
– Uetisk prosjekt

Eli Aaby og Asha Barre 
er jordmødre som ber 
myndighetene stanse 
undersøkelsen av jenters 
kjønnsorganer. 

Les mer på side 4

– Forsvar  
uføretrygda

Heidi Klokkervold opp
fordrer fagforeninger og 
andre organisasjoner til 
å gå sammen og forsvare 
uførepensjonen. 

Les mer på side 3 
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Statsbudsjettet: 
Krig foran sjuke
Regjeringa vil ta 167 millio
ner kroner mer i egenandeler 
fra landets pasienter og kronisk 
sjuke. Samtidig øker den utgif
tene til krigføringa i Afghanistan 
med om lag 200 millioner, som 
nå er steget til over en milliard. 
Soria Moria 2 betyr ei høyre
dreining på mange politiske 
områder. Stikkord: Miljø, lokal
sjukehus, uføretrygd, flyktning
politikk og kommuneøkonomi.

 Les mer på side 2

På bildet over ser du 
Meena Adampour og 
Mari Røsjø. Begge gikk 
på Hersleb ungdomssko
le, en av skolene i Oslo 
som får høre at det går for 
mange elever med inn
vandrerbakgrunn der, og 
at skolen derfor ikke bra 
nok. Meena og Mari slår 
tilbake mot det bildet som 
lages av minoritetsbarn og 
deres foreldres kultur og 
hjemland. Klasseforskjel
ler er viktige, ikke om en 
er innvandrer.

Les mer på side 7

Myndighetene vil nå 
under søke underlivet til 
jenter når de er 5 år, 10 
år og 15 år. De sier det 
skal forebygge kjønns
lemlestelse. De skal også 
undersøke kjønnsorganene 
til enslige barn som søker 
asyl hvis de er usikre på 
alderen. Slik krenkes barn 
og ungdom for at regjerin
ga skal kunne konkurrere 
med Frp om tilhengere.

Les mer på side 4 og 5

www.roedt.no
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Travel 
desember 
10. desember skal president Barack Obama 
motta Nobels fredspris. Uansett hva man 
ellers måtte mene om mannen, er det et 
faktum at han er president for verdens 
fremste imperialistmakt og øverstkom
manderende for verdens mektigste krigs
maskin. Han har kommandoen over en 
okkupasjonshær på 130 000 soldater i Irak. 
Han har vært en ivrig pådriver for å trappe 
opp USAs krigføring i Afghanistan, blant 
annet gjennom kraftig økt innsats av ame
rikanske soldater. Av den grunn mener 
Rødt at tildelinga av fredsprisen er en 
skandale – en posisjon som vi dessverre er 
alene om blant partiene her i landet. Etter 
beste evne vil vi bidra til at 10. desember 
blir preget av krigsmotstand og markering 
av at Obama på ingen måte har fortjent 
noen fredspris.

12. desember er det en stor internasjo
nal demonstrasjon i København for å sette 
mest mulig press på dem som er samlet 
til klimatoppmøte der. Det haster å få på 
plass en forpliktende avtale om kraftige 
utslippsreduksjoner. En avtale må omfatte 
alle, men det er samtidig helt nødvendig at 
de rike landene i nord påtar seg ansvaret 
for drastisk reduksjon i egne utslipp. Det er 
våre land som først og fremst har ansvaret 
for klimakrisa.

Klimakrisa og krigen er to av de største 
utfordringene i vår tid. For oss som etter 
beste evne kjemper for at en annen og 
bedre verden skal bli virkelighet, er det 
særlig viktig å bidra til store og tydelige 
markeringer. Desember er også måneden 
for behandling av 2010budsjettene, og 
mange steder er det viktig å presse politi
kerne til å avstå fra foreslåtte angrep. Kort 
sagt: Desember blir en travel måned! 

Torstein Dahle
Leder i Rødt

Begynnende 
kommuneopprør? 
– Ser vi begynnelsen på et opprør? Rødt nytt spør 
bystyre representant for Rødt i Moss, Eirik Tveiten.

Presset nedenfra må økes kraftig

Torstein Dahle

Et eksempel er sykehuskampen. 
Soria Moria 2 sier at akuttfunk
sjoner og fødetilbud ikke skal gis 
ved alle sykehus. Det står også at 
«Ingen lokalsykehus skal legges 
ned», men det vil bli mer en 
formsak enn en realitet. Trange 
økonomiske rammer, bedrifts

økonomisk styring og samhand
lingsreformen vil bli brukt til å 
omforme mange lokalsykehus 
fullstendig. Sykehusaksjonene blir 
viktigere enn noen gang!
 Fagbevegelsen og uføres orga
nisasjoner må på banen for å kunne 
slå tilbake de planlagte angrepene 
mot uførepensjonene. Uten sterkt 
press fra fagbevegelse og miljø

aktivister vil norsk klimapoli
tikk være å satse på kvotekjøp og 
velte byrdene over på andre land 
framfor store utslippskutt i Norge. 
 Bygging av aksjoner og allian
ser utenfor Stortinget vil avgjøre 
hva som blir resultatet av Soria 
Moria 2. 

Soria Moria 2 betyr en høyredreining. På en rekke områder der regjeringa gir lovnader, 
kan en positiv utvikling  bare sikres gjennom omfattende aksjoner og press.

Torstein Dahle

Mye viktigere er inn
stramminga overfor 
funk sjonshemmede som 
trenger mye hjelp fra 
samfunnet. Staten redu
serer sin dekning av 
utgifter til «ressurskre
vende tjenestemottake
re». 
 I 2009 dekker staten 
85 prosent av netto 
lønns utgifter utover et 
innslagspunkt på 835 000 
kroner, slik at kommu
nene ikke skal la dårlig 
kommuneøkonomi gå 
ut over mennesker med 
stort hjelpebehov.

