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LEDER   
Nationen meldte nylig at Ap mobiliserer for å 
unngå et EØS-kritisk vedtak på LO-kongressen 
i mai: «Vi skal snakke om hvor viktig EØS-
avtalen har vært for Norge,» som Raymond 
Johansen sa. Så var også EØS-avtalen et av 
temaene da han møtte LO Stats tillitsvalgte på 
Sørmarka i starten av oktober. Han advarte 
samtidig mot Rødt: «Jeg mener det er krefter 
som vil ha fagbevegelsen ut av styrerommene 
og ut på gata».

Det er misforstått å skissere en motsetning 
mellom arbeid i styrerommene og mobilisering 
av grasrota. Fagbevegelsens styrke og 
gjennomslagskraft bygger på hundretusener 
av medlemmer og tillitsvalgte som hver dag 
slåss for verdige lønns- og arbeidsvilkår ute på 
arbeidsplassene. Det er nettopp engasjementet 
og organiseringa nedenfra som gir gjennomslag 
for kravene våre i styrerommene. 

Stadig flere fagorganiserte opplever at 
avtalen svekker fagbevegelsen og truer den 
norske modellen. De ser at EØS betyr import 
av høyrepolitikk fra Brussel. Derfor er Ap-
toppenes budskap om at vi må stå sammen 
mot høyresida, og ikke la EØS-motstand 
ødelegge for valgseier og legge veien åpen for 
Erna Solberg og Siv Jensen, misforstått. Valget 
vinnes ikke ved å legge lokk på EØS-debatten. 
Valget vinnes hvis vi står sammen mot 
høyrepolitikk, ikke bare når den kommer fra 
borgerlige partier men også når den kommer 
fra Brussel. 

LOs største forbund, Fagforbundet, vedtok 
for kort tid siden at de ønsker arbeidsliv ut av 
EØS-avtalen. Handel og Kontor og PostKom 
har gjort liknende vedtak. Dermed har EØS-
kritikerne allerede sikret seg halvparten av 
delegatene til neste års LO-kongress. Flere 
vil det trolig bli, etter hvert som de andre 
forbundene avholder landsmøter ut over 
høsten. Transportarbeiderforbundet har 
nettopp gått inn for å si opp EØS-avtalen. Også 
i Fellesforbundet øker EØS-kritikken.

Kjernen i EØS-avtalen er at Norge 
underordnes Brussel. Vi må implementere lover 
og regler fra EU-systemet. De siste årene har 
hele fire EU-dommer overkjørt viktige krav fra 
fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping. 
Disse rettsaktene vil også skape presedens for 
norsk arbeidsliv så lenge vi har EØS-avtalen. 

– LO bør kreve full oppsigelse 

Hvor står EØS-kampen?
EØS-
motstanden 
vokser

Bjørnar Moxnes
b.moxnes@roedt.no
Leder i Rødt

LO-kongressen: Kongressen i Norges største arbeidstakerorganisasjon vil få stor betydning for EØS-avtalens framtid i Norge. 
Foto: Nei til EU.

EØS
Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Kravet om å endre eller si opp EØS-
avtalen tiltar i styrke, og er tilstede 
i alle fagforbund. Sist ute er Norsk 
Transportarbeiderforbund som vil at 
LO krever oppsigelse av EØS-avtalen 
til fordel for en frihandelsavtale.

Norsk Transportarbeiderforbund er siste tilskudd 
på stammen av LO-forbund som kritiserer 
EØS-avtalen. Representantskapet vedtok nylig 
et forslag som sier at «LO må arbeide for å si 
opp EØS-avtalen i perioden og gjeninnføre en 
frihandelsavtale». Kravet sto opp mot et annet 
EØS-kritisk forslag om å benytte vetoretten der 
EØS-direktiver angriper norsk arbeidslivspolitikk, 
og si opp avtalen hvis dette ikke skjer.

Handel og Kontor
På Handel og Kontors landsmøte i september 
stemte 48,2 prosent av delegatene for å si opp 
EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale. 
Landsmøtet vedtok enstemmig et ønske om å 

utvide handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, 
med særlig vekt på mer bruk av reservasjonsretten, 
reforhandling av enkeltpunkter og andre 
alternativer til dagens avtale.

Industri Energi
Forbundsleder Leif Sande har uttalt at EØS-
saken er et «ikke-tema» i forbundet, og sagt at 
«for oss er EØS-avtalen viktig for med tanke på 
markedstilgangen til Europa». Ann Ørjebu, leder 
av Industri Energis ungdomsutvalg, bekrefter 
til Rødt Nytt at EØS ikke har vært offisielt 
diskutert i forbundet, men at hun oppfatter unge 
medlemmer og tillitsvalgte i Industri Energi og LO 
som samstemte om at det finnes andre og bedre 
alternativer til EØS-avtalen. Ørjebu peker på at 
vi er avhengige av handelen med utlandet, men 
at dette ikke avhenger av fjernstyring av norsk 
lovverk.

Fellesforbundet
Leder i Fellesforbundet, Arve Bakke, har tidligere 
uttalt at de ikke har mandat fra sitt landsmøte til 
å snakke om alternativer til EØS-avtalen på LO-
kongressen, men det samme landsmøtet vedtok 
å tilslutte seg prosjektet Alternativer til EØS med 

EØS
Brage Aronsen brage@roedt.no

– All debatt om EØS-avtalen er av det 
gode. Men det er viktig å være klar 
over at å ta arbeidslivet ut av avtalen 
krever en helt annen avtale enn det 
vi har i dag, sier faglig leder i Rødt, 
Joachim Espe.
– Kravet om å ta arbeidslivet ut av EØS-avtalen 
har sin naturlige forklaring i de siste åras 
erfaringer fra arbeidsplassene om hvordan avtalen 
forringer norske lønns- og arbeidsvilkår. De 
stadige kampene mot upopulære EU-direktiver 
som griper inn i norsk arbeidsliv har også spilt 
en viktig rolle i å drive fram den tiltakende EØS-
kritikken, sier Espe.

