere en 
helt normal demokratisk prosedyre. Kongresspartiet 
har sjøl sagt at de respekterer vedtakene.
 – En del av fredsavtalen er at Folkets frigjøringshærs 
32 200 soldater skal holde seg i leirer med nedlåste våpen. 
Når dere nå fører en politisk kamp uten våpen, spiller 
kanskje mediene en større rolle?
 – Det er ingen tvil om at de som dominerer medi-
ene, er mot oss. For eksempel mediehuset Kantipur. 
Men vi vinner fram likevel. Det politiske nivået i 
Nepal er høyt, mye høyere enn i Europa. Dette skyl-
des den revolusjonære kampen. De intellektuelle i 
Europa henger etter i forhold til de intellektuelle i 
Nepal. Vi har dessuten starta ei dagsavis som heter 
Janadesha med et opplag på cirka 20 000. Vi har fire 
ukeaviser. Vi planlegger å utgi ei engelsk avis hver 
fjortende dag og å forbedre internettsida vår.

oppslutning
– Vi tror de andre partiene mente i sommer at vi 
maoister tapte terreng. De tenkte at med Folkets fri-
gjøringshær i leirene er maoistenes bånd til massene 
brutt. Men de tok feil. Først hadde vi den utvida ple-
numssamlinga i august med over 2200 delegater. Der 
vedtok vi tjueto krav med republikk og proporsjonale 
valg som de viktigste. Disse krava har massiv opp-
slutning blant vanlige folk. Dernest mobiliserte vi i 

gatene over hele landet. Vi viste at vi fortsatt har mas-
siv støtte og at vi lykkes i å bygge massebevegelser og 
masseorganisasjoner.
 – Når blir det valg til den grunnlovgivende forsam-
linga?
 – Det er vanskelig å si. Men det bør være enklere 
å gjennomføre valget nå som parlamentet har vedtatt 
at det vil ha republikk og proporsjonale valg.

NEPAL

Chandra Prakash Gajurel  Foto: Tor Härnqvist

Republikk i Nepal nå!

Bakgrunn
• Nepal var fram til fredsavtalen i november 

2006 et konstitusjonelt monarki. I februar 
2005 oppløste kongen parlamentet og avsatte 
regjeringa, som et svar på framgangen i fol-
kekrigen. 

• Maoistene utnytta situasjonen til å inngå en 
allianse med de detroniserte partiene. En 
avtale ble inngått i november 2005, og i april 
2006 leda maoistene og den såkalte sjuparti-
alliansen en landsomfattende fredelig reis-
ning som varte i 19 dager. Det endte med at 
kongen gjeninnsatte regjeringa og parlamen-
tet. 

• I november 2006 inngikk maoistene og sju-
partialliansen en ny avtale om å opprette en 
midlertidig grunnlov, et midlertidig parla-
ment og ei midlertidig regjering. Det vik-
tigste målet var å gjennomføre valg til ei 
grunnlovgivende forsamling. 

• Avtalen innebar at valget skulle gjennom-
føres slik at halvparten av representantene 
skulle komme fra enkeltmannskretser, slik 
vi kjenner det fra Storbritannia. Den andre 
halvparten skulle velges i et proporsjonalt 
valg. Flertallet i parlamentet har imidlertid 
nå vedtatt at hele valget skal være proporsjo-
nalt.

• Det ble avtalt at valgene skulle holdes i juni 
2007. 

• Valget ble utsatt til protest fra maoistene. 
Sommeren 2007 trakk maoistene seg fra 
regjeringa og stilte krav om innføring av 
republikk før valg til den grunnlovgivende 
forsamlinga, med begrunnelsen at palasset 
jobber kontinuerlig i smug for å  undergrave 
demokratiet. Kravet om republikk har mas-
siv tilslutning i befolkninga.

