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     Nei til norsk deltakelse i USAs kriger!

Nye Natos gymnastikkmarsj
Unn-Elin Andreassen

Angst i brystet, vatt i pannen, snor i ben og arme,
bøyet rygg og nedslått blikk, se det er bra!
Tåle pisk og tåle skudd og tåle hat og harme!
Slike nordmenn det vil nye Nato ha.
Hold nu takten der! Intet opprør her!
La dem se vi er av rette slag!
Blodig krig? Ja, men av den skal pengemakten vokse;
derfor er det business i vår kamp i dag.

Der hvor oljen rikest flommer, der vil George ta over.
Han vil skru opp kranene, så spruten står.
Jens vil etter! Fæle ting hva slik en kjekkas vover!
Du skal se en vakker dag han målet når!
Terror, rov og ran, vold og mord og brann,
der er nok en kan få prøve på.
Tanks, raketter, bombefly, det er en lyst å bruke;
beste kunsten dog i stram giv akt å stå.

Tjene ydmykt, jevnt og trutt og tappert, det er tingen.
Alltid lydig! Om og om og om igjen.
Velge fred og tenke selv, å nei, det kan da ingen
som vil kalle seg Junaitens beste venn.
Kristin, ta nå i! Intet fuskeri!
Er da ikke vi mor Norges børn!
Vi skal krige, vi skal drepe, vi skal rikdom vinne,
rikdom som kan holde til en alvorstørn. 
Fritt etter J. Nicolaisen

Unni Rustad: Blir norske menn vol-
delige av å være medlemmer av stats-
kirka? Blir afghanske menn voldelige 
av å være muslimer? Hva passer inn i 
Hege Storhaugs verdensbilde? 

Les mer på side 2

Christin Aamodt har utfordra Aftens 
redaktør Hilde Haugsgjerd, og spør: 
Bør kvinner holde seg inne for ikke å 
bli voldtatt? Hvem blir igjen i gatene?

Les mer på side 4

Magnhild Nilsen studerer Kjønn, femi-
nisme og likestilling ved Universitetet i 
Oslo. Hun sier at det er diskrimine-
rende med to slags ekteskaplover.

Les mer på side  5

Hege Storhaugs 
verdensbilde

Retten til 
å gå hjem

21 års grense

Sekstimersdag i Trondheim

Trafikkbetjentene i Trondheim har sekstimersdag. Vibeke Hagen (bildet) er en av dem. 
87 renholdere i samme by har også sekstimersdag.  Les mer Om erFAriNGeNe på side 3

Foto: Per Helge Fiksdal



akp.no – nr. 2/2007 februar� AFGHANISTAN

Det finst ikkje 
«litt krig»
Er det mogleg å senda soldatar til ein 
krig og samtidig seie at ein ikkje er med 
i krigen? Ja, det er mogleg, viss ein er 
med i den norske regjeringa. Nokon har 
det lettare enn andre, AP slit ikkje med 

korleis dei framstår. Dei har alltid vore 
tydelege på at dei følgjer USA og Nato 
som ein trufast følgjesvenn på dei fleste 
ferder.
 SV-leiinga derimot slit med kor-
leis dei framstår. Medlemmene og dei 
typiske SV-veljarane har ikkje tillit til 
Nato eller til krig som løysing. Difor 
slit SV-leiinga. For dei vil ha SV i regje-
ring for å påvirka. Difor må SV-leiinga 
seie at Noreg sender soldatar til ISAF-
styrka, som driv med stabilisering og 
gode tiltak for befolkninga i begrensa 
område, mens realiteten er at ISAF 
har ansvaret for USA sin krig i heile 
Afghanistan, og er under leiing av ein 

amerikansk general. Difor må dei seie  
at det då er betre med 150 soldatar enn 
langt fleire soldatar.
 SV har stor innflyting i 
Fredsinitiativet, også med sentral-
styremedlem Ingrid Fiskaa som leiar 
av initiativet. På årsmøtet nyleg gjekk 
dei i spissen for å stemma ned eit for-
slag som sa at alle norske styrker måtte 
trekkast ut av Afghanistan straks. At 
Noreg skulle gå i spissen for å få Nato 
ut av Afghanistan, ville innebera for 
skarp kritikk av lina til regjeringa. 
Konsekvensen blir at Fredsinitiativet 
fortsatt vil bremsa eit arbeid for å få 
Noreg ut av krigen.

 Andre må no ta ansvar. Raud 
Ungdom har aksjonert rundt parola 
«hent soldatane heim». Mange forfat-
tarar skreiv under på det same kravet 
før jul. Det finst nokre få parti, fagfor-
einingar, solidaritetsorganisasjonar og 
sjølvsagt mange enkeltpersonar også i 
SV, som er for denne parola. Så opp-
fordringa går til alle krigsmotstanda-
rar: Følg opp arbeidet for at Noreg skal 
trekka seg ut av USA sine krigar, både i 
Irak og Afghanistan. Det er ikkje bom-
ber og soldatar folka der treng, ikkje ein 
gong «litt» av det, men moglegheiten til 
å styra seg sjølv.

LEIAR
Ingrid Baltzersen

akp.no

Unni Rustad har bodd og arbeidet i 
Afghanistan. Hun er forfatter av boka 
På drømmedagen står vi opp klokka fire 
om morgenen. Vi spør: 
 – Møtte du folk som var opptatt av 
vold mot kvinner?
 – Jeg møtte både kvinner og menn 
som mente dette var et av de store 
problemene det må gjøres noe med. 
Kvinneministeren, kvinnebladene og 
flere afghanske kvinneorganisasjoner  
har begynt å sette vold på dagsorden 
og holde bevisstgjøringskurs for menn. 
Jeg opplevde også en diskusjon blant 
ei gruppe kvinner i Herat, som åpent 
fortalte at de ble slått. I avisene ble det 
rapportert om kvinners selvmord, og 
jeg snakka med en kvinnelig journalist 
i Mazar som hadde lagd flere program-
mer om dette og også prøvd å etter-
forske flere av sakene. 

«de har ikke utdannelse»
Jeg forstod etter hvert at mange trudde 
årsaken til problemet lå i at afghanske 
menn som oftest ikke har utdannelse. 
De mener at menn slår kvinner og barn 
fordi de ikke er kjent med menneske-
rettighetene; at de veit ikke at kvinner 
er mennesker som dem. Om mennene 
lærer, vil de slutte de å være voldelige, 
trudde de. 
 Så da en av aktivistene i en kvinne-
organisasjon var på besøk i Sverige, fikk 
hun sjokk. Den dagen hun kom, hadde 
en svensk mann drept kona si. For den 
afghanske kvinnen var det helt uforstå-
elig – hvorfor dreper en mann kona si i 
Sverige hvor alle har utdannelse, hvor 
det finnes lover og politi og så mange 
muligheter til å ordne seg med atskilte 
liv?
 Så ble hun tatt med rundt på svenske 
krisesentre og hørte kvinnehistorier hun 
trudde hørte hjemme i Afghanistan. 
Først ble hun veldig deprimert, men så 
begynte hun å forstå den internasjonale 
kampen mot menns vold, som hun var 
en del av uten å vite det. «Så jeg dro 
styrka hjem,» fortalte hun meg.

