
Avisa til Rødt nr. 8–2007  

BLI MED I RØDT!

Lærerkamp

Jorunn Folkvord: Vi har vist at 
det nytter å kjempe mot trynetil
legg! Trynetillegg splitter lærerne 
og setter fagforeninga på gangen.

Les mer på side 4 og 5

Ny i bystyret

Mona Bjørn er valgt inn i bysty
ret i Trondheim. – Sosial bolig
bygging er en av kampsakene for 
Rødt/RV i byen. 

Les mer på side 2

B-Postabonnem
ent

Returadresse:  Raudt 
Osterhaus’ gate 27 

0183 Oslo

Lærere mot trynetillegg

Folkevalgt ordfører  
i Risør
Knut Henning Thygesen er RVs første ordfører. Han 
ble valgt ved direktevalg, altså ei folkeavstemning, der 
det også var kandidater fra A, Sp, H og V. Thygesen 
vant med 44,5 prosent av stemmene. Det er ei tillits
erklæring til en revolusjonær – fra en stor del av 
befolkninga. 
 Den siste uka før valget ble Thygesen møtt med 
desperat, antikommunistisk propaganda for å skrem
me folk fra å stemme på ham. Men det virka tydeligvis 
ikke. 
 RV i Risør fikk 13,7 prosent av stemmene ved kom
munestyrevalget og tre representanter i tillegg til Knut 
Henning:  Liv Jorunn Høiberg, Dag Thorvaldsen og 
Rune Hansen.

Les mer om VALgeT på side 2 og 3

I Oslo har det lenge vært sterk misnøye blant lærerne med at en stor del av lønnstillegga kom
mer som personlige tillegg. Enkelte får flere lønnstrinn, andre får ingen. Det er snakk om 
tillegg på nesten 10 000 kroner. 
 Noen lærere starta derfor et «innbyggerinitiativ», som endte med et bystyrevedtak som vil 
gjøre det lettere å slåss mot trynetillegga. Nå kan fagforeninga igjen komme på banen. 

Les mer på side 4 og 5

Foto: Liv Øvland

Foto: Finn Jensen
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LEDER
Torstein Dahle

Rødt nytt 

– Sosial boligbygging er en av flere viktige saker. 
Mange unge sliter med å kjøpe seg bolig. Vi vil at i alle 
nye boligprosjekter med mer enn ti boliger, skal 20 
prosent forbeholdes førstegangskjøpere til en lav pris. 
Folk skal kunne betale ned til seg sjøl, framfor å leie 
til markedspris. Å regulere boligmarkedet er selvsagt 
enklest å gjennomføre der det offentlige eier eiendom
mene, men kommunen kan lage avtaler med private 
byggeselskaper som gjør at det er gjennomførbart.

Boliger og industri
– Hva vil dere med byen?
– Vi vil ha leiligheter som er store nok for familier. 
Når de bygger så mange hybler, blir det en ond  sir
kel. Barnefamiliene flytter ut, spekulantene overtar 
og studentene flytter inn. Dette får konsekvenser for 
barnehager og skoler i området. 
 Så vil vi bevare Nyhavna som et sted med arbeids
plasser. Det er i dag et sted for næringsvirksomhet. 
Siden det ligger rett ved sjøen, vil det være en perle 
for boligbyggere. RV mener at dersom det gis tilla
telse til å bygge boliger der, vil næringene måtte vike, 
og flere tusen arbeidsplasser vil forsvinne. 
 – Det har vært flere branner i Trondheim i det siste.
Hva med de brannskadde bygningene?
 – Vi vil at de 150 år gamle brannherja bryggene i 
Trondheim sentrum ikke blir så ødelagte at de ikke 

kan restaureres. Ekspertene sier at det ikke er gjort 
noe for å tette tak eller tørke ut vann. Kommunen 
kan gjøre noe med det, men vil ikke. Eierne har ikke 
interesse av å restaurere verna bygninger. De vil tjene 
mer på å bygge nytt.

mot privatisering
– Hvor strenge er dere mot privatisering? 
 – Vi er mot alle former for privatisering. Dette 
inkluderer AS og interkommunale selskaper (IKS). 
AS og IKS er delprivatisering. Arbeidsgiveransvaret 
flyttes fra folkevalgte til lukka styrerom. De ansatte 
splittes. Flere tillitsvalgte i kommunen må ha for
handlinger hver for seg, og færre tar del i de felles for
handlingene. Privatisering vil også føre til at det blir 
laget butikk av noe som aldri skal være butikk, og det 
ønsker ikke vi. 
 – Hvorfor fikk Arbeiderpartiet så mange stemmer?
 – Jeg tror det var fordi AP har tatt all æra for det 
som et flertall har fått til. Flertallet har bestått av AP, 
SV, RV og Miljøpartiet De grønne.

da rV stemte feil
– RV gikk fram. Hvorfor?
 – Vi har delt ut mange løpesedler hvor vi har for
talt hva vi står for. Arne Byrkjeflot, som har sittet i 
bystyret for RV,  har vært i avisa nesten hver dag. 
Men det viktigste er at RV har jobba jamt og trutt i 
kommunestyret i mange år sammen med folk og orga
nisasjoner. Et eksempel er det som skjedde i Ila, en 
bydel i Trondheim. Det kom en reguleringsplan hvor 
det blant annet skulle bygges to blokker i Iladalen. 
Planen ble enstemmig vedtatt i bystyret. 
 Arne så nøyere på saka og skjønte at det var snakk 
om veldig store blokker. Vi hadde stemt feil. Vi gikk 
til befolkninga på Ila og fortalte hvor store blokkene 
skulle bli. Deretter gikk vi til bystyret igjen, vi la 
fram et kortspørsmål som det heter og skal legge fram 
en interpellasjon for å få saka behandla på nytt. Så sjøl 
om vi hadde stemt feil, kom folk på standen vår i valg
kampen og sa: Vi vil stemme på Arne! De likte visst 
at RV innrømma feil, varsla og tok opp saka igjen.

Fagforeningene
– Hvilken rolle spilte fagforeningene?
 – LO Trondheim, Utdanningsforbundet, Sjuke
pleierforbundet og LO Kommune gikk sammen og 
danna Trondheimsmanifestet 2007. Alliansen la fram 
femti krav til partiene. RV var enig i alle. Frp og 
Høyre svarte ikke og henviste til sine partiprogram. 
Løpesedler med krav og svar ble delt ut i 18 000 
eksemplarer på arbeidsplassene. Vi er overbevist om 
at dette er ei viktig forklaring på det voldsomme rød
grønne flertall i Trondheim. Vi har nå et bystyre der 
et flertall har lovt å oppfylle 43 av LOs 50 krav. 
 – Har RV mye støtte fra fagforeningsfolk?
 – Ja. På RVlista til kommunevalget var det mange 
av dem. 

svekka sV
– SV mista åtte mandater og står igjen med sju. Hva 
synes du om SVs tilbakegang?