Revolusjonære fattigbønder i Rolpa i Nepal  Foto: Ellen Røsjø

I Trondheim var det flere møter 
med informasjon og skolering 
om AFP og om regjeringas 
angrep på ordninga. LO 
Trondheims budskap var: «Vi 
nærmer oss det avgjørende 
slaget om AFP. Før nyttår 
skal det regjeringsoppnevnte 
partssammensatte utvalget 
legge fram sin innstilling. Over 
nyttår kommer regjeringens 
forslag for vedtak i Stortinget 
våren 2008. Så starter 
tariffoppgjøret. De skal vite at 
vi følger hvert eneste skritt.» Gerd Kristiansen,  

første nestleder i Fagforbundet.
Hun holdt appell på aksjonsdagen for 

AFP i Oslo 22. november

– Vi følger hvert eneste skritt

Følg med på

www.forsvarafp.no

www.helselagtilnepal.no
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Turid Kjernlie

Ledelsene i Arbeiderpartiet og SV var 
i all hovedsak mot å følge Sveriges 
eksempel og kriminalisere kjøp. Men 
på begge partienes landsmøter fikk de 
flertallet mot seg. Regjeringa måtte ta 
dette til etterretning, og de fremma i 
sommer et lovforslag om forbud.
 Som venta er kvinnebevegel-
sen svært positiv til lovforsla-
get. Fra Kvinnefronten, Ottar og 
Krisesentersekretariatet blir det presi-
sert at de støtter et generelt forbud og 
at det ikke lages et skille mellom ulike 
grupper som selger sex. Kvinnefronten 
sier: «Departementet  markerer med 
dette at de ser på kjøp av sex som uøn-
sket, uansett hva som er årsaken til at 
den enkelte selger sex. Det påpekes også 
at skadevirkningene ikke er begrenset 
til bestemte grupper. Kvinnefronten 
deler departementets syn på dette.»
 Krisesentersekretariatet vil ha 
inn at lovbrudd begått i utlandet av 
norsk statsborger, kan straffeforfølges 
i Norge. Når regjerninga ikke har gått 
inn for dette,  signaliserer det «at det er 
uproblematisk å kjøpe sex av ulike per-
soner i andre land enn Norge. ... Slik vi 
ser det, er ikke holdningene noe man 
tar av og på seg ved en grensekontroll.»

Lo
Også LO støtter lovforslaget og påpeker 

at politi, påtalemyndighet og domstoler 
må «gis nødvendig kompetanse og res-
surser til å kunne håndheve loven». LO 
legger ved en egen liste over tiltak de 
mener bør på plass, slik at loven ikke 
skal bli ei sovepute i bekjempelsen av 
prostitusjon og menneskehandel. 
 Andre tilhengere er politimestrene i 
Norge, unntatt i Telemark og Tromsø.

pro-senteret
Pro-senteret har i mange år vært en 
av de hardeste motstanderne mot kri-
minalisering. Deres hovedargument er 
at et forbud  uansett vil ramme sel-
ger. Markedet vil gå under jorda og bli 
mindre tilgjengelig for hjelpeapparat og 
politi. Pro-senteret ønsker blant annet 
at departementet ser på den «finske 
modellen», hvor det vektlegges om kjø-
peren har forstått eller burde ha forstått 
at selgeren er i en situasjon hvor hun/
han er utnyttet eller under tvang.

«mer utredning»
Senter for kvinne- og kjønnsforskning 
sier i sin høringsuttalelse at deres pri-
mære standpunkt til lovforslaget er at 
«det trenger mer utredning både når 
det gjelder begrunnelser og konskven-
ser».  LO vil innføre loven og evaluere 
om tre–fire år.
 Reform – ressurssenter for menn er  
kritisk  til lovforslaget. «At kriminalise-
ring av sexkjøp kan være et virkemiddel 

ser vi ikke bort ifra, men føler ikke at vi 
per i dag har tilstrekkelig  kunnskaps-
grunnlag for å uttale oss om konsekven-
sene og virkningen av et slikt virkemid-
del på det nåværende tidspunkt.»

Nei til utsettelse
Departementet har ikke lagt ut alle 
høringsuttalelsene på nettet, men disse 
få eksemplene som det er sitert fra her, 
sier noe om spriket. Faren nå ligger i at 
den politiske ledelsen i regjeringa, som 
er mot å kriminalisere kjøp av seksu-

elle tjenester, bruker høringsuttalelser 
som vil ha mer utredning, til å trenere 
prosessen. Eller de velger å se på den 
«finske modellen», som vil bety å få en 
lov som er nesten umulig å håndheve. 
Derfor er det  viktig at kvinnebeve-
gelsen, LO og alle som har kjempa for 
å kriminalisere kjøp av seksuelle tje-
nester, følger regjeringas videre arbeid 
med lovforslaget nøye, og deltar i den 
offentlige debatten om kriminalisering.