 I 2008 fi kk kommu
nene dekt nesten tre mil
liarder kroner gjennom 
denne ordninga, som 
omfattet 4505 brukere. I 
2009 vil statens utbeta
linger øke til ca fi re mil
liarder kroner, og 794 
flere brukere kommer 
med.
 Likevel er behovet 
langt fra dekt, blant 
annet er det fortsatt 442 
personer mellom 10 og 
49 år som bor i aldersin
stitusjoner, stort sett med 
økonomiske begrunnelse 
fra kommunenes side.
 Men hva gjør regje
ringa? Jo, den svekker 
ordninga ved å redusere 

dekninga fra 85 prosent 
til 80 prosent, og den 
hever innslagspunktet 
i stedet for å senke det. 
Et skammelig kuttforslag 
– som ganske sikkert vil 
bety at fl ere blir henvist 
til et uverdig liv. Presse
dekninga? Omtrent null! 

regjeringa jukser
Kommuner med den 
politiske anstendigheten 
i behold vil bruke av de 
«frie inntektene» sine for 
å dekke økte utgifter til 
«ressurskrevende tjenes
temottakere». Dette er et 
av mange eksempler på 
at regjeringa jukser når 
den skryter av økninga 

i kommunenes «frie inn
tekter». 
 De som er fattige, de 
som er syke, de som er 
avhengige av Nav – alle 
disse er tapere i dette 
statsbudsjettet. Hvorfor 
skal staten ta 167 milli
oner kroner mer i egen
andeler fra landets pasi
enter og kronisk syke? 
Hvorfor skal Nav ha kutt 
i stillinger, når titusenvis 
av mennesker lider fordi 
Nav krenker rettighetene 
deres?
 Men å føre krig i 
Afghanistan er viktig! 
Der satses det mer enn en 
milliard kroner. Skam
melig! 

Statsbudsjettet:

Prioriterer krig 
– og svikter dem som står svakest
Den store statsbudsjettsaken i mediene har vært at noen få mennesker med særlig 
verdi fulle boliger vil få større formueskatt. Når de rikes privilegier svekkes, blir det alltid 
masse hyl og skrål i mediene. 

Mads Gilbert 
og Erik Fosse: 

Øyne i Gaza

Les den! Gi den bort! 

– La oss håpe det. Det er kom
munene som har ansvaret for 
de viktige velferdstiltaka for 
folk, som SFO, skole, barne
vern, pleie og omsorg, infra
struktur og kultur. Svekkes 
kommuneøkonomien, svekkes 
alle disse områdene. 
 – Hva har Rødt gjort lokalt 
i Moss?
 – Rødt tok dette opp i en 
interpellasjon i bystyret og 
spurte om ordføreren var enig 
i at kommunen får for lite 
statlige midler og om han ville 
sette i gang et ordføreropp
rop. Ordføreren fra Arbeider
partiet var positiv til dette. 

Han har nå sendt brev til alle 
landets  kommuner.
 – Hva kan bli resultatet hvis 
kommuneøkonomien er dårlig?
 – Situasjonen i kommune
ne er alvorlig. Dersom ikke 
det offentlige får nok midler 
til å dekke det behovet folk 
har, vil det nøre opp under 
privatiseringsfantastene i 
Fremskrittspartiet og Høyre. 
De vil skrike opp om mer 
konkurranseutsetting for å 
supplere manglene til vel
ferdsstaten. 
 Landsstyret i Rødt støtter 
initiativet til ordføreren i 
Moss. Hvis oppropet får stor 
oppslutning, er det håp om 
bedre økonomi i kommunene.  

palestinakomiteen.no
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Forsvar uføre pensjonen!
NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alders pensjon for uføre (uføremeldinga) skal etter 
planen behandles i Stortinget våren 2010. Uførepensjon er en viktig del av den offentlige 
tjenestepensjonen, og endring av den blir sannsynligvis også tema i neste tariffoppgjør. 
Her ser du hvilke endringer som er foreslått.

fakta:
LO-kongressen 2009 vedtok tre krav til 
nytt uføresystem:
•	 At uføre fortsatt skal skattes som 

pensjonister og ikke som lønnsmot-
takere

•	 At uføre ikke skal omfattes av leve-
aldersjusteringa i folketrygda

•	 At det behovsprøvde barnetillegget 
beholdes

www.roedt.no

Honduras: 

Kupp mot demokrati og uavhengighet

Begrunnelsen fra kupp
makerne var at Zelaya 
forsøkte å endre grunn
loven for å forlenge sitt 
mandat. 
 – Medlem av interna-
sjonalt utvalg i Rødt, Olaf 
Svorstøl, hva var egentlig 
årsaken til kuppet?
 – Borgerskapet i 
Honduras og vennene 
deres i USA var ikke 
særlig begeistra for 
at Zelaya hadde fått 
Honduras med i ALBA
samarbeidet mellom 
blant annet Venezue
la, Cuba og Bolivia. De 
så på dette som 

en fare for samarbei
det med USA. Samtidig 
fremma Zelaya et forslag 
om folkeavstemning om 
å endre grunnloven for å 
gi fattigfolk mer makt.
 Kuppet skjedde 
samme dag som Zelaya 
planla å holde en rådgi
vende folkeavstemming 
om folk ville ha en folke
avstemning under valget 
i november om hvorvidt 
man skulle opprette en 
grunnlovgivende for
samling.
 Denne rådspørringa 
er forankra i artikkel 5 

i «Lov om folkelig delta
kelse» fra 2006. Gjelden
de grunnlov er fra 1980
tallet, da militærappara
tet styrte landet.
 Borgerskapet hevda 
at Zelaya egentlig prøvde 
å forlenge sitt mandat, 
som formelt utløper i 
januar 2010. Grunnloven 
tillater bare én fireårspe
riode. Ifølge kuppmaker
ne ble derfor de militære 
satt inn for å forsvare 
dagens grunnlov og det 
honduranske demokrati
et. 

UsAs rolle
– Hva er USAs rolle?
 – USA tok avstand 
fra kuppet, slik Organi
sasjonen av amerikan
ske stater (OAS) også 

har gjort. Men lite er 
gjort for å presse kupp
makeren Micheletti. Det 
har bare vært nytteløse 
samtaler. OAS har ikke 
gjort mye. Dette er også 
nå kritisert av Venezu
elas ambassadør til OAS, 
Roy Chaderton.
 – Norge har heller 
ikke gjort mye. Det bør 
Rødt følge opp, sier Olaf 
Svorstøl til slutt.

Jorun Gulbrandsen

– De foreslåtte endringene i uføre pensjonen er en 
viktig sak for oss som arbeidstakere. Men også som 
fagfolk, som kjenner godt til uførepensjonistenes situ
asjon. Blir forslagene vedtatt, blir det mye vanskeli
gere å være ufør. 

Hva kan man gjøre?
– Fellesorganisasjonen i SørTrøndelag har gjort 
vedtak i representantskapet om at vi skal jobbe for å 
forsvare uførepensjonen mot de foreslåtte forverringe
ne, og vi har også årsmøtevedtak på det. Det er viktig 
at fagforeningene samarbeider i denne saka. Det er 
også viktig at det utvikles et samarbeid med uføres 
organisasjoner. 

informasjon er viktig
– Gudrun Høverstad, tillitsvalgt i NTL og medlem av 
styret i «Forsvar offentlig pensjon», har vært på møte 
hos oss og vist hva de foreslåtte endringene går ut på 
(se blant annet intervju i forrige utgave av Rødt nytt). 
Det skapte et sterkt engasjement og ønske om å for
hindre at forslagene blir gjennomført. Jeg oppfordrer 
fagforeninger og organisasjoner til å lage slike møter 
og diskutere hva som kan gjøres. 