Hege storhaug
– I Norge er noen ivrige til å fortelle om 
svarte menns vold.
 – Ja, slik som Hege Storhaug gjør. 
Hun rapporterer helst muslimske 
menns overgrep, og i boka si Men størst 
av alt er friheten skriver hun som om 
Norge var et idyllisk land helt til disse 
uopplyste mennene kom. Å ta inn over 
seg hvor omfattende og internasjonal 
volden er, passer ikke inn i Storhaugs 
verdensbilde. Før en finner de store 
forskjellene mellom voldelige menn, 
må en se på likhetene i handlingene og 
kvinnesynet deres. Det handler dess-
verre ikke om menn med en bestemt 

religiøs bakgrunn. Da må vi i så fall si 
at å være medlem av statskirka i Norge 
gjør menn voldelige, for av 33 personer 
som ble drept i fjor, var det 20 kvin-
ner, og den typiske drapsmannen er 
en etnisk norsk mann som dreper en 
kvinne han kjenner. 

Unni Rustad:
På drømmedagen står vi opp klokka 
fire om morgenen
Forlaget Oktober
ISBN 82-495-0332-5

I Afghanistan og på Nesodden – menns vold er over alt
For 25 år siden sa Sovjet at deres okkupasjon av Afghanistan ville 
være bra for kvinner. I dag hører vi samme toner fra USA. Men er 
det krig kvinner har behov for? Og er menns kvinnesyn i Afghanistan 
så mye dårligere enn menns kvinnesyn i Sverige og Norge?

«Kvinners frigjøring er deres eget 
verk,» sies det. Også i Afghanistan 
gjør kvinner motstand. Med forfatte-
rens tillatelse trykker vi en fortelling 
om et møte i Mazar. Unni Rustad så 
på TV der.

Kvinner møter Atta
«I Mazar ser jeg en sal full av kvinner 
møte krigsherren Atta. Han sitter bak 
et bord med flere av mennene sine på 
hver side, og enda alt blir overført i 
TV, stiller mange i salen uten burka. 
En kvinne forteller om mannen sin 
som har mistet jobben på fabrikken. 
«La meg jobbe,» sier hun med høy 
stemme, «vi har sju barn som trenger 
alt.» To lærere klager på lønna, og får 
støtte fra flere. Så reiser en kvinne i 
førtiårene seg. Hun var nylig på bryl-

lupsfest sammen med mange kvin-
ner på et stort hotell i byen, sier hun. 
Da strømmen gikk, kom fulle menn 
inn i salen og voldtok noen av kvin-
nene, enda det til og med var barn til 
stede. Hotellverten truet alle og sa at 
det ville gå ille med dem som snak-
ket om saken. Kvinnen er sint, og hun 
ber den store mannen gjøre noe. Atta 
synes dette er pinlig, jeg kan tenke 
meg at hotellverten er en venn, med-
arbeiderne hans ser ut som om de prø-
ver å gjøre seg usynlige. Atta vrir seg 
på stolen og prøver å snakke seg unna, 
men kvinnen står på sitt. Til slutt blir 
han nødt til å si at han skal gjøre noe 
med det som har skjedd. Den mektige 
mannen ser lettet ut når møtet med 
kvinnene er over.»

Unni Rustad Foto: akp.no

Store demonstrasjoner

Protestene mot USAs krig i Irak øker 
på. Flertallet av amerikanerne og bri-
tene er imot. Midt i februar var Tony 
Blair nødt til å annonsere at 1500 solda-
ter skal trekkes ut av Irak. Han vil sende 
1000 ekstra soldater til Afghanistan i 
stedet, der USA trenger hjelp til enda 
en krig de ikke kan vinne. 
 24. februar demonstrerte 100 000 

mennesker i London. De krevde at alle 
okkupantstyrker skulle trekkes ut av 
Irak og de sa nei til angrep på Iran. 
 27. januar demonstrerte 500 000 
mennesker i Washington mot USAs 
krig i Irak. Mange grupper har orga-
nisert seg i protest, som soldatmødre 
og krigsveteraner. En brei bevegelse er 
vokst fram for løytnant Ehren Watada, 
som nekta å dra tilbake til Irak i juni i 
fjor. Han sa at USAs angrep og okku-
pasjon var ulovlig og i strid med alle 

internasjonale avtaler og lover, og at 
han gjorde seg til krigsforbryter hvis 
han fortsatte å delta i denne krigen. Det 
har vært flere rettssaker. Den neste er 
19. mars. 

LEs mER på 
www.thAnkyouLt.com
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Det er 20 trafikkbetjenter i 
Trondheim, og de har seks tim-
ers normalarbeidsdag. akp.no 
snakker med plasstillitsvalgt 
Vibeke Hagen om hvordan erfa-
ringene er.

Jorun Gulbrandsen

– Det er veldig fi nt å jobbe bare seks 
timer. Med spisepausa blir det seks og 
en halv. Vi har holdt på siden 1. juni 
i fjor. Vi snakker om at vi ikke er like 
slitne som før. Det gjelder både på job-
ben og i fritida. På jobben er vi mer 
opplagt. Og vi får mer ut av fritida 
også.  Noen har begynt å trene.
 – Hva bruker du den ekstra tida til?
 – Jeg har barn i barnehage og skole 
og har fått en lettere hverdag. Det 
skjønner alle som har erfaring med å 
bringe og hente barn før og etter en 
lang arbeidsdag.

mer ut av dagen
– Hvordan har dere ordna vaktene?
 – Arbeidstida ligger mellom klokka 
07 og 2345. Hovedtyngden av vaktene 
har vi på dagtid, enten fra 08 til 1430 
eller 0930 til 16. Så har vi ei mellom-
vakt fra 1330 til 20 og ei kveldsvakt fra 
16 til 2345. Den siste vakta er like lang 
som før. Det er fordi vi ikke ville ha for 
mange kveldsvakter. Så løsningen ble ei 

blanding mellom rein sekstimersdag og 
30-timers uke.
 Mellomvakta starta tidligere klokka 
12. Nå starter den halv to, og det gjør at 
folk får mer ut av de dagene. 
 – Er det blitt ansatt fl ere folk?
 – Nei. Det vi har gjort, er å redusere 
antallet som er på jobb i to perioder av 
dagen. Det er tidlig om morgenen og 
mellom halv tre og fi re. Da er folk ute 
på veiene og kjører.

samme tillegg
– Har dere beholdt tillegga dere hadde 
før?
 – Full lønn med alle tillegg er 
beholdt akkurat som før.
 – Er det mye deltid blant parkerings-
vaktene?
 – Nei, de aller fl este jobber 100 %. 
Og vi er like mange kvinner som menn.
 – Leverer dere mindre arbeid når dere 
jobber kortere?
 – Nei, vi yter like mye. Antallet par-
keringsbøter er det samme. Dessuten 

sjekker vi piggdekk. Da tas det inn 
vikarer. Vi har også fått overført deler 
av politivedtektene, slik at vi sjekker 
rydding av snø, strøing og søppel. Vi 
dokumenterer, fi nner gård eier og gir 
miljøgebyr på 500 kroner. Det er et 
prøveprosjekt. 

Vil ha et år til
– Hvem fant på at dere skulle ha seks -
timersdag?
 – Det var styreleder Elin Kvikshaug 
Berntsen fra SV som foreslo det. Hun 
er opptatt av sekstimersdagen. Vi har et 
høyt sjukefravær. Vi går ute hele dagen. 
Hun vil se om sjukefraværet går ned. 
Jeg tror at et års forsøk er for kort tid 
til å lære noe om det, for vi har en del 
langtidsfravær. 
 – Treffer du arbeidskameratene 
fortsatt, eller har dere ikke pauser?
 – Vi har spisepause. Der har vi opp-
levd noe nytt, som faktisk er positivt. 
Før hadde vi pause på likt alle sammen. 
Det ble til at du alltid satt sammen med 
de samme. Nå går arbeidet mer jevnt, 
pausene er mer fordelt, og det betyr 
at du har pause sammen med litt ulike 
folk. Vi blir kjent med fl ere. 
 – Håper du at forsøket fortsetter er år 
til?
 – Ja, så absolutt. Jeg håper at 
Trondheim Parkering vil fortsette å 
være en framtidsretta bedrift og fort-
sette med sekstimersdagen. Jeg ville 
virkelig grue meg til å gå tilbake til 

Sekstimersdag i Trondheim Parkering

87 reinholdsoperatører i den 
kommunale enheten Trondheim 
eiendom har hatt seks timers 
normalarbeidsdag fra 1. januar 
i år. Jon-Arne Tørum er hovedtil-
litsvalgt i Trondheim kommu-
nale rengjøringskvinners foren-
ing, og akp.no spør ham om 
hvordan forsøket kom i stand.

