
    Stans utsendinga av afghanske flyktninger!

Avisa til Arbeidernes kommunistparti
Nr 5–2006 • 5. årgangenakp.no

Den palestinske flyktning-
ministeren fra Hamas, 
Atef Adwan, besøkte Rød 
Valgallianses landsmøte i mai. 
Han ble møtt med stående 
applaus og oppmuntrende 
tilrop. 

RV-leder Torstein Dahle tok varmt imot 
representanten fra Hamas og kritiserte 
den norske regjeringa i harde ordelag 
for at den ikke vil møte palestinernes 
lovlig valgte myndigheter, mens den 
samme regjeringa pleier gode forbin-
delser med okkupanten Israel. Dahle 
uttrykte full støtte til det palestinske 
folkets kamp mot Israles okkupasjon. 
 Landsmøtet vedtok blant annet: 
«RV krever at det norske utenriksdepar-
tementet anerkjenner det palestinske 
folket sitt valg og ikke legger press på 
det okkuperte folket, men på okkupan-
ten. Motstandskamp er en menneske-
rett; den fjerde Genevekonvensjonen 
gir et okkupert folk rett til å kjempe 
mot okkupanten. For et fritt Palestina, 
støtt opp om folkeretten!»
 Atef Adwan fortalte om den vanske-
lige situasjonen palestinerne var kom-
met i på grunn av USA og EUs boikott. 
Les mer om konsekvensene på side 2. 

Torstein Dahle og Atef Adwan. Foto: Scanpix

Fredag 26. mai starta afghanere en sulte-
streik i Oslo. De protesterer mot den nors-
ke regjeringas aktuelle planer om å tvangs-
hjemsende de afghanske flyktningene mot 
deres vilje. 

Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flyktninger i 
Norge har sendt ut ei pressemelding retta til statsråd 
Bjarne Håkon Hanssen, der det blant annet står: 
 Vi har vært isolerte lenge under elendige kår i 
mange år, vi har måttet bryte med vår rett til skole-
gang og et normalt liv i asylmottakene. Det negative 
svaret fra UDI har plaget oss, psykisk og fysisk, som 
et damoklessverd. Våre livskår er verre enn for fanger 
fordi de vet hvorfor og hvor lenge de skal sone, mens 
vi ikke vet hvor lenge vi må leve med en uviss framtid. 
Nå som dere har vedtatt å utlevere oss til krigsher-
rene med blodige hender, er vår fortvilelse større enn 
noensinne.
 Vi som reiste langt bort fra krigsherrene og måtte 
tåle livsfarlige og umenneskelige forhold under reisen 
og ydmykelser på asylmottakene, vi holdt ut alt dette 

for å leve i sikkerhet og for å unnslippe fare. Vi våget 
aldri å reise tilbake til Afghanistan.
 Dere vet godt at det er såpass mye usikkerhet og 
krig i Afghanistan at de fredsbevarende styrker ikke 
en gang er i stand til å sørge for sin egen sikkerhet. 
Regjeringen i Afghanistan, inkludert parlamentet som 
ble skapt etter en skinnvalg, består av krigsforbrytere 
og narkotikasmuglere. Deres kriminelle fortid er vel-
kjent. Karzai har ikke reell makt, han overlever bare 

takket være utenlandske livvakter. Dere vet godt at 
det ikke finnes ytringsfrihet og rett til å tenke anner-
ledes enn sharialoven. Retten til å leve individualis-
tisk og retten til å bruke politiske organer er fortsatt 
grunnlovsstridig. Kommunister og ateister er bann-
lyste i grunnloven! Dere vet godt om kvinners elen-
dige livssituasjon. (...)
 Vi vil aldri gå døden i møte med åpne øyne.
 Vi krever:
 1) Deportasjonsavtalen for afghanske asylsøkere 
må trekkes tilbake!
 2) Afghanistan må anerkjennes som et utrygt 
land.
 3) Alle afghanske asylsøkere som har vært mange 
år i norske asylmottak må få oppholdstillatelse. 
 4) Alle asylmottakere som er på asylmottak må få 
mulighet å delta på norskkurs før de får oppholdstil-
latelse.
 Dere vet at det finnes mange mennesker med 
våken samvittighet som kan høre vår felles røst.
 Dere må skrinlegge deportasjonsplanene som går 
på bekostning av våre liv og våre sikkerhet! 
 Les mer på side 3.

Stans boikotten av Palestina

Afghanere sultestreiker mot deportasjon
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LEDER
Jorun Gulbrandsen

Norske regjeringer vil være 
fredsmeklere og brobyg-
gere – ikke minst i Palestina. 
Men nå vil de ikke snakke 
med palestinernes regjer-
ing. Nå vil de brutalt boikot-
te, ved å kutte den økono-
miske støtten. Hvorfor er de 
norske brobyggerne plutselig 
blitt ekstremister? Svaret 
er enkelt. Israel og USA 
bestemmer. Dette er virkelig 
ekstremisme.

Ebba Wergeland
Appell utenfor Utenriks-
departementet 15. mai 2006

LO-leder Valla ber de rødgrønne 
lære av Willoch, tidligere høyre-
statsminister. Jimmy Carter, USAs 
ekspresident, sier det er å behandle 
palestinerne som dyr, og at Israel, 
USA og de som er under deres inn-
flytelse, er samvittighetsløse. 
 Ja, i denne saken er den rødgrøn-
ne norske regjeringen samvittighets-
løs.
 Tidlig i vår ble det nesten regje-
ringskrise fordi SV ikke ville spise 
Jaffa-appelsiner. Støre beklaget og 
beklaget og lovet Israel at Norge 
aldri skulle boikotte dem. Men uten 
å blunke har regjeringen sluttet seg 
til USAs og Israels statlige boikott 
av den palestinske regjeringen. Nå 
handler det ikke om appelsiner, men 
levebrød og lønninger for hundretu-
sener av fattige palestinere. 
 I mer enn femti år er Palestinas 
folk blitt fordrevet, trakassert, jaget 
på flukt og drept av Israels soldater. 
Men aldri har norske regjeringer 
nektet å møte Israels ministre av 

den grunn. F16-fly, Merkava-tanks 
og seks tusen israelske granater 
mot Gaza bare de siste to månede-
ne forstyrret ikke Støres møter med 
Israels regjering siste uke. Norge 
støtter også Israels våpenindus-
tri direkte, med millionkontrakter. 
Men palestinerne får beskjed om å 
avstå fra vold.
 Israel fikk plass i FN i 1948 
mot å godta vedtaket fra 1947 om 
palestinernes rett til å vende tilbake 
til hjemlandet, i samsvar med artik-
kel 13 i FNs menneskerettighets-
erklæring. Men Israel respekterte 
verken dette eller seinere FN-ved-
tak om Palestina. FN og Norge har 
sviktet palestinerne hele veien ved å 
la Israel bryte med vedtakene uten 
reaksjoner. Men det er palestinerne 
som får beskjed om å overholde inn-
gåtte avtaler.
 Virkeligheten blir snudd på 
hodet, med hensikt. Israel ønsker at 
verden skal se på Israel som angre-
pet, og palestinerne som angriper. 
Støre har lært denne leksen. Han 
krever at palestinerne skal avstå fra 

vold, samtidig som han proklamerer 
at Israel har rett til å forsvare seg.
 Støre, kan du høre – det er ikke 
Israel som er angrepet!
 Norge følger normalt USAs 
utenrikspolitikk. Men regjeringer 
er også avhengig av velgerne, av 
folkemeningen. Bondevik kunne 
ikke støtte helhjertet opp om USAs 
angrep på Irak. Også under forrige 
Irak-krig var den norske deltakel-
sen beskjeden. Begge ganger måtte 
regjeringen ta hensyn til folkeme-
ningen, den norske kirken, fagbeve-
gelsen.
 På samme måte må vi trekke 
regjeringen bort fra USA-Israel og 
deres samvittighetsløse og brannfar-
lige Midtøsten-politikk. Kritikken 
fra LO, fra regjeringspartienes 
lokallag, fra ungdomspolitikerne og 
fra markeringer som denne er vik-
tige. Protestene må fortsette! 
 Nei til utsulting under okkupa-
sjon! Det er ingen vei til fred, men 
en sikker vei til mer krig. For et fritt 
Palestina!