Nå trengs det
engasjerte
fagforeninger

Rødt oppfordrer fagforeninger og 
klubber til å vedta uttalelser om ufø-
retrygda og sende dem til mediene,  
Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
og forbund sledelsen.

fakta:
Fellesorganisasjonen er fagforbundet for 
24 000 barnevernspedagoger, sosiono-
mer, vernepleiere og velferdsarbeidere. 
Medlem av Landsorganisasjonen (LO). 

Heidi Klokkervold. Foto: Ronny Kjelsberg

Heidi Klokkervold er leder av Fellesorga
nisasjonen (FO) i SørTrøndelag. Fagfore
ninga tar opp kampen for å forsvare uføre
pensjonen. 

1. Fra trygd til midlertidig stønad
Stønaden blir midlertidig og skal hele tida 

revurderes. Dette er allerede begynt. 40 prosent av 
de nye som får uføretrygd, får tidsbegrensa uførestø
nad, innvilga for ett til fire år. Dette skal bli regelen. 
Stadig nye søknader, behandling og venting kjennes 
som trakassering. 

2. slutt på pensjonistskatt for uføre
Man skal ikke lenger betale skatt som pen

sjonist, men som yrkesaktiv. Mange vil tape mye på 
det. Muligheten for ekstra inntekt blir mindre. Taket 
senkes fra 72 000 til 15 000 kroner. 

3. Lavere alderspensjon for uføre
Utvalget: «Uføre bør, på samme måte som 

yrkesaktive, kunne  akseptere en viss nedgang i  inn
tekten ved overgang til  alderspensjon.» 

4. innføring av levealdersjustering
Uføre skal rammes av den allerede vedtatte 

«levealderjusteringa» for pensjonister. Den går ut på 
at hvis ditt årskull ventes å leve lenger i framtida enn 
vanlig er i dag, skal pensjonen din bli lavere hvert år. 
Den skal smøres utover på flere år. Regjeringa sier at 
du kan kompensere for dette ved å jobbe lenger. Men 
uføre kan ikke bare «jobbe litt lenger». 

5. slutt på behovsprøvd barnetillegg
Forsørgere med lav inntekt kan nå søke om 

et behovsprøvd barnetillegg. Det skal reduseres med 
3000 kroner måneden hvis du har to barn og ei 
inntekt under 190 000 i året. 

6. Lavere ytelser for deltidsansatte
Hvis du har jobba deltid, tvungen eller frivil

lig, får du i dag en større andel av tidligere lønn som 
uføretrygd, enn hva en med heltid får. Det er fordi en 
som har hatt deltidsjobb, også trenger mat og strøm. 
Utvalget mener at deltidsarbeid er frivillig, og vil 
avvikle dagens ordning. 

7. ikke lenger legen som avgjør
I dag spiller legens vurdering en sentral rolle 

for om du får uføretrygd eller ikke. Utvalget vil at 
legenes rolle skal bli mindre, fordi de for ofte opptrer 
som talspersoner for pasienten, som de kjenner. I 
stedet skal legen bare gjøre ei «funksjonsvurdering», 
Navkontoret skal bestemme, og det skal vurdere den 
uføres arbeidsevne. 

28. juni ble den demokratisk valgte pres
identen i Honduras, Manuel Zelaya, styr
ta ved et kupp.
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Norske myndigheter:
Verdens beste mot omskjæring?

Maren Rismyhr

Omskjæring av jenter er 
forbudt i Norge, og det er i 
flere år drevet systematisk 
og nyttig informasjonsarbeid 
på området. Men regjeringa 
mener dette ikke er nok. Denne 
høsten er et pilotprosjekt i gang 
i Lier og Drammen kommuner 
og i bydelene Stovner, Bjerke, 
Grünerløkka og Sagene i Oslo. 
Til neste år skal etter planen 
resten av landet med. 

Trussel 
Det nye er at jenter med 
foreldre fra utvalgte afrikan
ske land innkalles til skole
helsetjenesten med tilbud om 
samtale og underlivsundersø
kelse tre ganger i løpet av sko
letida, ved skolestart, i femte 
klasse og i ungdomsskolen. I 
brevene fra Helsedirektoratet 
står det: «invitasjon til samtale» 
og «tilbud om underlivsun
dersøkelse», men da regjerin
ga presenterte de nye tiltaka 
for et år siden, understrekte 
barne og likestillingsminister 
Anniken Huitfeldt følgende: 
 «Dersom tilbud om samtale 
eller underlivsundersøkelse 
ikke blir benyttet, må helse
personellet vurdere om opp
lysningsplikten til barnever
net eller avvergelsesplikten 
inntrer. Er helsepersonellet i 
tvil, kan det være en god ide å 
diskutere saken anonymt med 
barnevernet.» (Pressemelding 
13.11.08.)

redd for å miste barna 
– Jeg er somalier, og dermed 
en viktig del av målgruppa. Jeg 
ville blitt veldig fornærma om 
jeg fi kk et slikt brev i post
kassa, sier Asha. – Her henges 
somaliere ut som gruppe, sjøl 
om et fl ertall av oss tar avstand 
fra omskjæring. Vi blir pekt ut. 
Vi blir fortalt at vi ikke passer 
inn i det norske systemet. 
 – Jeg ville kunne si tydelig 
nei takk, dette tilbudet passer 
ikke for meg, men samtidig 
kjenner jeg til somaliske 
familier som ikke vil oppfatte 
dette som noe «tilbud», sier 
Asha. – De vil tro at dette er 
noe skolen krever og tør ikke 
annet enn å stille opp, ellers 
kan de miste barna sine. 
Mange er redde for barnever
net. Derfor ser jeg at jeg nå må 
drive opplysningsarbeid i det 
somaliske miljøet og forklare 
at «frivillig», «tilbud» og «invita

sjon» er noe du ikke må si ja til, 
og at barnevernet ikke tar fra 
deg barna om du sier nei takk. 