 – Dersom kravet om å ta arbeidslivspolitikken 
ut av EØS-avtalen skulle vinne fram betinger det 
en omfattende debatt om hvordan dette skal gjøres 
rent praktisk. Vi må stille oss spørsmålet om hvem 
som kommer til å ha definisjonsmakt over hvilke 
direktiver som griper inn i arbeidslivspolitikken 
og ikke. Dersom dette blir en oppgave for EFTA-
domstolen er vi like langt. 
 Espe har stor sympati for kravet, men frykter det 
vil bli vanskelig å gjennomføre. Han peker videre 
på at EØS-avtalen tvinger Norge til å importere 
nyliberalistisk politikk fra EU også på en rekke 
andre områder. 
 – Alle de fire frihetene i EØS-avtalen påvirker 
arbeidslivet. En kan ikke ta arbeidslivet ut av EØS 
uten å innføre restriksjoner på den frie flyten 
av kapital, tjenester og arbeidskraft. Da sitter 
vi igjen med varer og til det har vi allerede en 
handelsavtale med EU. Den har aldri blitt sagt opp 
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Norge
RUNDT

RØDT

Rødt reagerer kraftig på at byrådet i 
hovedstaden foreslår å konkurranseutsette 
driften av flere sykehjem.
 – Byrådet vil gi kommersielle selskaper 
flere sugerør inn i kommunens skattekasse, 
ved at de ønsker fullmakt til å sette alle 
sykehjemmene ut på anbud. De som betaler 
prisen er lavtlønte omsorgsarbeidere som får 
kraftige kutt i lønn og pensjon, sier Rødt-leder 
Bjørnar Moxnes til TV2.

Kritiserer 
konsekvens-
utspill

NORDLAND:

– Oljelobbyen må slutte å gradere Vesterålen 
og Lofoten som et katastrofeområde, for det er 
langt fra sannheten, sier leder i Rødt Hadsel, 
Geir Jørgensen til Vesterålen Online.
 – Det er urent spill fra oljelobbyens side å ta 
utgangspunkt i en global trend hvor folk flytter 
inn til storbyene, og bruke det til å presse frem 
oljevirksomhet, sier Jørgensen.

Rocker vil på 
Stortinget

Nei til mer 
konkurranse

TELEMARK:

OSLO:

Pål Berby er valgt so, førstekandidat på Rødt 
telemarks stortingsliste. Han sier til Varden at 
han vil synliggjøre Telemark og utfordringene 
fylket står overfor.
 – En av mine viktigste kampsaker er å 
jobbe for ungdommen. Det er det jeg kan, det 
er det jeg har jobbet for hele tiden og det er 
det jeg brenner for, sier han.
 – Rødt stiller til valg for å stå fram 
som et tydelig alternativ til den rådende 
markedsliberalistiske politikken som føres, sier 
Berby.

– Trenger 
ny kurs

NORDLAND:

Ingeborg Steinholt er enstemmig innstilt som 
førstekandidat på Rødt Nordlands liste til 
stortingsvalget neste år. 
 – Åtte år med rødgrønn regjering har vist 
at det er et skrikende behov for radikale 
representanter som kan følge opp politiske 
løfter som er gitt, og som reiser viktige 
politiske krav i samarbeid med folk og 
organisasjoner. Krav som peker ut en ny 
politisk kurs, sier Steinholt til Rana Blad.

Hvor står EØS-kampen?
følgende vedtak: «EU/EØS, nye direktiver og 
EU-dommer kommer i stadig klarere strid med 
landsomfattende tariffavtaler. Dersom faglige 
rettigheter ikke kan bevares med EØS-avtalen må 
vi finne andre alternativ».
 Flere tillitsvalgte og medlemmer av 
forbundsstyret har også tatt til orde for å ta 
arbeidslivsområdet ut av EØS-avtalen.

NNN
Frifagbevegelse.no skreiv i september 
at landsmøtet i Norsk Nærings- og 
Nytelsesmiddelarbeiderforbund slår ring rundt 
dagens EØS-avtale og stadfester at den er viktig 
for norsk næringsliv. Ifølge forbundsleder Jan-Egil 
Pedersen var det da ikke kommet inn noen forslag 
fra lokalavdelingene som krever reforhandling eller 
oppsigelse av avtalen. Etter hva Rødt Nytt erfarer 
kommer EØS-avtalen til å bli et debatttema også 
på NNNs landsmøte i april neste år.

Arbeidslivet ut av EØS
Fagforbundet, Postkom og El & IT Forbundet 
har alle gjort vedtak om at de ønsker 
arbeidslivsområdet ut av EØS-avtalen, NTLs 
forbundsstyre har innstilt et liknende forslag til 

sitt landsstyre. Fagforbundet skal i hovedsak ha 
fått inn to forslag til vedtak fra organisasjonen, 
det andre forslaget skal ha gått på å si opp EØS-
avtalen og erstatte den med en handelsavtale. 
El & IT Forbundet har også vedtatt at hvis det 
ikke er mulig å ta arbeidsliv ut av EØS, må 
avtalen sies opp og erstattes med mer ordinære 
handelsrelasjoner mellom Norge og EU.

Andre forbund
Forslag om reforhandling/oppsigelse av EØS-
avtalen har blitt avvis av forbundsstyret i 
Arbeidsmandsforbundet. Fellesorganisasjonen 
har ikke tatt endelig stilling, men vært tilsluttet 
Alternativprosjektet, og forbundsleder Rigmor 
Hogstad uttalte i april at hun ikke så bort i fra at 
FO kunne ende opp med å stille seg bak et krav om 
å si opp EØS-avtalen til fordel for en annen form 
for avtale med EU.
 En meningsmåling utført høsten 2011 viste at 
bare 19 prosent av befolkningen ønsker å beholde 
EØS-avtalen, dersom Norge i stedet kan få en 
handelsavtale med EU. Et flertall på 52 prosent 
ønsker seg heller en handelsavtale.