– Hva er konsekvensen for folk flest?
 – Palestinerne har det fryktelig 
vanskelig. Siden nyttår har Israel 
holdt en blokade av den fattige 
Gazastripa, og FNs matvarelagre 
holder på å gå tomme. Når kriser 
slår til og fattigdommen øker, er 
det jo de svakeste det først går ut 
over. FNs matvarehjelp er til de 
omlag 10 000 fattigste familiene i 

Gaza. Det er familier uten mann-
lige hovedforsørgere som skaffer 
inntekt, hvor kvinnene kjemper for 
å holde familien med det aller vik-
tigste. Folk selger det de har for å få 
penger til mat. For eksempel er det 
tradisjon at kvinner får smykker av 
gull når de gifter seg. De fattige har 
allerede solgt sitt. Nå er det middel-
klassen som kommer med armbån-
det og ringen. For et par måneder 
sia stengte halvparten av bakeriene 
i Gaza fordi det ikke var nok mel.
 – Hva gjør sjukehusene?
 – Leger og sjukepleiere får ikke 
lønn. De jobber likevel. Blokaden av 
Gaza fører til at det er vanskeligere 
å få innført livsviktige medisiner for 
diabetikere, hjerte- og kreftpasien-
ter og andre alvorlig syke.

Etter USAs pipe
– Hva gjør utenriksminister Jonas 
Gahr Støre?
 – I denne situasjonen vil norske 
myndigheter stoppe budsjettstøtten 
til de palestinske selvstyremyndig-
hetene, som har 165 000 palesti-
nere på lønningslista. Det er antatt 
at 25 prosent av befolkninga er helt 
avhengig av denne inntekten. En 
lønnstaker i Palestina kan ha forsør-
geransvar for opp til 30 personer.

 Støre danser etter USAs og Israels 
pipe. Han kan møte sikkerhetsmi-
nister Dichter som er arkitekten 
bak apartheidmuren og åpent sier at 
han ønsker å likvidere den palestin-
ske regjeringa. Men Støre kan ikke 
møte ministre fra den lovlig valgte 
palestinske regjeringa. Israel dreper 
sivile hver dag. Her om dagen ble ei 
mor og fireåringen hennes drept av 
israelske helikoptre. Det kommer 
ingen krav om at Israel skal avstå fra 
vold. Ingen krav, ingen makt. 
 Norge krever at den palestin-
ske regjeringa skal anerkjenne sta-
ten Israel. Men hvilken stat? Hvilke 
grenser? Okkupert land? FN har 
klart og tydelig fordømt Israels okku-
pasjon. Likevel sier den israelske 
regjeringa at den planlegger å annek-
tere store deler av Vestbredden! Skal 
Palestina godkjenne okkupasjonen 
av seg sjøl? Norge har stilt seg ensi-
dig på overmaktas side – mot offeret. 
Mot det palestinske folket.
 – Hva kan gjøres?
 – Øk presset. Ta saka opp på 
møter, også i fagbevegelsen, gjør 
vedtak, send til regjeringa. Meld 
dere inn i Palestinakomiteen slik at 
du styrker arbeidet vårt, og slik at 
du sjøl får informasjon og mulighe-
ter for å gjøre noe aktivt. 

Norge boikotter Palestina

Protestene må fortsette! 

Palestina uten medisiner

Palestinavenner: Ingrid Hindahl Natvig, Ingrid Baltzersen og Ebba Wergeland. Foto: akp.no

Demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet 15. mai, arrangert av 
Palestinakomiteen. Foto: akp.no

USA og EU driver boikott av Pale-
stinas valgte regjering. Palestina 
er et okkupert land og hindres av 
Israel i å utvikle sin økonomi. Landet 
er derfor totalt avhengig av økono-
misk hjelp utenfra. akp.no snakker 
med Ingrid Hindahl Natvig, leder av 
Palestinakomiteen i Oslo.

Løfte om troskap?
«Som norsk statsborger lover jeg troskap til 
Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter 
demokratiet og menneskerettighetene og vil 
respektere landets lover.»
 Dette er regjeringas forslag til troskaps-
løfte som folk med utenlandsk bakgrunn skal 
få tilbud om å avlegge når de blir norske stats-
borgere.
 Kanskje et løfte kan oppfattes positivt, som 
å gå inn døra til det nye landet på en ordentlig 
måte. Er det bra for noen, – greit nok.
 Hvis noen hadde bedt meg skrive under, 
hadde jeg nekta til evig tid. «Troskap til 
Norge»? Hvis Norge blir angrepet av frem-
med makt – ja. Men troskap til Norge når 
regjeringa sender norske soldater og bombefly 
til Afghanistan? Nei, organiser ordrenekt og 
desertering! 
 «Troskap til det norske samfunnet»? Hva 
betyr det? Det finnes kanskje ingen konflikt 
og ingen klasser? Troskap til regjeringa? Til 
Statoil og Telenor? Eller til undersåttene, 
arbeiderklassen, asylsøkerne? 
 «Støtter menneskerettighetene»? Er det 
kanskje slik at regjeringa og Bjarne Håkon 
Hanssen praktiserer menneskerettigheter når 
de deporterer afghanerne tilbake til det farlige 
livet de har flyktet fra? 
 «Støtter demokratiet»? Hvilket? Det som 
lar en gårdeier bestemme mer over folks liv 
enn de 100 menneskene som bor i gården? Det 
demokratiet som lar regjeringa delta i USAs 
kriger når flertallet er imot?
 «Respektere landets lover»? Hvilke? Ikke 
kjøre for fort, – ja. Men hva med den viktigste 
av alle, den om at landets ressurser og det som 
er skapt av mennesker i fellesskap, kan eies og 
forvaltes av noen få? Altså den private eien-
domsretten. Mindre respekt for denne loven 
ville gi menneskene et bedre liv. 
 Det er ikke troskap til «samfunnet» det er 
for lite av. Det det er for lite av, er den organi-
serte utroskapen.
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I august i fjor ungertegna Norge 
og Karzai-regimet i Afghanistan 
en avtale om at afghanske flyk-
tninger skulle sendes hjem. 
Flyktningene protesterer og 
sier: Ikke send oss tilbake til 
våre mordere!

Jorun Gulbrandsen 

Deportasjonen er et klart brudd på 
Genevekonvensjonen. Norge har plikt 
til å ta vare på mennesker som har flykta 
for å redde livet sitt. Karzai er en quis-
ling som USA har innsatt. Okkupasjon 
er årsaken til at menneskene har flykta. 
Den norske regjeringa vil sende disse 
menneskene rett i armene på Karzai-
regjeringas og de lokale krigsherrenes 
kriminelle, de som nettopp står for for-
følgelse, for tortur og for ødeleggelse av 
landet. 
 Den norske regjeringa gjør ikke 
dette fordi de har omsorg for flyktnin-
ger. Regjeringa bryr seg ikke om flykt-
ningene. Regjeringa ønsker å skape 
et bilde av at det er så mye tryggere i 
Afghanistan, at folk har det mye bedre, 
at konfliktene er mer dempa, at flykt-
ningene trygt kan komme hjem.

Konkurranse med Frp
Hvorfor? Det er to grunner. Den ene er 
at  regjeringa generelt fører en rasistisk 
og menneskefiendtlig innvandrings- og 
asylpolitikk. Regjeringa tenker på hvor-
dan den skal overleve neste stortings-
valg, der deres hovedmotstander er 
Fremskrittspartiet. Regjeringa ønsker 
å konkurrere med Frp om å være mest 
mot innvandrere, mest mot flyktninger 
og mest mot asylsøkere. Dette er altså et 
politisk spill, hvor regjeringa lyver om 
situasjonen i Afghanistan, og hvor livet 
til afghanerne er innsatsen.

Vil fortsette krigen
Den andre grunnen er at regjeringa 
vil fortelle folk i Norge at det hjelper 
å sende bombefly og soldater fra Norge 
til Afghanistan. Norge deltar nå i USAs 
okkupasjon av landet. Norge har alle-
rede sendt 500 soldater dit. Afghanistan 
er et viktig land for den vestlige impe-
rialismen. Viktig for kampen om olja 
og makta i hele Midtøsten-området. 
Og for den strategiske kampen mot 

konkurrenten Kina. Det norske folket 
skal lures til å tro at det handler om 
noe annet, nemlig om at stabilitet, ro 
og fred skapes. Derfor må regjeringa si: 
Se hvor fint det er blitt, afghanerne kan 
dra hjem nå. 
 Igjen blir afghanske flyktninger ofra 
i et maktspill. 
 Regjeringas Bjarne Håkon Hanssen 
har den sterkt misvisende tittelen 
«arbeids- og integreringsminister». Det 
rette ville være: Deportasjonsminister!