Jorun Gulbrandsen

Før kommunevalget i 2003 krevde fag-
foreningene i Trondheim forsøk med 
sekstimersdagen i kommunen som et 
av vilkåra for å gi støtte til partier. AP, 
SV og RV med fl ere gav løfter om slike 
forsøk. Da de fi kk fl ertallet i bystyret, 
fulgte fagforeningene opp, slik at saka 
ble utredet. Mange enheter ble vurdert. 
Valget falt på Trondheim eiendom. 

To år
– Hvor lenge skal forsøket vare?
 – I to år fra 1. januar 2007. Skolene, 

barnehagene og sjukehjemmene i fl ere 
geografi ske områder er valgt ut, som 
for eksempel Lade, Rosenborg, Buran, 
Ranheim, Flatåsen og Saupstad.
 – Hvordan er de seks timene fordelt på 
dagen?
 – Arbeidstida skal ligge mellom 
klokka 06 og 18. Det var fl ere forslag 
som blei vurdert og forkasta. Men så 
blei det ei løsning. Reinholderne er 
nemlig delt opp i team. Hvert team fi kk 
beskjed om å legge opp dagen sjøl, så 
langt det var råd, i samråd med lederen. 
Da ble folk fornøyde. 
 – Har dere beholdt tillegga dere hadde 
tidligere?
 – Ja, alle tillegg er beholdt. De som 
jobber etter klokka 17, får kveldstillegg.
 – Hvordan er det med deltid?
 – Før forsøket starta, fi kk alle del-
tidsansatte tilbud om å utvide stillinga 
si til full tid. Det var det mange som 
gjorde. Ca 60 av de 87 jobber heltid

Flere ansatte
– Kommunestyret bevilga 5,8 millioner til 
forsøket i 2007. Til hva?

 – Til nye stillinger. Den samme job-
ben skal jo gjøres, de samme antall timer 
som før skal brukes på reingjøring.
 – Hva sier folk?
 – Det er stor glede over den kortere 
arbeidstida. I praksis er det ikke mer 
enn halvannen time mindre, men det 
merkes godt. Folk blir mindre slitne 
på jobben og får mer ut av dagen når 
de kommer hjem. Flere forteller at de 
orker å trene, ikke bare spise middag og 
slippe seg ned i sofaen til kvelden kom-
mer. Så dette er fi nt! 

Enda en sekstimersdag i Trondheim

«Ned med
sjukefraværet»
er ikke nummer 1
Det er verdt å merke seg at bystyrets før-
ste mål for forsøket med seks timersdag 
ikke er «ned med sjukefraværet». Mål 
nummer en er at resultatet av arbeidet 
skal være bra. Deretter kommer senk-
ing av sjukefraværet. Dessuten er det 
et mål å senke belastningene og at fl ere 
får lyst til å jobbe i kommunen. Det er 
heller ikke bare eldre arbeids takere som 
deltar i forsøket, slik regjeringa vil ha 
det, men alle i samme yrke. 
 Dette er et eksempel andre kan 
studere, når de krever forsøk med 
sekstimersdagen. Hele utredninga 
og vedtaket ligger på nettet. Søk på 
Trondheim eiendom, saka ligger på for-
sida. Arkivsaksnummeret er 06/1684. 

Vibeke Hagen Foto: Per Helge Fiksdal

Bystyret vedtok: 
«Overordnet målsetting: 
1. Gjennom et forsøk med 6-timers-
dag skal brukernes/ innbyggernes 
opplevelse av Trondheim kommune 
som en god og fl eksibel tjenesteleve-
randør opprettholdes/ økes.
2. Trondheim kommune skal gjen-
nom forsøk med 6-timersdag senke 
sykefraværet og belastningen for de 
i fysisk belastende jobber samt bli en 
mer attraktiv arbeidsplass for nåvæ-
rende og framtidige medarbeidere.»

�-timersdagen 
på Kellogg’s
av Benjamin 
Kline Hunnicutt
Pris: 120 kr 
pluss porto
Bestilles hos: 
boka@6-timers-
dag.net 

åttetimersdag!
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Jorun Gulbrandsen
  
– Det var ekstra ille at utsagnet kom 
fra redaktøren i  Aften. En redaktør 
er ingen hvemsomhelst, men en viktig 
påvirker av opinionen og rettsoppfat-
ninga. 
 Jeg tenkte også på dem som er blitt 
voldtatt. Haugsgjerds ord måtte svi. 
Kvinnene har jo tenkt de samme tan-
kene sjøl: Hva kunne jeg ha gjort anner-
ledes? Skulle jeg ha gått en annen vei? 
Men hvor ellers i samfunnet er det offe-
ret som skal ta ansvaret for en annens 
kriminelle handling? 
 Og hva med de prostituerte som 
«frivillig» går i gatene natt etter natt 
– hva har de å si hvis de blir voldtatt? 
De må jo være superskyldige ...
 – Du var i mange medier. Hva slags 
reaksjoner kom fra andre?
 – Aftenposten fi kk fl ere hundre kom-
mentarer, hvor brorparten var rasis-
tiske eller om at jentene bare får det 
de fortjener. På Dagbladet.no var kom-
mentarene mer nyanserte. Men som 
alltid når jeg blogger, fi kk jeg epost av 
typen: – Din jævla stygge fi tte osv. Men 
det kom også mange fl otte brev fra både 
kvinner og menn.

innendørs?
– Er damer dumme når de går hjem 
alene?
 – Er det ikke nokså lurt å komme 
seg hjem, da? Hjem fra festen. Hjem fra 
venninna. Hjem fra seinvakt på sjuke-
huset. De gjør ikke noe galt. 

 Men jo, noen overfaller og voldtar 
kvinner. Og homofi le menn blir over-
falt og slått, mørkhuda menn blir over-
falt og slått. Skal alle holde seg innen-
dørs, da? Hvem blir igjen? 
 Faren for at den mannen som blir 
med deg hjem, voldtar deg, er langt 
større enn en overfallsvoldtekt fra en 
tilfeldig fremmed. Menn voldtar på 
fest, hjemme hos ham eller deg, i opp-
gangen der du bor. Dette handler om 
hvordan mange menn oppfatter kvin-
ner i det store og det hele.
 – Hva kan gjøres?
 – Mer gatebelysning, mer politi, folk 
må bry seg dersom de hører skrik. De 
fl este menn voldtar ikke. De må være 
med og ta et ansvar innenfor mannskul-
turen, når de snakker med andre menn, 
når de snakker med sønnene sine: Det 
er voldtekt, dersom du ikke har fått et 
aktivt ja!