og vil automatisk tre i kraft dersom Norge trer ut 
av EØS-samarbeidet.
 – Rødt mener en reforhandla EØS-avtale 
der arbeidslivsspørsmål er tatt ut, er et langt 
bedre alternativ enn det vi har i dag. Men 
det er en rekke problemer med EØS-avtalen 
som ikke er knytta til arbeidslivspolitikk. 
Landbrukspolitikken er et viktig eksempel. Et 
annet er datalagringsdirektivet. Vi ser nå at 
avtalen regulerer mye mer enn bare EUs indre 
marked. Å si opp EØS-avtalen handler om å vinne 
tilbake Norges suverene rett til å bestemme over 
vår egen politikk og lovgivning på alle områder. 
 – Det mer offensive kravet om å si opp 
hele EØS-avtalen vinner stadig terreng. Med 
transportarbeidernes vedtak er full oppsigelse 
mer aktuelt enn noensinne. Rødt vil oppfordre 
tillitsvalgte til å arbeide for et slikt vedtak på LO-
kongressen i 2013, sier Espe.
 – En undersøkelse Sentio gjennomførte i fjor 
viste at et flertall på 52 prosent av den norske 
befolkninga foretrekker en handelsavtale med 

Faglig leder: Joachim Espe. Foto: Brage Aronsen.

EU. Bare 19 prosent svarte at de foretrekker EØS 
dersom det finnes alternativer. Et vedtak på LO-
kongressen som går inn for å si opp EØS-avtalen 
vil med andre ord ha stor støtte i folkeopinionen, 
avslutter Espe.



4 Nr. 9  2012

ASYLPOLITIKK
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

Situasjonen for asylbarna har gjort at 
mange får øynene opp for paradoks 
og problemer i den norske asyl- og 
flyktningpolitikken.
– Det sterke folkelige engasjementet er noe av det 
som gir håp, sier Rune Berglund Steen. Forfatteren 
av Svartebok over norsk asylpolitikk har fulgt 
området gjennom en årrekke.
 – I den perioden jeg har fulgt feltet, siden 1999, 
har jeg aldri opplevd et så sterkt og bredt folkelig 
engasjement som nå. Det er selvsagt en naturlig 
konsekvens av forhardingen av politikken. Flere 
nordmenn enn før kommer i kontakt med de 
mange brutale skjebnene som den harde politikken 
skaper, sier Steen.

Barns rettigheter
Yalda Bahadori (10) har mor fra Moldova og far fra 
Afghanistan, og mor og datter blir i praksis skilt 
fra faren dersom familien sendes ut av landet. Oslo 
tingrett ga nylig Yalda og familien medhold i at 
de burde få opphold i Norge. Utlendingsnemnda 
(UNE) har anket, noe som har skapt sterke 
reaksjoner.
 – Vi hadde håpet at stortingsmeldinga Barn 
på flukt hadde satt barns rettigheter høyere enn 
innvandringspolitiske hensyn. Nå blir det viktig 
å prioritere kampen for at UNE ikke kan frata et 
barn sine rettigheter etter norsk lov, sier Eva Gran 
fra støttegruppa til Yalda. Hun mener at bare 
politisk kamp kan endre norsk asylpolitikk.
 – Vi har tro på at vårt engasjement og alle 
støttespillerne skal klare å drive fram en mer 
human politikk i tråd med FNs anbefalinger.

Barna bak tallene
Aina Heldal Bøe fra støtteforeningen for Nathan og 
familien i Arna tror bestemt at «asylopprøret» kan 
føre til endringer. 
 – Javisst gjør jeg det. For mitt vedkommende 
har jeg engasjert meg for de lengeværende 
asylbarna, og det er et enormt engasjement for 
disse barna på tvers av politisk ståsted, og blant 
både store og små i befolkningen, sier Bøe.
 – At vi får se barna bak tallene er svært viktig, 
selv om jeg skulle ønske det var unødvendig. 
Myndighetene må forstå at når barn som vokser 
opp og lever i blant oss, plutselig skal tvangssendes 

ut av landet etter mange år, i Nathans tilfelle hele 
sitt liv, så reagerer lokalsamfunnene. Denne saken 
handler om hvordan vi behandler barn i Norge i 
2012. Behandlingen av asylbarna er en stor skam, 
mener Bøe.

Hardnakket regjering
Rune Berglund Steen tror det folkelige 
engasjementet for asylbarna normalt ville fått 
større betydning enn det har hatt så langt. 
 – Vi har hatt en lang debatt, gjennom to år, med 
magert resultat. I dette tilfellet har regjeringa, 
med statsministeren i spissen, hardnakket stått 
på sin harde linje, sier Steen. Han tror likevel 
engasjementet må få konsekvenser på sikt.
 Eva Gran forteller at et større nettverk av 8-9 
støttegrupper fra Alta til Kristiansand planlegger 
markeringer for de lengeværende asylbarna 30. 
oktober.
 – Foreningen av Tolvte Januar samler mange 
over hele landet som jobber for en mer rettsikker 
og human asylpolitikk. Sosiale media gjør 
samarbeidet lettere, påpeker Aina Heldal Bøe. Hun 
oppfordrer alle til å bidra ved å uttale seg og stille 
på markeringer for å støtte asylbarna. 
 – Skriv leserinnlegg, skriv til statsminister, 
justisminister og alle politiske parti, via e-post, 
brev eller Facebook, oppfordrer Bøe.
 Saken til Nathan skal opp i tingretten 30.-
31. oktober, og utgiftene til rettssaken må 
dekkes gjennom bidrag fra enkeltpersoner og 
organisasjoner.
  – Vi har til nå samlet inn kr 121.000,- av 
127.000,- som har påløpt så langt i advokatutgifter. 
Om noen ønsker å støtte oss, kan en finne 
kontonummer på Facebooksiden «La Nathan og 
familien få bli», sier Bøe.

Presset aukar: Det bygges for få studentbustadar i Noreg. 
Foto: Steve Hoang/CC.

Asylbarn: Yalda Bahadori kjemper for å få bli i Norge. Foto: Hasteaksjon for Yalda.

Forfatter: Rune Berglund Steen. Foto: Finn Ståle Felberg.