 – AP har 37 representanter og er en tung kloss å 
rikke på. Jeg tror det lønner seg for SV å få med RV 
nå som de er halvert.

Ny i bystyret
– Hvordan blir det å være ny i bystyret?
 – Jeg har mye å lære om systemet. Men jeg gleder 
meg til å være med på å påvirke og til å jobbe sammen 
med bystyregruppa vår. Vi i RV vil være et talerør for 
arbeidsfolk inn i systemet. Vi vil være et redskap for 
folk! 

Vararepresentanter er:
• Mirjam Folkvord (17 år)
• Peder Martin Lysestøl (64 år)
• Ann Kristin Alseth (36 år)
• JohnPeder Denstad (52 år)
• Kenneth Fuglemsmo (23 år)
• Trond Peter Stamsø Munch (47 år)

Vi vil være et redskap for folk!
I Trondheim fikk Arbeiderpartiet 44 prosent av stemmene. RV gikk opp fra to til tre representanter.  Mona Bjørn er ny i bystyret. Rødt 
nytt spør: Hva er viktig for Rødt i Trondheim? Hva vil dere bruke representasjonen til?

Mona Bjørn (26 år) har jobba i varehandelen i sju år. 
Hovedtillitsvalgt  på Trondos, Norges nest største samvirke-
lag. 650 medlemmer i fagforeningsklubben, Handel og kon-
tor. Arbeid: Sitter i kassa. 60 prosent av tida går til arbeid 
som tillitsvalgt.

Foto: Rødt Trondheim

Bystyregruppa i Trondheim
I tillegg til Mona Bjørn består gruppa av Arne 
Byrkjeflot (57 år), fylkessekretær i Nei til EU og leder 
i LO i Trondheim  og Åsmund Sunde Valseth (19 år), 
student:

Valget 2007:   
En flott start for Rødt
Rødt har tatt mål av seg til å samle de 
mest radikale kreftene i Norge til inn
sats for å overbevise folk om at de må 
ta makta og kaste kapitalismen over 

bord. Klimautfordringen minner oss 
om at det haster, og at det kan stå om 
å berge menneskehetens muligheter til 
å overleve. Store ambisjoner for et lite 
parti! Kommune og fylkestingsvalget 
bekreftet at vi er på rett vei. 
 Ved fylkestingsvalget fikk RV 
42 738 stemmer, 2,1 prosent av alle 
avgitte stemmer. Det er ny rekord, og 
det er en økning på 44 prosent fra val
get i 2003. Valgkampen gikk parallelt 
med organiseringen av det nye partiet, 
og mange steder var de nye lagene bare 
så vidt kommet i gang da valgkampen 
startet. Vi var usikre på hva omorga

niseringen ville bety for kraften i valg
kamparbeidet, men heldigvis: De fleste 
stedene ble det gjort en flott innsats som 
ga mange gode lokale valgresultater.
 Ved skolevalgene fikk RV gjennom
snittlig 6,6 prosent av stemmene, som 
er det beste som noen gang er oppnådd. 
Rød Ungdom gjorde en flott innsats, og 
framgangen gir grunn til optimisme og 
framtidstro for hele partiet vårt. 
 I Oslo økte vi fra 8075 til 14 131 
stemmer. Det er en framgang på 75 
prosent!  Størst medieomtale fikk valget 
av Knut Henning Thygesen som ordfø
rer i Risør og den svære framgangen i 

Tromsø, fra en til fire representanter. 
Både Knut Henning Thygesen og Jens 
Ingvald Olsen understreker den betyd
ningen som partilaget har hatt for de 
strålende resultatene. Det er det lang
varige arbeidet, basert på lagets felles 
innsats, som har ført til slik suksess.
 Den store utfordringen framover 
er å bygge opp partiet med levende lag 
og aktive medlemmer som selv utfor
mer politikken og setter den ut i livet. 
Organisering og skolering er nøkkel
ord. Valget har gitt oss et flott utgangs
punkt.

I SørTrøndelag var det Ronny Kjelsberg (30 år) som 
ble representant for RV/Rødt. Vara ble Marianne Røe 
(18 år). Partiet fikk 2,3 prosent av stemmene.

Sør-Trøndelag fylkesting

Alle foto: Rødt Trondheim
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Toppvalg for RV!
I kommunevalget fikk RV 41 771 stemmer på landsbasis, en framgang på 13 120  
siden 2003. RV deltok også i felleslister som fikk 3650 stemmer. 
 I 17 kommuner fikk RV 19 nye kommunestyrerepresentanter, og kom inn i 
Skien, Kristiansand og Kristiansund, og i Bærum og Ski. RV har til sammen 66 
representanter i kommunestyrene.  RV stilte liste i 78 kommuner. Kvinneandelen 
av RVs representanter er 36 % mot 30 % i forrige periode. 
 I fylkestingsvalget gikk RV fram 44 % i forhold til i 2003. 

OslO
Oslo RV økte fra 8075 stemmer 
i 2003 til 14 130 og fikk 5,2 %. 
Hadde dette vært stortingsvalg, 
hadde RV kommet inn. Det var 
direkte bydelsvalg for første gang, 
og RV fikk 8 representanter i 6 
utvalg.
 I bystyret sitter Erling Folk
vord, Ingrid Baltzersen og 
Negar Enayati (bildet).

lIllEHAMMER
Turid Thomassen er gjenvalgt 
på Lillehammer og fikk følge av 
Øyvin Aamodt. RV fikk 3,5 %.

TROMsØ
Tromsø RV økte fra 2,6 til 7,9 % 
og fikk fire representanter: Jens 
Ingvald Olsen, Elin Jørgensen, 
Sigurd Langseth og Maria Evon 
Sriharan.

VOss
På Voss fikk RV 4,1 % og to mandater: Bjarte Håkon 
Kaldestad og Elisabeth Daae Kaldestad 

RINGERIKE
Ringerike RV fikk 5,7 % og to 
representanter: Maria Altamirano 
og  Einar Zwaig. 

