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Hjelp mennesker på flukt!

Rødt har anmeldt de seks stor
tingsrepresentantene som er nevnt i 
Riksrevisjonens rapport, til Økokrim. 
I følge rapporten har disse mottatt til 
dels betydelige beløp uten å ha oppfylt 
betingelsene for stortingspensjon. 

 Rødt forutsetter at Økokrim sørger 
for at de blir vurdert etter de samme 
lovbestemmelsene som i de seinere 
åra er brukt overfor andre som har 
mottatt for mye fra andre offentlige 
trygder og stønadsordninger. 

Hvor stor var den 
du fikk, Kjell Magne?

Som fortjent, 
meine no i, Gro!

Stortingspensjonene

Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo 5. september – den dagen 
Arbeiderpartiets landsstyre godkjente mange tiltak som vil gjøre situa
sjonen for asylsøkere og flyktninger mye vanskeligere. Fra hjelpeorga
nisasjoner, kirken, advokatorganisasjoner, ungdomsorganisasjoner og 

politiske partier har indignasjon og protester strømmet fram. Mange 
steder i landet tas det initiativ til demonstrasjoner og opprop. 

Les mer på side 2 (Lederen), 4 og 5

Krev norsk 
veto mot 
EUs tjeneste
direktiv!

Vedtak fra landsmøtet i Handel og Kontor (utdrag)

Ingen svekking  
av uførepensjonen!
Handel og Kontor vil ikke 
godta at de uføre i Norge skal 
få en mer utrygg framtid ved 
at de:
 • Ikke lenger skal få en 
varig uførepensjon, men en 
tidsbegrenset uførestønad
 • Ikke lenger skal beskat
tes som pensjonist, men som 
lønnsmottaker
 • Skal miste 1500 kr i 
måneden i barnetillegg for 
hvert barn
 Vi er også skeptisk til at 
uførepensjon ikke lenger skal 
avgjøres på medisinsk grunn
lag, men på en skjønnsmessig 
vurdering av arbeidsevne. 

 Det er vanskelig 
nok å få uføretrygd i 
dag for de som «bare» 
er utslitt.
 Vi godtar ikke leve
alderjustering av ufø
repensjon. Hvor er 
rettferdigheten i at de 
som lever kortest skal 
betale for at andre 
lever lenger?
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sekstimarsdag
Flesteparten av kvinnene job
bar deltid. Ein strategi som 
går ut på å løysa kvinnelønns
spørsmålet utan å gjera noko 
med arbeidstida, har difor 
ingen moglegheit til å lukkast 
på litt lengre sikt. Dei fleste 
som jobbar deltid, jobbar lang 
deltid, dvs rundt seks timar 
om dagen. Viss normalarbeids
dagen hadde vore seks timar, 
ville det vore mykje enklare å 
få til likelønn. Då ville kvin
ner og menn hatt eit mykje 
likare utgangspunkt i arbeids
marknaden.
 Så endå meir offensive til
tak enn likelønnspott vil vera:
 • At heiltid skal vera ein 
rett, og deltid ein moglegheit.
 • At skift og turnus skal 
likestillast.

 • At det blir lovfesta seks 
timars normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon.
 Raudt er skuffa over at 
regjeringa ikkje har brukt 
innstillinga frå likelønnskom
misjonen som startskot for 
offensive tiltak. Det ser heller 
ikkje ut som at regjeringa har 
planar om å iverksetta tiltaka 
kommisjonen har foreslått. 
Løfter i ein valkamp held 
ikkje. Raudt krev handling!

Ingrid Baltzersen

Kommisjonen er både innstilt 
på å bruka pengar, og innstilt 
på å utfordra arbeidsgjevarar 
og fagforeiningar gjennom at 
dei:
 • Foreslår å setta av tre 
milliardar kroner over stats
budsjettet til ein likelønnspott 
i offentleg sektor, og at desse 
midla skal vidareførast.
 • Oppfordrar dei sentrale 
partane i privat sektor til å 
setta av pengar til lågtlønns 
og kvinnepott.

svangerskap
Raudt støttar fleire forslag 
kommisjonen har kome med. 
Særlig vil vi trekkje fram til
rådinga til organisasjonane i 
arbeidslivet om ein tariffesta 
rett til minimum eit gjennom
snittleg lønnstillegg for 
arbeidstakarar som har fråver 
pga foreldrepermisjon. Forbod 
mot lønnsdiskriminering av 
arbeidstakarar i svangerskaps

permisjon må bli lovfesta.
 Raudt vil også peika på 
at manglande lønnsvekst for 
arbeidstakarar som har vore 
i foreldrepermisjon, primært 
er eit problem der det blir gitt 
lokale individuelle tillegg, og 
dette er nok eit argument for å 
begrensa slik lønnsdanning.

Arbeidstida
Kommisjonen har vald å sjå 
bort frå to viktige forhold som 
fører til lågare kvinnelønn: 
heiltid–deltid og skift–turnus. 
Sjølv om kvinner har ei time
lønn som er 85 prosent av 
den menn har, så er inntekta 
mykje mindre, berre rundt 
60 prosent, hovudsakleg fordi 
kvinner jobbar meir deltid. 
Prosentane seier mykje om 
fordelinga av pengar og res
sursar mellom kvinner og 
menn, og dermed deira tilgang 
til alt som kan kjøpast for pen
gar: ein stad å bu, god og sunn 
mat, helsetenester, aviser, fri
tidsaktivitetar, ferie. Pengar er 
makt, så det seier også mykje 
om maktforholda.

Økonomisk avhengig
For kvinner som har felles 
økonomi med mannleg sam
buar eller ektefelle, betyr det 
at dei aller fleste er økono
misk avhengige av mannen 
for å oppretthalda den leve
standarden dei har. I dei aller 
fleste heterofile parforhold 
tener menn meir enn kvinner. 
Kvinner som lever aleine eller 
er eineståande forsørgarar, har 
ofte vanskeleg økonomi, og 
kvinner som bur saman, må 
klara seg på to låge inntekter.

LIKeLønn

Tiltak for likelønn
Utdrag frå høyringsfråsegna frå Raudt om likelønn
Likelønnskommisjonen har laga ei grundig utgrei
ing og offensive forslag for å heva lønna til kvin
ner. Raudt vil gratulera kommisjonen med dette.  
Kommisjonen har likevel vald å sjå bort frå to viktige 
forhold som fører til lågare kvinnelønn: heiltid–deltid 
og skift–turnus. 

Ingrid Baltzersen er kvinnepolitisk 
leiar i Raudt

NOU 2008:6  
Kjønn og lønn. Fakta, 
analyser og virkemidler 
for likelønn

magnhild Folkvord og ebba Wergeland:
Sekstimarsdagen – den neste store velferdsreforma?
Gyldendal Norsk Forlag – Arbeidsliv.

Boka kjem ut i september og kan kjøpast for 339 kroner.