Forsvar lovforslaget om kriminalisering
I juni ble regjeringas lovforslag om kriminalisering av kjøp av sek
suelle tjenester sendt ut på høring. Fristen gikk ut 10. oktober. 
Uttalelsene kan tyde på at regjeringa får argumenter for å utsette 
saka, om ikke tilhengerne av forbud aktiviserer seg.

Turid Kjernlie er medlem av Rødts kvinneutvalg                                          Foto: Rødt nytt

Jan Helge Olsen 

Man trenger neppe være utdannet sosi-
alantropolog for å si at det hersker all-
mennmenneskelige og felles forestillin-
ger om hva et filantropisk samfunn kan 
være og om hvordan det kan se ut.
 Filantropi er et gresk ord, dannet 
av filos, venn, og anthropos, menneske. 

I følge f.eks. nettleksikonet Wikipedia 
er det bare rike mennesker som i tradi-
sjonell forståelse av ordet filantropi kan 
kalle seg filantroper, når de skjenker 
penger og veldedighetsgaver. Her betyr 
filantropisk rett og slett menneskevenn-
lig eller menneskekjærlig.
 Verden, slik vi i stor grad  erfa-
rer den, er langt ifra menneskevenn-
lig. Opp igjennom historien og fram 
til i dag kan vi se at sosialdarwinismen 
(«den sterkestes rett») har gjennom-
trengt menneskets tanker, ord og hand-
linger, til tross for dets evner til empati,  
refleksjon og erkjennelse. 

egoister?
Mediene overøser oss med grusomme 
nyheter fra inn- og utland. Vi grem-
mes! Er majoriteten av oss ute av stand 
til å gjøre noe som helst for å bedre på 
tingenes tilstand? Er vi egentlig, i større 
grad enn vi kanskje tror, noen instinkt-
styrte, egosentrerte marionetter, over-
latt til darwinistiske krefter, en flokk 
autoritetsstyrte nikkedokker, i bunn og 
grunn uinteresserte i å gjøre noe for å 
forbedre verden? 
 Nå er det jo et faktum at tusenvis 
av ildsjeler engasjerer seg for å prøve å 

skape en bedre og annerledes verden. 
Bare tenk på alle som er aktive i frivil-
lige organisasjoner Takk til dere! Men 
til tross for de manges iherdige innsats 
fortsetter miljøødeleggelsene, volden, 
fattigdommen og den sviktende eldre-
omsorgen i stor skala. Hva skjer? 

Tjene penger
Ser du ikke én Makt, som hver dag får 
regjere og manipulere oss, som nær 
sagt bestemmer alle valgene vi treffer 
på livets ulike områder, som «står der» 
kynisk og likegyldig, selv når vanske-
lighetene rammer oss? Vel, jeg kjenner 
denne Makta som Kapitalmakta, som 
Pengemakta. Hvor ofte hører du ikke 
noen si: «Jeg vil gjøre det eller det for å 
tjene penger!» Hvor ofte hører du noen 
si: «Jeg vil gjøre det eller det fordi det 
gagner andre!»?
 Vi bidrar så å si alle mer eller mind-
re til å opprettholde denne ubarmhjer-
tige «kapital-karusellen», som attpåtil 
beundres og styres av et mindretall, 
de rike, de, hvis blod bruser over av 
selvtilfredshet når deres Mammon klør 
dem i øret. 
 Ofte har jeg hørt den rikes patetiske 
røst: «Jeg vet hvorfor den lavtlønnede 
og fattige herser med meg, hvorfor han 
stadig sutrer og klager over sin lodd i 
livet. Han er bare misunnelig på meg!» 
 Forholder det seg ikke heller ofte 
slik at du som er rik, er blitt det på 
bekostning av andre, av deres slit, opp-
vekstsvilkår, uheldige utgangspunkt i 

livet eller kanskje uvitenhet? Kunne 
det være at du utnytter og utbytter? 
Hvordan i all verden har du samvit-
tighet og vilje til å sitte på dine skitne 
millioner eller milliarder når du vet hva 
pengene dine kan utrette for mange?