Deportasjon
Regjeringa  sier: De som har oppholds-
tillatelse skal få 15 000 kroner for å 
reise. De andre skal få 5000 kroner.
 Altså, dette skal framstå som et 
vennlig tilbud. Ei utstrakt hand. Men 
i den andre handa ligger kniven. For 
hvis flyktningene ikke reiser frivillig, så 
skal de sendes ut av landet med tvang. 
De skal deporteres. Da skal minister 
Bjarne Håkon Hanssen sende politiet 
etter dem, flyktningene skal fanges, fly-
ene skal fylles opp med menn, kvinner 
og barn, som er redde for sine liv. 
 Da EU begynte å sende vekk 
afghanske flyktninger for tre år sia, sa 
Amnesty International: – Konflikten i 
Afghanistan er ikke over, og det finnes 
ikke rettssikkerhet. 

Utrygt land
De sa: – Mange flyktninger som har 
kommet hjem, er blitt tvunget til å flyk-
te videre inne i sitt eget land. Eller til å 
rømme ut av landet på nytt. Alle vakre 
ord om hjelp til jobb og bolig er blitt 
mest vakre ord, sagt i Europa, fordi kri-
gen gjør alt ustabilt. 
 På nyhetene hørte vi at USA bomba 
en landsby, – foreløpig er femti sivile 
drept. Afghanistan er ikke er trygt 
land! Hvorfor skulle Norge sende sol-
dater til en trygt land?!
 Vi oppfordrer alle menneskevenner 
til å protestere, alle fredsvenner, alle 
antiimperialister, alle antirasister, alle 
som forstår hva FNs flyktningekonven-
sjon er verdt, alle som stemte på regje-
ringspartiene Ap, SV og Sp! 
 Ikke send afghanske asylsøkere og 
flyktninger tilbake til deres mordere! 
La dem bli i Norge til de sjøl vet det er 
trygt å reise hjem! 

(Denne appellen holdt Jorun Gulbrand-
sen utafor Stortinget 22. mai i år.)

22. mai demonstrerte flere hundre afghanske flyktninger utenfor regjeringskontorene og 
Stortinget. Arrangør: Ressurs- og integrasjonssenter for afghanske flyktninger i Norge 
(RISAF). Foto: akp.no

La flyktningene bli!
Norge er fortsatt sterkt invol-
vert i Nato-inntoget i Irak. Norsk 
kapital, med Statoil i spissen, 
er med på å følge opp den mili-
tære okkupasjonen med økono-
misk utbyttefest. 
Arnljot Ask

De fleste har antakelig inntrykk av at 
Norge nå er ute av Irak-krigen. De 
norske offiserene i den grønne sona i 
Bagdad pakka sammen og dro rundt 
siste årsskifte. Men Norge deltar mili-
tært på en annen måte. Norge starta 
opplæring av irakiske sikkerhetstje-
nestefolk ved Nato-basen på Jåttå ved 
Stavanger i 2004. Norge var det første 
Nato-landet i Europa som gjorde dette 
på hjemlig grunn. Fredsbevegelsen 
protesterte. Denne protesten stilna 
imidlertid av under oppkjøringa til 
valgkampen i 2005. 

Norge trener soldater
Den nye regjeringa støtter denne tre-
ninga av irakiske kollaboratører. Det 
har vært flere kontingenter på Jåttå som 
er den europeiske hovedbasen for denne 
typen aktivitet innafor Nato. 
 Det norske vertskapet prøver å 
holde dette utenfor rampelyset, sjøl 
om Støre under den utenrikspolitiske 
redegjørelsen i Stortinget i november 
2005 slo fast at virksomheten også ville 
fortsette i 2006. Han markerte da også 

at Norge ville vurdere støtte til slik 
opplæringsvirksomhet i regionen (bl.a 
Tyskland driver opplæringsvirksomhet 
i naboland til Irak).  

Norge vil ha Iraks olje
Våren 2005 hadde Utenriksdeparte-
mentet møte med et førtitalls norske 
bedrifter som ville inn i Irak. Det nor-
ske oljeselskap (DNO) var det første 
utenlandske selskapet som åpna olje-
virksomhet inne i Irak. Det var i 2005. 
 22. mai i år meldte Aftenposten at 
Statoil står i startgropa for å rykke inn 
i Irak. De undertegna allerede i okto-
ber  avtaler med det irakiske oljedepar-
tementet. Målet er «å etablere Irak som 
et kjerneområde for Statoils virksom-
het med en produksjon på 100 000 fat 
olje om dagen», ifølge landssjef Kjetil 
Tungland. Han har sammen med flere 
allerede etablert seg i Amman i Jordan, 
hvor de følger opp samarbeidet med 
den USA-avhengige regjeringa.

Krev Norge ut
Det er på tide at fredsbevegelsen her 
til lands tar opp igjen protestene mot 
den norske okkupasjonsstøtta og forbe-
redelsene til ran av det irakiske folkets 
naturressurser. 
 Kravet må fortsatt være at Norge 
skal ut av Irak. 
 Støtt den irakiske motstandsbeve-
gelsens kamp for et fritt og uavhengig 
Irak!

Irak: Norge er fortsatt okkupant

Når dette skrives, i slutten av 
mai, er fredsforhandlingene 
mellom maoistene og regjer-
inga i Nepal i gang. Maoistene 
har lagd et veikart som skal 
ende med valg til en grunnlov-
givende forsamling. 

Johan Petter Andresen

De krever: 
– at parlamentet som ble gjenåpna av 
kongen i slutten av april 2006 blir opp-
løst;
– at det blir oppretta ei midlertidig 
regjering der de deltar (de kontrollerer 
80 prosent av landet, så det er jo ikke et 
urimelig krav);
– at «Den breie nasjonale politiske kon-
feransen» som de arbeider for å realise-
re, skal midlertidig gis overordna poli-
tisk makt;
– at det skrives en midlertidig grunn-
lov;
– at den breie nasjonale politiske konfe-
ransen skal drøfte innholdet i en fram-
tidig grunlov;
– og at det til slutt skal være valg til ei 
grunnlovgivende forsamling. 

Dalittene
Innbakt i dette veikartet ligger kra-
vene om at «dalittene», den laveste kas-
ten, som utgjør mer enn 20 prosent av 
befolkninga, skal ha tilsvarende innfly-
telse i den nye staten, at de nasjonale 
minoritetene skal ha autonomi, at kvin-
nene skal sikres en helt annen innfly-
telse og bedre rettigheter enn hittil, og 
at man må sikre en revolusjonær jord-
reform.

Stormakter
Ledelsen i kongens hær er ennå ikke 
skifta ut, og den føydale overklassen 
har fortsatt kontroll over deler av lan-
det. I bakgrunnen jobber USA, EU, 
India og Kina for å begrense maoiste-
nes innflytelse. Et viktig hjelpemiddel 
i så måte er u-hjelpa som kanaliseres i 
tråd med disse landas interesser.

Solidaritet
Samfunnskreftene brytes, og mangt kan 
skje de nærmeste månedene i Nepal. 
I denne avgjørende tida er solidaritet 
med opprøret viktig. Se på baksida av 
denne avisa hvordan du kan bidra.

Nepal: Revolusjonen fortsetter
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8. mai 2006 avviste Høyeste-
retts kjæremålsutvalg ank-
ene fra ESS Offshore AS, 
Næringslivets Hovedorganisa-
sjon og Oljeindustriens Lands-
forening. Ankene var knyttet 
til at Gulating lagmannsrett 
hadde bestemt at oppsigelsen 
av Oddleiv Tønnessen av 31. 
januar 2000 var ulovlig. Han 
ble tilkjent 100 000 kroner i 
oppreisning, og arbeidskjøperne 
måtte betale motpartens saks-
omkostninger på over en mil-
lion kroner.