BOLIGPOLITIKK
Magne Hagesæter magne@roedt.no

– Studentbustadar er ikkje berre 
eit gode for studentar. Særleg 
låglønnsgrupper vil tene på at ikkje 
måtte konkurrere med studentane 
om dei billegaste leilegheitene, seier 
leiar av Velferdstinget i Bergen, Audun 
Kjørstad.
I Bergen er dekningsgraden ein av dei lågaste i 
Noreg, på 12 prosent, og klart lågast blant dei 
større byane. Landsgjennomsnittet ligg like under 
14 prosent, ifølge Norsk Studentorganisasjon.

Kva dekningsgrad vil de vere nøgd med?
 – Vårt krav er ei dekningsgrad på 30 prosent. 
Då vil ein av tre studentar kunne bu i ein 
studentbustad. Det vil redusere prisane generelt i 
bustadmarknaden. I dag har mange bustadar låg 
standard og låg pris. Mangelen på studentbustadar 
er gull verd for bustadhaiar, men eit stort problem 
for vanlege familiar med dårleg råd, og ikkje minst 
studentane sjølv.
 – Studentbustadar er dei rimeligaste bustadane 
ein kan bygge. Men offentlege studentbustadane 
har ei maks-grense på byggekostnadane som ligg 
på 700.000 per eing. Kostar det meir å bygge vil 
ein ikkje få statleg støtte til prosjektet. Med dagens 
byggekostnadar er dette altfor lågt, seier han.
 – Men det er dei låge løyvingane frå staten som 
er det største problemet, presiserer Kjørstad.

Vil Høgre og FrP sitt forslag om å gje private 
aktørar lov til å bygge studentbustadar hjelpe på 
situasjonen?
 – Problemet i dag er manglande tilskot. 
Å få fleire om beinet vil ikkje hjelpe. Når 
studentsamskipnaden bygger, går eit eventuelt 
overskot tilbake til studentane. Om dei private 
bygger går overskotet til dei private. Det blir 
meiningslaust om staten skal subsidiere private 
inntekter, avsluttar Kjørstad.
 Styreleiar i studentskipnaden i Bergen, Even 
Sørland, meiner også for lite blir gjort for å bygge 
studentbustadar.
 – Ved bygging av bustadar må husleiga dekke 
nedbetaling av byggelån og avsetting til framtidig 
vedlikehald. Dersom studentskipnadane må ta 
store lån, vil det gå ut over leigeprisane. Jo lågare 
andelen statstilskot er, desto meir belastar det 
husleiga til studentane, seier Sørland.
 Han viser til undersøkingar som viser at 
husleiga per månad i studentsamskipnadane sine 
studentbustadar i snitt er 1000 kr. billegare enn i 
den private leigemarknaden. 
 – Det stadfester at samskipnadane gjer ein stor 
forskjell for studentane, seier han.
 – Flaskehalsen er dei nasjonale rammene. 
Tidlegare gav staten 50 prosent av 
byggekostnadane, i dag ligg tilskotsandelen 
nede på 35 prosent. I tillegg er kostnadsramma 
på 700 000 per eining alt for trong. Bygging 
av studentbustadar er det mest treffsikre 
verkemiddelet ein har igjen for å lette på trykket 
i heile bustadmarknaden. Difor er det synd at 
samskipnadane ikkje får høve til å bygge fleire 
bustadar, seier Sørland.

– Bygg fleire 
studentbudstadar

Mobiliserer for asylbarna
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KVINNEKONFERANSE
Maren Rismyhr maren@roedt.no

I 30-40 år er kvinner fruktbare. Tolv egg 
hvert år. Ingen prevensjon er hundre 
prosent sikker. Kvinner som har sex 
kan bli gravide, også uønska gravide. 
Hvem skal da bestemme over kvinnas 
kropp og videre liv? Abortkampen 
handler om dette – over hele verden.
Abortkampen er tema på Kvinnekonferansen 
tidsskriftet Rødt! arrangerer 10. november i 
Oslo. Hit kommer Judith Mirkinson fra San 
Francisco. Hun er kjent som antiimperialist, 
antirasist, feminist og har vært aktiv i 
menneskerettsbevegelsen i USA i 40 år, sist som  
deltaker i Occupy Oakland.
 – Kvinner tar abort hvis de mener det er riktig 
og nødvendig, lovlig eller ikke lovlig. Der kvinner 
har rett til å bestemme sjøl, er abort trygt. Der 
det ikke er sjølbestemt abort, kan overklassens 
kvinner likevel kjøpe seg trygge aborter. Flertallet 
av kvinnene må derimot ty til ulovlige, ofte farlige, 
inngrep gjort av ukyndige. Hvert år dør 47.000 
kvinner i verden av farlige aborter, sier hun. I USA 
tar en tredel av kvinnene en abort i løpet av livet.

Abortkampen i USA og verden
– Abort blei legalisert i USA i 1973. Flertallet er 
fortsatt for, men «Anti-choice»bevegelsen og de 
katolske prestene har stor innflytelse og vinner 
terreng. Abort blir forsøkt sidestilt med drap. 
Mange mennesker påvirkes av de vedvarende 
kampanjene. I løpet av de siste åra har det kommet 
stadig flere lover mot abort og prevensjon i 
delstatene, sier Mirkinson. Hun har god oversikt 
over hva som skjer.
 Hvordan vil presidentvalget påvirke kvinnenes 
rett til sjølbestemt abort? Republikanerne har 
truet med å kriminalisere abort og bruk av 
prevensjon. Er anti-abortbevegelsen i USA en del 
av en global tendens? Hvor sterk er bevegelsene for 
sjølbestemt abort? Dette, og hvordan situasjonen 
er ellers i verden, vil Mirkinson snakke om.