– Jævlig dårlig gjemt 
Når de fine ordan dæmmes bli mot-
bydlig – og tankan bak e jævlig dår-
lig gjemt. 
 (Fra Kjærlighetsvise av Halvdan 
Sivertsen)

Hvem bestemmer at noen får reise 
av sted for å søke arbeid og lykke, 
mens andre ikke får? Hvem bestem
mer at noen skal få søke tilflukt hvor 
de ikke lenger behøver å oppleve 

krig, tortur og annen forfølgelse? 
Og hvem bestemmer hvem som får 
innvandre?
 Det er antakelig riktigere å spør
re om hva det er som avgjør. Rødts 
svar er: Det kapitalen har økono
miske fordeler av.
 På 1960tallet hentet norske eiere 
av hoteller, fabrikker og restauranter 
arbeidere fra Jugoslavia og seinere 
Pakistan. De kunne lokkes og pres
ses til å jobbe for lav lønn, så profit
ten kunne bli større. Boligforholdene 
var ofte elendige. Antirasister, fag
foreningsfolk og innvandrerne tok 
opp kampen for bedre kår og for 
solidaritet arbeidsfolk imellom.
 Brått ble det slutt på retten til å 
reise rundt i verden og søke arbeid – 
i hvert fall hvis du kom fra Pakistan, 
Tyrkia eller Jugoslavia. I 1975 ved

tok Stortinget en innvandringsstopp. 
Innvandringen økte, men den skif
tet farge. Nå trengte kapitalistene 
britiske og amerikanske oljearbei
dere. 
 I de siste årene er det særlig 
byggebransjen som har sørget for 
arbeidsinnvandring. Den har hentet 
polakker og andre fra ØstEuropa. 
Igjen er luselønn og dårlige arbeids 
og boforhold blitt avslørt. Igjen har 
fagforeningsfolk trådt til med under
søkelser, tilbud om organisering og 
felles kamp mot sosial dumping. 
 Det er ikke slik at kapitaleierne 
er mot innvandring eller utlendin
ger. Overklassen, eierne, er fornøy
de bare de får bestemme hva slags 
innvandring det skal være. 
 Asylretten handler om retten til 
å søke beskyttelse når en flykter 

fra forfølgelse og krig. Asylretten 
er ikke kapitalistenes baby. Derfor 
kan det skje, som vi ser i dag: 
Regjeringen, staten, borgerskapet, 
de er alle fullt ut villig til å sette FN, 
barnekonvensjonen og andre avta
ler til side, hvis egne taktiske behov 
veier tyngre.
 Kapitalen finner alltid en løsning 
for å få den arbeidskraften den 
trenger. Asylsøkerne passer dårlig 
inn i planene. Det er kapitalens 
behov som styrer også asylpolitik
ken. Regjeringens forsikring om at 
de egentlig er opptatt av å føre en 
human asylpolitikk, rammes nåde
løst av de kjente ordene fra Halvdan 
Sivertsens Kjærlighetsvise: – Når de 
fine ordan dæmmes bli motbydlig, 
og tankan bak e jævlig dårlig gjemt.

LEDER
Torstein Dahle

NY BOK:

Bjørn Tore Egeberg   

Postbud 1978–2002 i Kristiansand og Oslo (Majorstua).
Studier i informasjonssystemer fram til 2004.
Leder i lokalavdeling og andre lokale tillitsverv i Postkom og 
forgjengeren Norsk Postforbund fra 1980. 
Var faglig sekretær i Rød Valgallianse et par år på 1990tallet.
Har sia 2005 vært organisasjonssekretær i Heismontørenes 
Fagforening. Medlem av Handel og Kontor.

•
•
•

•
•

Ny faglig leder i Rødt
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Ansatte i stat og kom
mune må bli klar over 
hva de er i ferd med å 
miste om de ikke rei
ser kjerringa. 

Arne Byrkjeflot

Regjeringas plan er: 20 pro
sent lavere pensjon, vekk 
med at du får 66 prosent av 
sluttlønna i pensjon, vekk 
med dagens AFPordning, 
vekk med særaldersgrense
ne. Inn med arbeidslinja: Mer 
pensjon til dem med helse til 
å jobbe lenge. Mindre pen
sjon resten av livet til dem 
som må gå av tidlig. 
 Framtida for avtalefesta 
pensjon (AFP) og de gode 
offentlige pensjonsordninge
ne avgjøres ved tariffoppgjø
ret i Stortinget neste år. Når 
den offentlige pensjonen nå 
skal slaktes, er det viktig å 
få fram hva som står på spill 
for de 770 000 arbeidstaker
ne som har den. 
 Slik er pensjonssystemet 
nå:

Krav til ansettelse
Du må ha hatt minst 14 
timers arbeidsuke (eller 35 
prosent stilling for lærere). 
Ansatt i fem år før pensjons
alder i staten, i tre år før i 
kommunen.

66 prosent-garanti
Uansett hva de gjør med fol
ketrygda, får du 66 prosent 
av sluttlønna di i livsvarig 
pensjon. Dette er en garan
ti. Egentlig får du mer enn 
66 prosent. Enslige får ¼  G 
ekstra (17 600 kroner), alle får 
minst 10 prosent av G ekstra 
(7 000 kroner). Dette skyldes 
at samordninga med folke
trygda ikke skjer fullt ut.

30 års-regel
Har du 30 års opptjening i 
stat eller kommune før du 
går av med pensjon, får du 
full pensjon. Det er opp
nåelig for de fleste. Du får 
ikke med deg årene du går 
på AFP.

sluttlønn
Spesielt i stat og kommune 
vil de aller fleste ha best 
lønn de siste åra, og det er 
en voldsom fordel at det er 
sluttlønna som teller, ikke et 
gjennomsnitt av alle år (alle
årsregel). Sluttlønn er er også 
bedre enn besteårsregelen i  
dagens folketrygd (de tjue 
beste åra teller). Sluttlønn 
betyr sluttlønn, dvs at det er 
helt greitt å få lønnsopprykk 
like før du går av.

AFp
er i dag den samme som i 
privat sektor. Forskjellen er 
AFPtillegget på 1700 kro
ner i måneden brutto mot 
959 kroner netto i privat. 
Ellers er det besteårsregel, 
40 års opptjening og at år 
med AFP regnes med.