Johan Petter Andresen

– Høyesterettsadvokat Bent Endresen, du 
er ansatt i Oddleivs fagforening SAFE 
(tidligere OFS) og har ført denne saken 
for de ulike rettene i seks år nå. Hvordan 
vil du oppsummere resultatet?
 – Resultatet av saken nå når det er 
satt sluttstrek er jo gledelig. Men for 
meg er prosessen mot Tønnessen viktig 
og bemerkelsesverdig. De ressursene 
som bedriften har satt inn, er oppsikts-
vekkende. Prosessen har vært en kam-
panje mot en av de dyktigste tillits-
valgte i Nordsjøen. Hensikten har vært 
åpenbar. Når Tønnessen ikke ønsket å 
gå over på bedriftens side og bli en del 
av lederteamet, skulle han ut. 
 Og han skulle ut, uansett hva det 
kostet. Det var ikke bare en oppsigelse 
mot Tønnessen. Bedriften har også fått 
NHO til å prøve å få ham kastet som 
tillitsvalgt etter Hovedavtalens regler 
om dette. Når bedriften så taper siste 
runde i lagmannsretten, får man i til-
legg NHO til å kaste seg på anken, 
–  selvsagt for å prøve å få tyngde bak 
anken for å få den inn for Høyesterett. 
Jeg er glad Høyesterett avviste anken. 
Det var viktig at anslaget mot en sentral 
tillitsvalgt ikke lyktes.

Mektige motstandere
– Oddleiv har ikke hatt puslete motstan-
dere. Hva slags bedrift er ESS Offshore 
AS?

 – ESS Offshore er en del av Compass 
Group, en av de største entreprenørene 
innen forpleiningsbransjen i verden. 
Selskapet er blant annet tungt inne i 
Irak og var indirekte foranledningen 
til amerikanernes angrep på Falluja. 
Mitt inntrykk er at vedtaket om å starte 
en prosess mot Oddleiv ikke ble tatt i 
Norge, men i andre hovedkvarter.
 – Under den første rettssaken valgte 
bedriften å bruke en av Norges fremste 
advokatfirmaer og en av Norges mest 
anerkjente arbeidsrettsadvokater, Jan 
Fougner. Hvorfor brukte ikke bedriften 
NHO-advokater?
 – Jeg vet ikke hvorfor ESS Offshore 
ikke ville bruke den advokattjenesten 
de betaler for ved sitt medlemskap i 
NHO. Jeg vet ikke hvorfor de i stedet 
valgte å gå utenfor og engasjere en «pri-
vat» advokat. Kostet dem dyrt har det i 
hvert fall. Men svaret må kanskje ligge i 
at de var redde for at de ikke ville få den 
beste service i NHO, at de var villige til 
å betale det det «beste» ville koste. 

Retten til å være part
– Midt under oppsigelsessaken reiste 
bedriften en arbeidsrettssak mot Oddleiv 
og krevde han fjernet som tillitsvalgt. Han 
fikk heller ikke lov til å opptre som part 
i denne rettssaken. Hva er dette for slags 
rettspolitikk?
 – Det var vel så kalte prosessu-
elle begrunnelser for at NHO mente 
at Tønnessen ikke skulle kunne opp-
tre som part i en sak som var rettet 
mot ham. Påstanden i saken var jo 
at Oddleiv Tønnessen pliktet å fratre 
som tillitsvalgt. Det oppsiktsvekkende 
i denne saken er at NHO ikke ville til-
late at Oddleiv Tønnessen opptrådde på 
egne vegne som såkalt hjelpeinterveni-
ent i sin egen sak. 
 Her fikk NHO stryk av arbeids-
retten som ga Tønnessen denne plas-
sen i prossessen. Men avgjørelsen til 
arbeidsretten ellers er vi imidlertid mis-
fornøyd med. Vi mener at den tillits-
valgte har rett til å opptre som en part 
i en sak mot seg. Dette er en rett som 
etter min mening er vernet i mennes-
kerettighetskonvensjoner, og vi mener 
at dette ville ha vært en sak som ville 
ha stått seg sterkt dersom vi var nødt til 
å gå videre med den til en internasjonal 
menneskerettighetsdomstol. Nå trakk 
jo i realiteten NHO denne saken før 
den var ferdig behandlet.

Stå samlet
– Det har altså vært minst tre parallelle 
rettssaker, som alle dreier seg om å knekke 
Oddleiv og få ham ut av spill som tillits-
valgt og ut av bedriften. Dere har vun-
net alle de viktigste slagene. Vil dette ha 
betydning for andre?
 – Det er jo nå godt å se at vi vant  i 
prosessen mot Tønnessen. Det som er 
det negative ved en slik prosess er at 
det binder opp store ressurser for fag-
foreningen. Det legger selvsagt et stort 
press på den som står i skuddlinjen. Det 
koster mye av både tid og krefter, og det 
gjør det selv om sluttresultatet ble bra.
 Den viktigste lærdommen er for 
meg at fagbevegelsen må stå samlet 
mot slike angrep på tillitsvalgte. De 
må stå samlet når prosessen pågår og 
ikke vente med å sende blomster og 
sjampanje når seieren er i havn. Det 

viktigste fagbevegelsen kan gjøre er å 
slå tilbake, slik at motparten heller ikke 
vinner på å lamme den tillitsvalgte og 
dennes forening mens prosessen går.
 – En slik langvarig prosess. Hvordan 
har det påvirka Oddleiv?
 – Oddleiv Tønnessen er en sterk 
person, tilsynelatende har han taklet 
prosessen mot seg bra. Du får heller 
spørre ham hvordan han har hatt det. 
Jeg vil tro at han også har hatt sine 
tunge stunder. Og jeg vil også tro at 
familien har hatt press på seg under 
veis. Bedriften har jo heller ikke hatt 
evne eller vilje til å skåne den.
 – Bedriften greide på et tidspunkt å 
splitte fagforeningene. Har Oddleiv hatt 
støtte hos sine egne?
 – Oddleiv hadde støtte i sin egen 
forening, og det har vært en stor styrke 
og støtte for ham. På bedriften er det 
to klubber, og Nopef-klubben har vel 
ikke alltid vært like sterk i sin støtte. 
Bedriften har selvsagt prøvd å splitte 
støtten til Oddleiv. På et tidspunkt i 
prosessen ga bedriften et «tilbud» til 
Oddleiv som innebar at han måtte 
slutte, for opplæring utenfor bedriften, 
uten noen returrett til bedriften. Dette 
var selvsagt uakseptabelt, men tilbudet 
var formulert på en tilslørende måte, og 
enkelte utenfor foreningen mente at han 
burde akseptere et slikt tilbud.
 Et problem når en slik prosess mot 
en tillitsvalgt varer i sju år, er å opprett-
holde trykket fra klubbens og forenin-

gens side. Når saken skyves over i retts-
vesenet og tar lang tid, er det vanskelig 
å holdet trykket.

Kampen på arbeidsplassen
– En sak er kampen i rettssalene. En 
annen sak er lovverket og tolkningen av 
det. Det har vært forsøk på å svekke opp-
sigelsesvernet i arbeidsmiljøloven, og det 
er stadige kampanjer fra arbeidskjøperne 
på dette. Domstolene lar seg vel påvirke? 
Hvordan ser du på forholdet mellom kam-
pen i rettssalene og kampen om oppsigelse-
svernet som står i mediene, i komiteer og i 
diskusjonen rundt kaffikoppen på arbeids-
plassene?
 – For meg er «kampen i rettssa-
len» sekundær i forhold til kampen på 
arbeidsplassen. Ofte vil det være en 
fordel for bedriften å skyve kampen 
ut fra eget område og over i rettssa-
len. Der står jo bedrifter sterkt med 
sine ressurser. Den oppsagte vil i slike 
situasjoner kunne stå svakt. Rettssalen 
er ikke arbeidsfolks arena. Jeg sier 
dette selv om vi vant Oddleivs sak der. 
Men Oddleiv hadde hele tiden støtte på 
arbeidsplassen, i klubben og i forenin-
gen. Selv om saken ble vunnet i rettssa-
len tror jeg støtten på arbeidsplassen, og 
at kampen for så vidt heller aldri forlot 
arbeidsplassen, var avgjørende. 

Full seier til Oddleiv Tønnessen!