KONGsBERG
Veslemøy Fjerdingstad ble gjen
valgt. Mehrnaz Bamdadsoofi er 
første vara. Veslemøy forteller: 
– Vi var i konkurranse med AP 
og fikk 3 %. Mange ville at AP
ordføreren Vidar Lande skulle 
fortsette og var redde for et fler
tall fra H og FrP. AP fikk 14 
mandater, H 6 og Frp 5. 
 Folk trodde de stemte mot FrP 
og Høyre når de stemte på AP. 
Men nylig kom det ei melding 
som nok ikke mange hadde venta 
seg: AP danner flertall sammen 
med SV – og FrP! Buskerud AUF 
protesterer. SV har gått fra 5 til 2 
representanter. De har solgt seg 
til FrP og AP. 
 Og nå skal RV og KrF ikke 
få utvalgsplasser. Men RV klarer 
seg fint uten. Vi snakker direkte 
med dem sakene gjelder. 

BERGEN
RV fikk 4,5 % og kom inn med Stine Akre og Chiku 
Ali, i tillegg til Torstein Dahle.

NORDlAND
Ingeborg Steinholt ble valgt inn i 
Nordland fylkesting, der RV økte 
til to mandater. Einar Jetne ble 
gjenvalgt. 

HØyANGER
Høyanger RV fikk 11,3 %. Einar Rysjedal og Geir Bjarte Hjetland. Bildet 
viser Einar pluss vararepresentantene Randi Aven og Ingunn Kandal.

NEsODDEN
Nesodden RV fikk 5,8 % og to 
representanter: Geir Christensen 
og Rønnaug Stensrud. 

Andre fine RV-resultat

Odda 13,6 %
Vefsn 9,3 %
Bodø 5,7 %
Harstad 4,2 %
Vågan 8,1 %
Sortland 4,5 %
Alstahaug 7,4 %
Horten 6,4 %
Kragerø  6,0 %

Solidaritetslista på Notodden (der RV 
deltar) fikk 26,1 %.  

Foto: Jens Ingvald Olsen, Arne Fredriksen, Finn Magnus, andre lokale valgkamphelter, samt Rødt nytt
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Jorun Gulbrandsen

Jorunn F: Trynetillegga har skapt mye forbannelse 
hos lærerne. Utdanningsetaten har brukt de lokale 
forhandlingene til å sørge for at det bare har blitt gitt 
individuelle tillegg. 
 Sjøl om det har vært nok penger til at alle kunne 
få et lønnstrinn hver, har arbeidsgiver stått hardt på 
at det ikke skulle skje. Rektorene har fått tydelige 
direktiv om at det skal skapes forskjeller. Før gikk det 
an å forhandle om at grupper av lærere skulle få til
legg, for eksempel realfagslærere, klassestyrere, e.l. I 
de siste oppgjøra har det vært et viktig prinsipp at det 
ikke har vært lov å stille krav for grupper, bare for 
enkeltpersoner. 

Bare noen skal få
Thomas: Dette er en omvendt Robin Hoodpolitikk, 
de tar fra alle og gir til noen få. Det er snakk om 
veldig mye penger. Ved siste oppgjør var det satt av 
omtrent 9500 kroner per hode, og dette ble fordelt på 
rundt en tredel av lærerne. Det er helt vilt. 
 Etter hvert som mer penger har blitt satt av til de 
lokale oppgjøra, har sjølsagt  forskjellene mellom  lær
erne økt. Sjøl om Utdanningsforbundet, fagforeninga 
vår,  har hatt som mål at alle skulle få tillegg etter 
hvert, er det fortsatt rundt 500 lærere i Oslo som ikke 
har fått noe etter tre runder med lokale forhandlinger. 
Andre har fått opp til 12 lønnstrinn!

Fagforeninga på gangen
Jorunn: Tenk på dem som aldri får: «Hvorfor hater 
rektor meg?» Tenk på dem som stadig får: «Hjelp, jeg 
har ikke smiska med rektor.» Noen rektorer har spilt 
på lag med klubben, og de har klart å fordele tillegga 
noenlunde jamt over tid. Men kanskje vanligere har 
det vært at rektorene har holdt fast på at bare noen få 
skal få. Og de opererer også gjerne med ei liste med 
lærere som ikke skal få. 
 Hvis klubben og rektor er uenige, avgjøres saka 
av Utdanningsetaten og Utdanningsforbundet Oslo. 
Ingen fra klubben får være med på dette, og ingen 
får noen begrunnelse for resultata. Mange opplever at 
dette er et system som gjør rektor til kongen på pen
gehaugen.  Demokrati på arbeidsplassen? Glem det!
 Thomas: Fagforeninga settes på gangen. Vi har 
ingen konfliktrett og svært liten påvirkningskraft 

hvis vi sitter med en vrang rektor. Hva blir vitsen 
med fagforeninga, når den ikke har jobben med å for
handle fram kollektive avtaler for medlemmene?

innbyggerinitiativ
– Hvordan kom dere på dette med «innbyggerinitiativ»?
 Jorunn: Vi er mange som har ønska å bli kvitt 
trynetillegga. Det var Kine Juel fra Skøyen skole som 
lanserte ideen med underskrifter på et tillitsvalgtmøte 
før jul i fjor. Så fikk hun hjelp av Maren Rismyhr (til
litsvalgt på Linderud skole og med i bystyregruppa 
til RV i Oslo) til å finne ut av dette med innbygger
initiativ. Kommunestyret er nemlig nødt til å behand
le en sak som er sendt inn av minimum to prosent 
av befolkninga eller 300 mennesker. Forslaget skal 
formuleres riktig, og hva det vil si, kan en få vite 
hos kommunen eller på Kommunaldepartementets 
nettsted. 
 Thomas: Kine, Jorunn og jeg heiv oss rundt i 
januar og lagde tekst til ei underskriftsliste med et 
krav: «Ordningen med lokale individuelle lønnstillegg 
avvikles for lærerne i Osloskolen fra og med neste 
hovedtariffoppgjør.» Vi skreiv også en kort begrun
nelse. 
 Jorunn: Vi fikk hjelp av andre lærere til å lage et 
nettsted, der folk kunne få informasjon, og der de 
kunne skrive seg på lista: www.neitillokaletillegg.no. 
Lista kunne lastes ned. Vi sendte også ebrev til alle 
vi kjente. Flere lærere ville være med som initiativ
takere.
 Vi måtte skynde oss, for bystyret må behandle 
slike forslag innen seks måneder, og vi ville jo gjerne 
ha det hele behandla før valget. I slutten av febru
ar, etter tre ukers hurtigkampanje, kunne vi levere 
900 underskrifter. Det er 6500 lærere i Oslo. Vi var 
kjempefornøyd, jungeltelegrafen var vårt viktigste 
middel, og vi veit at vi ikke nådde alle skolene en 
gang.
 Thomas: Vi bad ikke bare lærere om å skrive seg 
på. Trynetillegg er et problem for mange andre også. 
Men lærere skreiv seg på i stor stil. Fra skolene fikk 
vi som regel tettskrevne ark.