Hat og forakt
– Få voldtekter anmeldes. Jenter er redde 
for å ikke bli trodd. Hva er mentaliteten?
 – For enkelte er det hat og forakt 
mot kvinner. Og helt alminnelig er tan-
ken om at kvinner er menns eiendom 
eller mannens rett. Det er jo lov å leie 
kvinnekroppen i Norge!
 Kvinnehatet har økt, tror jeg. Vi må 
sette kraftige kluter inn på opplæring. 
Damer må oppdras til å støtte hver-
andre, lære av historien, slik at vi kan 
se strukturene. Da ville jentene lettere 
klare å se at Maria og Sobia er ofre for 
det samme som dem sjøl. Det blir let-

tere se det systematiske. Barnehager og 
skoler må gjøre mye mer.

straff mot jenter
– Når begynte du å skjønne dine egne 
erfaringer?
 – Seint. Jeg var durabelt ufordrage-
lig som tenåring  på Hersleb ungdoms-
skole i Oslo. Jeg var byvanker som 
banka andre damer på byen, og jeg ble 
også kåret til Miss Hersleb. Damene 
fi kk juling fordi de sa noe feil, sendte et 
feil blikk, eller bare fordi jeg ikke likte 
dem. 
 Jeg våkna gradvis. Tydeligst ble 
korpsturen da jeg var 17. Jeg erfarte at 
tøffe jenter blir straffa hardere enn tøffe 
gutter. Venninna mi og jeg hadde nem-
lig skulka en øvelse. Vi fi kk innestraff! 
En av gutta åpna brannslangen og spyl-
te ned en leder som lå og sov. De voksne 
lo: – Guttestreker!

Ta øyet
– Jenter tør ofte ikke skade gutter, sjøl 
ikke når de er i virkelig fare.
 – Ja, tenk på det. Der blir du skada 
på det mest fornedrende, men stikke 
fi ngeren i øyet på ham? Nei, da kan du 
jo skade ham! Men vi burde gjøre det. 
De færreste menn vil nok ta sjansen på 
å miste det andre øyet også. 

– Jenter har rett til å gå i gatene

Christin Aamodt studerer journa-
listikk på Høyskolen i Oslo. Hun 
er varamedlem til bydelsutvalget på 
Grünerløkka for RV.
Se www.christinaamodt.no

I begynnelsen av januar skreiv Aftens redaktør Hilde Haugsgjerd 
at «Det største ansvaret for å unngå å bli voldtatt på gaten må 
dessverre kvinner selv ta». Dette førte til en mediedebatt, der 
Christin Aamodt var den første og mest aktive utfordreren. akp.no 
spør hva som gjorde at hun tok så kraftig til motmæle.

Dette meldte Statistisk sentralbyrå (SSB) 
nylig. De siste 15 åra har det innvandra 
fl ere kvinner enn menn til Norge. De 
fl este har kommet gjennom familieinn-
vandring.
 I perioden 1990–2005 var det nesten 
dobbelt så mange kvinner (72 000) som 
menn (38 000) som familie innvandra. 
Samtidig var kvinneandelen blant 

arbeidsinnvandrerne relativt lav med 
25 prosent. 
 Mens over halvparten av kvinnene 
kom til Norge som følge av familie-
innvandring, kom bare en tredjedel av 
mennene til landet på denne måten. 20 
prosent av mennene kom som arbeids-
innvandrere, mens nærmere 40 prosent 
var fl yktninger. 

«Flest thailandske koner» var avisover-
skrift da Statistisk sentralbyrå (SSB) 
fortalte at det er fl ere norske menn som 
henter kone fra Thailand, enn personer 
med pakistansk bakgrunn som henter 
kone fra Pakistan.
 De siste 15 åra har over 10 000 nor-
ske menn henta kone fra Thailand, 

Russland, Filippinene eller Polen. 
Antallet pakistanere som i samme peri-
ode henta seg ektefelle fra hjemlandet, 
er under 4000. 
 Uff, et slag mot dem som virkelig har 
skjønt at henteekteskap, det er noe de 
gammeldagse muslimene driver med ...

I Soria Moria-erklæringa, som 
er det politiske grunnlaget for 
Stoltenberg II–regjeringa, står 
det at regjeringa vil bidra til å 
likestille skiftarbeid og sam-
menlignbart turnus arbeid 
i samarbeid med partene i 
arbeidslivet.

Johan Petter Andresen

En som jobber skift i industrien, har 
tariffesta arbeidsuke på 33,6 timer. En 
som jobber turnus i helsesektoren, har 
35,5 timer. Flere kvinnedominerte fag-
forbund har likestilling av turnus og 
skift som kampsak. Forskjellen utgjør 
omtrent to ukers arbeid i året. 
 Nyere forskning viser at kvinner 
som arbeider turnus om natta, oftere 
rammes av brystkreft, aborter og tidli-
gere fødsler enn kvinner som arbeider 
om dagen. Nattarbeid er helseskadelig. 
Helseskadelig arbeid skal betales bedre 
som en straff mot arbeidsgiver og et 
plaster på såret for arbeideren. 

 Likestillingsombudet slo allerede 
for ti år siden fast at det er lovstridig 
å forskjellsbehandle kvinnedominerte 
grupper som jobber tredelt turnus og 
mannsdominerte grupper som jobber 
helkontinuerlig skift. 
 Stortingets fl ertall bad i forbindelse 
med behandlinga av arbeids miljøloven 
(Odelstingsproposisjon nr. 49, 2004-2005) 
regjeringa om å ta initiativ til at partene 
i arbeidslivet skulle komme fram til en 
omforent defi nisjon av hvilke typer tur-
nusordninger som er sammenliknbare 
med helkontinuerlige skiftordninger. 
Arbeidsgruppa som ble nedsatt, greide 
ikke å bli enige og brøyt samarbeidet i 
fjor.
 Hittil har det altså ikke skjedd noen 
endring av arbeidsmiljøloven. Nå ligger 
ballen stille hos regjeringa. Det er ikke 
mulig å få den minste antydning om hva 
regjeringa planlegger å gjøre for å opp-
fylle Soria Moria-erklæringa.  
 På 8. mars må kvinnebevegelsen 
reise parola om likestilling av skift og 
turnus og fortsette presset mot regje-
ringa. Det er på høy tid at denne dis-
krimineringa av kvinnedominert arbeid 
tar slutt.

Turnus og skift – 
når vil regjeringa sparke ballen videre?

Den typiske innvandreren er kvinne 

Norske menn henter fl est koner

Christin Aamodt Foto: akp.no

RØDT! nr 1, 2007
Mary Wollstonecrafts dilemma 
Kvinnfolkjobb – Patriarkat – 
Alkohol – Klima
 Tilbud: 150 kroner året 
– eller gratis prøveeksemplar: 
roedt@online.no
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Turid Kjernlie

– I høst var et forslag til endring i 
Utlendingslova ute på høring. Forslaget 
var todelt; det ene var 21 års alders-
grense for familieinnvandring for ekte-
feller, det andre var ulike forslag til til-
leggstiltak, som hadde det til felles at de 
ville gå hardere ut over unge som ikke 
er etnisk norske. Forslaget hans møtte 
stor motbør, to av tre høringsinstan-
ser var imot, også regjeringspartiene 
SV og SP. Argumentene mot forslaget 

var at de var diskriminerende, fordi vi 
i praksis får ei aldersgrense for etniske 
norske og ei for etnisk ikke-europeire. 
Dessuten er mange skeptiske til om 
den vil oppnå målet: å hindre tvangs-
ekteskap. Nå har Hanssen laga et nytt 
forslag.
 – Hva går det ut på?
 – Det nye forslaget er ikke lagt fram 
skriftlig. Bjarne Håkon Hanssen har 
lagt det fram for de andre i regjeringa, 
og det vi kjenner, er det som har lekka 
fra dette. Forslaget går ut på at den 

som bor i Norge og vil gifte seg med en 
utlending som bor utafor EØS-områ-
det, må ha gått på skole eller ha arbeida 
i Norge i minst fem år etter grunnsko-
len. Det blir samme aldersgrense, så 
det er det samme forslaget. 16 + 5 = 21 
år. Men, jo flere år fra du fyller 16 som 
ikke brukes på skole eller jobb, jo eldre 
må du bli før du kan gifte deg med en 
som kommer utafra EØS. Senterpartiet 
sier nå at de kanskje må gå med på det, 
siden de var imot det første forslaget. 
Hadde ikke saken vært så alvorlig, 
hadde Sps reaksjon vært fornøyelig. 
Det er bra at SV fortsatt står imot.