Handlinger betyr noe
For i det hele tatt å få et filantropisk frø 
til å fortsette å vokse, må flesteparten 
av oss handle på alternative måter enn 
det vi nok er vant til. Ingen av oss kan 
gå rundt med den illusjon å tro at våre 
handlinger eller ikke-handlinger ikke 
har innvirkning på verden. For det har 
de! Jeg er forbundet med verden; den 
med meg, uansett hvor mye individua-
list jeg måtte ønske å være. 

Uten penger som mål
Jeg er overbevist om at hvis vi faktisk 
vil ha en bedre og annerledes verden, 
er vi nødt til å ta med fellesskapet når vi 
tenker løsninger på de mange proble-
mene vi står ovenfor og frigjøre oss fra 
den enorme makta som Kapitalen øver. 
Vi må samarbeide om å legge til rette 
samfunnet på en slik måte at vi kan få 
bruke og utvikle våre evner og kref-
ter, både innen utdanning og arbeid, 
til fellesskapets beste, uten pengene som 
mål!  Ligger ikke verdien i det som ska-
pes ut ifra utdanningen og/eller arbei-
det! Vi må arbeide for å klippe over den 
kanskje tillærte tenkte koblinga mellom 
arbeid og penger eller lønn. 

Hvordan kan vi lage et filantropisk samfunn?
«Hvor ofte hører du ikke noen si: «Jeg vil gjøre det eller det for å 
tjene penger!» Hvor ofte hører du noen si: «Jeg vil gjøre det eller 
det fordi det gagner andre!»? Dette spør Jan Helge Olsen om. Han 
har mange års erfaring i arbeid med omsorg for andre.

Den kjente filantropen  
OG multimilliardæren Bill Gates

Foto: Wikimedia
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Ingeborg Steinholt og Iver Aastebøl

Etter tiår med undertrykking reiste den svarte befolk-
ninga seg mot makthaverne og slo ned apartheidregi-
met  i 1994. Etter dette har ANC, de svartes parti fra 
motstandskampen, sittet med makta. De stilte til valg 
i 1994 med et radikalt program som gikk inn for at 
kommunene, ikke private, skulle drive virksomheter 
som var viktige for folk, og for utviding av demokra-
tiet. 
 Oppslutninga til ANC er økende, og de sitter i dag 
i en allianse med det sørafrikanske kommunistpartiet 
(SACP) og fagbevegelsen (COSATU). På papiret ser 
alt fint og flott ut. Partiet som kom til makta gjen-
nom folkelig opprør, styrer så å si hele landet, både i 
nasjonalforsamlinga og i mange lokale parlament. Og 
ikke nok med det – de gjør det med COSATU på den 
ene skuldra og SACP på den andre! En skulle tro at 
utviklinga er bra. Men situasjonen er ikke så god som 
det ser ut til. 

privatisering
Spesielt etter at Thabo Mbeki tok over som president 
etter Mandela i 1999, har landet beveget seg raskere 
og raskere i nyliberalistisk retning. Det har resultert i 
ei omfattende privatisering av den offentlige sektoren. 
Blant det som har blitt privatisert, finner vi elektri-
sitet, bolig, helsevesen, skolevesen og sist, men ikke 
minst, vann.

6000 liter 
I den sørafrikanske grunnloven slås det fast at myn-
dighetene skal gi alle innbyggere tilgang til tilstrek-
kelige mengder rent vann. I dag er det slik at hver 
sørafrikansk husholdning får 6000 liter gratis vann i 
måneden. Hver enkelt nordmann bruker rundt 7000 
liter per måned, og hvis man regner med at norsk for-
bruk er et overforbruk, høres jo ikke 6000 liter så galt 
ut, i alle fall ikke for ei lita husholdning. Problemet 
oppstår når de fattige husholdningene i landet ikke 
sjelden består av 10–12 personer. Da rekker 6000 liter 
til å skylle ned i do to ganger daglig. 