presse og første mai
– Hva gjorde dere når listene var levert?
 Thomas: Vi hadde tenkt å snakke med mange 
politikere i bystyret. Men vi fikk ikke gjort så mye 
med det. Vi har en jobb som gjør det veldig vanske
lig å ringe på dagtid. Men vi snakka med Bård Folke 
Fredriksen fra Høyre da vi leverte listene; han var 
leder av finanskomiteen. Vi kontakta også pressa, 
og fikk store oppslag både i Dagsavisen og Klasse
kampen.
 Utdanningsforbundet i Oslo gikk inn i saken når 
innbyggerinitiativet vel var levert, og de gjorde en 
viktig jobb i forhold til politikerne. 
 Jorunn: Vi tenkte at første mai var en viktig dag 
for å vise motstanden. Utdanningsforbundet i Oslo 
hadde en klar parole mot trynetillegg, og for første 
gang i foreningas relativt korte historie var det over 
hundre folk bak fana på første mai. 

Bystyret
– Hva skjedde i bystyret? 
 Thomas: Før sommeren var vi på deputasjon hos 
finanskomiteen, og selv om vi fikk støtte fra Ap og SV 
der (RV og Venstre sitter ikke i komiteen), var vi ikke 
veldig optimistiske. Men så plutselig, rett før ferien, 
gikk Venstre ut og sa de støtta oss, og da kunne det 
bli flertall i bystyret for vårt forslag.
 Til bystyremøtet i august hadde finanskomite
en laga ei innstilling, som gikk ut på at lærere ikke 
skulle forskjellsbehandles i forhold til andre ansatte 
i kommunen. De mente at ettersom trynetillegg bare 
brukes unntaksvis for de fleste andre ansatte i kom
munen, så burde det ikke være regelen for lærere. 

Vi skulle ikke ha det verre enn andre, men heller 
ikke bedre. Bystyret fjerna også vedtaket fra 2000 
som har vært en viktig del av argumentasjonen fra 
Utdanningsetaten når de har pressa på for individu
elle tillegg. Dette var en tydelig dask på lanken til 
etaten, men på ingen måte en full seier. 

Kan forhandle for grupper
– Det er ikke slutt på individuell lønn?
 Thomas: Nei. Men Utdanningsforbundet er til
bake og kan forhandle om hvordan lokale tillegg skal 
håndteres. På en måte er det bedre, en kan forhandle 
om at folk med spesielle oppgaver skal ha betaling, 
som samlingsstyrere (de som har ansvar for sløyd, 
tekstil, gym m.m.), teamledere, spesiallærere eller 
andre. Og selvsagt betyr dette at vi igjen kan stille 
krav for grupper.
 – I private bedrifter slåss folk for lokale tillegg?
 Jorunn: Ja. Men her må en skille mellom indivi
duelle tillegg som bare noen får, og lokale tillegg som 
gjelder alle eller grupper med spesielle jobber. I en 
privat bedrift slåss de dessuten for å få tilbake noe av 
det som eierne har fått ut av de ansatte. I det offent
lige er det derimot slik at det er sentrale forhandlinger 
om hvor stor potten skal være. Så blir det tatt en viss 
del av denne potten og satt av til lokale forhandlinger. 
Stadig mer er blitt satt av til dette, for arbeidsgiveren 
vil øke forskjellene mellom folk.

Lærerne i Oslo har vunnet en viktig seier på veien for å avskaffe trynetillegg som kommunens lønnspolitikk. Etter et «innbyggerinitiativ» 
vedtok bystyret i august å oppheve et vedtak fra 2000 som lød: «Det skal legges vekt på individuelle kriterier ved avlønning av lærere.» 
Rødt nytt har snakka med Jorunn Folkvord og Thomas Valås om hva som førte opp til vedtaket.

Viktig delseier mot trynetillegg!

Innbyggerinitiativ
Kommuneloven § 39a: 
«Kommunestyret eller fylkestinget plik-
ter selv å ta stilling til et forslag som 
gjelder kommunens eller fylkeskommu-
nens virksomhet, dersom minst 2 pro-
sent av innbyggerne, alternativt 300 i 
kommunen eller 500 i fylket, står bak 
forslaget.»
 For mer info: Gå til www.regjeringa.
no og søk på «innbyggerinitiativ veile-
der».

Jorunn Folkvord
Foto: Rødt nytt

Thomas Valås
Foto: Rødt nytt
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Kvinner tener i gjennomsnitt 
85 prosent av det menn gjer 
(timeløn – heiltid). Menn tener 
meir enn kvinner i alle bransjar. 
Kva skal til for å oppnå likeløn? 

Ingrid Baltzersen

Ulikskapen heng saman med store 
spørsmål, som korleis kapitalismen har 
organisert forsørginga av menneske 
gjennom familien, som makttilhøve og 
tradisjonar. Ei stor samfunnsomvelting 
må nok til for å frigjere individa frå 
dette. Men vi må også slåst her og no, 
og då er det i alle høve mogleg å føre 
kamp på fem viktige område:
 • Staten må setje av ein stor kvin
nelønspott i statsbudsjettet. Denne skal 
brukast til å heve løna i kvinnedomi
nerte yrke. Med dagens lønssystem er 
det nokså håplaust å få gjort noko med 
løna til dei store kvinnegruppene. Det 
må ekstratiltak til.
 • Sekstimersdagen. Han vil gjere at 

langt fleire kvinner vil få full jobb og 
dermed full løn.
 • Mot individuell løn, fordi slike sys

tem favoriserer menn. Menn får oftare 
og større individuelle tillegg enn kvin
ner. Nei til trynetillegg!
 • Likestillingslova må ikkje kunne 
fravikast av omsyn til «marknaden», 
dvs. det som arbeidsgjevaren meiner 
er best for han i konkurransen med 
andre.
 • Få aksept for at det ikkje er kvin
nene det er noko gale med. Mange er 
opptekne av at kvinner vel feil yrke. 
Men det gjer dei ikkje. Ta til dømes 
yrke som kvinner ikkje hadde tidlegare, 
men som dei no kjem meir og meir inn i 
og blir fleirtal i. Der går løna ned i høve 
til andre yrke. Det er altså ikkje yrket 
som er feil, men kvinnene ...

Kvinner har i meir enn hundre år ført 
ein kamp for retten til å kunne forsørge 
seg sjølv og eventuelle barn. Økonomisk 
sjølvstende er ein føresetnad for mange 
andre fridomar. No må regjeringa pres
sast til å ta tiltak der det er mogleg!

