
8. mars

Rødt hilser kvinnene på 
den internasjonale kvin-
nedagen 8. mars! God 
kamp!

Jeg blir så 
forbanna!

Turid Thomassen vil på 
Stortinget med sitt sinne 
over kapitalens urett.

Les mer PÅ side 3

Rødt Nytt
Avisa til Raudt • nr. 2–2009

www.forsvarpensjon.no

Regjeringa 
gjør kvinner 
fattigere!

Økt likestilling? Nei, regjeringa og Stortinget går motsatt vei ved å svekke kvinners økonomiske situasjon.
Pensjonsreformen: Kvinner kommer mye dårligere ut enn før.
Offentlig tjenestepensjon: På kvinners største arbeidsplass, offentlig sektor, vil regjeringa forsøke å kvitte 
seg med ei god pensjonsordning.
Uførepensjon: 6 av 10 med uførepensjon er kvinner. Regjeringa vil fjerne uførepensjonen helt. I stedet skal 
uføre få stønad. Det betyr: Ikke lenger skatte som pensjonist, men som lønnsmottaker. Det behovsprøvde 
barnetillegget på 1700 kroner måneden skal vekk. Og det er mer!

Les PÅ side 4 Og 5
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Slåss for lønn og trygd!

«Hev kvinnelønna! Likelønn nå!» Med illevarslende trommelyd gikk sjukepleierne i tog i Oslo 1. mai 2008. Foto: Finn Jensen

Fo
to

: M
ah

lu
m

/W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s/

Returadresse:  Raudt 
Osterhaus’ gate 27 

0183 Oslo

B-Postabonnem
ent



Rødt nytt – nr. 2/2009 februar� palestina

Veolia er et 
globalt, fransk 
selskap med 
over 70 000 
a n s a t t e . 
Veolia har 
store opp-
drag for 
n o r s k e 
kommuner 
med blant 
a n n e t 
transport 
og hånd-
tering av 

avfall. Veolia bygger 
jernbane for Israel på 
et område som FN 
flere ganger har sagt 
er ulovlig okkupert. 

Jerusalem Light 
rail
Rødt sitt forslag om at 
Oslo kommune ikke 
skal handle med sel-
skaper som tar opp-
drag for okkupasjons-
makter, er behandla i 
finanskomiteen i Oslo 

bystyre. 
 Flertallet, som 
også har flertall i 
bystyret når saka skal 
opp der, Rødt, Ap, 
SV og Venstre vedtok 
dette:
 «Oslo kommune 
skal ikke inngå øko-
nomiske avtaler med 
selskaper som driver 
virksomhet som er 
straffbart etter folke-
retten.» 
 Dette er et viktig 

Beth Hartmann var 
i Palestina i janu
ar, mens Israels bom
ber regna over Gaza. 
På Vestbredden var 
hun vitne til hvordan 
israelske myndigheter 
driver en grotesk 
apartheidpolitikk over
for palestinerne.

Jorun Gulbrandsen

– Jeg vil fortelle historia til 
Im Kamel, sier Beth.
 Im Kamel bor i Øst-
Jerusalem. Hun bodde i sitt 
eget hus sammen med man-
nen sin, som var sjuk og 
satt i rullestol. Der hadde 
hun bodd siden 1956, etter 
at foreldrene og søsknene 
hennes ble fjerna med makt 
i Talbiyah i Vest-Jerusalem 
under okkupasjonskrigen i 
1948. Så gjentok historia seg 
i 2008: Israelske myndig-
heter bestemte at området 
huset hennes ligger i, er blitt 
militært. De tilbød henne å 
kjøpe huset, men hun sa nei. 

settlere
Natt til 9. november ble hun 
og mannen overraska av 
israelske soldater som lagd 
en militær sone rundt huset. 
De storma inn og kasta 
henne og mannen ut. Så lot 
de to busslaster med settlere 
flytte inn i huset. Bosettere, 
eller settlere, er okkupanter 
som utfører israelske myn-
digheters militære plan om 

å overta palestinernes hus, 
hager, jorder og områder. 
 Mannen til Im døde av 
hjerteinfarkt ti dager seinere. 
På tross av sorgen, bestemte 
hun seg for å ta opp kampen. 
Nå bor hun i et telt femti 
meter fra sitt eget hus. Seks 
internasjonale observatører 
oppholder seg i teltet sam-
men med henne for å forhin-
dre ytterligere konfrontasjo-
ner med soldatene. Hun får 
full støtte fra naboene, som 
ofte kommer på besøk med 
mat og kaffe. De veit at de 
kan være de neste som blir 
utsatt for Israels terror og 
trakassering.
 Dette er egentlig ikke en 
spesiell historie. Den er bare 
et typisk eksempel på hva 
Israel tillater seg å gjøre. 

Okkupanter i Hebron
– Hvem er bosetterne? 
 – Ca 20 prosent av inn-
byggerne i Hebron bor i 
Gamlebyen og i området 
rundt Abrahammoskeen. 
Det er 40 000 palestine-
re, 400 israelske bosettere 
(okkupanter) og 4000 israel-
ske soldater.  Bosetterne har 
delvis bygd sine leiligheter 
oppå palestinske hus, delvis 
okkupert palestinske hus, 
og noen har bygd sine egne 

hus på palestinsk område. 
Disse bosetterne er stort sett 
fra USA og Frankrike. De 
er ikke mange nok til å fylle 
boligene permanent, så det 
er «rullerende» bosetting. 
Det vil si at disse sionistene 
kommer på tre måneders 
visum, og når tida er ute, 
kommer det nye familier 
som bor i tre måneder osv.  

 Fra bosetningene i sen-
trum og opp til Abrahams 
grav er det over hundre pos-
ter hvor det står israelske 
soldater som kontrollerer 
palestinerne hele tida.
 – Hvordan holder palesti-
nerne ut?
 – Jeg ble slått av at folk 
klarte å glede seg over det de 
hadde og at de holder motet 

oppe. De holder på trua om 
at dette en gang skal løse 
seg. De ba oss om å reise 
hjem og fortelle om hvordan 
det er i landet deres. De har 
et ønske om at de alle skal 
kunne bo side om side med 
like rettigheter uavhengig 
av religioner, som de har 
gjort før i lange perioder.

Boikott
– Hva mener du den norske 
regjeringa burde gjøre? 
 – Full boikott av Israel 
er den eneste løsninga. 
Regjeringa må ha en sjøl-
stendig politikk, uavhengig 
av USAs støtte til Israels 
okkupasjon av Palestina.
 – Hva kan venner av 
palestinerne gjøre? 
 – Krev full boikott av 
Israel. Foreslå boikottved-
tak i fagforeninga di. Det 
er viktig at vi demonstre-
rer mot overgrepa Israel står 
for. Det setter palestinerne 
stor pris på.  De får vite om 
det. Jeg vil anbefale alle å 
reise til Palestina for å se og 
erfare. Intellektuelt kan vi 
forstå at Palestina er okku-
pert av Israel, men å komme 
dit og oppleve trakasseringa 
og okkupasjonen i praksis, 
er noe annet. 