65-års-regelen
Det som er gull verdt, er ret
ten til å gå over på tjenes
tepensjon fra 65 år. For de 
aller, aller fleste AFPpen
sjonister betyr det et stort 
hopp i pensjon opp til 66 
prosent av sluttlønn. Merk 
at for å få full pensjon, må 
du ha 30 års ansettelse i det 
offentlige før du går av med 
AFP.

samordning
høres stygt ut, men er bare til 
fordel for offentlige pensjo
nister. Sluttlønn i det offent
lige inneholder ikke overtid. 
Men folketrygda gir pen
sjonspoeng også for overtid. 
Og den pensjonen overtida 
gir i folketrygda, får du i til
legg til de 66 prosent.

deltid
Ha du jobba i 20 år med hel
tid og 20 år i 50 prosent, får 
du beregna en deltidspro
sent  av 20 år heltid og 10 år 
deltid, 83 prosent. Da får du 
rett og slett 83 prosent av full 
pensjon. 

særaldersgrense
Om lag 40 prosent av de 
offentlig ansatte har sær
aldersgrense, som er rett til 
å gå av med full pensjon ved  
65, 63 eller 62 år. For aktive 
sykepleiere er 65 års pen
sjonsalder lovfesta. 

85-årsregelen
gjelder for alle med sær
aldersgrense. Dersom alder 
og antall opptjeningsår er 85 
år eller mer, kan du gå av tre 
år før særaldersgrensa. Det 
betyr altså at en sykepleier, 
som har særaldersgrense på 
65 år, kan gå av ved 62 år og 
få full pensjon, dersom hun 
begynte i offentlig sektor før 
hun fylte 32 år. Da slipper 
hun AFP og kommer mye 
bedre ut.

Fripoliser  
– utsatt pensjon
Mens alle fripoliser i det pri
vate markedet har svært dår
lig utvikling, så er fripoli
sene fra det offentlige G
regulert.

seniorordninger
Både i stat, kommuner og 
bedrifter er det nå senior
ordninger i gang. Flere har 
for eksempel rett til 10 pro

sent kortere arbeidstid uten 
lønnsnedslag. Lengre ferie er 
også vanlig. Alle disse ord
ningene baserer seg på at det 
er store penger å spare på at 
ansatte utsetter å bli AFP
pensjonister. I kommunesek
toren regner en med gjen
nomsnittlig over 200 000 
kroner for ett år med AFP.

Lov og avtale
Stat og kommune skal ikke 
ensidig kunne endre pen
sjonsavtalene. I staten er 
den lovfesta, i kommunen 
avtalefesta. I tillegg trekkes 
offentlig ansatte to prosent 
av lønna i pensjonsinnskudd. 
Ordninga er en avgjøren
de del av offentlig ansattes 
arbeidskontrakt.

Alt dette står på spill.

pensjon

KALENDER
 27.–28. september Tromsø
Åpen konferanse om olje og OL
Arr: Rødt Nord-Norge

 11.–12. oktober Oslo
Nei til EUs kvinnekonferanse

 17.–19. oktober Oslo
Åpen faglig konferanse
Opposisjon – mobilisering – 
organisering. Arr: Rødt

 6.–9. november Oslo
Globaliseringskonferansen
www.globalisering.no

 14.–16. november Hell
Nei til EU, landsmøte
www.neitileu.no

 22.–23. november Oslo
Kvinnefronten, landsmøte og 
feminismekonferanse

 6. desember Oslo
Klassekampens julemesse
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Forsvar pensjonssystemet  
i stat og kommune!

Rødt Nytt Forsvar uførepensjonen!
Uførepensjonsutvalget vil at det ikke lenger 
skal være uførepensjonister. I stedet for 
pensjon skal folk få stønad. Da skatter 
de ikke som pensjonister, men som 
lønnstakere. Tapet blir stort for lavtlønte 
pensjonister. Å innføre dette i det offentlige, 
som har 66 prosent av lønn i uførepensjon 
og alle skattefordeler som pensjonister, er 
en katastrofe.
 Utvalget vil også at uførepensjonen skal 
reguleres ned dersom levealderen øker. Til 
lønnstakerne har argumentet vært at det er 
bare å jobbe lenger, så tar du igjen tapet. 
Det kan naturlig nok ikke uføre gjøre.

Sjukepleiere slår på tromme for å varsle at tålmodigheten snart er slutt: Likestill skift og turnus nå! 
Foto: Finn Jensen300 millioner  

på nytt navn
Posten har fått ny logo. Prisen er 300 
millioner kroner bare i 2008. Den 
blir høyere. Biler og materiell skal 
forandre utseende i løpet av tre år. 
Posten skal ut i verden og tjene mer 
penger – med det mer internasjonalt 
forståelige ordet – BRING.
 Rødt mener: Det er uforståe
lig at samferdselsminister Liv Signe 
Navarsete kan gå inn for å legge 
ned flere hundre postkontor, sam
tidig som hun sitter stille og ser på 
at Posten svir av enorme beløp på 
unødvendige og sløsende merkeva
reprosjekter!
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Under demonstra
sjonen i Oslo opp
lyste Beth Hartmann 
at hun hadde funnet 
ei tom konfekteske 
av merket «Gode 
ønsker», åpenbart 
innkjøpt av regjer
inga da den var på 
Soria Moria.

Hartmann sa videre:  
– Regjeringa, som sjøl er 
produsenter av flyktnin
ger gjennom sin deltakel
se i USAs kriger, tar ikke 
ansvar og vil stramme 
enda mer inn på asylpo
litikken.
 Regjeringa gjør dette 
for å stoppe det de kaller 
«asylstrømmen», og leg
ger dermed følgene av 

krig og vestlig innblan
ding over på dem som 
flykter fra vold og øde
leggelse. De fleste asyl
søkere som ankommer 
Norge nå, er fra Irak, 
Afghanistan, Eritrea og 
Somalia.
 Mens regjeringa trap
per opp antall soldater 
som deltar i krigen i 
Afghanistan, vil de sten
ge grensene for ofrene.
 Å søke asyl er en 
menneskerettighet. Det
te tar regjeringa ikke 
hensyn til. Den bryter 
dermed med anbefalin
ger fra FN og med sine 
egne Soria Morialøfter 
om en mer solidarisk og 
rettssikker flyktning og 
asylpolitikk. Regjeringa 
driver kappløp med 
Fremskrittspartiet om å 

stemple asylsøkere som 
mistenkelige og som et 
problem.
 SV framstår som radi
kale fordi de har tatt dis
sens, men de er ikke vil
lige til å gå fra regjerin
ga på denne saken. Det 
betyr at de faktisk ofrer 
asylsøkerne for å beholde 
regjeringsmakt.
 Rødt krever at regje
ringa gir mennesker på 
flukt retten til å søke 
asyl, at de gir mennesker 
som bor i Norge, rett til 
familiegjenforening uten 
betingelser og ikke spil
ler hasard med enslige 
mindreåriges liv. Inviter 
til en nasjonal dugnad for 
å ta imot asylsøkere og 
flyktninger!

fLyKtnIngpoLItIKK

Laurdag 13. september deltok om lag 150 ber
gensarar i demonstrasjon mot regjeringa sine 
skammelege tiltak mot asylsøkarar og flyktnin
gar. «Initiativet mot innstrammingen av asyl
politikken» stod bak markeringa.
 Dei hadde samla folk under parolane Nei til 
innstrammingen av asylpolitikken! og Ikke bryt 
FNs barnekonvensjon! 
 Dei som hadde tilslutta seg, var Raudt, SV, 
Venstre, AUF, KrF, NKP, Miljøpartiet De 
Grønne, Det felles innvandrarrådet i Hordaland, 
Redd Barna, SOS Rasisme, Selvstendig Demo
kratisk Kurdisk Kvinneforening og Kurdisk 
Kulturforum. 
 Appellantar var Oddny Miljeteig (SV), 
Erlend Horn (Unge Venstre) og Torstein Dahle 
(Raudt). Initiativet ser på dette som ei byrjing 
og vil halde fram med å mobilisere motstand 
mot regjeringa sin asylfiendtlege politikk. 