reelt diskriminerende
– Men når 21-årsgrensa gjelder alle 21-
åringer, ikke bare dem med pakistansk 
bakgrunn, kan en vel si at loven ikke vil 
være diskriminerende?
 – Ja, det kan en si. Formelt sett 
blir ikke teksten i loven diskrimine-
rende. Men den er laga for å hindre 
tvangsekteskap, og hvis den i praksis 
hovedsakelig kun rammer ikke-etnis-
ke norske, som den er ment, vil den 
bli indirekte diskriminerende i praksis. 
Det er ikke uten grunn at 21-årsgrensa 
skal være en del av utlendingsloven. I 
hovedsak følger grensa Schengen-avta-
len. Innafor Schengen er ja, utafor er 
nei. Du kan gifte deg når du vil, med 
en fra Spania. Men ikke med en fra 
Marokko. 

eksisterende lover
– Loven er begrunna med at den skal hin-
dre tvangsekteskap. Har vi ikke en lov 
mot det fra før?
 – Jo, i straffeloven. Og utlendings-
loven inneholder allerede tiltak mot 
tvangsekteskap, og vi har allerede en 
bestemmelse som sier at hvis du er 

norsk statsborger under 23 år og skal 
gifte deg med en utlending, må du 
tjene 167 000 kroner i året (2005). 
Oppholdstillatelse kan nektes hvis her-
boende ikke samtykker, eller myndig-
hetene har grunn til å tro at ekteskapet 
er inngått mot en av partenes vilje. Men 
denne bestemmelsen er ennå ikke satt i 
verk. Bør en ikke undersøke om eksis-
terende regelverk fungerer før en lager 
nye bestemmelser?

ikke mange
– Hvor mange gifter seg før de er 21 år? 
 – Hvis du tar dem med pakistansk 
bakgrunn, var det bare fem prosent av 
dem mellom 18 og 21 år som var gift 
ved utgangen av 2006. Prosenten har 
gått ned, akkurat som for den øvrige 
norske befolkninga. Når det gjelder de 
eldre med pakistansk bakgrunn, var 
det flere som var gift som unge.

Anja Bredal
– Men hva er da bedre tiltak mot tvangs-
ekteskap?
 – Det kan være lurt å lese utrednin-
ga til Anja Bredal, Tvangsekteskap i hjel-
peapparatet. Hun mener bl.a. at staten 
må ta over arbeidet med å drive infor-
masjon om tvangsekteskap og skaffe 
seg kompetanse på veiledning, at det 
må lages et opplegg for samarbeid mel-
lom kommunene og bedre hjelp til jen-
tene det gjelder. Det vil kanskje hindre 
dem en vil forsvare i å reise til utlandet 
for å gifte seg. Sverige har brukt over 
200 millioner kroner på å bekjempe 
tvangsekteskap, og Sverige har verken 
aldersgrense eller krav til tilknytning 
for familiegjenforening. Den danske 
aldersgrensa har fungert først og fremst 
som bekjempelse av innvandring. 

– Nei til 21 års grense
Arbeiderpartiet, ved arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon 
Hanssen, vil ha 21 års aldersgrense for dem som vil gifte seg med 
en utlending som bor i et land utafor EØS-området.  akp.no spør 
Magnhild Nilsen, som studerer «Kjønn, feminisme og likestilling» 
ved Universitetet i Oslo, om hva som ligger i forslaget.

akp.no

• I St.meld. nr. 5 foreslår Stoltenberg-
regjeringa innføring av et nytt prinsipp 
fra 2010: tidligpensjon til alle i folke-
trygda, uten opptjening av rettigheter 
dersom du går av før 67 år. Er du født 
etter 1. januar 1948, vil du møte dette 
pensjonstapet.
• Innføring av automatisk levealder-
justering eller heving av pensjonsalde-
ren fra 67 til ca. 70 år for å redusere 
framtidige pensjonsutgifter, foreslås 
iverksatt fra 2010. 
• Innføring av indeksering eller sys-
tematisk underregulering av utbetalt 
pensjon, foreslås iverksatt fra 2010. 
Dette vil ramme både nåværende pen-
sjonister og framtidige.
• St.meld. nr. 5 foreslår å frata AFP- 
pensjonister opptjening av rettigheter i 
folketrygda og redusere AFP til et årlig 
tillegg.

• Regjeringa forutsetter at Uføre-
pensjonsutvalget, som skal levere inn-
stilling 15. mars, legger prinsippene i 
St.meld. nr. 5 til grunn for sitt arbeid: 
stoppe utbetaling av uføretrygd ved 
62 år og tvinge uføretrygda over på 
den nye tidligpensjonen med livsvarig 
straff.

Tidligpensjon
• Du fratas nesten 1/4 av opptjent pen-
sjon resten av livet, 1/3 sammenlikna 
med avgang 67 år.
• Vedtas prinsippet, må AFP ødeleg-
ges, må dagens uføretrygd med opp-
tjening av rettigheter stoppes, og 
bruttoordningene i offentlige tjeneste-
pensjoner vil ryke. Private pensjons-
forsikringer med garantert ytelse vil 
komme under press og bli erstatta med 
innskuddsordninger pga. voldsomme 
premieøkninger.
• Forslaget er en torpedo mot AFP, 

uføretrygda og bruttoordningene i 
offentlig sektor.
• Trur noen at vi kan ha to parallelle 
AFP-ordninger – et system med AFP 
for offentlig ansatte med full opptje-
ning av rettigheter i AFP-perioden, og 
en AFP-ordning for privat sektor uten 
opptjening av rettigheter?

Faktisk avgangsmønster
• Den nye tidligpensjon dobbeltstraffer 
de 400 000 kvinnene og 150 000 menn-
ene som har jobba deltid i deler av sitt 
yrkesliv, med livsvarig avkorta pensjon 
på opptil en tredel. 
• Bare en av ti kvinner og bare to av ti 
menn, står i full jobb til de er 67 år.

Levealderjustering
• Foreslått innført fra 2010 med auto-
matisk pensjonsreduksjon i takt med 
registrert levealderøkning for ditt års-
kull.
• Det viktigste tiltaket for å redusere 
statens framtidige pensjonsutgifter.

stortingets pensjonsforlik
• Oppfyller ikke LO-kongressens pen-
sjonsvedtak. Sitat: «Det er en abso-

lutt forutsetning at AFP opprettholdes. 
Levealderjusteringens avkortingseffekt 
må ikke komme til anvendelse før ordi-
nær pensjonsalder på 67 år er nådd. 
En heving av normal pensjonsalder må 
innebære at AFP-perioden forlenges 
tilsvarende.»

FøLg mEd på 
www.FoRsvARAFp.no

AFP: Fagbevegelsen må våkne!
Det blir politiske streiker og aksjoner i mai, sannsynligvis den 
10. Fagforeninger og klubber vil forsvare folketrygda og AFP mot 
Stortingets angrep. Verkstedklubben ved Aker Verdal har starta aks-
jonen «Forsvar AFP». Her er stoff fra nettstedet www.forsvarafp.no.