Vann stoppes
I et land der 20 prosent er smitta av hiv eller aids, en 
sykdom som krever god hygiene for å unngå smitte av 
helt vanlige sykdommer, sier det seg selv at en sånn 
knapphet på vann kan bli fatal. Enda mørkere blir bil-
det når vi ser på priskurven for vann over 6000 liter i 
måneden. Et litt høyere forbruk enn 6000 liter gir et 
ekstremt høyt hopp i pris. Mens hvis vi følger kurven 
enda lenger, flater prisen ut. Dette første prishoppet 
etter 6000 liter har ført til at mange fattige i store hus-
holdninger har fått kutta vanntilførselen totalt. 
 I 2000 var det et stort kolerautbrudd i delstaten 
Kwazulu Natal. Dette utbruddet skyldtes at beboerne 
i et fattig område utenfor Durban hadde mista vann-
tilførselen sin, og måtte søke andre vannkilder. Den 
fant de i ei elv i nærheten av landsbyen. Slike tilfeller 
er ikke enestående, og motstandere av vannprivatise-
ring, plasserer skylda for dette hos politikerne. 

Kamp om vannet
Kampen om vannet har foregått i mange år. Og det 
er mange ulike organisasjoner som jobber mot denne 
privatiseringa, og metodene er både mange og fantasi-
fulle. 
 Antiprivatiseringsforumet (APF) er en av organi-
sasjonene som jobber mot  privatiseringspolitikken. 
APF starta opp i 2000 som ei sammenslutning av 
enkeltpersoner og organisasjoner som jobba mot alle 
typer privatisering. Det er i dag en paraplyorganisa-
sjon som samler både den veldig spredte og oppdelte 
venstresida og store deler av antiprivatiseringsbeve-
gelsen i Johannesburg-området. 
 De samler folk ved å gå fra dør til dør i slumom-
rådene og fortelle om hvordan situasjonen faktisk 
er, når det gjelder helse, skole, elektrisitet og vann. 
Demonstrasjoner, aksjoner og sivil ulydighet er noen 
av virkemidlene deres. Gjennom APF lærer elektrike-
re og rørleggere opp folk til bl.a. å tjuvkoble strøm og 
vann, slik at de, når de blir kutta fra disse tjenestene, 
slipper å lide ekstra. 

Les mer
Sør-Afrika er et land i konstant kamp. Det er et land 
der klasseforskjellene er enorme og ekstremt synlige. 
Rød Ungdom lager nå et hefte om erfaringene fra stu-
diereisa i Sør-Afrika. Bestill det hos ingeborg@sosia-
lisme.no.

RØD UNGDOM

Bli med i Rød Ungdom! ru@sosialisme.no – www.sosialisme.no

Privatisering av vannet i Sør-Afrika
I år fikk Rød Ungdom penger fra Norad til å dra på studietur til SørAfrika for å studere det som skjer med privatisering av vannet. 

Trondheim:
Rød Ungdom i Trondheim 
hadde en aksjon lørdag 24. 
november på torget.
 De forbipasserende hadde 
muligheten til å kaste dartpi-
ler på angrepsminister Anne-
Grete Strøm-Erichsen.
 Aktivistene fra Rød Ung-
dom delte ikke bare ut løpe-
sedler, men også lekesoldater. 
Oppfordringa var: Ta med deg 
en soldat hjem!

oslo:
Rød Ungdoms leder Mimir 
Kristjanson (bildet) retta en 
anklagende pekefinger mot Stor-
tinget da han i en appell krevde 
at de norske soldatene skulle 
hentes hjem.

Bergen:
Det var også markering i Bergen 
mot den norske deltakelsen i krigen i 
Afghnanistan.
 I sludd, mye vind og kaldt regn 
mobiliserte talerne Lone Jørgensen 
fra Rød Ungdom, Simen Willgos fra 
Sosialistisk Ungdom og Astrid Olsen fra 
Rødt folk til å få den norske regjeringa 
til å innfri kravet, som flertallet av den 
norske befolkninga er enig i: Hent sol-
datene hjem!

Hent soldatene hjem!

Trondheim RU med dart-stand på RU si nasjonale aksjondag mot krigen i Afghanistan.  
Foto: Ronny Kjelsberg

Internasjonale selskaper driver en sterk 
offensiv for å ta over vannforsyninga 
rundt om i verden. Til dette får de 
god hjelp av land i nord, som EU, som 
presser gjennom liberalisering av handel 
med tjenester gjennom Gats-avtalen i 
WTO. 
 Det var Verdensbanken som pressa 
på for å privatisere vannforsyninga i Sør-
Afrika.
 Suez, Vivendi og RWE er tre konsern, 
som til sammen står for 80 prosent av 
all privat vannforsyning i verden.