Over heile landet er 
det no strid om kor
vidt kommunane 
skal ta imot flykt
ningar eller ikkje. 
Slik er det også i Mo 
i Rana.
 

Jorun Gulbrandsen

I Rana kommune er Ole
Gunnar Leirvaag repre
sentant for Raudt i kom
munestyret. På møte i 
september la han fram to 
forslag: «Rana kommune 
øker bosettinga av flykt
ninger i kommunen fra 
30 inntil 50.» Forslaget 
vart vedteke mot Frp 
sine røyster. Raudt sitt 
andre framlegg fekk ikkje 
fleirtal: «Rana kommune 
starter en prosess for å 
ta imot 10 mindreårige, 

enslige asylsøkere/flykt
ninger som trenger spe
siell omsorg.» Raudt, SV, 
V og KrF sine stemmer 
var ikkje nok. Fleirtalet 
bestod av Høgre, Ap, Sp, 
Frp og Miljølista –  som 
røysta mot.

Kommunal dugnad
OleGunnar Leirvaag 
og Raudt har vore ute i 
avisene og argumentert 
for asylmottak for eins
lege mindreårige i Rana, 
av di desse har eit sær
skild behov for hjelp. 
Blant anna seier Leirvaag 
dette: 
 «Dei fleste av desse 
har ingen omsorgsperso
nar eller familie å vere 
hos, og å stable saman 
desse unge gutane (som 
oftast) i store mottak er å 
be om trøbbel, om staten 
ikkje set inn store ressur
sar på omsorg. Derfor vil 

Raudt Rana jobbe for å få 
til asylmottak for denne 
gruppa, som kan bli eit 
førebilde for resten av 
landet. I dag kan vi, om vi 
vil, ta imot ti mindreåri
ge som ein start. Vi er ein 
liten by, der det er lettare 
for desse ungane og ung
dommane å bli integrerte 
i eit lokalsamfunn, enn i 
sentrale bystrok. Fleire 
av idrettslaga her i byen 
har jobba aktivt i høve 
til innvandrarar, og det 
same har skolane, både 
barne og ungdomssko
lane, og kyrkjelege orga
nisasjonar. Vi har vidare 
ei kommunal flyktninge
teneste med masse kom
petanse. Det kan bli ein 
kommunal dugnad å vise 
omsorg for mindreårige 
som ikkje har noko rot
feste i Noreg.»

Er det rom for einslege mindreårige?

Ole-Gunnar Leirvaag Foto: Rødt nytt

Tomt for «Gode ønsker»?

Partisekretær i Rødt, Beth Hartmann, mener regjerin-
ga har spist opp alle «gode ønsker» fra Soria Moria.    
Foto: Rødt nytt

Amnesty mener:

– Et av de 13 punktene sier at 
saksbehandlingen skal gå ras
kere. Hurtighet kan under
grave retten til en skikkelig 
og forsvarlig behandling, slik 
FNs høykommisær for flykt
ninger (UNHCR) anbefaler. 
 En del av disse punktene 
gir et signal som nok en gang 
mistenkeliggjør mennesker 
som kommer til landet. Dette 
utspillet fra regjeringen er en 
understreking av at vi er skep
tiske.

John Peder Egenæs fra Amnesty 
holdt appell.

Brei demonstrasjon i Bergen

Frå demonstrasjonen; appellant Oddny Miljeteig innfelt. Tekst og foto: Magne Hageseter

Slagordet  
som vart gløymt

OSLO: 5. september var det 
demonstrasjon i samband med 
Arbeidarpartiet sitt landssty
remøte. 

Her stilte partileiinga opp til 
fotografering under slagordet 
«Alle skal med». Kan hende 
hadde dei gløymt å lese pla
katane sine.  I alle fall vart 
den forverra flyktningpolitik
ken godkjend utan protestar 
frå andre enn AUF.
 AUF var også med og 
arrangerte demonstrasjonen 
utanfor. Det var også Press 
(Redd Barna Ungdom), Juss 
Buss, Sosialistisk Ungdom og 
Raud Ungdom.
 Amnesty, Flyktninghjelpen 
og Raudt hadde appellar.

FINN dIN peNSJON!
Gunnar Rutle er medlem 
av Utdanningsforbundet 
i Møre og Romsdal. 
Han har jobba med 
pensjonsreformen og  har 
laga en pensjonskalkulator.  
Den regner ut hva 
pensjonsreformen fører til 
for deg. 

http://tinyurl.com/
57zxdb
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Jorun Gulbrandsen

Ana Lopez er nestleder i 
Rødt. Hun flyktet fra hjem
landet sitt Uruguay på 
grunn av politisk forfølgel
se. Hun er aktiv i arbeidet 
for flyktningers og innvan
dreres rettigheter og kjen
ner mange. Rødt nytt spør: 
 – Hva er de verste tiltaka 
til regjeringa, av de 13?
 – Punkt 5 er forferde
lig. Det sier at personer som 
har opphold på humani
tært grunnlag, må ha fire 
års utdanning eller arbeids
erfaring i Norge for at det 

skal kunne innvilges fami
liegjenforening eller eta
blering. Dette er å splitte 
familier enda mer – dette 
er inhumant! Fra før måtte 
de ha ei lønn som tilsvarer 
lønnstrinn 8 i statens regu
lativ. Det kan hende at noen 
klarer å tjene så mye og kla
rer seg, men å ha vært i jobb 
i fire år, er vanskelig å få 
til.
 Noen vil gi blaffen i kur
sene og jobbe og jobbe og 
jobbe. Men når du er blitt 
eldre, klages det på at du 
ikke kan norsk! Det tyder på 
at de som snakker om dette 
punktet, ikke har peiling på 

hva vi går gjennom. 
Det virker som at 
de årene du utdan
net deg i andre 
land, er bortkas
tet, at all utdan
ning fra utlandet 
er annenrangs 
greier som ikke 
teller. Mange 
av oss kommer 
med utdanning, 
men det er van
skelig å få den 
godkjent når du 
søker en jobb 
eller om vide
reutdanning. 