Okkupasjon av palestinernes hjem

Det lave huset til høyre er huset til Im Kamel. Det er en israelsk militærpost rett bak, med minst to 
soldater hele døgnet. Det ligger ei gammel bosetning til høyre rett utafor bildet. De okkuperte noen 
hus, og så har de etter hvert bygd en del flere, også under jorda innunder palestinske hus. Foto: 
Palestinakomiteen

Im Kamel serverer oss mat og 
drikke. Foto: Palestinakomiteen

Beth Hartmann er parti
sekretær i Rødt

Kom til Palestina, 
se med eGne øyne 
oG døm sJøl
Palestinakomiteens faglige 
utvalg arrangerer studieturer. 
 Ta kontakt og diskuter 
muligheter med Gullbrand 
Giacobbe-Helleberg, leder, tlf 
97 66 02 85 – gullb-g@online.
no eller Kjersti Nordby, tlf 99 
57 98 18 – kjer-n@online.no.

Veolia jobber for ulovlig okkupant

sekstimarsdagen  
– for gladare kvinner!

I dag er situasjonen i arbeidslivet slik: 
Anten er du A-arbeidskraft som skal 
jobba som faen, eller så er du B-arbeids-
kraft, og då blir du kasta ut og har 
ingenting i arbeidslivet å gjera.
 Det er jo heilt sinnsvakt. Jo meir 
maskinar og teknologi og kommunika-
sjonsmåter det har blitt i samfunnet, jo 
meir stressa har folk blitt. Ikkje minst 
kvinner, som ofte har ein arbeidsdag å 
gjera heime også. 
 I staden for å bruka den teknolo-
giske utviklinga til å laga eit arbeidsliv 
som er meir menneskevennleg, meir 
avslappa, hyggelegare, romslegare, med 
større høve til rekreasjon og fritid, så er 
det i staden stadige krav om meir pres-
tasjon, meir stress. Det blir aldri nok! 
Det krevest fleksibilitet, ikkje av sam-
funnet, men av arbeidarane, av kvin-
nene.
 Tida er overmogen for seks timars 
normalarbeidsdag med full lønnskom-
pensasjon. Faktisk skrik den økonomis-
ke krisa etter arbeidstidsreduksjonen, 
fordi krisa har sin bakgrunn i den økte 
produktiviteten og i overkapasiteten i 
produksjonen. Nå bruker ein produk-
tiviteten destruktivt, til å kasta folk ut i 
arbeidsløysa.
 Sekstimarsdagen er opplagt ein del 
av løysinga for eit meir menneskevenn-
leg samfunn. Og ikkje minst for eit 
meir kvinnevennleg samfunn. Kvinner 
som jobbar seks timars arbeidsdag i 
dag, vil få lønn som for åtte. Det betyr 
eit langt skritt i riktig retning for å 
styrka deira høve til å vera økonomisk 
sjølvstendige. 
 Sekstimarsdagen vil bidra til å 
utjamna lønnsskilnader mellom kvin-
ner og menn og fremja likestillinga 
mellom dei. Kvinner vil få meir fritid! 
I forsøk med sekstimarsdagen fortel 
kvinner alltid kor mykje lettare livet er 
blitt.
 I 1972 blei ILO-vedtaket om 40-
timers veke fra 1930-tallet realisert i 
Norge. Frå 1972 til 2009 har det ikkje 
vore noka lovbestemt arbeidstidsfor-
korting. Tidsnyttingsundersøkinga frå 
Statistisk sentralbyrå i 2001 viste til og 
med at arbeidstida for kvinner hadde 
gått litt opp i løpet av dei siste tjue åra.
 Krev sekstimarsdagen!

LEIAR
Ingrid Baltzersen

vedtak. Rødt tar opp likne-
nde forslag i andre kommu-
nestyrer.

Veolia:  
i israel – og Norge 
Palestinakomiteens fagli-
ge utvalg har lagd et helt 
nytt hefte om jernbanen og 
Veolias rolle.  
 Heftet er veldig billig: 
20 kroner! Kjøp mange og 
spre. 
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turid thomassen

Jeg vet bare at jeg blir så inderlig for-
banna og lei meg hver gang jeg  møter 
folk som kommer til meg fordi jeg er 
siste mulighet for å bli hørt. Fortvilte 
foreldre som har unger i skolen, sosial-
lærere, barnevernsansatte, flyktninger, 
pårørende til folk på sykehjem. Jeg blir 
forbanna når jeg ser nyhetene om Nav, 
Afghanistan, om krisepakker, om syke-
hus. 

Fremmedgjort
Jeg er politiker i en kommune hvor øko-
nomien er dårlig. Jeg og alle andre som 
følger litt med, veit at det går utover alle 
de tjenestene vi er pålagt for å ivareta det 
som så fint blir kalt velferds-Norge. Lista 
for å bli mottaker av en tjeneste blir satt 
høyere og høyere. Jeg blir kvalm av å 
snakke om rasjonalisering og effektivise-
ring, ikke fordi at det ikke kan være nød-
vendig, men fordi politikere blir frem-
medgjort overfor dem som bruker tje-
nester. Vi ser bare tall og bokstaver. Vi 
får ikke se menneskene.

gode mennesker
Jeg blir forbanna når jeg sitter sammen 
med mine tre palestinske venner, og ser 
maktesløsheten deres over det som skjer i 
Palestina og i Israel. Når det kommer en 
iraner og forteller at han har mista arbeids-
tillatelsen, sjøl om søknaden om opphold 
ikke er ferdigbehandla, og sjøl om arbeids-
giveren fortsatt gjerne vil ha ham. 
 Når ei ung kurdisk jente, som har 
mannen sin i Kurdistan og som egentlig 
skulle brukt tida si til å lære seg norsk og 
gå på skole, i stedet må ta mange vaske-
jobber for å prøve å tjene det beløpet hun 
må ha for at UDI skal tillate familiegjen-
forening. 

Folk som sliter
Jeg blir forbanna når jeg møter jenter 
som må velge å si at de bor aleine med 
ungen sin for å kunne motta stønad som 
gjør det mulig for dem å ha et sted å bo 
og mat å spise, men likevel ingenting til 

å kunne gå på konsert, kino, kjøpe seg 
nye sko.
 Når jeg møter foreldre som er utslitt 
etter rundene i det offentlige systemet for 
å skaffe ungene sine hjelp, men som ikke 
er syke nok, problemunger nok, til at de 
lett kommer inn under det som er lovpå-
lagt.
 Når jeg ser at det offentlige hjelpe-
apparatet ikke har folk nok, ikke ressur-
ser nok til å skulle gjøre den jobben de 
skal gjøre. Ja da blir jeg fortvila.

Organisering
Da er det jeg føler at jeg maktesløst går 
i motvind. Men det er også akkurat da 
jeg veit hvorfor jeg er med i Rødt. Det er 
et parti for motvind. Det er et parti der 
man må kle seg litt ekstra godt, man må 
sette av litt ekstra tid, og man må stoppe 
opp litt oftere enn når vinden er i ryg-
gen. Mine ekstra «klær» er å lese aviser, 
lese Rødt sine blader og hefter, diskutere 
med andre Rødt-medlemmer om hva en 
kan gjøre for å organisere motstand, hjel-
pe til med aksjoner som andre folk setter 
i gang – bidra til forandring. Rødt er et 
handlings-parti. 