Rett til å bestemme over egen 
reproduksjon
I Norge førte kampen for sjølbestemt abort til seier 
i 1978.
 – Men abortkampen er ikke historie, sier Ellen 
Aanesen. Det har hun også satt som tittel på 
innlegget sitt på Kvinnekonferansen.
 – Den lange kampen for kvinnens rett til å 
bestemme over egen reproduksjon, handler 

om hvorvidt kvinnen er et fullt tilregnelig, 
fritt menneske som er i stand til å bestemme 
over seg sjøl. I dag vil KrF grunnlovsfeste at et 
befruktet egg er et menneske med rett til liv. De 
vil gjøre abort til mord. Fortsatt eksisterer det 
splittede synet på kvinnen som både madonna 
og som potensiell morder. Sterke krefter forsøker 
stadig å begrense kvinnens rett til å bestemme i 
abortspørsmålet. Abortkampen består, også i vårt 
land, sier hun.

Ikke send meg til en «kone», doktor!
I 1981 ga Ellen Aanesen ut boka Ikke send meg 
til en «kone», doktor. Dette er den eneste boka 
som tar for seg den lange historia om kampen for 
sjølbestemt abort i Norge. Da boka blei lansert sa 
hun:
 – Vi har vært kriminalisert, har måttet holde ut 
utålelige bilder og liknelser, og vi har måttet klore 
oss skrittvis fram til litt større frihet. Veien fra tre 
års fengsel til sjølbestemt abort tok 65 år, og jeg 
hadde aldri trodd at retten til sjølbestemt abort for 
oss kvinner skulle bli valgkamptema i valgkampen 
1981! 
 Boka har i flere år vært vanskelig å få tak i. I 
forbindelse med Kvinnekonferansen 2012 gis den 
ut på ny.
 – Jeg ser at det er nødvendig, sier Aanesen.
 – Så lenge noen fortsatt prøver å rokke ved 
kvinnenes rett til sjøl å bestemme, er det viktig å ta 
vare på historia fram til loven vi har i dag.

Ikke historie: Sterke krefter vil kvinners rett til abort til livs. Foto: Edward Kimmel/CC.

Internasjonale aksjoner: Protest mot G4S i London. 
Foto: Palestine Place. 

Nyutgivelse: Ellen Aanesens bok om norsk abortkamp gis ut 
på forlaget Rødt! 

Ikke send 
meg til

en «kone»,

   doktor
Fra 3 års fengsel til selvbestemt abort

EllEn AAnEsEn:

f o r l a g e t  r ø d t !f o r l a g e t  r ø d t !

INTERNASJONAL SOLIDARITET
Brage Aronsen brage@roedt.no

Sikkerhetsselskapet G4S leverer 
viktige tjenester til den israelske 
okkupasjonsmakta. Nå ber norske 
Palestina-aktivister om full boikott av 
selskapet.
G4S er et dansk-britisk selskap som driver med 
sikkerhet over hele verden. De er den største 
arbeidsgiveren på Londonbørsen, med over 
657.000 ansatte og operasjoner i 125 land. G4S 
leverer blant annet sikkerhetstjenester i ulovlige 
bosettinger som strider mot folkeretten.
 – G4S har i mange år vært sikkerhetsleverandør 
til den israelske okkupasjonen og bidrar dermed 
til brudd på menneskerettighetene. Selskapet er 
aktive på den okkuperte Vestbredden og leverer 
utstyr og tjenester til israelsk politi og fengsel, 
militære kontrollposter og separasjonsmuren. 
I tillegg er selskapet leverandør til banker og 
supermarkeder i ulovlige israelske bosetninger. 
G4S har, siden 2002, sagt at de skal trekke seg 
ut av aktiviteter på Vestbredden, men gang på 
gang viser det seg at dette ikke blir gjort, forteller 
Annicken Lundgård, leder i Palestinakomiteen.
 – Den internasjonale boikottbevegelsen har som 
strategi om å fokusere spesielt på internasjonale 
selskaper som tar en aktiv del i den israelske 
okkupasjonen. G4S er et av de selskapene 
som i lang tid har hatt svært tette bånd med 
okkupasjonsmakta.
 – G4S er en av de store leverandørene av 
sikkerhetstjenester i Norge. De leverer tjenester 
til mange kommunale og statlige institusjoner. 
Blant kundene finner vi kommunene Oslo, 
Bergen, Stavanger og Bærum. I tillegg er G4S 
leverandør for Regjeringskvartalet og Oslo 
lufthavn Gardermoen. Statens pensjonsfond 
utland investerer også i G4S. Palestinakomiteen 
er sterkt kritiske til at fellesskapets midler 
går til selskaper som bidrar til å undertrykke 
palestinerne. Den generelle motstanden mot den 
israelske okkupasjonen er stor i Norge og vi må 
kunne forvente at folkevalgte gjør etiske valg som 
gjenspeiler dette, sier Lundgård.
 Rødt stiller seg bak Palestinakomiteens krav 
om boikott av G4S så lenge selskapet bidrar til 
okkupasjonen. 
 – G4S utfører blant annet vaktholdet rundt Oslo 
Rådhus. Det må det bli slutt på. Vi kan ikke ha det 
slik at hovedstadens politikere skal beskyttes av et 
selskap som driver i strid med internasjonal lov, 
sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 – Rødt kommer til å be om at byrådet legger 
fram en oversikt over hvilke tjenester Oslo 
kommune kjøper fra G4S, og kreve avvikling 
av alle kontrakter inntil G4S avslutter sitt 
engasjement i okkupert Palestina.

Krever boikott av 
sikkerhetsselskapAbortkampen 

er ikke historie
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Bruker for lite på velferd
– Statsbudsjettet er et budsjett 
for eliten, ikke for den norske 
velferdsstaten, sier nestleder i Rødt 
og økonomistudent Marie Sneve 
Martinussen.