Kontroll og mistillit 
I følge Barne og likestillings
departementet er det viktig å 
kartlegge omfanget av omskjæ
ring. – Da kan de spørre forel
drene og ungdommene, sier Eli 
Aaby. – Hvorfor skal de under
søke jentene? Jo, det trur jeg 
er fordi de mener at foreldre
ne ljuger. Undersøkelsen får 
en ren kontrollfunksjon og blir 
slik mistillit til foreldrene. Det 
kan være fare for at både helse
stasjoner og skolehelsetjenesten 
vil miste tillit i en viktig del av 
befolkningen. Hvis innvand
rergrupper blir skjøvet bort 
fra helsesøstrene, ser jeg det 
som et tilbakeslag for folkehel
searbeidet. 
 – Det er også mistillit til 
alle dem, ikke minst innvand
rere sjøl, som har jobba jevnt 
og trutt for å spre opplysning 
om helseskadene ved omskjæ
ring og om kvinners rett til å 
bestemme over egen kropp, 
seksualitet og helse, sier Eli og 
trekker fram Rødts Chiku Ali i 
Bergen som et eksempel. 

rett til å si nei
Både Eli og Asha har store 
motforestillinger mot under
livsundersøkelsen av småjen
tene.
 – En slik opplevelse vil 
de nok huske resten av livet, 
mener Asha. Eli forteller at 
da underlivsundersøkelse av 

barn var oppe i Stortinget for 
noen år siden, var det enkelte 
som mente at det bare var å 
løsne litt på underbuksestrik
ken og ta en titt for å avdekke 
omskjæring. – Slik er det ikke, 
sier hun. – Kjønnsleppene 
må brettes til side, og det må 
kjennes etter arrvev. Det blir 
helt galt å utsette småjenter for 
dette, når de samtidig har lært 
i barnehagen at kroppen er din 
egen og at du har rett til å si 
nei, hvis voksne prøver å ta på 
tissen din. 

Fatima, ikke Lena
– Barn som vokser opp i Norge, 
vil være som andre barn, fort
setter Asha. Dette er misten
keliggjøring av ei gruppe barn 
med mørk hud. – Hvordan 
vil det være for Fatima å gå 
ut av klassen for underlivsun
dersøkelse, mens norske Lena 
slipper? Jeg mener at hvis noen 
absolutt skal undersøkes i for
bindelse med skolehelsetjenes
ten, må det gjelde alle. Men 
det vil jo ikke komme på tale. 
Derfor er jeg sterkt mot dette. 

ei du er glad i 
Eli har et råd til dem som måtte 
mene dette er veien å gå for 
å kartlegge omskjæring: Lukk 
øynene og tenk på ei jente du 
er glad i og kjenner godt. Tenk 
deg henne som femåring. 
Tenk deg at du holder henne, 
mens en ukjent lege skal 
undersøke henne. Hva hadde 
du sagt til henne på forhånd? 
Hadde du lovet henne noe godt 

etterpå, hvis hun satt stille hos 
legen? 
 Hvor mye makt ville du 
bruke når hun likevel spreller 
og gjør motstand? Hvilke ord 
ville du berolige henne med? 
Hvordan ville du trøsta henne 
etterpå? Så kan du åpne øynene 
og tenke etter hva som skilte 
dette fra et overgrep. 
 – For meg er konklusjonen 
klar, sier Eli. – Arbeidet mot 
omskjæring må ta utgangs
punkt i hva de berørte har 

behov for. Det må bygge på 
samarbeid og opplysning, og 
det må være frivillig. Dette er 
noe de fl este helsearbeidere vil 
være enige i. Det myndighete
ne gjør nå, er manipulering av 
fra før marginaliserte grupper 
og bruk av de små kroppene, 
slik at Norge kan framstå som 
fl inkest i verden mot omskjæ
ring. Jeg ser ingen grunn til å 
fortsette dette uetiske prosjek
tet.

nei, hvis voksne prøver å ta på 

– Barn som vokser opp i Norge, 
vil være som andre barn, fort
setter Asha. Dette er misten
keliggjøring av ei gruppe barn 
med mørk hud. – Hvordan 
vil det være for Fatima å gå 
ut av klassen for underlivsun
dersøkelse, mens norske Lena 
slipper? Jeg mener at hvis noen 
absolutt skal undersøkes i for
bindelse med skolehelsetjenes
ten, må det gjelde alle. Men 
det vil jo ikke komme på tale. 
Derfor er jeg sterkt mot dette. 

Eli har et råd til dem som måtte 
mene dette er veien å gå for 
å kartlegge omskjæring: Lukk 
øynene og tenk på ei jente du 
er glad i og kjenner godt. Tenk 
deg henne som femåring. 
Tenk deg at du holder henne, 
mens en ukjent lege skal 
undersøke henne. Hva hadde 
du sagt til henne på forhånd? 
Hadde du lovet henne noe godt 

punkt i hva de berørte har 

Faksimile 
av brev fra Helsedirektoratet 

– Jeg mener at underlivsundersøkelse av femseksåringer bare 
basert på foreldrenes hjemland er overgrep. Myndighetene vil 
skaffe seg tilgang til jentekropper for å kunne framstå som ver

densmestre i bekjempelse av kjønnslemlesting, sier Eli Aaby. Hun 
mener at regjeringas siste tiltak mot omskjæring av jenter vil gjør 
vondt verre. 

Eli Aaby (venstre) og Asha Barre (høyre), begge jordmødre ved Akershus universitetssykehus. Eli har i mange år vært aktiv i Kvinne fronten. Asha har 
vært en ressursperson i arbeidet mot omskjæring, med foredrag, artikler og hovedoppgave om temaet bak seg. Foto: Maren Rismyhr
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I stedet for å stadig stramme mer og mer 
inn på den norske asylpolitikken, bør norske 
politikere begynne å diskutere hvordan de 
kan legge til rette for å slippe inn flere.  

Tora Ask Fossen

I valgkampen 2009 har vi igjen sett at norsk innvand
ringsdebatt i stor grad styres på Fremskrittspartiet 
sine premisser. Arbeiderpartiet har i stadig større grad 
valgt å kopiere Frp sin politikk. Innstramminger i asyl
politikken har blitt den nye «trenden» i den rødgrøn
ne regjeringa, og stadig fl ere arbeiderpartipolitikere 
støtter opp om en hardere innvandringspolitikk. Mye 
kan tyde på at det er viktigere for de rødgrønne å vinne 
oppslutning fra Frpvelgere enn å sørge for at asylsø
kere i Norge skal få en best mulig framtid.
 Norge tar i dag inn omkring én promille av verdens 
fl yktninger. Flyktningregnskapet for 2008 viser at 61,2 
millioner mennesker i verden var på fl ukt på grunn av 
overgrep, væpnet konfl ikt og klimaendringer ved inn
gangen til 2009. Bør ikke norske politikere snart ta til 
orde for  å  hjelpe og ta i mot fl ere?       
 Prioritet nummer én er å la innvandrere og asylsø
kere få arbeide. Nok av eksempler viser at mange høyt 
kvalifi serte innvandrere sliter med å komme inn på det 
norske arbeidsmarkedet, fordi navnet deres står i veien. 
Anonyme jobbsøknader er derfor et konkret forslag 
som den rødgrønne regjeringen bør ta i bruk. Å fjerne 
kontantstøtta og erstatte den med gratis barnehage og 
SFO vil dessuten gjøre det lettere for minoritetskvinner 
å delta aktivt i yrkeslivet. 