Jorda skal være for alle
Et system som ødelegger livsgrunnlaget, 
som tillater massemord, som tillater at 
kvinner er annenrangs mennesker, som 
graderer folks verdi etter hvor mye de 
eier, er ikke et samfunn for folk flest. Det 
er et samfunn for de få, og det blir en 
masse bråk av det. Når det som skal være 
styrende for et samfunn, er å tilfreds-
stille noen få menneskers umettelighet, 
er det på tide med et skifte. Kapitalismen 
duger ikke. 

det angår oss
Vi kan ikke sitte foran TV og synes at 
det som blir vist på nyhetene er forfer-
delig, og så late som om det ikke angår 
oss når vi har slått av. Det angår meg at 
det er et økonomisk spørsmål at ungene 
i Kongo ikke får mat og beskyttelse mot 
overgrep, det angår meg at kvinner blir 
utsatt for voldtekt eller må selge seg til 
dem som er villige til å betale. Det angår 
meg at kvinner reiser fra familien sin for 
å jobbe i Norge som husmorvikar, og at 
det blir sett på som kulturell utveksling. 
Det angår meg at mediene bruker mer 
tid på bruk av hijab i politiet enn på å 
følge med på hva som skjer i Gaza eller i 
Afghanistan.

systemet vakler
Det er mulig med et annet samfunn, det 
må jeg tru. Jeg velger å se at det systemet 
vi har nå, vakler. Og jeg håper at det i 
verden er nok folk som ser at det er nå 
vi kan gjøre endringer. Det er nå vi skal 
inn på Stortinget og si at vi ikke godtar 
den bløtkaka som er satt fram på bordet. 
Kaka er mye større. Den kan deles på 
alle som vil ha. Det betyr bare at noen få 
ikke kan ta så store biter at de er nødt til 
å kaste, slik de gjør i dag.

	

FRA TOPPEN  
AV ET TRE

Likestilling rett i dass?
 Skal vi på kvinnedagen neie dypt og 
takknemlig for nåden i det som har blitt 
gjort? Nei, vi i toppen av et tre er ikke i 
form til det. 
 For fremdeles befinner travle kvin-
ner seg i en sump av undertrykkende 
praksis. Opprettholdt av både kvinner 
og menn i svært mange hjem; at noen 
skal vaske etter andre, fordi noen er 
kvinner og andre er menn. Å si at dette 
er ok, er politisk håpløst. Intet sjakk-
trekk i sjekkinga heller. Men det er slik 
det er. En veldokumentert statistisk 
sannhet. Så om du kjenner en Leif som 
gjør minst halvparten i huset, så hjelper 
det like forbannet lite. Dette er gresse-
lig flaut for både noen og andre. Man vil 
heller snakke om manglende likestilling 
innen lønn og styrerom. Det er mer 
ufarlig, på et annet nivå, langt borte fra 
vår pinlige, hjemlige virkelighet. 
 Det holder altså å ha teorien inne 
for å være «mann for likestilling»?  Nei, 
vi i toppen har «lakmustesten»; sjekk 
ut hvem som vasker dassen hjemme 
hos ham. Politisk korrekt ferniss og 
en glorie ervervet gjennom flere meter 
åttendemars-tog  er kun skuebrød. Er 
det kjerringa di som vasker dassen 
etter deg, så er du ikke for likestilling. 
I praksis. Her er vi i toppen ubøyelige. 
Plenklipping og snømåking?  Kommer 
uansett ikke opp i et slikt omfang at det 
kan måle seg mot årets timer i en nor-
mal husholdning. I norske heimer er det 
langt ifra likestilling, verken i forhold 
til oppgaver eller tid. Flaut og unevne-
lig både for Noen og Andre.
 Sitater fra NRK radio: «Under-
søkelser viser at kvinner bruker mer tid 
på husarbeid enn menn. Kvinner vil så 
gjerne være likestilte på hjemmebane, 
derfor framhever de mannens innsats.
 Hvem vil ha en slabbedask som lig-
ger på sofaen og som ikke er et moderne 
menneske? Det er det vel ingen som vil 
være bekjent av!»
 Oppegående damer vil slett ikke 
være ved at de aksepterer å ta største-
parten av det som kan kalles de nødven-
dige drittjobbene i et hushold. Vi i top-
pen sier det som det er, å vaske dass er 
en drittjobb, men det må gjøres. Derfor 
tar kvinner drittjobbene hjemme og  
later så ovenikjøpet som om de har 
valgt det sjøl, for ikke å være et offer i 
tillegg. Slike «valg» bidrar til at flere og 
flere kvinner velger å bo alene. Vi i top-
pen av et tre oppfordrer alle til å se på 
sine likestillingssvin. Noen på skogen?

    skogul

– Jeg blir så forbanna ...
«Det er mulig med et annet sam
funn, det MÅ jeg tru. Kapitalismen 
er i krise og vakler. Og jeg håper 
at det i verden er nok folk som 
ser at det er nå vi kan gjøre 
endringer.»

Dette skriver Turid Thomassen.
Hun har sittet i ti år i kommune
styret i Lillehammer for RV/Rødt 
og står på førsteplass på Rødts 
Opplandliste ved stortingsvalget. 
Rødt nytt spurte: – Hva er det 
som driver deg?

Nok av saker å bli forbanna for:

Klimakrisa

Hyperrikdom

Overgrepa i Gaza

Ungenes lidelser i Kongo

Norsk flyktningpolitikk

Bilder fra University of Washington, 
Antiquorum, Wikimedia 
Commons (x2) og Eskil Hadland 
(Støttenettverket for afghanske flykt
ninger)
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Dette skal handle om uføre
pensjon. Hvis det begås urett 
mot de uføre, hvem vet hvem 
det rammer? Over 40 prosent 
av oss vil bli helt eller delvis 
uføre før vi fyller 67 år. Derfor 
kan uretten ramme også deg.

Bjørn tore egeberg

Hva er så denne uretten? Regjeringa 
arbeider med endringer i reglene for 
uførepensjon. De vil at den varige uføre-
pensjonen blir erstatta av en midlertidig 
uførestønad. Det vil være en dramatisk 
nedbygging av en viktig del av velferds-
staten. Norge har vært et godt land å 
bli syk og arbeidsufør i. Vi har hatt et 
sikkerhetsnett som sikrer verdighet og 
inntekt til dem som faller ut av arbeids-
livet. Denne tryggheten vil bli borte. 
Og med tanke på at det er et kriseram-
ma Nav som med jevne mellomrom skal 
vurdere om uførestønaden skal forlen-
ges, blir dette rett og slett skummelt.

«Arild» med psykisk lidelse
La meg ta et par eksempler på mennes-
ker som har uførepensjon i dag. «Arild» 
har en alvorlig psykisk lidelse. Han 
gikk ut og inn av arbeidslivet de første 
årene etter skolen, men det var i dårlig 

betalte jobber, og i lange perioder hadde 
han ingen jobb. Det ble mange besøk på 
sosialkontoret. Da Arild endelig fikk 
uførepensjon, var det en stor seier for 
han. Selv om pensjonen er liten, så er 
det viktigste at han ikke skal tilbake til 
uvissheten om han vil ha penger neste 
måned.   