Ny nettstad  
mot pornografi
I slutten av juli vart det oppret-
ta ein ny nettstad mot por-
nografi. Språket er engelsk.
www.againstpornography.org 

Nettstaden seier mellom anna dette om 
seg sjølv: – Pornografi finst alle stader! 
Bodskapen og bileta, som er sexistiske, 
rasistiske, homofiendtlege og arbeidar
fiendtlege, har infiltrert dei kvardags
media. Medan kulturen skjønnmålar 
pornografien, står ei smertefylt sanning 
att: Kvinner og barn vert seksuelt mis
handla, utnytta og plaga i eit omfang 
som er epidemisk. Samstundes vert 
mange menneske stadig mindre kjensle
vare overfor denne valden.   
 Med ein slik overveldande kultu
rell, sosial, teknologisk og miljømes
sig «terrorisme» er det meir enn nokon 
gong trong til ein feministisk kritikk av 
pornografien. 
 Pornografi er ein milliardindustri. 
Den årlege fortenesta er 12 milliardar 
dollar i USA og 57 milliardar dollar 
på verdsbasis. Det som ein gong vart 
kalla «mjukporno», finn vi no i vanlege 
media. Den seksuelle tingleggjeringa 
av kvinner kan ein stadig sjå i tvpro
gram, på MTV, i realitytv, i motebile
te, i reklame, i kvinne og manneblad, i 
musikkvideoar, hollywoodfilmar, video
spel osb. På same tid er hardporno vor
ten stadig meir valdeleg, aggressiv og 
prega av hat mot kvinner.
 Pornografane har også fordelen av 
å kunne nytte dei nyaste teknologis
ke verktøya, som  DVD, verdsveven, 
mobiltelefonar, alt for å få større profitt 
og auke salet av dette kvinnehatande 
stoffet.

På nettstaden ligg filma innleiingar frå 
ein konferanse om pornografi. To av 
foredragshaldarane er Gail Dines og 
Robert Jensen, godt kjende frå anti
pornorørsla.

Bok
Ei veldig god bok om kva pornografi 
er: Pornography: The Production and 
Consumption of Inequality, av Gail 
Dines, Ann Russo og Robert Jensen.

Likeløn – kor går vegen vidare?

Ingrid Baltzersen er leiar av kvinneutvalet i 
Raudt og nyinnvald i Oslo bystyre.

Foto: Raudt Oslo

 Thomas: Dette er å stjele fra alle og 
gi til noen få. Vi vil ikke ha lokale til
legg i det hele tatt. Vi vil dele alt på 
alle. 
 Jorunn: Det står på lønnsslippen 
din hvor mange lønnstrinn du har fått. 
Tenk deg å søke jobb, og så står det at 
du ikke har fått noen lønnstrinn på seks 
år –  det må være noe rart med deg. 
 Thomas: Eller omvendt – du har fått 
12 lønnstrinn – men da er du veldig dyr 
å ansette. I det hele tatt er lokale tillegg 
et våpen som arbeidsgiver kan bruke 
mot oss på mange måter.

det går an å gjøre noe!
Jorunn: Men nå har vi starta kampen 
for å få stoppa trynetillegg og vunnet en 
viktig delseier!
 Vi har vist at det går an å gjøre noe! 
På sentralt hold i Utdanningsforbundet 
har vi hørt lenge at de lokale forhand
lingene er kommet for å bli – det er lite 
å gjøre med dem – og at ledelsen tross 
alt har fått til det best mulige. Dette er 
kanskje lettere å si for dem som sitter 
på toppen, for de opplever ikke urett
ferdigheten på kroppen. 
 Thomas: Vi har fått full støtte fra 
Utdanningsforbundet Oslo i denne 
saken, men fra Utdanningsforbundet 

sentralt har vi ikke hørt noe. Vi har 
måttet mase for at de skulle skrive i 
medlemsbladet, og det er visst ingen på 
toppen som er interessert i å følge opp 
det arbeidet vi har starta.

Hvem er  
«partene i arbeidslivet»?
– Hva sa partiene i bystyret?
 Thomas: Både Høyre, FrP, KrF og 
Venstre er i prinsippet for både lokale 
og individuelle tillegg. De syntes bare 
på forskjellige nivåer at det hele var 
gjennomført litt feil i Oslo. Dessuten 
mente de at dette var en sak for «parte
ne i arbeidslivet». Det var bare Venstre 
som ville legge noen føringer. Og sjøl 
om SV og Ap sa fra om at det ikke var 
ålreit med trynetillegg, var de tydelige 
på at de mente dette var en sak for «par
tene», og at bystyret ikke skulle legge 
noen føringer.
 Jorunn: RV sa at bystyret er arbeids
giver og selvsagt en part i arbeidslivet. 
RV var det eneste partiet som støtta 
innbyggerinitiativet fullt ut. 
 Thomas: Sjølsagt er bystyret en part 
i arbeidslivet! Hvem er vår arbeidsgiver, 
om det ikke er bystyret? Det er tross 
alt det høyeste styrende organet i Oslo 
kommune. Det er feigt av SV og Ap at 

de ikke vil legge føringer.
 Vi tror det vi gjorde kan være en 
metode som Utdanningsforbundet og 
andre fagforeninger kan bruke i andre 
kommuner. Det er viktig å presse kom
munene til å ta ansvar som arbeids
givere.

– gjør det samme!
– Hvordan kan kampen føres videre?
 Jorunn: Vi tror dette er viktig for 
kampen videre nå: Det er at mange 
kommunestyrer vedtar at de ikke vil 
bruke trynetillegg. Vedtaka må sjøl
sagt legge grunnlag for praksisen i den 
enkelte kommune, men de må også 
være retta mot Kommunenes sentral
forbund, som er forhandlingsmotpart 
for Utdanningsforbundet i alle kommu
ner utenom Oslo. 
 Vi oppfordrer kommunestyrerepre
sentanter som er mot trynetillegg, om 
å fremme slike forslag. Vi oppfordrer 
andre til å ta et «innbyggerinitiativ» slik 
vi gjorde.
 Trynetillegg lager dårlig arbeids
miljø og setter fagforeninga på sidelinja! 
Vekk med trynetillegg!

http://www.neitillokaletillegg.no/

Førstemaiparole i Utdanningsforbundets seksjon i Oslo Foto: Finn Jensen

OpERasjOn 
hEILOmvEnDIng!
av Erling Folkvord 
Pris 100 kroner
Bestill fra 
roedt@marxisme.no
Utgitt av
tidsskriftet Rødt!
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Johan Petter Andresen

– Sentralregjeringa som er leda av 
Arbeiderpartiets søsterparti, Kongress
partiet, ønsker å opprette såkalte spe
sielle økonomiske soner (SEZ  Special 
Economic Zones) over hele landet. Det 
er for å lokke hjemlige og utenlandske 
storkapitalister til å investere.
 I SEZområdene betaler kapitalis
tene lavere skatt. Alle inngåtte avtaler 
og lover om arbeidstid, lønn og arbeider
rettigheter blir satt til side i sonene. 
Kapitalistene bestemmer i realiteten alt. 
Arbeiderne havner tilbake til slavetida.
 Politikken med spesielle økonomiske 
soner utvikles i hele Asia, med samme 
begrunnelse. Resultatet er også det 
samme over alt: landområder ekspro
prieres og det blir lavere lønn, lengre 
arbeidstid, mindre rettigheter for arbei
derne og skattefritak for storkapitalen.