Oddleiv Tønnesen. Foto: Mette Møllerop

Høyesterettsadvokat Bent Endresen. 
Foto: Mette Møllerop
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RETTSSAKENES GANG
Oddleiv Tønnessen ble ansatt i ESS i 1980 
og har lang ansiennitet i bedriften. I 1999 
ble han overført til vikarpoolen til ESS 
mot sin vilje. Han reiste i januar 2000 sak 
mot bedriften om overføringen. Ble opp-
sagt 31. januar 2000. Han reiste stevning 
mot oppsigelsen i februar 2000. Tapte 
saken om overføring til bedriftens vikar-
pool i 2003. 
 Under saken om den usaklige oppsi-
gelsen reiste bedriften en arbeidsrettssak 
mot YS i juli 2001. De krevde at Oddleiv 
Tønnessen måtte fratre som tillitsvalgt 
fordi han var for lite samarbeidsvillig. 
Han krevde å være part i saken om hvor-
vidt han måtte fratre som tillitsvalgt eller 
ikke. Dette gikk NHO mot og henviste 
til at LO hadde godtatt en praksis der den 
tillitsvalgte det gjelder, ikke er part. 
 OFS reiste spørsmålet om at Oddleiv 
Tønnessen hadde rett til å være part i 
saken og var forbederedt på å reise en 
sak for menneskerettighetsdomstolen i 
Strasbourg. Arbeidsretten ga NHO stryk 
og tillot at Tønnessen var såkalt hjelpein-
tervenient i sin sak. NHO droppa deret-
ter stevningen, da det var helt klart at de 
ikke kunne vinne fram. 
 I mellomtida fortsatte oppsigelses-
saken. Bedriften tapte først i tingretten 
og dernest i lagmannsretten. Bedriften 
anket saken innfor Høyesterett. 
 Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste 
anken nå i mai 2006. 
 Dermed er dommen fra lagmanns-
retten rettskraftig, og bedriften har tapt 
på alle punkter og må betale Oddleiv 
Tønnessen og SAFE oppreisning og alle 
saksomkostninger. Over seks år med for-
følgelse fra bedriftens side har endt med 
seier til Tønnessen og SAFE.
 ESS Offshore valgte å bruke Jan 
Fougner og Merete Bårdsen fra et av lan-
dets fremste advokatfirmaer, Wiersholm, 
Mellby & Bech, i stedet for NHO. Når 
bedriften anka saken overfor Høyesterett 
etter å ha tapt i både ting- og lagmanns-
rett grep NHO inn på bedriftens side 
med en såkalt hjelpeintervensjon. Dette 
må sees på som et nokså desperat forsøk 
på å påvirke Høyesterett til å behandle 
saken. Heldigvis misslyktes også dette 
utspillet.

HVEM ER ODDLEIV 
TØNNESSEN?
Oddleiv Tønnessen er en konditor fra 
Sørlandet. Han har jobba offshore siden 
1980. I 1984 ble han med i ledelsen 
for Cateringansattes Forening (CAF). 
Denne foreninga kjørte i gang streiken 
i 1986, som var hovedårsaken til at de 
forpleiningsansatte gikk fra å være de 
lavest lønte til å bli blant de bedre betalte 
i Nordsjøen. Oddleiv har også vært leder 
i OFS i flere omganger, etter at CAF gikk 
inn i OFS. OFS heter nå SAFE. Oddleiv 
har vært i ledelsen for SAFE-klubben i 
ESS Offshore i flere omganger og har 
vært leder de siste åra. Han er kjent 
som en ukorrupt mann og en dyktig til-
litsvalgt. Han har vært en av de sentrale 
strategene i utviklinga av fagforeningenes 
kamp i oljesektoren.

Mange i Europa er positivt 
opptatt av den bolivarians-
ke revolusjonen i Venezuela. 
Myndighetene kanaliserer store 
ressurser til utdanning og helse-
arbeid. Nå satses det på en 
bærekraftig utvikling av økon-
omien.

Olaf Sieraalta Svorstøl

Formelt ble oljeindustrien nasjonalisert 
i siste halvdel av 1970-åra. Men i 1990-
åra var det en snikende privatisering i 
gang, der private utenlandske oljefir-
maer fikk konsesjoner på svært gode 
vilkår. De fikk nesten ingen skatt. De 
solgte olja til statsselskapet PDVSA for 
over 20 dollar fatet, mens produksjons-
kostnadene var omkring 4 dollar. 
 Dette ble endra gjennom et vedtak 
i nasjonalforsamlinga 30. mars i 2006. 
Nå må alle utenlandske selskaper være 
såkalte Joint Companies, der PDVSA 
har tre av fem styrerepresentanter, der 
fortjenesten er 60 prosent til PDVSA og 
40 prosent til selskapet, og skattedelen 
er gått opp fra 16,66 prosent til godt 
over 20 prosent. 
 Nå vil all oljeproduksjon og planleg-
ging i Venezuela være styrt av nasjonale 
interesser. De utenlandske selskapene 
som ikke aksepterer dette, må slutte. 
Dette kalles for gjenerobringa av den 
nasjonale suvereniteten i oljeindustrien, 
og har økonomisk betydd at Venezuela 
får 2 milliarder dollar ekstra i inntekter 
årlig.

Vannkraft
For å få en bærekraftig utvikling som 

ikke bare er avhengig av oljeinntek-
tene, må en bygge ut infrastruktur. 
Vannkraft er viktig også i Venezuela. 
Med en investering på  2,5 milliar-
der dollar har blant annet kraftverket 
Carauchi fått en produksjonskapasi-
tet som kan dekke 12 prosent av lan-
dets elektrisitetsbehov. Dette er en god 
investering både miljømessig og økono-
misk. Det spares olje for 1,5 milliarder 
dollar per år. Flere andre vannkraft-
verk er under bygging.

Jordbruksreform
Det er satt i gang en jordbruksreform 
der 200 000 familier skal få jord å 
dyrke, i hovedsak gjennom kooperati-
ver. I år vil 1,5 millioner hektar jord bli 
gjort i stand. En regner med å øke mat-
produksjonen i landet med 35 prosent 
fra 2005 på grunn av satsinga. 
 Kooperativene vil få støtte fra ban-
kene etter at myndighetene har pålagt 

bankene å gi jordbrukskreditt i sam-
arbeid med staten. Det satses også på 
veier.
 Kooperativsystemet får stor støtte.  I 
jordbruk, småindustri og tjenesteytende 
næringer dannes det kooperativer for å 
skape arbeidsplasser og gi folk arbeids-
erfaring. I år planlegges det oppret-
telse av 125 000 nye kooperativer slik 
at antallet i slutten av 2006 vil ligge på 
240 000.
 Kommunikasjonssystemet i de store 
byene utvides sterkt. Foruten videre-
utviklinga av t-banenettet i hovedsta-
den Caracas, bygges det i dag t-baner 
i Maracaibo, Valencia, Barquisimeto og 
Los Teques.
 Alt i alt viser dette at den bolivari-
anske revolusjonen, ved siden av massiv 
satsing i helse- og utdanningssektoren, 
også satser på å sikre landets ressurser.

Venezuela: Ressurser under nasjonal kontroll

Kommunenes sentralfor-
bund, KS, hadde ett viktig 
mål: Å fjerne lærernes sent-
rale avtale om arbeidstida. 
Motstanden blant lærerne er 
svært stor. KS har vunnet det 
prinsippielle, nemlig retninga. 
Utdanningsforbundet har fått 
satt inn bremseklosser i fire år. 

Jorun Gulbrandsen 

Tilsynelatende ser avtalen ikke totalt 
ille ut, for den sier at arbeidsgiveren 
ikke kan bruke styringsretten, – det 
skal gjøres lokale avtaler der partene er 
enige. Men for det første er målet med 
avtalen at det skal gjøres lokale avtaler. 
Det er KS sitt krav, ikke lærernes. For 
det andre, når du er avhengig av sjefen 
for å få jobb, er det ikke vanskelig for 
en arbeidstaker å bli «enig» i sjefens 
ønsker. Dette maktforholdet ville ikke 
virke om arbeidsgiveren var nødt til å 
følge en sentral avtale, der det var likt 
for alle. For det tredje skal uenigheter 
behandles i ei sentral nemnd – som skal 
jobbe ut fra avtalen om at det skal være 
lokale avtaler.