Boligpolitikk
Det trengs også en bedre boligpolitikk. Dersom fl ere 
får bo i en skikkelig bolig til en overkommelig pris, vil 
det gjøre hverdagen lettere å takle for mange innvan
drere, men også for nordmenn fl est. Norge bør vende 
tilbake til den gamle modellen hvor Husbanken tilbyr 
folk fl est gode boliger til en akseptabel pris.   

Nytt: Kjønnstest av enslige barn 
som søker asyl

Nå kan myndighetene få 
undersøkt kjønnsorganene 
og tarmene til enslige ung
dommer som søker asyl i 
Norge, hvis de er i tvil om 
ungdommene er under 
atten år. 

Jorun Gulbrandsen

Denne nye bestemmelsen trådte 
i kraft 5. oktober i år. Flyktnin
ger under atten år har en annen 
beskyttelse enn de som er over, 
fordi de blir regnet som barn. 
Utlendingsdirektoratet, UDI, 
mener at en slik undersøkelse kan 
bidra til å bestemme ungdom
mens alder, slik at ungdom over 
atten år ikke skal kunne lure seg 
inn som barn. 
 Generalsekretær i Norsk Fol
kehjelp, Petter Eide, rykket ut 
i mediene og sa blant annet om 
UDI: «Det synes ikke å være 
noen grenser for hvor langt de er 

villige til å gå.» I dag kontrollerer 
myndighetene tennene til unge 
asylsøkere for å fi nne rett alder. 
Tidligere tok de også en test av 
håndrota. Denne testen ble sterkt 
kritisert, fordi den var upålitelig, 
og den ble fjerna. Nå har myn
dighetene innført den på nytt.
 Tannundersøkelsen gjennom
føres fremdeles av Tannlege
høyskolen (Universitetet i Oslo), 
mens de nye undersøkelsene 
gjennomføres av Ullevål univer
sitetssykehus. 
 Testen kalles frivillig. Men 
hvis det står om opphold eller 
ikke opphold, vil nok barnet ikke 
oppfatte den slik. Å nekte å ta 
testen, vil opplagt ikke styrke 
asylsøknaden. 
 Fra legehold er det reist tvil 
om hvorvidt en undersøkelse av 
kjønnsorganene kan fortelle om 
en person er under eller over 18 
år. Det er noe alle veit av erfaring, 
at jenter og gutter utvikler seg i 
ulik takt, og det er vanskelig å se 

for seg at en kjønnstest kan si så 
mye om alderen. 
 De nye tiltakene er høyst 
sannsynlig politiske, ikke medi
sinske. De skal vise nordmenn 
med rasistiske tilbøyeligheter at 
den norske regjeringa er hard mot 
utlendinger, altså et ledd i Arbei
derpartiledelsens kamp for å ta 
Frpvelgere. Et Ap og ei regje
ring som på dette området likner 
Frp, gjør jo Frp langt på vei 
unødvendig. Tiltakene er politisk 
også fordi de varsler fl yktningene 
i verden om at i Norge blir det 
ikke lett ... 
 Det er ikke vanskelig å tenke 
seg at undersøkelse av kjønns
organer og tarm vil oppfattes 
som svært krenkende, som et 
overgrep. Norsk Folkehjelp har 
tatt initiativ til ei uavhengig vur
dering av de etiske og menneske
rettslige sidene av slik alderstes
ting. Regjeringa har ikke foretatt 
noen slik vurdering, og den har 
heller ikke bedt Den norske lege
forening om råd.

Tenk integrering

Tora Ask Fossen er 16 år og går på videregående skole. 
Hun har blant annet skrevet en rekke debattinnlegg i 
Aftenposten, på Si;D-sida. Hun er leder i Romerike Rød 
Ungdom. Foto: Privat.

www.roedt.no

Afghanske fl yktninger gikk fra Trondheim til Oslo i 2007 for å fortelle om sin sak. Mange unge fl yktninger er afghanere. 
Foto: Eskil Hadland, Støttenettverket for afghanske fl yktninger

Nirmal 
Brahmachari: 
De fremmede
Noveller mot rasisme 
og diskriminering. 
I salg hos Tronsmo og 
i nettbokhandlene.

Nirmal 

Frp sa i valgkampen at ni av 
ti asylsøkere skjuler iden
titeten sin. Ida Børresen, 
direktør i Utlendingsdirek
toratet (UDI), sier at 
det er omvendt: ni 
av ti skjuler ikke 
identiteten sin 
(Klassekampen 
23. september).
 Siv Jensen sa 
i statsminister
duellen i TV2 uka 
før valget at «det vi ser i 
Oslo, er en fl om av krimi
nelle asylsøkere som selger 
dop og voldtar jenter uten 
grunn.» 

 Børresen om dem 
som selger narkotika: «Vi 
snakker om noen hundre, 
og det blir få i forhold til 

vår prognose på 18 000 
asylsøkere i år. 
Afghanere er den 
største gruppen 

som søker asyl, 
og ikke en eneste 

afghaner er pågrepet 
av politiet».

 UDI: En prosent av 
asylsøkerne er kriminelle. 
UDI har lagt fram tall som 
viser at bare én overfalls
voldtekt fra 2006 til 2008 
ble begått av en asylsøker.

direktør i Utlendingsdirek
toratet (UDI), sier at 
det er omvendt: ni 
av ti skjuler ikke 

i statsminister
duellen i TV2 uka 

og det blir få i forhold til 
vår prognose på 18 000 

som søker asyl, 
og ikke en eneste 

afghaner er pågrepet 
av politiet».