På dette punktet slutter alle 
gode intensjoner til å få folk 
til å gå på norsk kurs og 
integrere seg.
 Punkt 6 må jeg også 
nevne – opphold skal gis 
som begrensede tillatelser 
uten rett til fornyelse for 
enslige mindreårige søkere 
over 16 år som i dag får 
oppholdstillatelse bare fordi 
norske myndigheter ikke 
finner omsorgspersoner.
 Dette er uansvarlig, hjer
terått og inhumant 10 000 
prosent. Sårbar ungdom set
tes på «vent». Myndighetene 
nekter ungdommer ei fram
tid i fred!

Dette bryter med  
menneskerettighetene

Sterk fordømmelse
Klipp fra andre medier: 

Arild Humlen, leder for Advokatforeningas rettssikker-
hetsutvalg
mener regjeringa gjør behandlinga av flyktninger til politikk i stedet for 
jus, og at den dermed bryter loven og beveger seg ut over eget ansvars
område.
 – Det er ikke opp til politikerne å bestemme at det skal bli vanskeligere 
å få asyl i Norge. Asyl er et rettsspørsmål, og det er domstolene som skal 
bestemme innholdet i asylbegrepet, sier han.
 – Utlendingsloven sier at hvis internasjonale regler Norge er bundet til, 
gir bedre vern for utlendinger enn norsk lov, skal de internasjonale følges. 
Regjeringa bryter derfor loven når de nå lar det nasjonale synet få forrang 
framfor høykommissæren.
 Spesielt gjelder dette punktet om at mindreårige barn kan få midler
tidig oppholdstillatelse og sendes hjem igjen når de fyller 18 år, og kravet 
om fire års utdanning eller arbeidserfaring før asylsøkere med opphold på 
humanitært grunnlag kan få familien sin til Norge.
 – Dette straffer dem som faktisk får bli og har krav på beskyttelse, 
sier Humlen. – Lang saksbehandlingstid og vanskeligheter med å skaffe 
jobb vil dessuten bidra til at mange vil måtte vente langt mer enn fire år 
på familien sin, mener han.
 – Og når kravet endelig er nådd, risikerer de at barna er fylt 18 år og 
ikke får komme likevel. Det er mye lettere å integrere lykkelige mennes
ker; dette tiltaket er etter min mening et angrep på integreringsevnen, sier 
Humlen.

Torstein dahle

De svære tapene avslører den 
feilslåtte politikken som et 
enstemmig Storting står bak: 
En offensiv olje og gassutvin
ning, der olje og gassfeltene 
skal tømmes i løpet av to–tre 
generasjoner. Dette omtales 
som «å konvertere verdiene fra 
petroleum under havbunnen til 
finansinvesteringer i utlandet». 

Klimakatastrofe
Politikken gir nå svære øko
nomiske tap, men enda verre 
er at den er en klimapolitisk 
og energipolitisk katastrofe. 

Naturen har brukt 100–150 
millioner år på å skape den 
norske oljen. Det er rett og 
slett en forbrytelse å brenne 
opp dette fabelaktige råstof
fet ved å bruke det som energi
kilde til bilkjøring og flytra
fikk. Allerede nå vet vi at den 
kan brukes til å lage mat og til 
et stort antall kjemiske pro
dukter. 

Tap av milliarder
Kapitalens logikk er ubønnhør
lig: Norsk og internasjonal stor
kapital håver inn svære fortje
nester på å ta opp oljen og gas
sen raskest mulig. Godt hjulpet 

av norske politiske ledere, ikke 
minst Jens Stoltenberg, har man 
klart å få store deler av det nors
ke folk til å tro at dette har vært 
lurt og til velsignelse for lan
det. Statens store oljeinntekter 
er plassert i aksjer og obligasjo
ner i utlandet. Der ryker altså 
en hel del milliarder med i det 
store sluket som finanskrisen 
skaper. 

Leting og utvinning
Hvorfor har renten steget mer 
i Norge enn i de andre euro
peiske landene?  Jo, fordi de 
rekordstore oljeinvesteringene 
skaper høytrykk i norsk øko
nomi. Norges Bank begrunner 
renteøkningene med at de er 
nødvendige for å dempe etter
spørselspresset, men sannheten 
er at høyere rente ikke dem
per det som er hovedkilden til 

presset: Rekordinvesteringene 
i leting og utvinning av petro
leum (133 milliarder er siste 
anslag for 2009, og det er altså 
ny rekord). Disse investerin
gene er så lønnsomme, at litt 
rente fra eller til har minimal 
betydning.

mange rammes
Men høyere rente rammer 
dem som har dårlig råd. Det 
er deres etterspørsel som blir 
presset ned. Det rammer unge 
mennesker som må ta opp lån 
til utdanning og bolig. De rike 
går fri – ja, de tjener jo faktisk 
på høy rente. 
 Presset fra de svære oljein
vesteringene brukes som argu
ment for å skvise kommunene, 
eldreomsorgen, funksjonshem
mede, skolene, høyere utdan
ning og forskning. 

 Kravet må være: Norges 
Bank må sette ned renten, 
ikke sette den opp. Bygge og 
anleggsressursene må brukes 
til å bygge offentlig eide boli
ger, vedlikeholde offentlige 
bygninger som skoler og syke
hjem og bygge jernbaner.
 Det må bli bråstopp i nye 
lete og utvinningstillatelser. 
La oljen ligge til senere gene
rasjoner! I stedet må det set
tes i gang en svær satsing på 
energiøkonomisering og forny
bare energikilder.
 Slutt å spille bort det norske 
folks verdier på de internasjo
nale børsene. Stopp ødeleggel
sen av de uerstattelige petrole
umsressursene. Driv effektiv 
kamp mot klimakatastrofen!

Regjeringa har lagt fram 13 tiltak som skal skremme flyktninger fra 
å ønske seg til Norge. Dette har høsta forskrekkelse og motstand fra 
mange hold. Her kommenterer Ana Lopez fra Rødt og Arild Humlen fra 
Advokatforeningas rettssikkerhetsutvalg noen av tiltaka.

Stortingets politikk bak svære tap 
Statens oljefond har tapt kolossale beløp under den 
internasjonale finanskrisen. Fondet heter offisielt 
«Statens Pensjonsfond – Utland», for at vi skal tro at 
det skal brukes til å finansiere pensjonene våre. 

Ana Lopez, nestleder i Rødt. Foto: Privat Fra demonstrasjonen i Oslo 5. september. Foto: Rødt nytt
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Sjølstyre for Abkhasia og SørOssetia?