«gunhild» med 
smerter
«Gunhild» sliter med smer-
ter. Hun jobba i industri-
en, og alt gikk greit til hun 
fylte 35. Så kom smertene.  
Sjukemeldingene begynte 
å bli lange. Det var vans-
kelig å stille diagnose, men 
ingen tvilte på at Gunhild 
hadde sterke smerter.  Det 
ble mange år på attføring. 
Trygdekontoret var lenge 
skeptisk til å gi henne 100 
prosent uførepensjon. 
 Gunhild lå våken 
mange netter og lurte på 
hvor mange år hun skulle 
testes for restarbeidsevne, 
og om trygdekontoret til 
slutt ville bestemme at hun 
måtte trosse smertene og 
begynne i vanlig arbeid 
igjen. Til slutt fikk hun 
likevel uførepensjon. Det 

var en enorm lettelse. 
 Gunhild har et sterkt ønske om å bli 
frisk, slik at hun kan begynne å jobbe 
igjen, heltid eller deltid. 
 Jeg må spørre: Hva er hensikten 
med at Nav med jevne mellomrom skal 
vurdere om Arild og Gunhild fortsatt 
er uføre? Hvorfor skal de behøve å 
frykte at Nav på et seinere tidspunkt vil 

reise tvil om de fortsatt er 100 prosent 
arbeidsuføre?

Legg til rette!
Rødt krever at ordninga med varig 
uførepensjon blir videreført. Selv om 
forslaget om midlertidig uførestønad 
blir begrunna med det gode ønske å 
hjelpe flere mennesker ut i jobb, så vil 
virkningen først og fremst være å plage 
de uføre, og å gjøre Nav til en plageånd 
i stedet for en hjelper. Skal staten hjelpe 
flere mennesker ut i jobb, må det først 
og fremst skje gjennom at staten krever 
at bedriftene legger til rette for at folk 
som ikke er 100 prosent friske, raske, 
unge og sterke, kan fungere i jobb. Hvis 
de får til det, er jeg overbevist om at det 
ikke vil mangle søkere til jobbene.

Du må ikke tåle så inderlig vel ...

Rudolf Kremlicka: Mycky

Bjørn Tore Egeberg er faglig leder i Rødt

Jorun Gulbrandsen

Våre mødre tok alltid på skau-
tet når de skulle i butikken. 
Noe annet tok seg ikke ut, det 
visste alle. Det handla litt om 
sømmelighet. 
 Det er forunderlig hvordan 
andre mener de har en soleklar 
rett til å bestemme hva jen-
ter og kvinner skal få lov til å 
gjøre. Å få gymnastikk og sløyd 
var en kampsak for jenter. Og å 
få fly flymaskiner. Nå bestem-
mer andre at kvinner ikke skal 
få lov til å hoppe i samme ski-
bakkene som mennene. 
 I et samfunn der manns-
makta rår, er det slik, og kvin-
ners råderett over egen gjøren 
og laden blir en kampsak på 
hvert eneste område. 

Klasser
Men klasseherredømmet rår 
også. Hvem er det som bruker 
hijab i Norge? Det er mest kvin-
ner fra Somalia og Pakistan. De 
kvinnene som har mest trøb-
bel fra før med å få seg arbeid. 
Mange nokså fattige kvinner. 
Akkurat disse kvinnene er det 
for tida om å gjøre å holde uta-
for arbeidslivet.
 I likestillingas navn, fordi 
de veit best, kjemper høytlønte 
kvinner og menn heroisk for 
å redde hijabkvinnene fra seg 
sjøl. I et påstått antireligiøst 
korstog går de løs på kvinners 
klær. 
 Mange av oss har hatt den 
forestillinga at økonomisk sjøl-
stendighet er kvinners beste 
vern mot det meste som er trist 

og leit her i verden. Kampen, 
som har vart i mer enn hundre 
år, for at alle jobber og yrker 
skal være åpne også for kvin-
ner, er ikke ferdig. 

Når behovet er der
Kapitalistene ordner heldigvis 
en del saker ganske kvikt. Er 
det behov for arbeidskraft, så 
er det behov for arbeidskraft. 
Under siste verdenskrig kunne 
kvinner brått fly transportfly 
over havet og bygge skyskra-
pere – for en stakket stund. 
Kvinner med hijab i Norge kan 
jobbe i barnehage, skole, på 
apotek, på Ikea, på sjukehus, 
i tollvesenet, i militæret og så 
bortover. Hvis det blir få søkere 
til politiskolen, så blir nok hijab 
så naturlig, så. Tempoet avhen-
ger sikkert litt av karslighets-
faktoren i politiet.
 Kampen som enkelte 
høyrøsta folk fører mot kvin-
ners rett til både å bruke hijab 
og samtidig jobbe der de ønsker, 
er både en kamp for at andre 
enn kvinner skal bestemme 
over kvinner, og en kamp mot 
muslimer og islam. Islamfykt 
er farlig, fordi den sprer rasis-
me og splitter dem som trenger 
å stå sammen. Så forsvar jenters 
og kvinners rett til å bestemme 
alt som angår dem sjøl! 

Dette bildet er fra ei utstilling på Oslo bymuseum. Den  som 
går til 15. april.  Utstillinga er produsert i samarbeid med 
hijabdesignerne The Fashion House of Badr og kunstneren 
Anita Hillestad. Prosjektleder er Sissa Frønæs.
 Susan Badrkhan arbeidet med å selge klær på Steen og 
Strøm i Oslo. Hun fikk sparken fordi hun ikke ville ta av seg 
hijaben sin. Seinere begynte hun og søsteren Nafeesah å lage 
moderne hijaber for muslimske, vestlige kvinner under mer-
ket The Fashion House of Badr.

Kvinner har rett til å bestemme
Det er forunderlig hvordan andre alltid mener de skal ha et høylydt ord med i 
laget om hva kvinner skal få lov til å ha på seg. Om kvinner og jenter har for 
korte skjørt eller viser for mye av magen eller for lite av hodehåret. 

Hijab og hodeplagg  
– med rett til å velge 

I Australia bærer politifolk hijab, turban og andre hodeplagg.  
Foto fra www.inthelineofduty.com.au
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De offentlige pensjons
ordningene skal forhand
les om ved årets mel
lomoppgjør. De fleste 
offentlig ansatte vil tape 
hundretusenvis av kro
ner som pensjonis
ter, hvis politikken til 
arbeidskjøperne, regje
ringa og Stortinget vinner 
fram.

Johan Petter andresen

Et flertall av de ansatte i stat og 
kommune er kvinner. Kampen 
for å forsvare de offentlige 
pensjonene er derfor en sentral 
kvinnekamp. På samme måte 
er kampen mot sjølve pensjons-
reformen også en kvinnekamp. 
Både mannlige og kvinneli-
ge lønnsmottakere vil rammes 
hardt av den såkalt moderni-
serte folketrygda. Men kvinner 
vil tape enda mer enn menn. 