 UDI: En prosent av 

Fremskrittspartiet  juger
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Litt om statsbudsjettet

Kommunene 
Kommuneforvaltningen er beregnet å gå 
med 19 076 millioner i underskudd i 2010. 
For 2009 er det beregnet at underskud
det blir på 20 639 millioner. Mon tro om 
underskuddet er nødvendig, at pengene 
faktisk ikke finnes?

staten
Statsforvaltningen er beregnet å gå med 
et overskudd på 171 813 millioner i 2010. 
For 2009 er det beregnet at overskuddet 
blir på 181 582 millioner.

Handlingsregelen
Statsbudsjettet blir alltid først satt opp 
uten bruk av oljepenger. Olje og gass
inntektene blir holdt utenfor som lotto
penger som egentlig ikke kan brukes. 
Når så budsjettet har større utgifter enn 
inntekter, sier man at det er et struktu
relt underskudd som må dekkes inn ved 
bruk av oppsparte penger fra statens olje
inntekter. Det kan da brukes fire prosent 
av realavkastningen; noen år mer, andre 
mindre. 

oljepenger i 2010
Regjeringen bruker i budsjettet for neste 
år mer oljepenger enn i 2009 og overgår 
handlingsregelen med 44,6 milliarder. Til 
sammen brukes det 148,5 milliarder olje
penger. 

oljefondet vokser
Strengt tatt er inntektene fra olje og gass 
vanlige statlige inntekter. Det er derfor 
statsforvaltningen går med overskudd.  
Overskuddet settes på Statens pensjons
fond Utland, som vil stige til 2823,8 mil
liarder kroner ved utgangen av 2010 (fra 
2597,3 milliarder kroner ved utgangen av 
2009). I revidert statsbudsjett for 2009 
anslo de at størrelsen på oljefondet ville 
ligge på 2400 milliarder kroner.

Kommunalkomiteen på stortinget
skal nå ledes av SVs Heikki Holmås, som 
på sin blogg presenterer hva han skal 
jobbe med og prioritere. De mangeårige 
underskuddene og nedskjæringene i kom
munene er ikke nevnt.

FFo-krav
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
(FFO), som organiserer 70 ulike interes
seorganisasjoner med tilsammen 325 000 
medlemmer, har stilt 135 krav til stats
budsjettet. Kravene er en blanding av 
gamle og nye saker. Flere av dem har 
FFO tidligere fremmet, men ikke fått 
gjennomslag for, og disse gjentas i år. Ni 
av kravene går til Kommunaldepartemen
tet og handler om slikt som omsorgsbolig, 
sykehjemsplass og bostøtte.

Kilder:
Nasjonalbudsjettet 2010, na24.no og ffo.no.

         for 

Fattig og rik

Johan Petter Andresen

Siden midten på 1980tallet har 
kampen mot diskriminering av 
kvinner når det gjelder lønn, 
styrka seg. Først med Kvinnenes 
tariffaksjon og siden med Kvinner 
på tversbevegelsen (http://www.
kvinnerpatvers.no/). På tross av 
mange kampanjer, streiker og 
aksjoner er likevel kløfta like stor 
nå som for 30 år siden. Kvinner 
tjener cirka 85 prosent av menns 
lønn i snitt. 

Likelønnskommisjonen
Men nå ser det ut til å kunne løsne. 
Likelønnskommisjonen (http://
www.likelonn.no/) la fram forslag 
i 2008 om en likelønnspott for 
offentlig sektor på rundt tre mil
liarder, delvis i tråd med kravene 
fra Kvinner på tversbevegelsen. 
Og i Soria Moria IIerklæringa fra 
regjeringa åpnes det for en pri
oritering av kvinnelønna, men 
under forutsetning av at partene 
i arbeidslivet blir enige. Regjerin
ga har heller ikke foreslått å sette 
av penger til en likelønnspott for 
offentlig sektor i statsbudsjettet.
 Det er nå opp til fagbevegel
sen å konsentrere kreftene om 
å utvikle enighet om et løft for 

kvinnedominerte fag i offentlig og 
privat sektor. 

enhet på tvers
Avgjørende blir det at blant annet 
sjukepleiernes, lærernes, hjel
pepleiernes, førskolelærernes og 
assistentenes fagforeninger evner å 
samarbeide om en fordeling av en 
pott i offentlig sektor som de kan 
møte motparten med i forhandlin
gene. Heldigvis har vi gode erfa
ringer fra samarbeidet mellom de 
ulike organisasjonene i forbindelse 
med kampen for å forsvare offent
lig tjenestepensjon.
 Likelønnspotten må favne om 
både høyskoleutdanna og de med 
lavere utdanning. Det må ikke bli 
slik at bare en del av kvinnene får. 
For eksempel vil det bli feil hvis 
førskolelærerne får et løft, men 
ikke assistentene i barnehagene.

privat sektor
I privat sektor må man også pri
oritere å løfte lønna i de kvinne
dominerte yrkene, for eksempel i 
tariffområdene handel og kontor 
og hotell og restaurant. Arbeids
kjøperne vil ikke være glad for 
avvik fra et moderat oppgjør. 
Disse områdene må derfor være 
forberedt på kamp. Og da må 

også andre områder være forbe
redt på sympatistreik for å hjelpe 
kvinnene til seier.
 I noen tariffavtaler kan det 
reises krav om forbedring av lavt
lønnsgarantiene, for eksempel ved 
å gjøre disse individuelle. I dag er 
mange lavtlønnsgarantier knytta 
til gjennomsnittet for en gruppe av 
ansatte, som kan ha store lønnsfor
skjeller seg i mellom. Da får ikke 
de som er lavtlønte uttelling for 
garantien.
 Et forbundsvist oppgjør vil 
gjøre det lettere å komme i kamp
posisjon og lettere å gjøre endrin
ger i overenskomstene som sikrer 
at det blir et løft for kvinnelønna. 
 Det er ikke gitt at man kan 
tette gapet på 15 prosent på ett 
oppgjør. Da kan man eventuelt gå 
inn på en forpliktende opptrap
pingsplan over noen år.

ikke nulloppgjør for menna
Betyr et løft for kvinnene at 
mannfolka skal ha et nullopp
gjør? Det er verken realistisk eller 
ønskelig. Men ut av dette oppgjø
ret må kvinnene i snitt få atskillig 
mer enn mannfolka. Det vil være 
en skikkelig styrking av enheten 
og kampkrafta til de fagforgani
serte her på berget!

Kvinneoppgjør i 2010!

Nå må fagbevegelsen konsentrere kreftene om et løft for kvinnedominerte fag i offentlig 
og privat sektor.