Magnhild Nilsen, medlem av AKPs arbeidsutvalg   Foto: akp.no
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Jorun Gulbrandsen

– En god og riktig likestillingskamp er 
for eksempel å få likestilt skift og tur-
nus. Mannsdominerte yrker har skift 
med bedre kompensasjon enn det som 
er i kvinnedominerte yrker, der de job-
ber turnus. Så her er det snakk om å få 
til likhet for loven. En viktig likestil-
lingskamp er også kravet om lik lønn 
for arbeid av lik verdi.

Behovet må styre
– Men når kommer likestilling til kort?
 – Jeg har et godt eksempel. En kom-
mune skulle undersøke hvordan peng-
ene ble fordelt og så på rådgivnings-
tjenesten for ungdom på helsestasjonen. 
Da fant de ut at det var flere jenter enn 
gutter som oppsøkte tjenesten. Utfra et 
likestillingsperspektiv var dette et pro-
blem.
 Pengene ble skeivt fordelt, flere 
midler ble brukt på det ene kjønnet 
enn det andre. Jeg tenker at jenter i 
den alderen kanskje har større behov for 
en sånn tjeneste. Redsel for graviditet, 
utprøving av prevensjon, menstruasjons-
problemer, det kan være så mye. Det 
må være slik at behovet eller situasjo-
nen styrer, ikke en regel.
 – Men behov og maktforhold er kanskje 
ikke så populært å snakke om for tida?
 – Nei. Likestillingstanken har vunnet 
fram som den eneste medisinen. Mens 
maktforholdet mellom menn som grup-
pe og kvinner som gruppe blir skjøvet 
i bakgrunnen. Kvinneundertrykkende 
strukturer blir ikke trukket fram i 
lyset. Et av resultatene av dette er at det 
snart ikke lenger er noen fagforeninger 
som har kvinneutvalg. De er gjort om 
til likestillingsutvalg. Noen hevder at 

det er diskriminerende overfor menn 
at de ikke får være med i utvalget. Og 
det er jo noen menn som er interessert i 
likestilling.

et eget rom
– Men hvorfor trengs kvinneutvalg med 
bare kvinner?
 – Fordi kvinnene trenger et eget 
rom. Et sted hvor deres erfaringer er de 
viktigste, hvor det er lett å ta dem fram 
og hvor de umiddelbart blir forstått. 
Undertrykkende strukturer på felles-
arenaer for kvinner og menn holder en 
del kvinner tilbake. 
 – Hva gjør ditt fagfobrund for kvinne-
lige medlemmer?
 – Jeg snakker på vegne av meg sjøl, 
ikke for FO (Fellesorganisasjonen). Jeg 
har riktignok vært tillitsvalgt der i 
mange år, nå er jeg ansatt. Men jeg kan 
fortelle at vi har laga kurs for unge, nye 
medlemmer. Eldre kan også bli med, 
men de yngre er den viktigste mål-
gruppa her. Kurset har tre pilarer: Du 
som kvinne, du som arbeidstaker og du 
som fagforeningsmedlem. Deltakerne 
har satt stor pris på kurset. Ellers kan 
du godt nevne at forbundet vårt har 
kvinnepolitikk med som eget punkt i 
handlingsplanen. 
 Jeg mener at kanskje den viktigste 
funksjonen et kvinneutvalg har, er å 
holde organisasjonen oppdatert på rele-
vante kvinnepolitiske saker og legge 
fram forslag til diskusjon på det kvin-
nepolitiske området.

sprøtt
– Dere organiserer offentlig ansatte. 
Hvordan er situasjonen?
 – Det er  sprøtt å ha lønnsomhets-
mål i offentlig sektor. Ansatte sosio-

nomer i helseforetakene, som arbeider 
med å gi hjelp til barn og unge med 
sammensatte problemer, får spørsmål 
om hva de kan bidra med av inntjening. 
Mange sier at for mye tid går med til 
rapportering og at de har for lite tid til 
å jobbe med sosialt arbeid. Ledere pres-
ses, de skal vise til økonomiske resulta-
ter. Folk blir utslitt av dette. Det skal 
spares penger, og det lages anbudsrun-
der på grunnleggende velferd. Men nå 
har Sylvia Brustad sagt at rehabilitering 
ikke egner seg for anbud. Det er bra. 
 Lønnsomhet på velferdstjenester, – 
det er en sjølmotsigelse. Det er beho-
vet til dem som trenger hjelp, som må 
bestemme. Og så må de ansatte ha tid 
til å reflektere sammen med dem som 
mottar hjelp, om hva som er god hjelp 
for dem, og sosialarbeiderne må ha et 
kritisk blikk på arbeidet de sjøl gjør.

Veto
Dette er en viktig grunn til at regjer-
inga må bruke reservasjonsretten mot 
tjenestedirektivet. Vi må ikke gi fra 

oss kontrollen over hvordan tjenestene 
utformes. Jo lengre unna makta over 
en tjeneste er i forhold til dem som har 
behovene, jo verre er det.
 – Noen fagforeninger vil ha utredning 
av konsekvenser?
 – Ja, det kan være vel og bra, men 
det ser ut til at endringer skjer lynkjapt, 
så hvilken hjelp har en i konsekvens-
analyser av noe som kanskje ikke gjel-
der lenger? EU tok ut helsetjenester av 
direktivet, så det skulle bli mer spiselig. 
Men så laga de et eget direktiv etterpå 
– om helsetjenester! Derfor er bruk av 
reservasjonsretten så viktig! Mitt for-
bund har sagt nei.
 – Hva synes du om at det sannsynlig-
vis blir stifta et nytt parti?
 – Det er bra hvis kreftene til venstre 
for regjeringa kan samle seg. Det er ei 
kjempeutfordring. Jeg håper det går an 
å lage noe nytt. Det styrker kampen for 
sakene hvis en er flere. Det er hva par-
tiet gjør, som teller for om det får større 
oppslutning.

Likestilling er ikke hele kampen
– Likestillingspolitikk er bare en del av kvinnekampen – ikke hele 
kampen. Det sier Sølvi Slørdahl, som har mange år bak seg som 
aktiv fagforeningskvinne.

Sølvi Slørdahl Foto: akp.no

Til no er det mest i tradisjonelle 
mannsyrke at ein ser tenden-
sar til sosial dumping. Men EU 
sitt tenestedirektiv vil opna for 
import av arbeidskraft også i sek-
torar som er kvinnedominerte. 

Jan Erik Skretteberg

Kvinneyrka har lågare løn enn mange 
mannsyrke – snittet ligg på kring 85 pro-
sent av løna i mannsdominerte sektorar. 
Mange damer arbeider innanfor teneste-
ytande sektor og kan difor bli utsett for 
auka press på rettar, dersom tenestedi-
rektivet blir norsk lov. Tenestesektoren 
er i sterk vekst i Noreg.
 Tenestedirektivet vil leia til auka 
grad av sosial dumping. At me har eit 
nokonlunde ordna arbeidsliv i Noreg, 
skuldest at me har tariffavtaler og ikkje 
lovfesta minsteløn. Tariffavtalane og 
kontrollinstansane i arbeidslivet er 
truga av framlegget til tenestedirektiv. 
Sidan regjeringa i Soria Moria lovte å 
gå mot eit tenestedirektiv som fører 
til sosial dumping, er det riktige no å 
krevja eit endeleg veto mot direktivet!

sosial dumping
Det finst fleire definisjonar på sosial 
dumping. NHO meiner at det er sosial 
dumping når ein tener mindre i heim-
landet sitt. Fagrørsla har ein annan defi-
nisjon. Fellesforbundet seier til dømes 
at det er sosial dumping når løns- og 
arbeidsvilkår blir så dårlege at dei kon-
kurrerer ut norske arbeidstakarar og 
undergrev det norske tariffsystemet. 
 I Noreg vil innføringa av EU sitt 
tenestedirektiv syta for endå større 
press på rettane til dei her til lands som 
har dei lågaste lønene frå før av. I fleire 
av EU-landa ligg dei gjennomsnittlege 
lønene på mindre enn 20 prosent av til-
svarande lønningar i Noreg. 
 Når konkurransen er hard, vil mange 
firma bli pressa til å nytta billegare utan-
landsk arbeidskraft. Reportasjane om 
polakkar og baltarar som har arbeidd 
lange dagar i Noreg for vekslepengar, er 
mange. 
 De Facto si rapport om tenestedi-
rektivet har passande nok tittelen EUs 
tjenestedirektiv – hva blir prisen – hvem 
betaler?. Heftet er vorte den viktigaste 
reiskapen for tenestedirektivmotstanda-
rane for å prova at direktivet faktisk vil 
ha auka sosial dumping som målsetnad.