Tar jordbruksland
– Hvorfor protesterer bøndene?
 – Fordi kapitalistene får jordbruks
land. Der er grunnen opparbeida, det er 
veier og bruer, og dermed bare å sette 
opp industribygninger uten store kost
nader. Over hele landet protesterer bøn
dene, politiet settes inn for å tvinge dem 
til å flytte, og folk blir skutt. Det som 
skjedde i Nandigram, er mest kjent. 
 I VestBengal har CPI(M), Indias 
kommunistparti (marxistene), hatt 
makta i 30 år. De er korrupte og gir job
ber til egne partimedlemmer. Partiets 
symbol er et rødt flagg med hammer og 
sigd, men de har ikke utvikla industri 
og heller ikke landsbygda. Nå går de til 
og med til kamp mot bøndene. Det er 
7,2 millioner arbeidsløse i VestBengal.

Fjorten drept 
– Hva skjedde i Nandigram?
 – Bøndene hadde laget en forsvars
komite, Motstandskomiteen mot utkas
telser. De nekta å flytte. 14. mars gikk 
3000 politifolk til massiv aksjon for 
å knekke motstanden. Medlemmer av 
CPI(M) hadde uniformert og væpna seg 
og deltok sammen med politiet. 
 Bøndene var forberedt på at de skul
le komme, hadde gravd digre hull i 
veien og tatt vekk bruer. På den ene 
sida av elva stod politiet, på den andre 
sida bøndene. Politiet skjøt. Folk flykta 
inn mot husa, politiet tok seg over elva 
og fulgte etter. Det som skjedde, ble 
filma. 
 Regjeringa innrømte at 14 men
nesker ble drept. Men folk sier det er 
mange flere. De er forsvunnet. De tror 
politiet tok de døde med seg og kasta 
dem i elva. Mange ble såret. Jenter og 
kvinner ble voldtatt. Alt som skjedde 
– ingen kunne tro det! Det var så for
ferdelig. 
 – Greide delstatsregjeringa å knekke 
motstanden?
 – Nei. Det som skjedde, førte til 
protester over hele India. Det har vært 
innsamling av penger til bøndene. 
Forfattere har gitt tilbake priser og 
penger de tidligere har fått, til regjerin
ga. Verdenskjente folk som aktivisten 
Medha Patkar og forfatteren Arundhati 
Roy har gitt sin støtte.

Kjøpe ut
– Regjeringa gir seg vel ikke så lett?
 – Nei. De bruker andre metoder. De 
forsøker å kjøpe ut bøndene en for en. 
Men ingen har takka ja ennå. Dessuten 
driver CPI(M)organiserte bøllegjen

ger og angriper bønder enkeltvis for å 
skape frykt. Men ingen har flykta ennå 
på grunn av det. Hvis de mister jorda – 
hva har de da? Ingenting. Også i nabo
distriktet Singur forsøker regjeringa 
å betale vekk bøndene. Det har vært 
kraftige protester fra bøndene mot å bli 
fratatt jord.
 – Hvem vil ha vekk bøndene i 
Singur?
 – Det er Tata Motors. Et indisk 
megaselskap med markeder over hele 
verden. De vil produsere biler som skal 
koste 15 000 kroner og selges spesielt 
i Midtøsten og Afrika. India har 350 
millioner bønder, men ikke mat. 300 
millioner har ikke sunn mat. Og så vil 
regjeringa ha fabrikker på matjord! Det 
finnes sjølsagt alternativer. 
 I VestBengal er det 154 industrier 
som er nedlagt i det siste. Det er stor 
arbeidsløshet. Hvorfor ikke la folk få 
arbeide, for normal lønn sjølsagt, uten å 
jage bønder? Det finnes altså en masse 
tomme industribygninger, samtidig som 
man vil jage bønder fra god matjord for 
å opprette gigantfabrikker som skal gi 
dårligere arbeidsvilkår for fattige og 
skattefordeler for rike! 
 Regjeringa skryter av at det er øko
nomisk vekst. Men det er ikke en god 
vekst. Klasseskillene øker, fordi de økte 
inntektene fra veksten går til over
klassen. Vanlige arbeidsfolks lønninger 
øker ikke, tvert i mot!

Krav til regjeringa
– Kan delstatsregjeringa knekke motstan
den i Nandigram?
 – Ja, hvis de vil. De kan ta området 
militært på en dag. Men de tør ikke. De 
fleste i Nandigram er muslimer. Lager 
regjeringa en massakre, vil det bli et 
blodig opprør over hele India.  
 – Er det noen som reiser krav om at 
regjeringa i VestBengal må gå?
 – Nei, men det er krav om at de 
ansvarlige for drapa må fjernes og straf
fes. Naxalittene (maoister som er aktive 
i motstanden) er blant dem som krever  
at kriminelle politikere må tiltales som 
kriminelle. Regjeringa må glemme alt 
de har planlagt med den økonomiske 
sonen. Matjord skal ikke brukes til 
industri.
  Sentralregjeringa la fram en rapport 

i juni som sier at de økonomiske sonene 
ikke må beslaglegge mer enn 5000 hek
tar matjord i et jordbruksområde. Dette 
er sjølsagt også uakseptabelt, men det 
viser at opprøret har ført til at regjerin
ga må gjøre et eller annet for å forsøke å 
hindre et videre opprør. 
 Men opprør vil det bli når folk jages 
fra jorda. Det er mange i India som er 
stolte av motstanden til befolkninga i 
Singur og Nandigram.

Nandigram er et landsbruksområde sør for Kolkata i Vest-Bengal i distriktet Purba Medinipur. Regjeringa vil selge bøndenes land til 
industrikapitalister. Bøndene gjør motstand, mange er drept av politiet. Nirmal Brahmachari, nylig hjemkommet fra India, forteller her 
om det som har hendt.

– Vi er stolte av Nandigram!