Er hun ikke vedlikeholdsfri? 
 Det sies at i 70 prosent av samlivs
bruddene er det kvinna som tar ini
tiativet. Kvinner som gladelig spren
ger familien og svekker sin økonomi? 
Neppe. Vi i toppen av et tre har kjent 
mange kvinner som ikke ga seg lett. 
De hadde bedt og bebreidet, gnålet og 
gnurt, snøftet og skurt. Når mannen 
omsider forstår at det «er noe som ikke 
fungerer mellom oss», ringer gjerne 
klokkene kraftig for ham. Men da 
smeller det gjerne ned en eksplosjons
artet handlekraft i mannslingen. Og 
han skrider resolutt til … kvinna. Det 
er jo hun som pleier å vite best hvis 
ungene, hamsteren eller far ikke vir
ker helt lenger. Nå rister hun bare på 
hodet og mumler for seg selv. Et gru
fullt øyeblikk!  
 Hun viser ikke hva han skal 
gjøre, sier hva han skal si. Det hjerte
skjærende her, kjære Pål, eller var det 
Per, er at hun ikke kan skrive og regis
sere denne scenen for deg. For det er 
jo deg hun etterlyser! Det kjerringa di, 
Pål og alle dere andre, spør etter, er: 
Hva du tenker om ting. Hva du tror, 
føler, mener. Om det som angår dere 
to. Om livet generelt. Hun tror nemlig 
det, Pål, at det fins intelligent liv i det 
indre rom! Og hun ønsker nærkontakt 
av tredje grad. (Pål, forvirret og erger
lig nå: – Hva i helvete er det hun snak
ker om ?!)
 Ok, Pål, special for you: Nærkon
takt av første grad er den hodestyrte 
sosiale kontakten, som dagligpraten. 
Nærkontakt av andre grad er den sek
suelle, fysiske kontakten. Gode grei
er, så langt. Men uansett, Pål, en dag 
vil hun ha mer: nærkontakt av tredje 
grad; den følelsemessige, psykologis
ke nærkontakten. Vi må skrelle av 
oss noen lag med selvforsvar og våge 
sårbarhet. Skummelt! Men uten at 
de to tør å ha tredjegradskontakt, 
erobrer de aldri det aller helligste. 
Tredjegradskontakten gjør mannen 
maskulin, moden & modig. Og kvinna 
mer forstått, tilfreds og trygg. Voila! 
Veien til den lange lykken er kortere 
enn noen gang.
 Tips fra toppen av treet; Si noe, 
som du har funnet på sjøl, om hvordan 
det er å være deg. Spør hvordan hun 
har det. Egentlig. Og for guds skyld, 
Pål, eller var det Per, husk å vente på 
svaret! Flipp ikke ut i tanker om hva 
som helst annet enn henne. Om deg 
sjøl f eks. Fort gjort. Lykkes du nå,  
øker du oddsa til å få leve lenge i lan
det med ei kvinne som liker deg! 
 Løp og øv!

    Skogul

FRA TOPPEN  
AV ET TRE

Det er jaktsesong. Nesten 
200 000 nordmenn løser 
hvert år jaktkort.  
 10. september starta rype
jakta. Mer enn 300 000 ryper 
skal skytes av glade jegere. 
25. september starter elgjak
ta. Nærmere 60 000 jegere 
forventes å snike seg rundt 
i skogene for om mulig å 
komme lykkelig hjem med en 
eller flere av 45 000 eksem
plarer av skogens konge.

 Dette er Norge – og jakt er 
bra. Unntaket er kanskje slikt 
som når RimiHagen skryter 
om sitt Afrikaeventyr: «– Jeg 
mener jeg kan si at jeg har tatt 
Big Five, men skjøt en flodhest 
i bushen istedenfor neshorn, 
som bare går inngjerdet nå. 
Det er ikke jakt å skyte inn
gjerdete dyr. Jeg har aldri vært 
så redd i mitt liv, som da jeg 
skjøt flodhesten, sier Hagen.» 
(E24 13. august 2008.)

 Ellers: Politiet jakter på 
tjuver. Leger jakter på virus. 
Og når de finner det de jak
ter på, roper alle høyt hurra.
 Men noen jegere er ikke 
greie. Det er de som jakter 
på lykken. Dem vil vi ikke 
ha inn i landet vårt. Hvorfor 
det? Er det fordi det bare er 
en begrensa mengde lykke i 
Norge? Risikerer vi at skik
kelige nordmenn får mindre 
lykke om lykkejegerne får 

fangst? Eller er det med lyk
ken som med elgen, jegerne 
klarer faktisk ikke å fange så 
mye som det er kvote på?
 Akk, så mange spørsmål 
– den som har gevir, kan kan
skje svare.
   Elga

Georgias angrep på 
SørOssetia utløste 
en russisk invasjon. 
Russland har ennå 
ikke fullført tilbake
trekkinga fra ubestridt 
georgisk territorium 
slik de lovet.

Johan petter Andresen

Samtidig har Russland plas
sert soldater i SørOssetia 
og Abkhasia. Georgia søker 
om Natomedlemskap, og 
blir ivrig støtta av Bush
administrasjonen og George 
Soros, en av verdens rikeste 
menn. Vi spør Arnljot Ask, 
internasjonal leder i Rødt: 
Bør Norge anerkjenne de to 
utbryterrepublikkene?
 – Rødt bør støtte den 
fredsavtalen som nå er inn
gått. Den innebærer at den 
framtidige statusen til utbry
terrepublikkene skal drøftes 
på møter i Geneve seinere i 
høst. Samtidig er SørOssetia 
og Abkhasia gitt garantier 
mot nye militære angrep fra 
Georgia. 
 Landsstyret i Rødt har 
tidligere uttalt seg i tråd med 
dette. Landsstyret sa også 
at SørOssetia og Abkhasia 
straks måtte innrømmes 
fullt sjølstyre. Russland, og 
nå også Venezuela, har aner
kjent de to som suverene sta
ter og svarer med samme 
mynt som da USA & co rev 
Kosovo løs fra Serbia. 

stormakter  
og rivalisering
Samtidig er det ikke noen 
fordel for likeverdig samar
beid mellom nasjonalitetene 
at folk som har bodd sam
men på fredelig måte, flises 
opp og oppmuntres til sjå
vinisme og nabofeider. Som 
på Balkan, er det USAs og 
EUs plan om å trenge inn i 
tidligere sovjetiske innflytel
sessfærer, som presser fram 
denne utviklinga.  
 Det er en kjensgjerning 
at både osseter og abkhasere 
er blant nasjonaliteter som 

kom og bosatte seg i regio
nen for flere hundre år siden. 
Kaukasus er et lappeteppe 
av nasjonaliteter, skapt av 
folk som har vandra inn eller 
gjennom området. Både Sør
Ossetia og Abkhasia hadde 
autonomi i Sovjetperioden. 
Etter at Georgia løsrev seg 
fra Sovjet og overklassen ori
enterte seg i vestlig retning, 
strammet landet grepet om 
disse to, noe som utløste løs
rivingskrigene på begynnel
sen av 1990tallet. 
 Georgias egen integritet 
og suverenitet trues i dag 
av landets egne myndigheter, 
som gjør landet til en kaste
ball i rivaliseringa mellom 
Russland og USA.    