Prinsipper å forsvare
Bruttoprinsippet, som 
gjør at de offentlig ansatte 
får 66 prosent av sluttløn-
na si i pensjon. 
30-årsregelen, det vil si 

•

•

at det holder med 30 års 
ansettelse i det offentlige 
for å få full pensjon. 
65-årsregelen, det vil si 
at sjøl om du går av med 
en dårlig førtidspensjon, 
AFP,  fra du er 62 eller 63 
år, kan du gå over på full 
tjenestepensjon fra du er 
65 år. 
I tillegg har 40 prosent 
av offentlig ansatte særal-
dersgrenser, slik at de kan 
gå av ved enten 65 eller 62 
år med full pensjon. 

må ikke vike
De sentrale krava som fagfore-
ningene ikke må vike på, er: 

30 års opptjening skal gi 
minst 66 prosent pensjon 
av sluttlønn
Fortsatt bruttopensjon fra 
65 år
Bevar dagens sosiale AFP-
ordning
Behold særaldersgrensene 
med dagens ytelser
Viderefør uførepensjonen i 
offentlig tjenestepensjon

Privatisering
Over hele verden går over-
klassen til angrep på pensjo-
nene. Dette er en del av den 

•

•

•

•

•

•

•

politikken som gjør at det 
har blitt en økonomisk krise. 
Pensjonsreformene legger både 
opp til at arbeidsfolk skal få 
lavere pensjon og at pensjons-
ordningene skal tas over av 
finanskapitalen (banker og for-
sikringsselskaper). Hvis pen-
sjonsordningene i offentlig sek-
tor blir svekka, vil dette tvinge 
folk til å tegne tilleggspen-
sjonsavtaler med Vital, Nordea 
Liv og Storebrand. De sikler 
etter sparepengene våre. 
 Pensjonsreformen som 
svekker folketrygda, har alle-
rede ført til at 900 000 arbei-
dere i privat sektor har blitt 
påtvunget en privat ordning 
som heter obligatorisk tjeneste-
pensjon, der disse tre finans-
husene forvalter det meste av 
midlene. Pensjonsreformen er 
en gigantisk privatisering.

informasjon og press
Ta initiativ til at fagforeninga 
di har møte om mellomopp-
gjøret, der tjenestepensjonen 
blir diskutert. Foran og under 
tariffoppgjøret er det avgjø-
rende å utvikle et press fra 
medlemmene overfor dem som 
forhandler.

Ikke gå med på «modera
sjon». Krev høye tillegg! Dette 
er ei av oppfordringene i 
heftet om kvinnelønna som 
Siri Jensen har laget for 
Rødt. Vi sakser noen smake
biter. 
Begrepet kvinnelønn bygger på at 
kvinner først og fremst lønnes som 
kjønn. Kvinner lønnes ikke bare 
lavere enn menn, men også likere. 
Uavhengig av yrke og utdannings-
nivå og om de jobber i offentlig 
eller privat sektor slår det gjennom i 
lønna at de er kvinner. 

Kvinnelønn, lavtlønn 
og likelønn
Krafta i kvinnelønnskampen ligger 
i at det store flertallet av kvinner 
har felles interesser i å heve kvin-

nelønna. Kampen har to hovedele-
menter, heving av kvinnelønna til ei 
lønn å leve av og kampen for like-
lønn mellom kvinner og menn på 
alle nivåer.

minoritetsbakgrunn
Kampen mot diskriminering av 
kvinner med minoritetsbakgrunn 
må være en del av kvinnelønns-
kampen. 47 prosent av kvinner med 
ikke-vestlig bakgrunn har lønns-
arbeid og de tjener ca. 50 prosent 
av det norske kvinner gjør. Dette 
handler både om heving av minste-
lønnssatser, kamp mot sosial dum-
ping og om rett til å få arbeid en er 
kvalifisert for. 

mange tiltak
I tillegg til å heve kvinnelønna, er 
det flere viktige tiltak:
 1) Seks timers normalarbeids-

dag med full lønnskompensasjon. 
Dette vil gjøre det mulig for det 
store flertallet kvinner å jobbe full 
tid og få full lønn og pensjon.  En 
strategi som går ut på å løse kvinne-
lønnsspørsmålet uten å gjøre noe 
med arbeidstida, har ingen mulighet 
til å lykkes på litt lengre sikt. 
 2) Likestilling av turnus og 
skift.
 3) Rett til heltid for alle som 
ønsker det.

Jobber du i staten eller kommunen?
Nå går makta løs på DIN pensjon!

Fra Youngstorget 1. mai 2008.

Hev kvinnelønna!
Tanker blei ord ...
Hørte jeg «ondskapens akse»? 
– Ja, i drønnet fra morderens bom-
ber ... 

Hørte jeg «lidelsens akse»? 
– Ja, i skriket av smerte og tap ... 
 
Hørte jeg «svikets akse»? 
– Ja, i tausheten fra Arabias ryggløse 
ledere ... 
 
Hørte jeg «feighetens akse»?
– Ja, i svadaen fra Vestens tåke-
fyrster ... 
 
Hørte jeg «solidaritetens akse»? 
– Ja, i rungende rop om et fritt 
Palestina ... 
 
Hørte jeg «håpets akse»?
– Ja, i fredforkjempernes utrettelige 
pust ... 
 
Hørte jeg «fredens akse»?  
– Ja, i framtias dialog mellom 
Mohammed og David der de bygger 
sitt land ... 
 
Hørte jeg «falittens akse»?  
– Ja, gjennom mine etterkommeres 
stemme når sionismen og imperialis-
men fallerer for evig tid ... 
 

Gullbrand

Ny utgave av Rødt!

ebba Wergeland:   
Arbeid og brød – historien bak NAV-reformen 

Om sjukehus – eldreomsorg – barnehager – Palestina – Bolivia – Serbia – Nepal 
– Nord-Norge – drømmen om den «reine», vestlige sosialismen – og mye mer

Bestill abonnement eller prøvenummer fra www.marxisme.no
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FATTIG OG RIK
Levelønn, ikke minstelønn
Framtiden i våre hender (FIVH) har startet en 
ny aksjon der du kan sende e-brev til  kleskje-
der og kreve at de skal betale de som syr klærne, 
ei lønn å leve av. Det gjelder kvinner i tekstil-
industrien i Asia. Ingen av de 25 kleskjedene 
som FIVH har kartlagt stiller klare krav til sine 
leverandører om at de skal betale arbeiderne ei 
levelønn, dvs. ei lønn som dekker grunnleg-
gende behov. Et selskap som mener at minste-
lønn kan være godt nok, er svenske Hennes & 
Mauritz. 

7 øre skjorta
En nylig utgitt rapport fra Tekstilarbeider-
internasjonalen viser at en kvinnelig tekstilar-
beider i Bangladesh tjener 71 taka, eller rundt 6 
kroner, per dag. I løpet av denne dagen må hun 
produsere 90 t-skjorter. Det betyr at lønnsut-
giftene for et slikt plagg er 0,8 taka, eller 7 øre. 
Den samme t-skjorta koster kanskje 149 kroner 
i butikken. 

Lønn i Asia
Noen eksempler på lønn omregna i kroner per 
måned:
Bangladesh:  
Minstelønn 170, levelønn 450. 
Kina:  
Gjennomsnittslønn 300, levelønn 640. 
India:  
Gjennomsnittslønn 235, levelønn 524. 
Vietnam:  
Gjennomsnittslønn 244, levelønn 437.
Kilde: FIVH, Labourstart, E24

iLO advarer
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) 
spår internasjonal rekord i arbeidsløsheten neste 
år. ILOs generaldirektør Juan Somavia sier at 
«antallet fattige arbeidere som lever for mindre 
enn 1 dollar (ca. 6,70 kr) om dagen, kan komme 
til å øke med rundt 40 millioner, og de som lever 
for 2 dollar (ca. 13,40 kr) om dagen, med over 
100 millioner».

    for   

Vi blir fortalt at denne 
krisa kunne vært unngått, 
hvis bankene hadde blitt 
styrt på en bedre måte. 
Bankene er imidlertid bare 
en liten del av problemet. 
Det er sjølve systemet som 
tvinger fram kriser.