Hva saka gjelder
«Avtalen skal gjøre det mulig å vurdere 
forholdet mellom tid til undervisning og 
tid til andre oppgaver ut fra en vurde-
ring av byrdefullhet knyttet til under-
visningen.» (Sitat fra forhandlingspro-
tokollen.) Oversatt til norsk betyr det 
at rektor skal kunne si: Du jobber 25 
timer i uka i klasserommet nå, og resten 
av den avtalte arbeidstida di driver du 
med for- og etterarbeid, kontakt med 
foreldre og elever, samarbeid med lære-
re osv.  Men han der har ikke så «byr-
defulle fag», så han kan undervise i 28 
timer i klasserommet. 
 Det er slik KS kan spare virkelig 
mye penger.

Streikerett farvel?
Hva betyr det at avgjørelsene om 
undervisningspersonalets arbeidstid 
skal tas av ei nemnd, og ikke avtales 
mellom fagforening og arbeidskjøper-
forening? 
 Kommer lærerne til å miste streike-
retten i ei sak så viktig som arbeidstida? 
Fagforeningsknusing?

Nedtrapping av sentral avtale
Det første året skal den nåværende sent-
rale avtalen gjelde, hvis ikke annet er 
avtalt.

 Det siste året skal det lages lokale 
avtaler, og de kan fravike den sentrale. 
«Siste året – 2009/2010 – skal det gjøres 
avtaler lokalt. Disse kan være helt eller 
delvis lik den sentrale avtalen. Avtalen 
innebærer at lokale arbeidsgivere ikke 
kan bruke styringsretten til å fastsette 
andre bestemmelser enn de som lig-
ger i den sentrale avtalen. En eventuell 
uenighet lokalt avgjøres av de sentrale 
parter. Blir ikke disse enige, avgjøres 
uenigheten av en fast nemnd oppret-
tet for dette formålet. Arbeidsgiver kan 
ikke bruke sin styringsrett.»
 Om fire år vil det finnes flere hun-
dre avtaler, noen bra og noen dårlige. 
Vil de som har fått en bedre avtale, slåss 
for å få tilbake den sentrale? Vil det i 
det hele tatt være mulig å få tilbake noe 
så omfattende når det først er mista? 
Kampen om en sentral avtale står nå, 
ikke om fire år.
 Lærerne ble trua med å miste alt. 
Og få tre ukers lengre skoleår. Når 
dette ikke har skjedd, er det lett å 
stemme ja til resten i rein lettelse. Men 
en skal ikke godta pest fordi en slapp 
kolera. 
 Så stem nei mens du kan!

Tariffoppgjøret og skolene

Lærere, stem nei!

Venezuelas president Hugo Chávez. Foto: Agência Brasil
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Viktig for etableringen av formuen til 
Fredriksen var at han gamblet med 
sjøfolkenes liv, da han leide inn tank-
båter for å frakte olje ut av Iran under 
den store krigen mellom Irak og Iran 
midt på åttitallet. Han var rett og slett 
en krigsprofitør, og stambordet hans på 
Theatercaféen ble kalt for Kharg Island, 
etter den iranske oljehavnen.
 Døtrene hans har fått sin skolegang 
på samfunnets regning her i Norge, han 
og familien hans kjører rundt på norske 
veier, familien får norske helsetjenester, 
de nyter godt av den norske samfunns-
messige infrastrukturen, men i motset-
ning til oss andre, betaler han ikke reg-
ningen. Han er rett og slett en snylter 
– først og fremst selvsagt på de sjøfolke-
ne som tjener inn milliardene for ham, 
men også på det norske samfunnet. (...)
 Men hovedproblemet er arveavgif-
ten. «Fredriksen blir kypriot – døtre-
ne sparer milliarder,» skrev VG. I 
utgangspunktet skulle 40 milliarder i 
formue tilsi 7 milliarder i arveavgift. 
Skatteadvokatene antas å kunne klare å 
krympe dette kraftig – men likevel vil 
arveavgiften til Norge bli i milliardklas-

sen. Frps Siv Jensen har skrevet brev til 
ham for å spørre hva vi kan gjøre for å 
få ham hjem hit.
 Stakkar, det er synd på ham. Milli-
arder i arveavgift. Er det rart at han 
stikker?

To måneders inntekt
Hva er realiteten? De siste årene har 
han tjent ca en milliard i måneden. 
Arveavgiften er et par måneders inn-
tekt for ham.
 Den formuen på 40 milliarder som 
han har bygd opp skattefritt – hva til-
svarer egentlig den?
 Jo, den tilsvarer det som 4800 nors-
ke hjelpepleiere tjener alt i alt gjennom 
et helt liv – i slitsomt arbeid med ansvar 
for andre menneskers liv og helse. 
Forskjellen er bare at når disse 4800 
hjelpepleierne har jobbet i 40 år hver, så 
har de alt i alt betalt nesten 13 milliar-
der i skatt! (...)
 Hvordan kan noen i det hele tatt 
stille spørsmålstegn ved at Norge er et 
klassesamfunn? Og at den norske staten 
er en klassestat?

I flere og flere medieoppslag den siste 
tiden uttaler bakmenn og halliker at 
Norge er et attraktivt land å selge kvin-
ner i. Mennene forteller at det er to 
hovedgrunner til at Norge er gunstig 
for menneskehandel; for det første fin-
nes det mange og pengesterke horekun-
der her. For det andre er det lovlig for 
horekunder å kjøpe prostituerte. Norge 
betegnes som et land med «høy fortje-
neste og lav risiko» for bakmenn som vil 
tjene store penger på prostitusjon.
 Dette viser at strategien til regjerin-
gen og Pro-senteret om å ta bakmenne-
ne og hallikene, og ellers ha et legalisert 
prostitusjonsmarked har spilt fallitt. Nå 
er det på høy tid å gjennomføre kvin-
nebevegelsens krav: kriminaliser hore-
kundene!
 Horekundene blir altfor ofte glemt 
i prostitusjonsdebatten, som helst 
fokuserer på kvinnene og bakmenne-
ne. Dette til tross for at horekundene 
utgjør den absolutt største gruppen i 
prostitusjonskabalen: for hver prostitu-

erte kvinne finnes det ca. 50 sexkjøpe-
nde menn. Selve grunnlaget for at det 
er attraktivt og lønnsomt for bakmenn 
å traffikere inn kvinner fra Afrika, Asia 
og Øst-Europa til prostitusjon i Norge 
er at det finnes tusenvis av norske menn 
som er villige til å kjøpe sex. Det er på 
tide at disse mennene stilles til ansvar.
 Kriminalisering er viktig og riktig. 
Det vil slå fast at i vårt samfunn ser vi 
ikke på kvinner som varer som kan sel-
ges til andres forlystelse. I tillegg vil det 
gjøre Norge mindre attraktivt for men-
neskehandel.
 Stadig flere går inn for kriminalise-
ring av horekunder og ser, slik RV har 
gjort lenge, at dette er det eneste vir-
kemiddelet som vil virke. Nå går også 
Oslo-politiet inn for kriminalisering, 
en svært positiv melding dagen før RVs 
landsmøte!
 RVs landmøte krever at regjeringen 
snarest må legge fram en lov som kri-
minaliserer horekunder!

RV ser svært postitivt på at flere og flere 
kommuner vil tilby kveldsåpne barne-
hager til sine innbyggere. Landsmøtet 
i RV krever nå at døgnåpne barnehager 
skal være et tilbud i alle norske kom-
muner.
 Bakgrunnen for dette kravet er at 
stadig flere foreldre etterlyser tilbudet, 
ikke minst aleneforeldre. Faktisk bor 
25 prosent av alle barn sammen med 
kun den ene av foreldrene sine. Dette 
medfører at stadig flere har behov for 
tilsyn på andre tider av døgnet enn før. 
Det gjelder ikke minst sykepleiere og 
andre skiftarbeidere. Det har i det siste 
kommet fram flere eksempler på men-
nesker som har sett seg nødt til å slutte i 
inntektsgivende arbeid for å være hjem-

me med barn pga av manglende tilbud 
på tider av døgnet hvor behovet er der 
til tross for manglende tilbud. Dette er 
en uholdbar situasjon og fører mange, 
spesielt eneforsørgerfamilier ut i fattig-
dom som kunne vært unngått dersom 
det offentlige hadde stilt opp med tilbud 
om barnehage også på kvelds- og nat-
testid. (...)
 RV krever at:
 – regjeringen gir økte kommunale 
tilskudd for å sikre at døgnåpne bar-
nehager kan bli en realitet i alle norske 
kommuner.
 – at maksprisordningen og stønad til 
barnetilsyn skal gjelde også for behov 
utover ordinær åpningstid.