nøytralitet  
og sikkerhet
– Georgia på sin side ønsker 
forståelig nok å vinne større 
uavhengighet fra et domine-
rende Russland,  for å sikre 
sine internasjonale interesser. 
Hvorfor er da Rødt mot at 
Georgia søker om støtte gjen-
nom Nato-medlemskap?
 – Russland har aner
kjent Georgias uavhengig
het. Georgia undergraver sin 
egen suverenitet gjennom å 
legge seg i USA sitt fang og 
gi USA fri vei til Russland. 
Randstater sikrer seg best 
ved å føre en uavhengig, 
nøytral kurs. Det gjelder for 
Georgia så vel som Ukraina, 
de baltiske statene, Finland 
– og Norge. 

nei til planene  
om krigsfly
– Russland er i ferd 
med å gjenvinne øko-
nomisk og militær 
styrke som imperia-
listisk stormakt. Det 
får virkning også for 
oss i Norge som er 
nabo. Hele Stortinget, 
inklusive SV, står 
samla bak ønsket om 
å gjøre tidenes største 
innkjøp av jagerfly. 
De sier at dette er 
for å styrke forsvaret. 
Hva mener Rødt om 
dette?

 – Norge kan aldri vinne i 
en kamp om luftrommet og 
har ikke behov for å ruste 
opp flyvåpenet på det viset 
som nå planlegges. Vi tren
ger noen fly til overvåk
ning og til avskjæringsope
rasjoner, ikke til bombetokt 
i utenlandske oppdrag for 
USA. Norge må ha et forsvar 
som er retta inn på å forsvare 
landet og hindre krenkelser 
av norsk suverenitet, og til å 
verne om naturressursene i 
områdene vi har ansvar for.  
Kystvernet og vern om hav
områdene må sikres gjen
nom mobile anlegg til sjøs 
og på land. Det overordna 
må samtidig være å bidra til 
politiske løsninger på inte
ressekonfliktene i våre nær
områder. 

nei til nato og eU
– Nå når Russland blir sterke-
re, er det kanskje også nødven-
dig å revurdere Rødts holdning 
til norsk Nato-medlemskap og 
medlemskap i EU?Er det rea-
listisk å stå aleine mot stor-
maktene?
 – Et Norge utenfor Nato 
og utenfor EU og EØS er 
heller stadig viktigere. 
Norske interesser er først og 
fremst trua av rivaliseringa 
mellom stormaktene. Norges 
deltakelse i USAs krig i 
Afghanistan er slik også en 

trussel mot landets sikker
het, ikke en framskutt for
svarslinje for å sikre Norge i 
en globalisert verden, som er 
omkvedet fra regjeringa. Når 
Condoleezza Rice skrem
mer med at Norge også kan 
komme i samme situasjon 
som Georgia, er vårt svar å 
avvise at USA skal være «vårt 
vern». 
 Det beste for Norge vil 
være å trekke seg ut av Nato 
og slutte med å tilpasse for
svaret til  ekspedisjonskorps 
for USAs kriger. Norge kan 
ikke hindre en okkupasjon 
fra noen av stormaktene, men 
avskrekke gjennom å gjøre 
det kostbart på lang sikt å 
prøve å holde på landet. 

norsk oljeprofitt
Når representanter for regje
ringa og andre på høyresida 
nå hauser opp russerfrykta 
igjen, er det fordi de som har 
makta i Norge ser seg tjent 
med at Norge er knytta opp 
til USA og EU. I konflikt
området Kaukasus, som vi 
nå har fått nærmere inn på 
livet, er også Norge en bety
delig medspiller gjennom de 
sterke økonomiske interes
sene norsk olje og entrepre
nørvirksomhet har i dette 
strategiske området. 

LeS mer Om KAuKASuS
Det store spillet – enda en gang. Geopolitikk og olje ved 
Kaspihavet av Kari Austbø og Pål Steigan
Bestilles fra Rødt: raudt@raudt.no eller 22 98 90 50

Brev fra en skuddredd

Kart fra Wikipedia Commons
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La 16åringer stemme!

*Rasist mot min vilje*
men kun fordi jeg må
*Rasist mot min vilje*
jeg presses til å slå
*Rasist mot min vilje*
er nødt til å være rå
*Redd for å miste den makta jeg har nå*

I skolegården er det ofte harde tak i friminuttet.
En må vise at folk kan stole på en og ikke være grinegutt.
Og bøllegjengen blir mest populære – får de lov til det.
Så vi må ikke ta med silkehansker på mobbeofrene!

Alt for lenge har de fremmede blitt mobba i fred,
og Fremskrittspartiet alene om å jobbe med det.
Men vi vil også være med! Det er oss mot utlendinger!
Alle skal vite at vi er best på utsendinger!

Så ministeren for arbeid og ekskludering
vil ikke gi kids rett til gjenforening.
De minste som mistes i krig kan se til
å stikke, med hilsen vår drittregjering.

Vi har sendt noen feilaktige signaler om at vi er ille.
Tida er inne til å si – «ti stille! Vi er ille!»
Du syn’s at vi er greie, hæ? Vel, åssen blir det når
du ikke får lov til å se familien din på fire år?

Refreng

Kids har alltid rett til asyl – sjølsagt.
Men skakke jobben mistes, må dem få den ødelagt.
Men, unnskyld, er ikke det Siv Jensen bak den løsbarten
som dikterer hele dritten i fra Løvebakken?

Vi trenger en ny plan, fort, for å beholde taburettene,
så vi drar innvandrerkortet for igjen å komme til hektene.
Vi liker dem ikke, men vi liker det ikke.
Vi er ikke rasister, vi bare fiker dem skikkelig.

Så du ligger i skolegården, for han der snille i klassen
gir deg juling for å demme opp for han illeste rassen.
Du har fått smake pensko – så du blør i fra kjeften.
Siv og Jens på lag – du gruer deg til resten.

Du ligger der på bakken, alle unga står og ser på deg.
Du bøyer nakken og ser opp, mens alle stirrer ned på deg.
Alt er helt stille, hele klassen tier mens
en spak stemme lirer frem det eneste som virkelig trengs.

«Ikke gjør som FrP sier, Jens!»
«Ikke gjør som FrP sier, Jens!»

Refreng

Rasist mot min vilje

Opposisjon – mobilisering – organisering
faglig konferanse 17.–19. oktober
rødt arrangerer faglig konferanse i oslo

Fra programmet:
Fredag fra kl 18.00
• Samling for unge: Erfaringer fra faglig ungdomsarbeid

Lørdag kl 10.00–18.30
• Økonomien i verden og angrepene på arbeiderklassen. 

Torstein Dahle
•  Opposisjon i fagbevegelsen. Siri Jensen og Terje Skog
• Kvinnelønn, strategien framover. Toril Nustad
• Kampen mot sosial dumping. Veto mot tjenestedirektivet. 