Johan Petter andresen 

Kapitalismen bygger på en enkel 
logikk: fordi arbeideren tilfører 
mer verdi enn hun koster, får 
kapitalisten et overskudd. Det 
skjer med andre ord en utbytting 
av arbeidskrafta. Kapitalisten 
setter overskuddet inn i ny pro-
duksjon. Samla sett, i samfunnet, 
vokser produksjonsevnen til kapi-
talistene fortere enn folks evne 
til å kjøpe. Produksjonsevnen og 
forbruksevnen har ulik fart. Det 
må føre til kriser. Krisa vi er i nå, 
er ei overproduksjonskrise. 

Produktiviteten
En annen sentral mekanisme: 
Den enkelte kapitalisten må øke 
produktiviteten. Hvis konkur-
rentene lager hundre kilo sjoko-
lade på en time, vil den som bare 
produserer åtti kilo på samme 
tid, få et stort problem. Hvis han 
ikke øker produktiviteten, vil han 
bukke under i konkurransen. Det 
er mange måter å øke produktivi-
teten på, men den viktigste er nye 
og mer effektive maskiner.

Økt produktivitet  
betyr krise
Historisk sett var kapitalismen 
et framskritt, nettopp fordi den 
måtte øke arbeidets produktivitet 
i mye høyere takt enn alle tid-
ligere samfunnsformer. Det er 
jo flott at det går an å produsere 
sko, bygningsmaterialer og medi-
siner i store mengder, ved bruk 
av lite arbeidskraft. Men akk: 

Fordi denne økte produktiviteten 
blir brukt til å sikre profitten til 
den enkelte kapitalist og ikke går 
inn i et samfunnsmessig regnskap 
som en del av en økonomisk plan, 
skaper den kriser. 

minkende vekst
Altså: Økt produktivitet i den 
enkelte bedriften fører ikke til 
økt vekst for økonomien som hel-
het i samme takt, men til avta-
kende vekst. På toppen av det 
hele fører økt produktivitet til 
økt arbeidsløshet og økende klas-
seskiller!

Overflødig kapital  
– og gjeld
Kapitalistene kan ikke bruke pro-
fitten til uavlatelig å investere i 
sjokolade. De kan låne ut penger 
i stedet. Da opprettholder de for-
bruket. Folk kan kjøpe, riktignok 
med lånte penger, – og kapitalis-
ten kan produsere mer. 

Boligkrakket
Når boligprisene slutta å stige i 
USA, greide ikke finanssektoren 
å fortsette å øke gjelda, fordi pan-
tet var oppbrukt. Og nå kan ikke 
folk låne mer i USA. De har rett 
og slett ikke råd. Ei heller kan 
mange bedrifter eller lokale myn-

digheter øke opplåninga. Så nå 
går staten inn og låner ut penger.
 Men også disse låna vil måtte 
nedbetales. De vil kanskje gi en 
kortsiktig lettelse, men ikke løse 
noe som helst på sikt. 

Folkefiendtlig  
krisepolitikk
Siden slutten på søttitallet har vi 
måttet slåss mot liberalisering, 
privatisering, deregulering, fag-
foreningsknusing og økte klasse-
skiller. Og det er denne politik-
ken som alle regjeringene fortsatt 
følger – også nå under krisa.
 Hvordan har borgerskapet i 
Norge møtt krisa vi er inne i? 
På samme måte som resten av 
verden: De har støtta opp om 
bankene. De gir skattelette til 
bedriftene. De øker det offentlige 
forbruket, slik at kapitalistene får 
mer å gjøre. De krever lønnsmo-
derasjon av arbeidsfolk og angri-
per velferdsstaten.
 Dette er ingen løsning. Vi 
må kvitte oss med systemet. Det 
ville ha vært en lettelse, også for 
vår stakkars moder jord som blir 
voldtatt av kapitalismens blinde 
rovdrift.

Hvorfor er det krise?

Illustrasjonsfoto

I fjor lanserte Helselag til 
 Nepal en innsamlingsaksjon 
for et mikrokraftverk, slik 
at Gorneti modellsjukehus 
skulle få lys. 

Johan Petter andresen

Bevilgninger fra fagbevegelsen 
har gitt 164 200 kroner hittil. En 
mengde enkeltpersoner har gitt 
gave. Det er ikke langt til målet 
på 250 000 kroner.

spenninger
Den demokratiske revolusjonen i 
Nepal er i en krevende fase. Ved 
valget i april 2008 ble maoistene 
det største partiet i landet, og det 
leder nå ei regjering i samarbeid 
med andre partier. Landet er i 
en overgangsfase, og det er store 
spenninger. Ei grunnlovgivende 
forsamling skal ha ferdig en ny 
grunnlov neste år. Den humani-
tære støtta til Helselag til Nepal er 

med på å styrke dem som har mest 
å tjene på at landet blir kvitt de 
føydale maktstrukturene og påbe-
gynner en moderniseringsprosess: 
fattigbøndene på landsbygda.

Ny vei
Gorneti modellsjukehus ligger en 
dagsmarsj fra nærmeste grusvei. 
De lokale myndighetene plan-
legger, i samarbeid med de sen-

trale myndighetene, å lage en vei 
fram til sjukehuset. Litt om litt 
skjer det framskritt i området. 
Kraftverket skal være i drift 20. 
mars i år. Ei miljøvennlig elek-
trifisering under offentlig eie og 
kontroll bringer framtidshåp om 
lysere tider.
 Helselaget fortsetter opplæ-
ring på sjukehuset. Bevilg penger 
til konto 6045 09 15745

Mot lysere tider for Gorneti modellsjukehus

Kvinner lager vei i Nepal. Foto: Helselaget

Eit vers om suppekjøkken,
velgjering, likeverd m.m.

Med tv på plass: Dei filmar ein kø

av loslitne, fillete sjeler, snart daude

av kulde og svolt – kor

det er ille! – men så fokusert på

smilande auge – Rapport om gjerningar gode –

og snille og villige hender som lettar

på samvett, som hjelper i naud,

som deler ut suppe, angande

suppe frå dampande kjele; 

      men

strekker du handa di ut og vil

ha, vil ta det du trenger, så

trekker dei kjelen vekk, da,

å halde i ausa sjølv blir du nekta.