Lørdag klokka 10–18:
•	 michael Hall, konserntillitsvalgt i Hydro, om 

faglige krav i ei krisetid.
•	 Torill Nustad, NTLtillitsvalgt om hvordan 

det kan bli en ekstraordinær kvinnepott på tre 
milliarder kroner i lønnsoppgjøret.

søndag klokka 10–15:
•	 gudrun Høverstad: Pensjonsranet på 123.

Flere innledere kommer etter hvert. Vi har invitert 
gjester fra Sverige og Danmark til konferansen.

sted: 
Fylkestingssalen til Akershus fylkeskommune i 
Galleri Oslo (samme hus som Oslo bussterminal). 

deltakeravgift: 
300 kroner;  100 kroner for ungdom under 25 år. 
Reisedekning for alle medlemmer av Rødt.

påmelding 
til raudt@raudt.no 
eller telefon 22 98 90 50 innen 12. november.

Faglig landskonferanse
Rødt inviterer til konferanse om krisepolitikk og faglig arbeid  
helga 21.– 22. november i Oslo. 

Kvinner har gått i tog for høyere lønn i kvinnedominerte yrker i mange år. Her fra første mai i Oslo 2009
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Meena Adampour og Mari 
Røsjø har begge gått på 
Grünerløkka skole og Hersleb 
ungdomsskole øst i Oslo. De 
var ferdig i henholdsvis 2003 
og 2004. Meena studerer nå 
medisin, og Mari er ferdig 
utdanna lydtekniker. Grüner
løkka skole hadde omtrent 
halvparten såkalt minoritets
språklige elever da de gikk der, 
og Hersleb ca. nitti prosent. 
Begge trivdes godt på Hersleb 
ungdomsskole.

Utenlandske jenter best
Meena: Jenter med utenlandsk 
bakgrunn gjør det jo best i 
det norske skolesystemet, så 
kanskje det er guttene som skal 
busses? Spøk til side: Det er et 
dårlig forslag.
 Mari: Da vi skulle starte 
på Hersleb, gikk det rykte om 
hvor dårlig skolen var, at det 
var masse utlendinger, og for
dommene kom opp. Så hadde 
vi et informasjonsmøte for 
foreldre og barn på Grünerløk
ka skole. Det bidro til at flere 
fra mitt kull begynte der. 
 – Hvordan var det å gå på 
Hersleb?
 Meena: Det var et fint miljø 
med fokus på idrett, verdier og 
moral. Om du var skoleinte
ressert, var det bra. Alkohol 
og hasj var så å si fraværen
de. Men når det gjaldt materi
elle ressurser, så sto det dårlig 
til. Dårlig luft (defekt ventila
sjonsanlegg), dårlige utearealer 
og dårlig gymsal. En av Norges 
mest trafikkerte veier går forbi 
skolevinduene. Likevel er det 
nylig blitt bygd et nytt leilig

hetsompleks tett innpå. Så det 
blir enda tettere og mindre 
utearealer i dette tett befolka 
området. 

Annenrangs
På Maris og Meenas tid var 
det viktig for skolen å definere 
hvem som skulle ha undervis
ning i det som da kaltes «norsk 
som andrespråk», «norsk 2». 
Det gav skolen mer ressurser 
til undervisning. Det var ikke 
bare bra, for det førte til at de 
hvite fikk norsk 1, mens alle 
andre fikk tilbud om norsk 2. 
– Det føltes annenrangs, sier 
Meena. – Dette tilbudet ble 
gitt uavhengig av elevens nivå 
i norsk. 
 Meena: Klasseforskjellene 
i Oslo er mindre enn i USA. 
Barn er først og fremst men
nesker, ikke en hudfarge. 
Det viktige er å ha kvalifi
serte lærere! Hovedproblemet 
er ikke om nitti prosent har 
minoritetsbakgrunn, men at 
folk med små økonomiske res
surser samles på en skole som 
også har lite ressurser. Det er 
ressurstilførselen det må gjøres 
noe med. 
 Mari: Og boligpolitikken 
må endres. Det er en stor andel 
fattige barn øst i byen. 

penger og nok lærere 
Mari: På Hersleb gjør mange 
lærere en heltemodig innsats! 
 Begge nevner navn i fleng. 
En dårlig lærer nevnes også. 
Men skolen er i en sinnssykt 
vanskelig situasjon med stor 
spredning i elevmassen og 
falleferdige klasserom. Mari 
nevner den som skal gå rett 

inn i en vanlig klasse etter 
noen måneder i en alfabetise
ringsklasse. Likevel får ikke 
skolen særlig ekstra ressurser! 
– Skolen må også ha råd til å 
gjøre sosiale ting for klassene, 
som å dra på tur uten at det 
koster noe. 

Nedvurdering 
Meena: Det er for enkelt å kri
tisere foreldre for ikke å stille 
opp på dugnad og lignende. 
Ikke alle lever et A4liv, og 
ikke alle har høy utdanning. 
Mange sliter med å klare seg 
økonomisk. Da er det ikke lett 
å ta et stort skoleansvar, og 
da står barnet mer alene. Et 
barn med åtte søsken i en trang 

leilighet har ikke egen skrive
pult og ro til å gjøre lekser før 
de andre har lagt seg. Og ned
vurderingen av ditt hjemlands 
og dine foreldres kultur er så 
massiv. På fritida – i media 
omtales kun at det er krig. På 
skolen – i bøkene er det burka, 
krig og terrorister. Da vil du 
som barn på en måte distansere 
deg, skjule at du «kommer fra» 
en slik bakgrunn, for det er 
ingen ting å være stolt av. Du 
skjønner at det viktige er å lære 
om Bjørnson og norsk kultur.

det beste
Mari og Meena: Disiplin er 
veldig viktig i skolen. Disiplin 
med omsorg. Læreren må kreve 

det beste, fordi de skjønner de 
kan få det beste ut av deg!

Høyreekstremisme
Meena: Sosiokulturelle for
skjeller, klasseforskjeller, er 
det viktige, ikke hvem som 
er utlending eller innvan
drer. Utlendinger blir omtalt i 
ekstremvariantene – bølla eller 
nerden! Normalvariasjonen 
blir borte i omtalen. Sett inn 
marsboer i stedet for innvand
rer eller utlending på omtalte 
steder og se hvordan det virker! 
Alle elever kommer med sine 
utfordringer til skolen – det 
fokuseres på det negative og 
avspeiler at det høyreekstreme 
har fått fotfeste i Europa.

Rødt med partiskole  
for unge medlemmer
Rødt vil i 2010 tilby opplæring for unge medlemmer. 
Partiskolen vil være en kombinasjon av helgesamlinger og 
hjemmearbeid/gruppearbeid mellom samlingene. Det kreves 
ikke forkunnskaper.