Jonas Bals og Boye Ullmann

søndag kl 10.00–14.00
• Pensjonskampen. Erfaringer og veien videre.  

Gudrun Høverstad
• Kamp mot «arbeidslinja». Ebba Wergeland
• Stortingsvalget og Rødts arbeid for arbeidsfolks krav.  

Terje Kolbotn og Maren Rismyhr

sted: nordahl Bruns gate 22, oslo
Deltakeravgift: kr. 300,–. 100,– for ungdom under 25 år.
Vil du ha mer informasjon? Skriv til roedt@roedt.no  
eller ring til 22 98 90 50

Landsstyret i Rødt mener det er på tide at 16åring
er får stemmerett ved lokalvalg i Norge. Stemmerett 
for 16åringer vil føre til økt politisk engasjement 
blant ungdom og bedre lokaldemokrati. 

Rødt mener at ved å senke 
stemmerettsalderen vil saker 
som ungdom bryr seg om, få 
større betydning. Ungdom 
engasjerer seg i viktige loka
le saker som ungdomsklubber, 
gang og sykkelstier, miljøtil
tak og oppgradering av skoler. 
Dette er saker folk kjemper for 
i kommuner over hele landet. 
Ved å innføre stemmerett for 
16åringer håper vi at ungdom 

vil få en reell innvirkning på 
lokaldemokratiet. 

Regjeringa har åpna for for
søksordninger i enkelte kom
muner ved lokalvalget i 2011. 
Rødt vil kjempe for at denne 
ordninga skal gjelde for alle 
kommuner i 2011. Dette vil 
være en viktig seier for utvik
linga av lokaldemokratiet i 
Norge. 

Da regjeringa kom med sine nye, enda mer fiendtlige tiltak mot flyktninger, 
var det mange i pressa som sa at «de var nødt». Som om de egentlig ikke 
ville gjøre det. Regjeringa er bare så redd for at de som er mot flyktninger, 
skal stemme Frp. For å unngå det, må regjeringa bli mer som Frp, slik at 
folk ville fortsette å stemme Ap, SV og Senterpartiet. Gatas Parlament laget 
da denne låta: Rasist mot min vilje. Den kan du høre på www.gatasp.no.

Mobilisering  
mot missekonkurranse 
Johan petter Andresen

Den nye maoistregjeringa, som er utpekt som terrorister av USA, 
har slått til mot en planlagt missekonkurranse. Arrangørene 
har utsatt den på ubestemt tid. Regjeringa kom ikke med noe 
forbud. Derimot mobiliserte den revolusjonære kvinneorga
nisasjonen mot arrangementet. De trua med å stenge ned hele 
Kathmandudalen den dagen konkurransen skulle avholdes – 
butikker, veier, produksjonen og det hele. Dessuten gikk de i 
spissen for en boikottkampanje mot hovedsponsoren til misse
arrangementet – det indiskkontrollerte sminkekonsernet Dabur. 
De tok også initiativ til en underskriftskampanje med statsminis
teren Pushpa Kamal Dahal øverst på lista. 39 organisasjoner slo 
følge, og da begynte mediene å trekke seg.



ABONNER PÅ  
RØDT NYTT!
Rødt nytt er ei gratis avis  
som kjem ut 10 gonger i året. 

Send namn og adresse til raudt@raudt.no

Rødt! nr 3, 2008 er nå 
ute – fullpakka med 
stoff: Matvarekrisa 
– Feminismediskusjon – 
Jugoslavia – Helseøkonomi 
– De nyrike  – Libanon 
– Klimakvoter – «Om prak-
sis» – 68-er eller Brand? 
– Bokomtaler.
 Abonner nå, så får du 
også sommerens ekstra-
nummer om oppløsninga 
av Jugoslavia.  
Send 255 kroner til 
Tidsskriftet Rødt!,  
konto 6276 05 28108. 

Abonner på rødt!
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Nirmal Brahmachari
har nettopp gitt ut 
ei samling noveller 
mot rasisme og dis
kriminering. Den 
heter De fremme-
de og kan kjøpes i 
Tronsmo bokhan
del.

STED: Håndverkeren i Oslo
TID: 11. oktober – 12. oktober : Hverdagsliv i Europa og EU-
direktiv med betydning for offentlige tjenester.
DELTAKERAVGIFT: kr 250,- (kr 100,- for studenter 
og pensjonister) inkludert lunsj og middag begge dager.
INNLEDNINGER VED: Tora Aasland, Ingunn Gjerstad, 
Merete Furuberg, Jorid Tveita, Bjarne Jensen og Line Esborg.
FULLSTENDIG PROGRAM finner du på 
www.neitileu.no
KONTAKT: Kvinneutvalget@neitileu.no / Tlf. 22 17 90 20

Nei til EUs 
KVINNEKONFERANSE

rødt nytt

En skomote i Japan (til venstre) fører tankene til 
smertefulle føtter i Kina (over). 
 Snøring av jenters føtter var sedvane i Kina i 
omtrent tusen år, siden begynnelsen av 900tal
let til tidlig på 1900tallet. Føttene ble bundet 
inn i stramme bandasjer før jentene var seks år, 
slik at de ikke kunne vokse og utvikle seg på 
naturlig vis. De ville i stedet brekke og bli svært 
små og deformert, og utsatt for infeksjoner og 
lammelse. 
 Føtter som var blitt slik bundet og dermed  
hadde fått det ønskede utseendet, ble gjerne kalt 
lotusføtter eller liljeføtter. Skikken ble begrun
net med at små føtter på en kvinne var noe sær
deles vakkert og attraktivt. 
 Fotsnøring ble forbudt i 1911, men fortsatte 
mange steder. Etter at Folkerepublikken Kina 
ble grunnlagt i 1949 ble skikken igjen strengt 
forbudt. (Kilde: Wikipedia)

Ja, jeg vil
_ bli medlem i Rødt
_ betale kontingent som 

Rødrev (avtalegiro)
_ ha mer info om Rødt
_ bli medlem i Rød 

Ungdom 
_ abonnere på Rødt nytt
_ abonnere på 

tidsskriftet Rødt!

Navn:       
Adresse:       
Postnr.: Sted:       
Epost:   
Telefon:

Dato:    
Signatur: 

Send til:
Rødt
Osterhausgate 27
0183 Oslo

eller send på epost til:
raudt@raudt.no

Rødt Nytt
Rødt nytt – nr. 8/2008 september

Kvinners føtter ...

BLI MED I RØDT
www.roedt.no • 22 98 90 50 • raudt@raudt.no

KOmmer SNArT!

Ny bok fra Erling Folkvord, 
Anne K. Eckbo, Espen 
Mathisen og tidsskriftet 
Rødt!

I pOSe OG SeKK

Avslører sammenhenger 
mellom milliardstiftelsen 
Eckbos legater og kjente 
politikere fra Høyre og 
Frp.

Se www.marxisme.no