      Øyvind Bremer Karlsen
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– Det handler faktisk om å velge side

Fra 17. til 20. februar dro 
alle ungdomspartilederne 
fra Rød Ungdom til Unge 
Høyre på tur til Lofoten 
og Vesterålen. 

iver Johansen aastebøl

Bakgrunnen for det historis-
ke samarbeidet er at alle disse 
ungdomspartiene er mot å åpne 
for oljeboring i områdene uten-
for Lofoten og Vesterålen. 
 I løpet av dagene besøk-
te ungdomspartilederne alt 
fra Fiskeværmuseet i Å til 
Lysstøperiet i Henningsvær. 
Leder i Rød Ungdom, Mari 

Eifring forteller at besøket i 
nord overbeviste henne enda 
mer om at oljeboring ikke 
er svaret på utfordringene i 
Lofoten og Vesterålen. 
 – Vi møtte mange nærings-
drivende innen fornybare 
næringer som var veldig posi-
tive til å utvikle potensialet som 
ligger i regionen videre, og det 
finnes bokstavelig talt et hav av 
andre muligheter enn å åpne for 
oljeboring, sier RU-lederen. 
 Lofoten og Vesterålen sliter 
med stor grad av fraflytting, og 
mange unge kommer ikke til-
bake til regionen etter endt sko-
legang. Ungdomspartiene gjen-
nomførte en spørreundersøkel-

se på Aust-Lofoten videregåen-
de skole for å høre hva ungdom 
ønsket seg mer av i regionen. 
Av de rundt 90 skjemaene de 
fikk inn, var det ikke flere enn 
seks som ønsket seg oljeutvin-
ning i Lofoten og Vesterålen. 
 – Det viser at ordførerne som 
skyver ungdommen foran seg 
når de snakker om at man må 
skape levebrød i regionen gjen-
nom oljeboring, ikke har hørt 
etter hva ungdommen egentlig 
ønsker seg, sier Eifring. 
 Besøket ble avsluttet i Bodø 
med et godt besøkt seminar om 
oljeboring, og kampen for et olje-
fritt Lofoten og Vesterålen fort-
setter med uforminsket styrke.

Hank & Mari tenker før de rap
per. Ikke engang slippdatoen er 
tilfeldig når de nå kommer med 
debutalbum.

iver Johansen aastebøl 

Rapgruppa Hank & Mari markerte seg 
i 2008 med singlene Triks og slagord 
på 1. mai, Rist det av deg i anledning 
Israels 60 års-jubileum og Naturfag på 
Globaliseringskonferansen. Nå er de 
klare med sitt debutalbum Penga eller 
livet, som kommer ut på selveste kvin-
nedagen.
 – Det er bare å ta et raskt nyhetssøk 
på ordet krise på Internett. I 2008 får 
man nesten 10 000 treff, i 2007 lå det 
på under halvparten. Du har finanskri-
se, klimakrise og matvarekrise på en 
gang. Alt tyder jo også på at folk er 
flinke til å rope krise. Nå gjelder det 
bare at man roper forandring i tillegg, 
sier duoens ene halvdel Hank Nova. 
– For alt tyder jo mer og mer på at det 
handler om nettopp penga eller livet. 
Du har valget mellom aksjespekulasjon 
eller arbeidsplasser, olje eller miljø, og 
du har muligheten til å la folk slippe å 
sulte. Da handler det faktisk om å velge 
side.
 – Det er nettopp det vi har gjort til 
vår oppgave, fortsetter Mari. – Vi vil få 
folk til å ta stilling, og vi setter gjerne 
ting på spissen for å provosere. Det er 

selvfølgelig best hvis folk liker Hank & 
Mari, men vi mener at det faktisk er det 
nest beste hvis folk hater Hank & Mari. 
Det døveste er hvis folk er likegyldige. 
Gi oss heller en midtfinger enn et gjesp, 
liksom.
 Hank & Mari har fra starten av vært 
en tydelig politisk rapgruppe. Det blir 
de både likt og hata for.
 De slapp sin første singel, Feminist 
but gangsta, 8. mars 2006. På singe-
len Triks og slagord var det med et 
bonusspor med den beskrivende tit-
telen Kjønneru? Hank & Mari er kjent 
som en markant feministisk rapgrup-
pe.
 – Denne plata er ikke noe unntak, 
sier Hank. Her prater vi om Susanne 
Sundfør, økonomisk urettferdighet mel-
lom kjønn, dessuten har vi også med en 
slags begynnerinnføring i noe vi velger 
å kalle feministisk sjekking, på låta The 
game.
 – Så det er selvfølgelig ingen tilfel-
dighet at vi gir ut album akkurat på 8. 
mars, avslutter Mari.
  

I slutten av februar starta retts
saken mot folka bak ned
lastingssida Pirate Bay. I den 
forbindelse lanserte Rødt kam
panjen filesharer.org, der alle 
som deler filer kan laste opp 
bilde av seg selv og vise sin 
støtte til Pirate Bay. 
 
– Fildeling er i ferd med å bli en av 
våre viktigste former for informasjons-
utveksling. Hvis gutta bak Pirate Bay 
er kriminelle, er jeg det også, og de 
fleste andre nordmenn, sier Elin Volder 
Rutle, andrekandidat på Rødts stor-

tingsliste i Oslo.
 – Skal du straffeforfølge alle som 
driver med fildeling må du begynne på 
A i telefonkatalogen, sier Volder Rutle 
ironisk. 
 Rødts andrekandidat mener fil-
deling også har en viktig prinsipiell 
side, som ikke er knyttet til underhold-
ningsbransjen. 
 – Vi lever i en tid der det å dele 
informasjon er lettere enn noensinne. 
Gjennom fildeling kan forskere over 
hele verden jobbe sammen på store 
forskningsprosjekter. Vi vil at ånds-
verk, informasjon og kunnskap skal 
komme fellesskapet til gode ved at vi 
deler det og videreutvikler det i felles-

skap. Alternativet er at noen få tjener 
seg rike på å kontrollere informasjon 
som kunne tilkommet det store flertal-
let, sier Volder Rutle. 
 – Løp, bransjefolk! Framtida er 
etter dere! avslutter Volder Rutle med 
et smil. 

– Framtida kan ikke forbys ...

På tur mot oljeboring

Hank & Mari: Penga eller livet er ute 
8. mars. Finn ut hvor du kan få tak i 
den på www.hankogmari.no, hvor det 
også er mulig å lese alt om hva de to 
driver med.

Foto: Christian Sørgjerd

Les mer og meld deg inn i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og 
Vesterålen på lofotaksjonen.com!

rØD UngDoM
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Rød miljødag 13. mars 
Seminarer i Oslo om vindmøller, bioenergi, 
transport og nordområdene. Om kvelden invi-
terer Rødt til åpent debattmøte om miljøkam-
pen i Norge på Chateau Neuf i Oslo med 
blant annet Aksel Nærstad fra Utviklingsfondet, 
Einar Håndlykken fra Zero og Elin Volder Rutle 
fra Rødt. Se programmet: www.roedt.no. 

Valgkampkonferanse 
14.–15. mars 
14. og 15. mars sparker Rødt i gang valgkampen 
med konferanse på Nordseter skole i Oslo. Den 
er åpen for alle som vil bidra til Rødts valgkamp 
eller vite mer om partiet. 
 Påmelding eller spørsmål rettes til valgkamp-
sekretær Mimir Kristjansson på mimir@roedt.
no eller telefon 932 69 961. 