– Vårt største ankepunkt mot statsbudsjettet er 
at regjeringa bryter sitt eget løfte om å innføre 
bankskatt. En slik skatt på bankenes overskudd og 
lønninger ville ha gitt staten opptil 12 milliarder 
kroner i ekstra inntekter per år. Her har Jens 
Stoltenbergs venner i banksektoren fått det som de 
ville, sier Martinussen.
 – Statsbudsjettet er ikke egna til å opprettholde 
dagens velferdsnivå i kommunene. Norske 
kommuner har firedobla sin gjeld fra 40 milliarder 
i 2002 til over 160 milliarder kroner i 2012. 
Samtidig får kommunene stadig flere oppgaver 
uten at det følger nok penger med. Resultatet blir 
nedlagte fritidsklubber, tomme svømmehaller og 
stoppeklokkeregime i omsorgssektoren.
 – Rødt vil ta fra regjeringas kostbare 
krigsprosjekter og bruke pengene på velferd. 
I stedet for å binde opp 2 milliarder til de 

kontroversielle Joint Strike Fighter-flyene 
kunne kunne disse pengene i 2013 for eksempel 
gitt oss 1000 nye studentboliger, 1000 lærere i 
skolen, 1000 sykehjemsplasser og 250 årsverk i 
barnevernet, sier Martinussen.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Kritisk: Nei til EU-leder Heming Olaussen. Foto: Nei til EU.

Nestleder: Marie Sneve Martinussen. Foto: Ingar Haug 
Steinholt. 

Hvem er redd for Rødt? Partisekretær i Ap, Raymond 
Johansen. Foto: Arbeiderpartiet.

Amper EØS-debatt

Tildelingen av Nobels fredspris til EU har 
skapt sterke reaksjoner, både utenlands såvel 
som i Norge. Blant dem som rister på hodet av 
tildelingen er leder i Nei til EU, Heming Olaussen. 
 – At EU får Nobels fredspris er Jaglands og 
Lundestads store revansj. De har ivret for dette i 
årevis. Med hjelp av sjukdomsforfall i komiteen 
klarte de endelig å få det til, sier Olaussen i en 
pressemelding.
 – EU har svært lite å vise til når det gjelder å 
skape fred i verden. EU legger tvert imot opp til ei 
kraftig militær opptrapping i åra som kommer.
 – I sin egen bakgård finner EU økende 
fattigdom, massearbeidsløshet og sosial nød. 
Det vi ser er en politikk som skaper sosiale 
opprør og politiske kriser i land etter land. 
25 millioner EU-borgere er nå arbeidsløse, 
ungdomsarbeidsløsheten har passert 50 % i mange 
land.
 – Sett fra Syntagma-plassen i Aten, fra de 
protesterende menneskemengdene i Roma, 
Madrid, Lisboa og Brussel er dette en tildeling 
som vil vekke alt annet enn jubel. Men dette er 
ikke Jaglands perspektiv. Han har fått sin triumf 
og revansje. I all sin eurosentrisme, sier Olaussen- 
 Prisen skal deles ut i Oslo Rådhus 10. desember. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Den økende EØS-motstanden i fagbevegelsen 
går ikke upåaktet hen. Da partisekretær i 
Arbeiderpartiet, Raymond Johansen, talte til 
tillitsvalgte i LO Stat benyttet han anledningen til 
å advare mot Rødt og det han kaller «krefter som 
vil ha fagbevegelsen ut av styrerommene og ut på 
gata».
 – EØS-avtalen åpner for at vi kan påvirke 
EU-direktiver, men LO har ikke brukt dette 
politiske handlingsrommet for å påvirke på et 
tidlig tidspunkt. Da må vi skylde på oss selv, sier 
Johansen til Fri Fagbevegelse.
 – Det er jo regjeringa som ikke har lyttet til 
det unisone kravet fra fagbevegelsen om å bruke 
vetoretten mot vikarbyrådirektivet og andre EU-
direktiver som griper direkte inn i norsk arbeidsliv, 
repliserer Rødt-leder Bjørnar Moxnes til samme 
nettsted.
 – Vi kan ikke være mot høyrepolitikk her 
hjemme, men for høyrepolitikk når den kommer 
fra Brussel. Det henger ikke på greip.
 – Fagbevegelsen er altfor stor til å få plass i 
et styrerom. Det må ikke Raymond Johansen 
glemme, sier Moxnes.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Regjeringa lovte i Soria Moria-
erklæringa å «legge til rette for 
flere lærere gjennom styrket 
kommuneøkonomi og ved å endre 
opplæringsloven for å sikre en 
maksimumsgrense for tallet på elever 
per lærer på hver skole». Løftet er 
brutt. Loven er ikke endra. Antall elever 
per lærer har økt de siste åra. 

– Kanskje er det SV som bør skamme seg mest 
over løftebruddet, sier Jorunn Folkvord, tillitsvalgt 
for lærerne i Utdanningsforbundet på Seterbråten 
skole.
 – Vi har ikke glemt hvordan SV jubla og 
forsikra at det ikke skulle føre til innsparinger 
da klassedelingstallet blei oppheva på Stortinget 
i 2003. Inntil da sa opplæringsloven at klassene 
skulle ha maks 28 elever i barneskolen og 30 på 
ungdomsskolen, forklarer hun. Én elev utover dette 
klassedelingstallet utløste penger til en ny klasse 
og ny lærerstilling. Slik var skolen inntil 2003 sikra 
et minimum av ressurser.
 – Sjølsagt sparte kommunene når det ikke lenger 
var en lovfesta norm.
 – Ett av argumentene nå er at en ny norm vil 
koste for mye. Klart det vil koste mye når en skal 
rette opp et tiår med kutt. Det er også pinlig når 
kunnskapsminister Halvorsen skyver problemet 
med ufaglærte lærere foran seg. Vi veit at mange 
nyutdanna lærere slutter etter få år i yrket, og de 

fleste av de eldre slutter før pensjonsalder. Dette 
handler om høyt arbeidspress. 
 – Lærerne var glade da Utdanningsforbundet 
tidligere i høst i skarpe ordelag krevde at 
regjeringa måtte se å holde løftet sitt. Det vi 
får er et fireårig forsøk med 600 lærere til 
ungdomsskoler som sliter. Det holder ikke, og jeg 
hadde forventa en skarpere kritikk fra forbundet 
enn at dette er «et grunnlag for videre arbeid».
 – Regjeringa må møte et langt større press fra 
elever, lærere og foreldre om det skal være noen 
sjanse for at de skal innfri løftene sine. Det vil de 
åpenbart ikke gjøre på eget initiativ.