Tenestedirektivet rammar dei lågtløna

LOs representantskap hadde møte i 
Oslo om tjenestedirektivet 27. febru-
ar. Da var det en fanemarkering på 
Youngstorget hvor mange fagforenin-
ger var med, også fra Trondheim og 
Stavanger. Terje Skog sa at represen-
tantskapet ville kreve at regjeringa fore-
tar grundig utredning og en konsekvens-

analyse. «En utsettelse er en taktisk 
seier,» sa Skog. «Det viser at det nytter 
med engasjement og aktivisering.» «Nå 
får vi tid til å diskutere med flere og 
mobilisere enda bedre. Regjeringa må 
ikke tukle til dette og sende signal om 
at tjenestedirektivet er OK.»

Fanemarkering mot tjenestedirektivet

Foto: akp.no
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Hvis politiet slår og banker mennesker 
i en demonstrasjon: Hva kaller du det? 
Demonstrasjonsvold eller demonstrant-
vold? Ingen av delene. Du og avisene 
ville sagt «politivold». Den som utfører 
den voldelige handlinga, får knytta den 
til seg.
 Men hva skjer når menn slår eller 
dreper kvinner? Da heter det ikke 
mannsvold. Det heter familievold. Det 
heter til og med kvinnevold!
 Fra 2000 til 2005 ble 104 kvinner 
i Norge drept av sine nåværende eller 
tidligere kjærester. For eksempel omta-
ler avisa Nordlys i Tromsø dette som 
«familievold». Hvor ble det av offeret? 

Hvor ble det av drapsmannen? Trylla 
bort.
 Et søk på Google med søkeordet 
«familievold» gav 24 000 treff. Vi har 
ikke lest alle, men så langt vi rakk, 
handla det ikke om at  kvinnene eller 
barna dreiv med vold, men om faren/
ektemannen/kjæresten.
 Et søk på «mannsvold» gav 5 treff. 
Et søk på «mannevold» gav 19 treff. Et 
søk på «kvinnevold» gav 2190 treff. De 
handla om menns vold.
 Det er merkelig at det år etter år 
er helt umulig å sette bjella på katta. 
Rettere sagt, på balla.

Ungdommen i Ålesund får nå 
et ungdomshus. De som tok 
initiativet, var Rød Ungdom. 

akp.no 

Etter sommerferien i 2006 begynte 
aksjonen for ungdomshuset for alvor. 
Mange var opptatt av et ungdomshus, 
det var diskusjoner i avisene og mye 
oppmerksomhet om saka. Ålesund Rød 
Ungdom sendte da forslag til bystyret, 
og fortalte at Røysegata 15 stod tomt. 
 Så startet vi Initiativet for ungdoms-
hus, IFU. Det er en aksjon som alle 

kan være med i. IFU var aktive hele 
høsten.
 Det var diskusjoner i bystyret flere 
ganger. Arbeiderpartiet og SV var 
for ungdomshus, Høyre og FrP mot. 
Avisene fortsatte å skrive om saka. 
Bystyret behandla saka i begynnelsen 
av desember, og flertallet (H og FrP 
bl.a.) sa nei. Ungdommene fortsatte å 
presse Høyre, og de snudde. 19. desem-
ber ble det flertall i bystyret for ung-
domshuset. Stor seier!
 Nå er det diskusjoner om økonomi-
en for huset og hvordan det skal drives. 
Så arbeidet fortsetter – med ungdoms-
hus!

Ungdommen i Moss har fått et 
kulturhus! Etter mye strev ble 
kampen krona med seier.

akp.no

I hele fjor forsøkte Rød Ungdom i 
Moss å få til et ungdomshus i byen. Til 
å begynne med var kommunen vel-
dig imøtekommende, men det skjed-
de ingenting. Da sommeren gikk, var 
Rød Ungdom lei av å vente og tenk-
te at det måtte flere krefter til. Da 

ble Ungdommens kulturaksjon (UKA) 
stifta. Flere blei med på aksjoner og 
fikk omtale i mediene. 
 UKA foreslo at den gamle, fine, 
tomme branntasjonen skulle bli ung-
domshus. Det gikk! Riktignok bare 
halve stasjonen, men planene er klare. 
Det skal bli et sted hvor band kan 
øve, atelier, sted for konserter, kafe og 
mange andre aktiviteter for ulike typer 
ungdom. Det skal være et allsidig kul-
turhus for ungdom. Nå skal det gjøres 
mye arbeid før alt kan starte, og ung-
dommene er i gang. 

Seier i Ålesund Seier i Moss også

Språket bedrar
Fra Statistisk sentralbyrå i januar: 
Kvinner tjener i gjennomsnitt 84,7 pro-
sent av hva menn gjør per måned. 
Bonuser og andre tillegg forsterker for-
skjellene mellom kvinner og menn, 
viser en fersk SSB-rapport. Samla sett 
blir lønnsgapet mindre år for år, men 
det går sakte. Lønnsforskjellene er 
størst hos dem med høyere utdanning. 
 Tar vi med ulike trygder og overfø-

ringer og kapitalinntekter, har kvinner 
67 prosent av menns inntekt. Det skyl-
des i hovedsak at menn har større kapi-
talinntekter. 
 Kvinner hadde 72 prosent av men-
nenes inntekt etter skatt i 2004. Denne 
forskjellen økte fra 2003. 
 Menn mottar flere frynsegoder enn 
kvinner.

Bonus mest for menn

16. februar  sperra demonstranter fra Rød 
Ungdom døra til Utenriksdepartementet 
i protest mot at regjeringa vil sende 150 
spesialsoldater til Afghanistan. Støre 
skulle ikke få komme ut, hvis han ikke 
gikk med på å trekke de norske spesial-
styrkene ut.
 Vaktene sto rådville og så på, men 
etter tjue minutter kom heldigvis poli-
tiet for å overta vaktholdet. Dessverre 
pågrep de også enkelte av demonstran-
tene.

Rød Ungdom stengte døra til UD

Begge Foto: Rød Ungdom

Demonstrantene ropte: 

«De vil ikke høre, 
sperr inne Støre»

«One, two three, four, 
we don’t want your fucking war» 

«Five, six, seven, eight, 
stop the killing, stop the hate»

UngdomshUs:

www.kvinnefronten.no www.ottar.as
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AKP.NO – AVISA TIL ARBEIDERNES KOMMUNISTPARTI

ABonnER på Akp.no!
Få avisa gratis i posten kvar månad. 
Send ein epost til redaksjonen@
akp.no.

KALENDER
 8. mars
Kvinnedagen!