Kvinner demonstrerer i Nandigram: «Stopp overgrepa mot kvinner» – «Respekter folks rett til 
mat og livsgrunnlag; ikke ødelegg det» – «Bort med  SEZ-sonene». Foto fra Action Aid India.

Nirmal Brahmachari (Foto: Rødt nytt)

Den planlagte spesielle økonomiske 
sonen som Nandigram ligger i, vil 
være stor. Den vil omfatte 57 km² 
jord. I området er det 29 lands
byer, 27 av dem er i Nandigram. 
40 000 mennesker blir berørt. I 
Nandigram drives jordbruk i et 
deltaområde. Den vestbengalske 
regjeringa har vedtatt at det er den 
indonesiske Salim Group som skal 
få etablere seg sonen. 
 Sudono Salim var til støtte og 
nytte for Suharto, som midt på 
1960tallet sørga for at mellom 
en halv og en million kommunis
ter, sympatisører og deres familier 
ble drept, da han var president i 
Indonesia. 

Det finnes mange filmer om 
Nandigram på Internettet.

sTØTT BØNDENE!
Bengalere i Norge samler inn 
penger til bøndene i Nandigram. 
20 000 rupi ble sendt i vår. Hjelp 
bøndene å vinne! Send penger til 
kontonummer 0539 5551312.
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Turid Kjernlie

– Ja! Vi sluttar oss til forslaget. Vi har 
fått gjennomslag for det vi har slåst for. 
Vi vil gje ros til dei i regjeringa som har 
utarbeidd framlegget, – vi veit jo at det 
er usemje innad i partia om dette. 
 – Kva står det i høringsforslaget om 
målet for lovendringa?
 – Justisdepartementet viser til regje
ringa sin handlingsplan mot menneske
handel (2006–2009). Dei seier at regje
ringa ønskjer å kriminalisere kjøp av 
sex som ein lekk i å bekjempe prostitu
sjon og menneskehandel. Det er viktig 
at dei ser den tydinga lova kan ha for 
å skape haldningsendringar. Dei seier 
at det er regjeringa sitt mål at lova vil 
«bidra til å endre holdninger, redusere 
etterspørselen og dermed markedet for 
prostitusjonen, og være med på å for
hindre at kvinner og menn drives til 
prostitusjon eller utsettes for mennes
kehandel».

Alt kjøp er uønskt
– Skil lova mellom «friviljug» og «ufrivil
jug» sal av sex?
 – Nei. Departementet seier at kjøp 
av sex er uønskt, utan omsyn til grun
nane den einskilde har for å selje sex. 
Dei seier at skadevirknadene ikkje er 
avgrensa til spesielle grupper. Det er 
kjøpet av sex lova rettar seg mot. Kjøp 
av sex skal være forbode, same korleis 
det er organisert. Det er personen som 
vil kjøpe, som vert råka av lova:  Den 

som «skaffer seg eller andre seksuell 
omgang eller handling ved å yte eller 
avtale vederlag ...» 
 – Er det eit problem at lova bruker 
uttrykk som «sal av seksuelle tenester»?
 – Ja, det synest eg. Prostitusjon er 
overgrep mot kvinner. Å bruke omgre
pet «teneste» på prostitusjon, bringer 
tankane til kvinna, jenta, guten – ikkje 
til kjøparen. Medan det er kjøparen 
som opprettheld marknaden og som er 
hovudpersonen for at prostitusjon kan 
skje. Dessuten har ordet «teneste» ein 
positiv valør i språket. 
 Men det er ein kamp vi får ta i neste 

runde. No må vi mobilisere støtte til 
lovframlegget. Det er sterke politiske 
og økonomiske krefter som jobbar imot 
det. Både justisministeren og delar av 
partileiinga i AP og SV har vore mot
standarar av kriminalisering, og det 
same er Prosenteret. Men det er likevel 
politisk fleirtal  for  kriminalisering på 
Stortinget.

Hald fram kampen  
mot sex-turismen
– Vil Justisdepartementet forby nordmenn 
å kjøpe sex i utlandet? 
 – Nei. Dei drøftar det i hørings
framlegget, men foreslår det ikkje. Det 
verkar litt merkeleg at vi skal ha ei lov 
mot kjøp av sex her, men at ho ikkje 
skal gjelde når folk er utanfor landet 
sine grenser. Det hadde vore ønskjeleg 
med ein heimel for at til dømes all sex
turisme skulle kunne straffeforfølgast i 
Noreg. Dette får vi arbeide for vidare.
 Det er også viktig å hugse at etiske 
retningsliner mot sexkjøp når ein er på 
jobbreise, er innført i Forsvaret, i delar 
av fagrørsla og for tilsette i staten. Vi 
lyt  jobbe for at også tilsette i private 
bedrifter og organisasjonar må rette seg 
etter slike reglar.
 – Strafferamma er bøter eller fengsel 
inntil seks månader. Kommentar?
 – Kampen vil nok stå om i kva grad 
lova vert etterlevd i praksis av politi og 
påtalemakt. 

støtt lova
– Kva skal skje no?
 – No gjeld det å slåst for at lova vert 
vedteken! Eg oppfordrar fagforeinin
gar, kvinneorganisasjonar, menneske
rettsorganisasjonar, ungdomsorganisa
sjonar og alle som er mot handel med 
menneske, om å gje høringsfråsegn og 
stø lovframlegget! 
 Vi minner også om at mange i dei 
politiske og sosialfaglige miljøa i Sverige 
var mot sexkjøpslova da ho kom der. I 
dag er det ingen av dei som vil tilbake 
til ordninga før kriminalisering, og lova 
har ein oppslutnad på nesten 90 prosent 
i diverse spørjeundersøkingar.

Sexkjøpsforbodet: Ein stor siger
Regjeringa har lagt fram eit forslag til ny lov som forbyr kjøp av sex. Dette er resultatet av ein kamp som har pågått i fleire tiår. 
Kvinnerørsla har vunne ein stor siger. Høringsfristen for lovforslaget er 10. oktober. Rødt nytt spør Marit Kvamme, medlem av 
Kvinnefronten og ei av dei som har jobba for eit forbod i mange år: Er framlegget godt nok?