Rød Valgallianse (RV) oppfordrer alle 
norske fotballklubber til offisielt å ta 
avstand fra den seksuelle utnyttingen 
av kvinner i forbindelse med fotball-
VM 2006.
 FIFA-komiteen og dens president 
må vise sosialt ansvar og avvise kob-
lingen mellom fotball og sexhandel, 
og de oppfordres også til å protestere 
mot den seksuelle utnyttelsen av kvin-
ner ved å appellere til den tyske regje-
ringen og kansler Angela Merkel, det 
tyske fotballforbundet og dets presi-

dent, Gerhard Mayer-Vorfelder.
 RV oppfordrer den tyske regjerin-
gen og dens kansler Angela Merkel, den 
tyske fotballføderasjonen til å stoppe 
handelen av kvinner for prostitusjons-
formål og fordømme den etterspørselen 
som skaper prostitusjon. RV slutter seg 
til, og oppfordrer alle til å undertegne, 
Coalition Against the Trafficking in 
Womens underskriftskampanje mot 
denne offentlige framvisningen av han-
del med kvinner: http://catwepetition.ou
vaton.org/php/index.php

Rød Valgallianse hadde landsmøte 12.–14. mai. I landsmøtetalen 
sin kommenterte leder Torstein Dahle skipsreder John Fredriksen, 
som har valgt å bli kypriotisk statsborger. Han må nemlig betale 
så forferdelig mye i skatt ... Dahle sa blant annet:

Ja til døgnåpne barnehager!

Nei til fotballprostitusjon

Kriminaliser horekundene nå!

Uttalelser fra 
RVs landsmøte

RVs nye ledelse
RV har valgt ny ledelse. Arbeidsutvalget 
består nå av:
 – Torstein Dahle
 – Marte Mjøs Persen
 – Liv Gulbrandsen
 – Pål Hellesnes
 – Beth Hartmann
 – Bjørn Tore Egeberg
 – Bjørnar Moxnes
 – Gudrun Kløve Juuhl
 – Ana Lopez Taylor
 – Siri Jensen
 – Christin Aamodt

Nestleder Marte Mjøs Persen

Leder Torstein Dahle

Nestleder Liv Gulbrandsen

John Fredriksen er en snylter
Torstein Dahles tale:

Mer om landsmøtet:
Se www.rv.no
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Sommerleiren koster 1100 kroner (900 
for ungdomsskoleelever), men 1400 
kroner (og 1200) hvis du betaler først 
på leir. Påmelding ru@sosialisme.no 
eller ring 22 98 90 70 mellom 09 og 17 
på hverdager.
 Rød Ungdoms sommerleir har til-
bud til jenter som du ikke finner noe 
annet sted. Vi tilbyr blant annet: 
 * Sjølforsvarskurs for jenter – lær 
å gi sleske idioter svar på tiltale med, 
bokstavelig talt, håndfaste argumenter. 
Her lærer du grunnleggende forsvars-
teknikker, og kurset passer for alle, 
uansett fysikk eller fysisk form. 
 * Rapkurs for jenter – jentene fra 
Røde Sauer, godt hjulpet av up and 
coming rapper Hank Nova, lærer deg å 
rappe som en kvinnelig Eminem. RUs 
rapkurs har vært starten for flere rap-

grupper og resultert i flere cd-utgivel-
ser. Den siste er skiva «Feminist But 
Gangsta» av Hank Nova og Mari. 
 * IT-kurs for jenter – RU ønsker seg 
flere kvinnelige datageeks! Har du en 
liten frustrert datanerd gjemt inni deg 

som skriker etter å hacke eller bare lære 
hvordan en PC ser ut inni, er sommer-
leiren stedet for deg. Her får du mulig-
heten til å sette deg inn i datamaskine-
nes fascinerende verden. Ingen erfaring 
med datamaskiner er påkrevd. 

 * Bøllekurs – dette er en av RUs 
stolteste prestasjoner. Siden vi starta på 
1980-tallet har over 15 000 jenter vært 
på bøllekurs. Et bøllekurs i regi av Rød 
Ungdom er et feministisk, politisk selv-
tillitskurs som skal gi jenter økt selv-
innsikt og øvelse i å kaste seg frampå. 
På bøllekurs står jenter sammen om å 
bryte med kjønnsroller, forventninger 
og idealer.
 Du lærer om hersketeknikker, om 
hvorfor og hvordan jenter blir under-
trykt, om å snakke foran store for-
samlinger, og du blir kjent med andre 
jenter. Du lærer å si i fra og du lærer 
hvordan du, sammen med andre, kan 
forandre jenters virkelighet. 
 Les mer om sommerleiren på 
www.sosialisme.no.

Kampanje for 
feminisme
På Rød Ungdoms sommerleir går 
startskuddet for høstens store 
feminismekampanje. «Hadde 
jeg hatt bøllekurs som foredrag 
i klasserommet da jeg gikk på 
ungdomsskolen, hadde skole-
hverdagen vært annerledes,» 
sier Sigrun Feiring, jentepolitisk 
ansvarlig i Rød Ungdom. 

Hun forteller noe av det som skal skje: Ungdomsskolen er ei tid med mange 
forvirra gutter og usikre jenter. Temaer som seksuell trakassering, skjønnhets-
tyranniet, porno eller om det å være homo, lærer en ikke noe om på skolen. 
Kurs i selvtillit er heller ikke pensum. Likevel foregår seksuell trakassering 
i den norske skolen i dag, og mange har spiseforstyrrelser. Rød Ungdom har 
erfaring og kunnskap som skolene trenger. Det er ikke minst på grunn av alle 
«bøllekursene» som RU arrangerer. I høst vil RU arrangere bøllekurs for jenter 
og egne guttekurs. Vi skal ikke bare inn i klasserommet og holde foredrag, vi 
skal også holde våre egne bølle- og guttekurs i hele landet. På sommerleir skal 
vi lære opp mange ledere til slike kurs. Vil du bli med på dette, så kom på som-
merleir!

Feminismefestival
Denne høsten skal Rød Ungdom arrangere minst femti bøllekurs og ti gutte-
kurs. I tillegg er invitasjoner sendt ut til både ungdomsskoler og videregående 
skoler. Som om ikke dette er nok, avsluttes kampanja i en feminismefestival som 
er åpen for alle. Sett av 2.–5. november.  

Kvinnekonferanse
1.–3. desember blir det enda mer. Det er RV som inviterer AKP og Rød 
Ungdom til å være med på å arrangere en kvinnekonferanse. 

Lov om fritids-
klubber nå
1. mai arrangerte Oslo RU i 
samarbeid med Ungdom og 
Fritid, Ungdom Mot Narkotika og 
SU Oslo en rusfri konsert under 
parola «Lovpålegg fritidsklubber 
NÅ».  Det var en stor suksess. 
150 betalte for å se artister 
som Therese Aune, Appendix, 
Røde Sauer og Definite.

– Det er åpenbart at potensialet for et rusfritt kveldsarrangement på 1. mai er 
større enn vi trodde, sier Mari Røsjø, leder for Oslo RU og rapper i gruppa Røde 
Sauer.  – På tross av ganske kort mobilisering og et lite budsjett klarte vi å få 150 
betalende, det var ekstra hygglig at mange av dem som kom, var uorganiserte 
ungdommer. Vi har allerede avtalt at vi skal gjenta suksessen neste år, og da skal 
vi klare å ha 300 innom i løpet av kvelden. Vi føler at det er viktig å gi dem under 
18 år, eller som ikke har lyst til å drikke, et sted de kan feire første mai. Det er 
også en fin anledning til å la ungdom som driver med musikk prøve seg foran et 
bra publikum.  Den eneste kjente artisten vi hadde denne gangen var Definite, 
resten var unge folk som hører hjemme på venstresida.