Foto: Finn Jensen
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KALENDER
 6. desember, Oslo, 
Oppsal samfunnshus
FrP-koden v/ Magnus Marsdal
Arr: Rødt Østensjø

 8. desember, Oslo, Parkteateret
Tron Øgrim-seminar

 10. desember, Oslo
Hvordan blir jenter jentete 
og gutter guttete, ved Jorun 
Gulbrandsen
www.kvinnefronten.no

 God jul og godt nytt år!

 10. januar, Oslo
Rødt faglig forum: 
Like for like og lønn for kjønn? 
Om strategier for likelønn
www.raudt.no

 25.–27. januar, Trondheim
Trondheimskonferansen: 
Samling for felles kamp for arbeid 
og faglige rettigheter
http://lokal.lo.no/trondheim/

 7. februar, Oslo
Rødt faglig forum

 6. mars, Oslo
Rødt faglig forum

 8. mars, hele landet
Kvinnedagen
Sjekk også www.ladyfest.no
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Christian Sørgjerd (tekst og foto)

oslo: 7. november demonstrerte omlag 1200 kurdere og en håndfull andre mot tyrkisk aggresjon. Kravet var at Tyrkia ikke skal 
gå inn i Nord-Irak og samtidig stoppe sine militære aksjoner i grenseområdene. Markeringa på Youngstorget fem dager tidli-
gere, som krevde norsk anerkjennelse av Tyrkias kamp mot PKK, utgjorde bakteppet for en storstilt mobilisering. Ingen norske 
medier omtalte demonstrasjonen.

Gi en julegave til Rødt nytt!
Hei!
Vi i redaksjonen håper du har nytte og glede av Rødt nytt. Vi 
kan ikke akkurat skryte av å lage ei stor og fl ott avis. Det har vi 
ikke ressurser til. Men vi forsøker å bidra til at de norske sol-
datene kommer hjem fra Afghanistan, at folketrygda og AFP 
forsvares, at kapitalismen kritiseres og at folks små og store 
opprør for å endre verden til et bedre sted, blir kjent. 
 Rødt nytt er avisa til partiet Rødt, kommer ut 10 ganger i 
året og en kan abonnere gratis (skriv til redaksjonen@roedt.no). 
Det er 3500 abonnenter. Noen tusen aviser deles i tillegg ut på 
gater og torg fl ere steder i landet. Vi har hatt en gledelig opp-
lagsøkning i år.
 Skriving, administrasjon, pakking og utsending gjøres på 
dugnad, ingen får lønn. Men trykking og ikke minst porto 
koster. Så vi ber om en julegave, stor 
eller liten, da er du også med på 
dugnaden. Kontonummeret står 
øverst på sida.

Hilsen redaksjonen i Rødt nytt

Uførepensjon • Skoledebatt • 
Økokommunisme • Ny liberalisme • 
Russisk økonomi • Stort Øgrim-
bilag: Å være eller å gjøre!
148 sider • 50 kroner pluss porto 
Prøveabonnement: 150 kroner for 
fi re utgaver
(For ungdom under 18 år: 75 
kroner)
www.marxisme.no

Ny bok om Nepal
Nå har det kommet ei ny bok om Nepal, denne gangen med 
opplevelser fra da helselagsaktivister besøkte Gorneti Model 
Hospital i sommer. Boka gir deg et innblikk i den drama-
tiske demokratikampen i Nepal. Den viser hvilken betyd-
ning denne har for fattigbøndene på landsbygda. De mange 
intervjuene, sammen med illustrerende fargebilder, gjør at 
du kommer under huden på bevegelsen. 
 Overskuddet fra salget av boka går til helselag s arbeidet i 
Nepal. 
 Boka koster 100 kroner til vanlig pris eller 200 kroner til 
solidaritetspris. Bestill boka på helselagtilnepa l@gmail.com.

Stopp Tyrkias invasjon!

Årets siste utgave 
av tidsskriftet Rødt!