Maren Rismyhr
maren@roedt.no

Tillitsvalgt: Jorunn Folkvord. Foto: Rødt Nytt.

– Absurd å gi fredspris til EU

Regjeringa svikter skolen

Løftebrudd: Regjeringa har ikke innført maksimumsgrense for antall elever per lærer. Foto: Stockxchng.
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Jentekonferanse 
16. - 18. november

Feministisk ansvarlig: Runa Fjellanger. Foto: Brage 
Aronsen.

RØD UNGDOM
Sondre Sollid sondre.sollid@gmail.com

Rød Ungdom arrangerer 
landsomfattende jentekonferanse 16. 
– 18. november i Oslo. Konferansen er 
åpen for alle jenter og skal fokusere på 
ideologisk skolering.
– Kvinnekampen i Norge har kommet langt, men 
makta i samfunnet er fortsatt skeivt fordelt etter 
kjønn. Det er mange som snakker om å gjøre noe 
med denne urettferdigheten. Vi i Rød Ungdom 
foretrekker handling over ord, derfor arrangerer vi 
en nasjonal jentekonferanse, sier Runa Fjellanger 
konferansesjef og feministisk ansvarlig i Rød 
Ungdom.
 I dag tjener kvinner 85% av det menn 
tjener, og kvinnedominerte yrker er i stor grad 
lavtlønnsyrker. Det er kvinner som gjør det best 
på skolen og flest kvinner tar høyere utdanning. 
Likevel er det gutter som får mest oppmerksomhet 
på skolen, og som får jobbene med høyest lønn.
 – For å jevne ut forskjellene mellom kjønnene 
er det nødvendig at man tar jenter på alvor. Det 
handler om at jenter må kunne ta mer plass, og for 
å få til det må jenter få mulighet til å utvikle seg 
politisk. Man ser at i hele samfunnet er det gutter 
som tar mest plass og får mest oppmerksomhet. 
Det vil vi gjøre noe med.
 Rød Ungdom gjør en viktig innsats i Rødts 
valgkamp ved å sitte i skoledebatter, og får ofte 
gode resultater. Fjellanger ser på konferansen som 
viktig med tanke på neste års skolevalg:
 – Man er ofte veldig aleine som jente i 
skoledebatter, når resten av debattantene som 
regel er gutter. Vi ser på dette som en konsekvens 
av måten makta er fordelt i samfunnet. Rød 
Ungdom skal gå foran som et godt eksempel, 
derfor skal alle deltakerne på konferansen kurses 
i tale- og debatteknikk. Hvis jeg får det som jeg vil 
skal debattantene som vinner neste års skolevalg 
for Rød Ungdom være jenter.
 Rød Ungdom har en lang og god tradisjon 
med å drive kvinnekamp, blant annet gjennom å 
arrangere bøllekurs. Bøllekurs er et feministisk 
selvtillitskurs for jenter, som Rød Ungdom har 
holdt i flere tiår.
 – Jeg har selv holdt bøllekurs flere ganger og 
det alle kursene har til felles er den fantastiske 
responsen fra de tøffe kursdeltakerne. Jeg håper 
at vi klarer å få med oss den gode stemningen 
og de gode jentekollektivene fra bøllekurs til 
jentekonferansen.
 Programmet til konferansen er ennå ikke ferdig, 
men Fjellanger kan fortelle at det ligger an til å bli 
et veldig spennende program.
 – Hovedfokuset blir innledninger om Rød 
Ungdoms ideologiske grunnlag og retorikk. Det 
blir flinke innledere og og gode kulturinnslag.
 – Kort sagt kan man si at konferansen skal gjøre 
Norges tøffeste og smarteste jenter enda tøffere og 
smartere!

RØD UNGDOM
Linn-Elise Øhn Mehlen linnelise@sosialisme.no

RU-leder Seher Aydar oppfordrer 
ungdom i Norge til å engasjere seg i 
det ungdom over hele Europa nå star 
ovenfor.
– Det er økonomisk krise i hele Europa og den 
rammer først og fremst ungdom. Kutt i offentlige 
tjenester og usikkerhet om framtida er realiteten 
for vanlige folk. Hver femte ungdom i Europa er 
arbeidsløs, det kan vi ikke godta, sier Seher Aydar.
 På Globaliseringskonferansen som avholdes 
i Oslo 1. – 4. november er Rød Ungdom 
medarrangør på et møte om hvilke politiske krav 
som bør stilles i lys av den økonomiske krisa, 
spesielt fra fagbevegelsen. Rød Ungdom arrangerer 
møtet i samarbeid med SU, AUF og LO i Oslo. 
Møtet beskrives som et faglig strategimøte for 
ungdom om klassekamp og arbeiderbevegelsen, 
særlig i lys av den økonomiske krisa.
 – Krisa har sendt folk ut på gata og det har vært 
opprør mot krisa. EU har krevd kutt og de går 
utover folk. Dette skaper sinne og bevegelse. Elever 
og unge arbeidere i Norge bør støtte dette gryende 
opprøret. Vi vil ha en demokratisk økonomi slik at 
den kan fungere for folk flest. Dette handler om at 
vanlig norsk ungdom må velge side, sier Aydar.

Ønsker bred debatt
Debattpanelet på møtet vil bestå av John Thomas 
Suhr (avdelingsleder for Handel og Kontor Oslo/
Akerhus), Ann Ørjebu (leder av Industri Energis 
ungdomsutvalg), Jonas Bals (ombud i Oslo 
Bygningsarbeiderforening), som alle er unge 
aktivister i fagbevegelsen, med ulik tilhørighet.
 – Med krisa som bakteppe vil vi diskutere 
hvilke problemer fagbevegelsen møter i Norge, 
hvordan krisa påvirker oss og muligheten for 
venstresida til å komme på offensiven og løfte 
arbeiderbevegelsens alternativer, sier Aydar.
 Aydar er klar på hva Rød Ungdoms alternativ er, 
men vil samtidig at denne diskusjonen skal gå så 
bredt og åpent som mulig.
 – En bil råtten av rust mekker man ikke på, man 
bytter den ut. Sånn er det med kapitalismen også: 
En økonomi som styres av finanseliten og tjener 
de rikeste regulerer man ikke, den bytter man ut. 
Vi vil bytte ut pengestyre med folkestyre. Samtidig 
trenger vi en så bred debatt som mulig blant dem 
dette spørsmålet angår.