Kom på sommerleir!
Rød Ungdoms sommerleir er på Utøya 25.–30. juli 

Vårleire
Oslo og Bergen Rød Ungdom holder vårleir mens denne avisa er på vei ut til 
abonnentene. Men kanskje du rekker disse: 
Kristiansand  9.–11. juni – eivindwerring@gmail.com
Tønsberg  9.–11. juni – aurora_hagen@hotmail.com
Trondheim 16.–18. juni – asmund@sosialisme.no 
Har du lyst, har du spørsmål – ta kontakt!

Telefon: 22 98 90 70 E-post: ru@sosialisme.no Web: http://www.sosialisme.no
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ABONNER PÅ AKP.NO!
Få avisa gratis i posten kvar 
månad. Send ein epost til 
redaksjonen@akp.no.

Rød sommer 06: 5.–9. juli

 5.–9. juli: 
Rød sommer 06, 
Solbakken folkehøg-
skole, Skarnes
Arr: AKP og Oslo RV

 25.–29. juli: 
RUs sommerleir, Utøya

 31. juli–4. august: 
Natur og Ungdoms 
sommerleir, Malungen, 
Hedmark

 23.–24. september: 
Kvinner på tvers

 2.–5. november: 
Rød ungdoms feminisme-
festival

 1.–3. desember: 
Den store kvinnekonfe-
ransen til RV, AKP og RU

KALENDEREN Helselag til Nepal

Les mer:

Nepal i dag – 
folkekrig for 
demokrati og 
jordreform
I november 2005 besøkte 
Johan Petter Andresen Nepal. 
Som første nordmann var han 
invitert av CPN(m) til å besøke 
frigjøringsbevegel sens baseom-
råde. 

I etterkant har han skrevet 
bok. Den koster 75 kroner 
pluss porto (50 for skoleelev-
er), og er rikt illustrert med 
bilder fra oppholdet. 

For bestilling, ta en titt på 
www.akp.no/hefter/nepal, 
eller kontakt AKP, epost 
akp@akp.no eller telefon 
22 98 90 60. 

NEPAL �����
-folkekrig for demokrati og jordreform

Johan Petter Andresen og Arnljot Ask

For å hjelpe helselaga med 
fi nansiering er medlemsorga-
nisasjonen Helselag til Nepal 
stifta. 

Støtt opp om arbeidet 
ved å sende penger til 
konto 6045 09 15745. 
Det er mulig å gi måned-
lige bidrag. Send ebrev til 
Johan Petter Andresen, 
jpandres@broadpark.no.

Det trengs penger raskt!

For medlemskap i Helselags-
komiteen, send 150 kroner til 
6045 05 45743.

Se informasjon på 
helselagtilnepal.no

Hans Husum er krigskirurg. I novem-
ber reiser han sammen med Merete 
Taksdal til Nepal. Målet er å lære loka-
le helsearbeidere hvordan de kan redu-
sere dødelighet ved skader. Modellen 
er utvikla av Tromsø mineskade senter, 
som har femten års erfaring i Burma, 
Kambodsja, Nord-Irak og Afghanistan. 
Det er mulig å redusere dødeligheten 
fra 40 til 10 prosent, også der sjukehu-
set ligger dagevis unna. 
 Husum og Taksdal kan reise fordi 
Helselag til Nepal har samla inn over 
65 000 kroner.
 Hans Husum har sendt et brev som 
vi sakser fra: 
 «Allerede for to år sia blei jeg kon-
takta av sjefskirurgen i Internasjonale 
Røde Kors (ICRC) i Geneve, Chris 
Giannou. Chris var fortvila over situa-
sjonen på landsbygda i Nepal. Han for-
talte at bønder som kom inn til bysju-
kehusa etter å ha blitt skadd i helikop-
terangrep mot landsbyer, blei henta av 
hæren inne på sjukehusa, torturert og 
drept. Fordi de angivelig var «maois-
ter». Følgelig tør verken opprørsbeve-
gelsen eller sivile ta sine skadde inn til 
byene. De må bære dem over grensa til 
India, en ukeslang transport der altfor 
mange dør på veien. Landsbygda blør, 
sa Chris, men han kunne ikke sjøl sette 
opp hjelpeprogram, fordi ICRC er ved-
tektsmessig bindi av å ha aksept fra 
begge parter i en konfl ikt. Og slik god-
kjenning ville ikke regimet i Katmandu 
gi. 
 Nå har jeg vært på to studieturer 
i området – seinest i februar – og kan 
bekrefte at Chris har rett. Landsbygda 
blør. Verre er det at Katmandu-regi-
met i mange år har latt helsestell og 
vanningsanlegg på landsbygda forvitre. 
Konsekvensen er sult, oppblomstring 
av endemiske sjukdommer og økende 
mødredødelighet. Altså en langsik-
tig utpiningskrig.» (...) «Opprøret i 
Nepal er ei bondereisning der folk har 
bestemt seg for å ta et minimum av ret-
tigheter som godseierne i generasjoner 
har nekta dem. Vår erklærte huma-
nisme blir lite verd hvis «maosime» 
eller «islam» skal være grunn nok til å 
avstå fra å hjelpe dem.» (...) «Det betyr 
at vi om fi re uker starter første trinn i 
et program som det tar 2-3 år å gjen-
nomføre. Men som ender opp med at 
nepaleserne klarer brasene sjøl.»
 Helselag for Nepal er oppretta for 
å fi nansiere slik opplæring. På bare to 
måneder er det samla inn over 65 000 
kroner. Det betyr at første trinn er 
fi nansiert, og kirurgene kan reise på 
første oppdrag. Men de ønsker å fort-
sette. Det trengs derfor mer penger.

Vellykka innsamling

Kirurger og sjuke-
pleiere reiser til 
Nepal!

Rød sommer 06 arrangeres av AKP 
og Oslo RV. Landsmøtet til RV vedtok 
også å slutte opp om leiren.
 Det blir både en tradisjonell og en 
utradisjonell leir i år. Målet er at vi 
skal sitte sammen, diskutere, sole oss 
og more oss. Vi vil la inspirere, politisk 
og kulturelt, til handling mot kapital-
kreftene og for det klasseløse samfun-
net.
 Onsdag: Var vår bevegelse virke-
lig slik som nåtida ønsker å framstille 
oss?
 Torsdag: Den store internasjonale 
dagen. Bistandspolitikk. Norge i ver-
den. 
 Fredag: Feminisme. Dagens behov 
for kvinnekamp. Hvordan feminisere 
revolusjonære partier?
 Lørdag: De store utopiene. Våre 
krav i dag og for framtida!

 Det blir sjølsagt barnehage og 
pionerleir for barn i skolealder, så ta 
med unga.
 Vi har fått med oss mange navn, 
deriblant partilederne Torstein Dahle 
og Jorun Gulbrandsen, Helle Hagenau, 
Liv Gulbrandsen, Beth Hartmann, 
Erling Folkvord, Christin Aamodt, 
Elling Borgersrud og fl ere.
 Meld dere på – send epost til 
rodsommer@gmail.com. Eller skriv til 
Oslo RV, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo 
og merk konvolutten «Rød sommer». 
Har dere spørsmål, ring 22 98 90 50 / 
60. Se mer detaljert program, priser og 
tider på http://oslo.rv.no/sommerleir/.

Vel møtt til leir,
hilsen
Christin Aamodt og 
Tina Marine Wikstrøm

Blir det eget seminar om målsaken? (Sportslig aktivitet på sommerleiren 2004.)

RØDT! nr 2, 2006
Stort nummer med blant annet
disse artiklene:
• Jon Børge Hansen: Om å være 

realister
•  Arne Byrkjefl ot: Vår nye regjering
•  Eli Aaby, Magnhild Folkvord, Siri 

Jensen, Turid Kjernlie og Maren 
Rismyhr: Sekstimarsdagen: Forsøk 
– det er fali’, det!

•  Martin Kolberg: Rød-grønt sam-
arbeid – en varig allianse for vel-
ferdsstaten

•  Randi Reese: Bruk verktøykassa!
•  Torstein Dahle: Revolusjonært 

parlamentarisk arbeid
•  Al-’Intiqâd intervjuer Jan Myrdal 

om krig, frihet og tro

Tilbud: 150 kroner året – eller gratis 
prøveeksemplar? 
roedt@online.no 
Kontonummer: 6276.05.28108

Velkommen til Rød sommer 06! 5.–9. juli, 
Solbakken folkehøyskole, Skarnes