Og en spesiell gratulasjon til 
Anette Sagen som i flere år 
har stått på for jenters rett til å 
hoppe på ski der de vil!
For første gang er det blitt arrangert 
hoppkonkurranse for kvinner i et VM. 
Det er en stor seier for alle som har slåss 
for at kvinner skal ha de samme mulig-
hetene som menn. Men kampen har 
sterke motstandere, og den er ikke over. 
Kvinnene får til nå bare lov til å hoppe i 
«vanlig bakke», og ikke i stor bakke som 
mennene får hoppe i. På tross av hopp-
kvinnenes sterke ønske. 
 Gerd von der Lippe er professor 
på Institutt for idretts- og friluftslivs-
fag ved Høgskolen i Bø. Hun har dok-

torgrad i idrettssosiologi og idretts-
historie. Hun og Ingrid Ellingsen løp 
Holmenkollstafetten i 1972 forkledt som 
menn. Stafetten var nemlig forbudt for 
kvinner fram til 1975.  
 Rødt nytt spør Gerd von der Lippe 
om hva grunnen kan være til at jenter 
ikke får konkurrere i stor bakke, på 
lik linje med gutter. Hun tror det kan 
komme av at «vanlig bakke» ikke lenger 
er populært blant  gutta, det er så mange 
av dem. Men å vise at jenter og kvinner 
behersker stor bakke, er «fali det», for 
da hopper de så langt. Med med litt len-
gre overrenn hopper de like langt som 
gutta. Dessuten, V-stilen favoriserer en 
kvinnekropp mye mer enn den gamle 
stilen med samla bein.

 Skihopp er blitt forstått som et kar-
stykke og knytta til maskulin identitet. 
Flere mannfolk over 50 i Det internasjo-
nale skiforbundet ser ut til å ha slike fore-
stillinger i dag, sjøl om de kanskje ikke 
er klar over det sjøl. Når juryformannen 
ikke vil gi kvinnene lengre overrenn, kan 
det tolkes slik. Med lengre bakker og len-
gre overrenn vil kvinnene legge den bal-
len død. Altså karsligheten. Dessuten er 
kvinner sjarmerende på en annen måte 
enn menn, så fokuset på dem ville bli 
mye større. Da kan mange frykte at det 
vil gå utover fokus på gutta. 
 Så vi i Rødt nytt lurer på om det er 
viktig for noen å hindre kvinnene i å 
vise hvor gode de er? Hva vil reaksjonen 
bli, hvis det viser seg at jenter er best?

Kom på sommerleir!
Fra 7. til 12. juli inviterer Rødt alle som har 
lyst, til å komme på sommerleir. Stedet er 
Strandheim på Nærsnes. Det er et flott natur-
område med hytter, leikeområder og badeplass. 
Det blir pionerleir for barn i skolealder og bar-
nehage for de små. Velkommen til politiske 
verksteder, diskusjoner, lærerike innledninger, 
sosialt samvær og mye hygge. For priser og 
praktiske opplysninger, ring 22 98 90 50 eller 
skriv til raudt@raudt.no. 

Gi penger  
til Rødts valgkamp!
Landsstyret i Rødt oppfordrer partiet og andre 
støttespillere til å samle inn minst 300 000 kro-
ner til valgkampen innen påske. Halvparten av 
de innsamla pengene skal gå tilbake til fylket 
der de er samlet inn.
 Rødt skal inn på Stortinget i 2009!
 Rødt skal over sperregrensa!
 Lykke til med ei vellykka innsamling!
Sett pengene inn på konto: 7878 05 75416

Grunnlovsendring  
i Venezuela
Olaf Svorstøl Sierraalta er norsk-venezuela-
ner og medlem av Rødt og De bolivarske 
sirklene i Norge.
 – Hva var hensikten med å endre grunnlo-
ven? 
 – Det var for å gjøre det mulig for en 
president, guvernør eller andre å kunne stil-
le til valg for flere enn de to periodene som 
grunnloven har gitt rom for. Det betyr ikke 
at Chávez nå kan nå sitte på livstid. Da må 
han i tilfellet bli valgt gang på gang.
 Det er bare en samlende figur i den 
bolivarske revolusjonen, og det er Chávez. 
Derfor var det mange som ville gi ham 
mulighet for å stille flere ganger for å  sikre 
at revolusjonen utvikler seg videre. 54,9 
prosent av dem som stemte, støtta opp om 
grunnlovsendringa. Det er grunnlovsfesta 
at grunnlovsendringer skal til folkeavstem-
ninger i Venezuela.

Gratulerer, alle hoppjenter!

Anette Sagen i Baiersbronn 
Foto: Jeses/Wikimedia Commons

Da Kjersti Ericsson i 1991 utga Den 
flerstemmige revolusjonen på Oktober 
forlag, het det blant annet:

«den flerstemmige revolusjo-
nen er et oppgjør med den 
tradisjonelle marxismen slik 
den blant annet har kommet 
til uttrykk i Sovjet og de øst-
europeiske landene, og et 
oppgjør med det en kan kalle 
den vestlige radikale tenknin-
gen og politikken.»

Tidsskriftet Rødt! utgir nå boka på 
nytt. Ericsson har skrevet et nytt 
forord til 2009-utgava.

 Kjersti Ericsson er professor 
i kriminologi ved Universitetet i 
Oslo. Hun var leder av AKP fra 
1984 til 1988. 
 Hun har utgitt diktsamlinger, 
romaner, faglitteratur, politiske 
skrifter og bøker på flere språk. 
Søstre, kamerater! (nyutgitt av Røde 
Fane i 1999) er oversatt til engelsk, 
spansk og tysk, og er fortsatt i salg. 
Disse og andre bøker kan kjøpes 
fra www.marxisme.no. 
 Den flerstemmige revolusjonen 
koster 152 kroner pluss porto.

den flerstemmige revolusjonen

Foto: Victor Soares  ABr / Agência Brasil / 
Wikimedia Commons
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Aksjonsdag mot sosial dumping 12. mars
LO-avdelinger i alle de stør-
re byene organiserer aksjonsdag 
12. mars med krav om at regje-
ringa skal bruke reservasjons-
retten mot EUs tjenestedirektiv. 
I tillegg krever de at regjering 
og storting må få på plass regler 
som motvirker sosial dumping i 
nedgangstider. 
 LO-avdelingene krever følgen-
de tiltak nå mot sosial dumping:
• Loven om allmenngjøring må 
sikre enkel adgang til å allmenn-
gjøre tariffavtaler. Dette for å 
forhindre trenering fra NHO. 
• Kraftige bøter og tap av til-
latelse for firmaer som bryter 
lover og avtaler i arbeidslivet. 
• Solidaransvar må snarest 
innføres!
• Innsynsrett i hele arbeids-
livet for tillitsvalgte uten taus-
hetsplikt. 

• Innleie av arbeidskraft må 
forutsette avtale med tillitsvalg-
te. 
• Faste ansettelser, også i 
bemanningsselskaper/vikar-
byråer! 
 I følge EUs tjenestedirektiv 
skal regler i arbeidslivet under-
ordnes EU-retten, det vil si EUs 
fire friheter. Det er EF-domsto-
len som avgjør tvister om tje-
nestedirektivet. I fire dommer 
er nasjonale regler blitt under-
ordnet de fire frihetene. Med 
tjenestedirektivet vil det komme 
enda flere skadelige dommer. De 
lokale LO-avdelingene frykter 
mer konkurranseutsetting og 
privatisering. Kravet er derfor: 
Regjeringa må si nei og bruke 
vetoretten.