Haustleir  
i Bergen
Frå Bergen har 
vi fått denne 
meldinga: 
Bergen Raud 
Ungdom ski
par til haust
leir 4.–7. okto
ber. Staden er 
Kvamskogen, 
litt utanfor 
Bergen.
 Valkampen er over, og politika
rane har nær sagt teke ferie, men det 
har ikkje me. Arbeidet for revolusjo
nen og ei betre verd tek ikkje slutt. Det 
er viktige kampar å kjempe kvar dag, 
saman med folk, mot utbytting og dis
kriminering av ymse slag. Difor skipar 
Bergen RU til haustleir i den siste delen 
av haustferien, for alle som vil vere 
med og for alle dei som allereie er med i 
kampen for ei rettferdig verd.
 På leiren kan ein få lære meir om 
politikken vår og kva for ideologiar me 
byggjar han på. Det tyder at ein får 
vete meir om mellom anna feminisme, 
kva me legg i det å vere ei revolusjonær 
rørsle, om homokamp, Nepal, Irak og 
mykje anna spanande. 
 Er du interessert, skriv til bergen@
sosialisme.no. 

FRAMlEGGET
Ny §202 a i straffelova av 1902 skal 
lyde slik: «Den som skaffer seg 
eller andre seksuell omgang eller 
handling ved å yte eller avtale ved
erlag, straffes for kjøp av seksu
elle tjenester med bøter eller feng
sel inntil 6 måneder eller begge 
deler. På samme måte straffes den 
som oppnår seksuell omgang eller 
handling ved at slikt vederlag er 
avtalt eller ytet av en annen.»

Les meir på:
http://www.regjeringa.no/nb/dep/
jd/dok/hoeringer/

Marit Kvamme
Foto: Rødt nytt

I skolevalga fikk RV 6,6 prosent av 
stemmene på landsbasis. Rød Ungdoms 
leder Mimir Kristjansson sier at seieren 
i skolevalget viser at mange ungdom
mer er enige med RU i at regjeringa 
ikke har gjort jobben godt nok på vik
tige områder som miljø og skole. 
 RUlederen er også svært fornøyd 
med Fremskrittpartiets store tilbake
gang i valget: – FrP har lenge gjort det 
skremmende bra blant ungdom, men 
en tilbakegang på over 4 prosentpoeng 
viser at de gode dagene går mot slutten 
for partiet. Nå gjelder det bare å for
sterke og forlenge trenden mot skole
valget i 2009! 
 Rødt nytt gratulerer Rød Ungdom 
med innsatsen! Ved neste valg skal 
Rødt inn på Stortinget!

RVs beste skolevalg

RØD UNGDOM 
Telefon �� 98 90 �0 

E-post ru@sosialisme.no 
http://www.sosialisme.no



 22.–23. september, Oslo
Kvinner på tvers
home.no.net/kptvers/2007/

 4. oktober, Bergen
Danninga av staten Israel,  
konferanse

 5. oktober
Statsbudsjettet vert presentert
www.regjeringa.no

 6. oktober, Tromsø 
Nordeuropeiske sikkerhets 
utfordringer, konferanse
www.neitileu.no

 5.–7. oktober, Oslo
Raudt: folkevaldkonferanse  
og namnefest
www.raudt.no

 18. oktober, Risør
Konstituerande møte for  
kommunestyret

 20.–21. oktober, Oslo
Nei til EU sin kvinnekonferanse
www.neitileu.no

 24. november, Oslo
Klassekampen si julemesse

 8. desember, Oslo
Tron Øgrim-seminar
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Wenche Blomberg: asylmarsj.no (fritt etter Th. Kittelsen) (2007) 
Akryl/collage på lerret. 34 x 27 cm. Gjengivelsen er noe beskåret. Bildet var utstilt på valgbua til Grünerløkka RV.

So ro godt barn
Jens spinner blått garn

Åslaug står i engen
Kristin er i sengen

Hallgeir bles i hornet
Carl Ivar høster kornet

So ro godt barn
Røkke spinner blått garn

Helga står i engen
Dag Terje er i sengen

Thorbjørn leder sauene
langt langt nord i haugene

So ro godt barn
Statoil spinner blått garn

Helen står i engen
Odd Roger er i sengen

Reiten går i lunden
med lauv og gras i munnen

So ro godt barn
Kongsberg spinner blått garn

Knut står i engen
Erik er i sengen
FN går i uren

og blåser falskt i luren

So ro godt barn
Condi spinner blått garn

Anne står i engen
Jonas er i sengen

NATO går i skogen
George han fører plogen

So ro godt barn
storfolk spinner blått garn

Småfolk skal sove
langt langt nord i skove
Byss byss vesle skatten
Snart så kommer natten

Soria Moria
Voggevise for Det Norske Folk

Unn-Elin Andreassen

Tidlig i september bestemte Utlendings
nemnda at det er utrygt å sende afghan
ske flyktninger til Ghanziprovinsen. 
Dette er noe afghanske flyktninger i 
Norge har påpekt hele tida, men til ingen 
nytte, før FNs høykommissær nå sa det 
samme. Den afghanske flyktningkomi
teen krever at myndighetene må hente 
tilbake de som på feilaktig grunnlag ble 
deportert i juni og juli. 

 Norske myndigheter sier nå at flykt
ningene fra Ghanzi kan flytte til asylmot
tak, men at de er nødt til, hver for seg, å 
søke om «utsatt iverksetting», og at søk
nadene deres skal behandles individuelt. 
Klassekampen fant ut at ingen av flykt
ningene hadde fått beskjed om dette.
 Flyktningene synes det er høyst uri
melig at de skal levere søknader og papi
rer enda en gang – myndighetene har 

dem jo. Er det et mål for regjeringa å 
gjøre livet tyngst mulig for dem?
 Flyktningene fra Afghanistan er 
fortsatt i en veldig vanskelig situasjon i 
Norge. Hva skal de leve av? Både de som 
er her og de som er sendt vekk, tren
ger hjelp. Vil du hjelpe? Send penger. 
Kontonummeret er 1254 05 31224. 
 Se www.asylmarsj.no.

RV skifter namn til 
Raudt 1. oktober

Partiet raudt vart stifta av Raud 
Valallianse (RV) og AKP i mars 
2007, men vi kunne ikkje bruke 
Raudt som namn i kommune og 
fylkestingsvalet i år. Namnet Raudt 
måtte ha vore registrert som parti
namn i 2006 for å kunne stå på val
lister i år. 
 RV hadde retten til å stille til 
val. Og RV gjekk jo vidare i Raudt. 
Difor måtte Raudt stille til val med 
RVnamnet.
   No som valet er over, kan Raudt ta 
i bruk namnet sitt for fullt.
 Raudt vil gjerne ha nye med
lemer. Vil du bli med, eller vil du 
berre ha opplysningar om partiet, ta 
kontakt:

telefon 22 98 90 50
epost raudt@raudt.no

www.raudt.no

Hjelp flyktningene med penger!
Abonner gratis!

Du kan få denne avisa gratis 
tilsendt. Den kommer med 10 
utgaver i året. Skriv til  
redaksjonen@raudt.no.