Fokus på krisa
Aydar mener Globaliseringskonferansen er et 
passende sted å løfte nettopp dette spørsmålet.
 – Globaliseringskonferansen er et møtested og 
et samarbeidsforum for aktivister, tillitsvalgte 
og andre engasjerte i de miljøene i Norge som 
arbeider for en verden der hensynet til mennesker, 
samfunn og miljø settes foran hensynet til penger, 
sier hun.
 – Samtidig mener vi at dette er et avgjørende 
veivalg som gjelder mange flere. Dette er ikke bare 
økonomi for spesielt interesserte, men angår folk 
flest. Derfor vil vi diskutere krisa og løsninger med 
lærlinger og yrkesfagelever også. Dette handler om 
framtida vår, avslutter Aydar.
 Krisa i kapitalismen er et av hovedtemaene på 
årets Globaliseringskonferanse. Rød Ungdom er 
også medarrangører på verkstedet Megamonopol 
– krisa i kapitalismen på 1-2-3. I tillegg inviterer 
Robin Hood-skattkampanjen til verkstedet Ta 
fra de rike på 1-2-3, Rødt arrangerer møte med 
en representant fra Syriza, som ble nest-største 
parti i det forrige greske valget og anses som blant 
annet Rødts søsterparti, om hvordan folk i Hellas 
organiserer motstand mot velferdskutt. I tillegg 
blir det mange andre mindre og større møter om 
temaet og flere andre emner.

Se hele programmet og meld deg på 
Globaliseringskonferansen: 
www.globalisering.no.

RU-leder: Seher Aydar mener ungdom må organisere seg mot elitens krisetiltak. Foto: Rød Ungdom. 

Konferanse: I november samles venstresida på 
Globaliseringskonferansen.

Ungdomskrav i krisetid

JENTEKONFERANSE

AKTIVISME
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Rødt står på arbeidstakernes side. Er du opptatt av 
faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og kampen 
mot sosial dumping? Ønsker du et samfunn der 
folkemakt er viktigere enn pengemakt? Bli med i Rødt! 
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

Tips oss om aktuelle arrangementer! 
Send en e-post til  brage@roedt.no.

STED:

PÅMELDING:

...er noen av de du kan møte på årets 
Globaliseringskonferanse. Gå ikke glipp 
av over 70 seminarer, debatter, konserter, 
workshoper, filmer og strategimøter.

Folkets Hus (Oslo Kongressenter),
på Youngstorget.
Youngs gate 11, 0181 Oslo GLOBALISERING.NO

Jostein Gaarder
Samir Amin

Gerd Liv Valla Margreth Olin

Martin Smith

”Boken viser at offentligheten er 
skremmende dårlig informert om 
norsk asylpolitikk. Forfatteren 
gir en god og viktig analyse av 
den fordummende retorikken som 
brukes mot asylsøkere og hvordan 
sårbare menneskers behov blir 
ignorert i systemet.”
Maria Amelie, forfatter og 
journalist. 

Kjøp boka på
manifest.no

Send SMS: 
RØDT + navn 
og adresse 

til 2434

Kvinne-
konferansen 2012

Program
Klokka 11–13 
Er likestilling nok? 
- Jorun Gulbrandsen: 
Likestilling og/eller frigjøring? 
- Marie Sneve Martinussen: Bare pissoarer bak scenen! 
- Gerd von der Lippe: Hvem får pengene i idretten? 
Klokka 14–16 Abortkampen i USA og Norge
- Ellen Aanesen: Abortkampen er ikke historie
- Judith Mirkinsson: Abortkampen i USA
Klokka 16–17 Makt og seksualisert vold
- Aud Karin Bjørn og Seher Aydar

Lørdag 10. november kl 10.45 
BUL-salen, Rosenkrantzgata 8 i Oslo, 
rett ved Kaffistova

Påmelding på www.marxisme.no
eller 10. november i BUL-salen

Konferanseavgift: kr 150 
Elev- og studentpris: kr 50

Svartebok over norsk 
asylpolitikk

Ute nå!
349,-

Rune Berglund Steen har i over ti 
år jobbet med flyktningers skjebne 
i Norge. Dette er hans sviende 
oppgjør med en inhuman norsk 
politikk.

Rødts plan for et 
solidarisk helse-Norge

Kun
50,-

Ti år har gått 
siden Stoltenbergs 
sjukehusreform fra 
2001. Reformen 
flytta makt fra 
de folkevalgte til 
høytlønna byråkrater 
i helseforetaka. Nå 
styres sjukehusa 
på samme vis som 
private aksjeselskap 
med økonomisk 
overskudd som mål. 
Lær mer om Rødts 
helsepolitikk i dette 
brennaktuelle heftet.

Heftet kan bestilles på 
MARXISME.NO

AKTUELT:

HVA SKJER?
10. november
RØDTS KVINNEKONFERANSE
BUL-salen, Rosenkrantzgt. 8, Oslo. 
www.marxisme.no 

12. november
18 ÅR MED ZAPATISTKAMP
Studentsenteret, Bergen.  
www.latin-amerikagruppene.no

15. november
KAPITALFLUKT-
KONFERANSEN
Høgskolen i Oslo. www.taxjustice.no

20. november
VENEZUELA ETTER VALGET
Stillheten, Kvarteret, Bergen.  
www.latin-amerikagruppene.no

23. november 
LOS FORSKNINGSPOLITISKE 
KONFERANSE
Fafo, Borggata 2B, Oslo. www.lo.no

27. november
RØDT FORUM: 
HELSEPOLITIKK
Cafeteatret, Oslo. www.roedt.no/oslo 
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