 5.–14. mars
Ladyfest, 
Bergen og Oslo

 10.–11. mars
Stiftingslandsmøte, nytt parti 
Oslo

 10.–17. mars
Sharif Omar Khaled,  
palestinsk aktivist, besøker Norge
www.palestina.no

 16.–18 mars
Kvinnekonferanse Nei til EU
Suldal
www.neitileu.no

 14. april
Klassekampen
30-års jubileum for dagsavisa 
Aksjonsdag over hele landet

 13.–15. april
Nord-Norges sosiale forum
Bodø
www.nnsf.no

 20.-22. april
Stolt 07 – Nasjonal infokonferanse
Trondheim
www.skeivungdom.no

 26.–27. april
Uformelt ministermøte Nato, Oslo. 
Mobiliser. Det blir demonstrasjon

 1. mai
Arbeiderklassens kampdag! 

Tone Beate Windingstad jobber i et mannsdom-
inert yrke. Hun er automatiker (industri-
elektriker) og jobber på ulike arbeidsplasser. 
Verktøyprodusenter lager ofte reklamekalendere 
med nakne kvinner for å selge. Tone Beate fjern-
er dem.

Johan Petter Andresen 

– Hvorfor er du imot dem? 
 – En ting er at jeg synes det er nedverdigende at nakne 
og halvnakne damer skal brukes som blikkfang for å selge 
alt fra verktøy til maling. Men i tillegg er disse reklame-
kalenderene hovedkilden til en sexifisering av vårt visuelle 
arbeidsmiljø. Uten dem hadde det ikke hengt puppedamer 
rundt på arbeidsplassene.
 – Du er elektriker og har vært i atskillige garderober. Der er 
det en del menn som har «pin up-er» på skapet. Hva gjør du med 
sånt? 
 – Det jeg bryr meg om, er det som henger på verksteder, 
i spiserom, i kontrollrom og andre steder hvor mange fer-
des. Gutta tror ofte at de jobber på en mannsarbeidsplass, 
men glemmer alle de andre som stadig er innom verkstedet 
deres. Det er rengjøringspersonalet, sjåfører som kommer 
med varer, innleide fagarbeidere, ingeniører og mange flere. 
Mange av disse er damer, og det er også deres arbeidsplass.
 – Du har anmeldt flere firmaer som produserer slike kalen-
dere til Forbrukerombudet. På hvilket grunnlag?
 – Grunnlaget er at kalenderene er brudd på markeds-
føringslovens §1 som sier: «Annonsør og den som utformer 
reklame skal sørge for at reklame ikke er i strid med likever-
det mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns 
kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vur-
dering av kvinne eller mann.» 
 Når Forbrukerombudet vurderer kalenderene som ulov-
lige, viser de også til lovens forarbeider og praksis som sier at 
at det er et viktig moment i vurderingen om avbildingen har 
saklig sammenheng med det produktet det reklameres for. 
Reklamerer du for bodylotion, er det ikke unaturlig å vise 
naken hud. Men de færreste går rundt og bygger hus i net-
toen.
 – Du har vunnet fram flere ganger?
 – Ja. Alle kalendere jeg har anmeldt, har blitt stemplet 
som brudd på markedsføringsloven. Jeg har sendt inn kalend-
ere eller for eksempel «aprilpiken».  Vi ser nesten ikke slike 
kalendere lenger.

 

– Hva med engelske eller tyske firmaer som sender sine kalendere 
til norske kunder?
 – Utenlandske selskaper sender reklamekalendere gjen-
nom sine norske forhandlere. Disse er nødt til å forholde seg 
til norsk lov. Wurth f.eks, som er et stort internasjonalt kon-
sern, gir ikke lenger ut damekalendere i Norge. 
 – Hva synes du menn som er enig med deg, skal gjøre rundt 
omkring på arbeidsplassene?
 – Menn burde tenke over hvor mange damer som faktisk 
er innom arbeidsplassen deres, og tenke over at det ikke er 
hyggelig å åpne ei dør for å finne puppedamer på den andre 
sida. En er ikke alltid forberedt på det. Synes menn at det er 
så fint, så ta kalenderen med hjem og heng den opp der. La 
det som henger på veggene på arbeidsplassen, være noe som 
alle kan like å se på.

Aprilpikene  forsvinner 

slik gjør du
1. Tidlig på året er best, da kan du få 
stoppa neste års kalender.
2. Når du finner en puppekalender, 
riv ut en måned.
3. Få med navn og adresse på firmaet 
som har gitt ut kalenderen.
4. Skriv brev til Forbrukerombudet: 
«Jeg klager på denne kalenderen og 
viser til §1 i markedsføringsloven». 
Legg ved kalenderbildet.
5. Det er det hele.

Du kan gjøre dette via internett også. 
Da må du skanne inn kalenderbildet. 
Alt du trenger å vite, finner du her: 
www.forbrukerombudet.no

Tone Beate Windingstad 

Den 10. og 11. mars er det planlagt stiftelseslandsmøte for et 
nytt parti. AKP og RV har arbeidet for å forene de revolusjo-
nære kreftene og starte utviklinga av et nytt, revolusjonært 
parti i Norge. Rød Ungdom, AKP og RVs ungdomsorganisa-
sjon, har vært med i prosessen hele veien. 
 I begynnelsen av februar møttes ledelsene for AKP, RV 
og Rød Ungdom for å bli enige om forslag til dette landsmø-
tet. Mange komiteer hadde arbeidet på forhånd. Ledelsene 
kom fram til et felles forslag til program, vedtekter, ledelse 
og stiftelseserklæring. Alle forslag finnes her: www.akp.no og 
www.rv.no. Torstein Dahle blir leder, Ingrid Baltzersen og 
Ana Taylor Lopez blir nestledere. Rett før landsmøtet, hol-
der alle tre organisasjonene landsmøter for å vurdere om de 
er enige i forslagene fra ledelsene. 
 Hva barnet skal hete? Mange gode forslag diskuteres 
fortsatt i organisasjonene. Det er meninga at akp.no skal 
fortsette – med nytt navn – som det nye partiets avis. Du som 
leser dette og er abonnent, behøver ikke foreta deg noe.
 Det finnes valglover i Norge. De bestemmer bl.a. når et 
parti må være stiftet for å kunne stille til valg med sitt eget 

navn. Dette nye partiet stiftes i mars. For å stille til valg med 
sitt eget navn i 2007, måtte det ha vært stiftet i 2006. Så det 
går ikke. Men siden RV, som har rett til å stille lister,  går 
opp i det nye partiet, må det nye partiet stille til valg i sep-
tember 2007 som RV. 
 Fra 1. oktober bruker det nye partiet sitt nye navn.
 Det neste nummeret av denne avisa vil informere om  det 
som skjedde på  stiftelseslandsmøtet.
 En samling av de revolusjonære er et viktig skritt for å 
bygge opp et sterkere og større parti, som kan organisere, 
kamp mot pensjonsreform og krigsdeltakelse og for å bruke 
krefter på å påvise hvordan og hvorfor kapitalismen er et 
ødeleggende system for de aller fleste mennesker på jorda. 
Når en ser på hvordan penger til de grader går foran miljøet, 
haster det med å parkere kapitalismen.  
 Stiftelsen av det nye partiet i mars er bare starten. Det 
handler om å legge til rette for en utvikling som du, hvis du 
er interessert, kan delta i. Det trengs mange flere folk! Ta 
kontakt med RV eller AKP! 

10. og 11. mars er det stiftelseslandsmøte

Rød vALgALLIAnsE: 
22 98 90 50
www.rv.no

ARBEIdERnEs 
kommunIstpARtI: 
22 98 90 60
www.akp.no