Det vil bli en landsdekkende klasse, og det er 25 plasser. Opptak til skolen 
vil skje etter hvert som søknadene kommer inn. Så ikke sitt og vent – søk 
med en gang.
  Oppstart blir med ei helgesamling i Oslo 26.–28. februar. Samlinga 
starter på morgenen den 26. Temaet er politisk økonomi, og foreleser er 
Peder Martin Lysestøl.
  Søk til raudt@raudt.no eller telefon 22 98 90 50. 
 Oppgi navn, telefon, epost og eventuelle tillitsverv.

– Lærerne kan få det beste ut av deg
I valgkampen foreslo arbeiderpartipolitiker Elvis Chi Nwosu at barn på skoler med mange innvandrere skulle kjøres med buss til «hvite» 
skoler. Da ville de bli flinkere i norsk, mente han. Forslaget fikk stor oppmerksomhet i pressa. Inntrykket leserne måtte få, var at skoler 
med mange innvandrerelever er dårlige. 

Meena Adampour stod opp 5. plass på Rødts liste i Oslo til stortingsvalget.  Mari Røsjø er internasjonalt 
ansvarlig i Rød Ungdoms sentralstyre. Foto: Ellen Røsjø
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Fra toppen 
av et tre

Å minske lønnsgapet mellom menn og 
kvinner er en av de viktigste oppgavene. Slik 
talte Lysbakken. Dette vakte stor begeist
ring her i toppen. Budskapet var vakkert, 
Lysbakken fager og det var ytterst sjantilt 
av ham å nevne likelønn allerede i første 
åndedrag, så å si. For kvinner trenger støtte 
fra fl ere. Når kvinner kjemper for likelønn 
er det en populær ordning å forskyve fokus 
og forsøke å påføre skyld og skam på dem 
som taler feminisme på norsk. «Skal krav
store kjerringer, i et av verdens rikeste land, 
syte over at de blir underbetalt i forhold til 
menn, så lenge andre kvinner kjønnslem
lestes, tvangsgiftes og steines. Det hadde 
vel gjort seg med litt mindre «likestilling» 
(dette ordet skal spyttes ut for maks effekt) i 
Norge. Det har vel bikket andre veien her!» 
Sier man. Til voksne mennesker som forven
ter samme lønna for arbeidet som de andre i 
samme samfunnet får. 
 Personer som setter disse sakene opp 
mot hverandre, er ofte de som ikke løfter 
en fi nger i solidaritet med andre grupper, 
verken inna skjærs eller utalands. Virginia 
Woolf sa at historien om menns motstand 
mot kvinnefrigjøring er kanskje mer inter
essant enn selve frigjøringa. Ja, hvorfor 
har egentlig norske moderne menn tålt så 
inderlig vel ...?
 Saken må uansett ikke avspores; den 
gjelder frihet fra diskriminering og under
trykkelse på grunnlag av kjønn. Den som 
reagerer på urett, vil arbeide mot urett, også 
for den andres rettigheter. Derfor er det de 
samme folka som går igjen i forskjellige fri
villige og politiske organisasjoner. Unntaket 
her er de som kjemper for «Børst & bensin, 
ikke bom!»relaterte saker. De er ellers ikke 
plaget av galopperende engasjement. De for
veksler ofte ord som integrering, segregering 
og internering og sliter generelt med lengre 
resonnement.
 «Regjeringens mest radikale kort» har nå 
ansvar for både å ta tak i den norske kjønns
baserte skeivfordelinga og likestillingssaker 
for kvinner med annen etnisk bakgrunn. 
Men i spørsmålet om likelønn er vår nye 
våpendrager helt avhengig av dere andre 
menn; i fagforeningene, næringslivet, poli
tikken og i norske hus og hytter. Uten at dere 
tillater det, vil en endring overhodet ikke 
kunne skje. Reell likelønn avhenger av en 
rekke ulike aktørers vilje. Hva er din?

         skogul

Kaviya Elaiyarajah, Ageentha Krishnan og Nishenta 
Thiruchelvan, alle 15 år, var aktive deltakere i 
demonstrasjonen som Norsk tamilsk forum arran
gerte utenfor Stortinget 17. oktober. Kravet var at 
det internasjonale samfunnet, også den norske regje
ringa, må stille krav til Sri Lanka om å slippe ut de 
300 000 tamilene som har sittet i konsentrasjonsleirer 
i fem måneder. Presidenten forsikra i vår at tamilene 
«bare» skulle innesperres i seks måneder. «Det er 30 
dager igjen,» stod det på plakatene utenfor Stortinget. 
 Norsk tamilsk forum sier: «Sri Lanka spiller et 
politisk spill med tamilene som er fanget bak pigg
trådgjerder, og med det internasjonale samfun
net. Etter press fra mange hold ga regjeringen på 
Sri Lanka tillatelse til at 22 000 kunne reise hjem. 

Men de fi kk ikke reise hjem. Det viser seg at de 
bare ble fl yttet til andre leire i Jaffna og i øst.» Om 
de 300 000 i leirene forteller Norsk tamilsk forum 
blant annet at alvorlige sjukdommer vil spre seg når 
regntida kommer. Og:  «Mange er sortert etter alder 
og kjønn og holdes separert fra familien. Ungdom
mer blir bortført. Kvinner blir utsatt for voldtekt og 
overgrep.» 
 Erling Folkvord og Torstein Dahle fra Rødt holdt 
appeller. Rødt vedtok på landsstyremøtet samme dag 
en uttalelse som krever at den norske regjeringa må 
gå på tvers av USA og andre stormakter og kreve at 
tamilene som nå er i konsentrasjonsleirene, får reise 
hjem med en gang. 
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Johan Petter Andresen

USA/Nato prøver å styrke 
sin posisjon i Asia. Okku
pasjonen av Afghanistan 
utvides nå til en borger
krig i Pakistan, der sen
tralmakta med støtte fra 
USA skal okkupere Waziri
stan som ligger i vestre del 
av Pakistan, grensende til 
Afghanistan. Staten møter 
innbitt motstand fra lokal

befolkninga som tradisjonelt 
har hatt stor grad av sjølsty
re. Når en nasjonalt sam
mensatt stat velger å ned
kjempe større deler av sin 
egen befolkning, vil den 
kanskje vinne fram på kort 
sikt. Men på lang sikt betyr 
dette slutten på statsdannel
den som heter Pakistan, en 
stat skapt av britisk impe
rialisme.

Borgerkrig i Pakistan


