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RodOUngdoms Avis

Nr. 1-94

kr. 15,-
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st at
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roLes om Radio Nite Rocket
redaktor Rune Kjelldahls
forretningsimperium pa
side 5.
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Rod Ungdom er mot porno, kvinnekroppen er ikke en vare, et hol
eller en madrass. Menn trenger ikke proppe seg fulle av boler, ha
25 centimeter lang pikk og klare over 200 jokk i minuttet fora vmre
vellykka.
Rod Ungdom syns ikke det er "ekkelt" a pule, jenter trenger ikke
a vmre sote, tekkelige og lenka til kjokkenbenken.
Vi onsker at alle, jenter, gutter, kvinner og menn, skal vmre fri. Fri
til a bestemme over sine egne kropper og sine egne huer. Fri til a
bestemme over sine egne liv.
For a bli fri er vi nodt til a sass. Vi ma kjempe mot porno og
markedsregulert sex, mot dem som framstiller kvinner som
kjottstykker, lagt ut til salg p6 det frie markedet.
Vi ma sass mot puritanismen, mot dem som vil ha kvinnene
tilbake til oppvaskbenken og som mener at sex bare skal skje
innafor ekteskapet, under dyna.
Bade i pornoen og i puritanismen finner vi et kvinnesyn som virker
undertrykkende. I pornoen blir vi fortalt at kvinner bare skal vmre
kropp, kropper og kroppsdeler som er til for menns nytelse. I
pornoen er kvinner alltid klare for den forste og beste mannen
som vil ha dem.
Puritanismen forteller oss at kvinner heist skal vmre sote uskyldige huer. Kvinnekroppen er (dessverre) et nodvendig redskap for
a fode mannens barn, ellers er den bare i veien. For puritanismen
er kroppen noe som odelegger bildet av det rene, uskyldige
mennesket. Derfor ma den undertrykkes.
Det verken pornoen eller de puritanistiske tankene forteller, er at
kvinner (og menn) er hele mennesker med folelser, mennesker
med bade kropper og huer.
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Bruk OL ilden til noe fornuftig...
Tenn pornobal

4,4144
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Siden sist-redaksjonen har ikke for vane a trykke resolusjoner. Men denne
gangen kommer vi til a gjore et unntak. For pa Oslo Rod Ungdoms arsmote
ble det vedtatt en resolusjon som er bade klinkende klar og fullstendig i var
and.

I kjolvannet av Rod Ungdoms julekampanje mot H&M sine
pornoplakater oppfordrer vi alle aktivister til varme opp til 8. marsfeiringa: Bruk de to OL-ukene til a brenne olympiske pornobal!

"Oslo ROd Ungdom sitt arsmote tar sterk aystand fra Oslo-politiets terrorangrep pa Blitz. Politiets unnskyldning for dette harreisende angrepet, var visst
nok noen bagger de hadde surret bort utenfor Blitz.

Oppskrifta er enkel:
- Ta med en del kamerater, vmr mange nok til a kunne sta i mot
eventuelle provokasjoner.

Snuten okkuperte Blitz, og begynte a lete i arkivskap, inne i datamaskiner, i alle
skap og skuffer. Men ingen bagger ble funnet. Dermed gikk den uniformerte
pobelen berserk. I seks timer bedrev de herverk pa Gustav Blits sitt gjerde. Et
gjerde de forovrig stjal for a skjule bevisene.

- Storm inn i ei sjappe som selger pornoblader og riv med dere det
som er av porno.
- Lop ut av sjappa og kast bladene pa bakken.

"Oye for Oye, gjerde for gjerde", tenkte Gustav, og ringte opp noen av de skitne
vennene sine. Dermed bar det av sted til svarteste vestkant, hjem til gjerdetyv og
overoppjuler i Oslo-politiet, Ellen Holager Andenes.

- Hell p6 (mye) bensin og tenn p6 med OL-fakkel eller fyrstikker.
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Sta pa Gustav

Vi vil ikke legge oss opp i den latterlige krangelen rundt den/de
olympiske ilden(e), men vi ser ikke noen annen fornuftig bruk av
OL-ilden enn 6 tenne p6 pornobal.

LI

A A

Ansvarlig Utgiver: Jo Ryste
Ansvarlig redaktor: Roger Emanuel Bell
Redaksjon dette nummer: Kaia Storvik Hanssen,
Ola Smith-Simonsen,Maren Swbo, Elling Borgersrud
og Karl Refstad.
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Sj01 om gjerdet til Ellen var mye darligere enn Gustav Blitz sitt opprinnelige,
var det bedre enn ingenting. Arbeidet med a demontere gjerdet startet. Mens
Gustav og vennene hans jobba med gjerdet ble de overfalt av gjerdetyvens
betalte boiler. Gustav selv kom seg unna, men vennene hans ble kidnappet.
Heldigvis kom de til rette dagen etter uten varige men.
Oslo Rod Ungdoms arsmote vii stotte Gustav Blitz sin kamp for a fa tilbake
gjerdet sitt. Vi vil ogsa gi moralsk og praktisk stOtte for a fa gjerdet pa plass
igjen. Vi haper ogsa at det neste gjerdet vii vxre tilstrekkelig sterkt slik at
uniformerte pt bler og gjerdetyver ikke klarer a fjerne gjerdet igjen.
Blitz far Oslo ROd Ungdoms stOtte, bade i kampen for fortsatt vaffelspising i
Pilestredet, og for et gjerdet som holder den uniformerte pt belen ute."
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Nazister er
terrorister
2. juledag ble det aksjonert mot den nynazistiske radioen Radio Nite Rocket i Oslo. 4.juledag
var Boot Boyleder Ole Krogstad og ble intervjuet . Etter intervjuet gikk Ole Krogsatd ut
Over til venstre: Noen av de 3000 som moue opp i demontrasjonen mot Radio Nit
Rocket 14.1.93. Over: Rune Kjelldahl forsaker a rydde opp etter at han hadde besok
pd studio i romjula

sammen med ca. 20 andre naziskins og angrep Blitz med Hagler og Molotovs.
Angrepet viste at nynazistene na apent
har tatt skrittet over i terroristenes rekker (na har vi visst at de var terrorister
lenge, men na er det Apent for alle).
Det viste ogsa at forbindelsene mellom nynazistene og Radio Nite rocket
er nmre. Radio Nite Rocjket er en
nazistradio.
Som et svar pa dette bestemte folk fra
Blitz, Rod Ungdom og SOS-Rasisme
at vi matte reagere mot Nite Rocket.
Derfor bestemte vi oss for a lage en
demonstrasjon -med krav om at Nite
Rocket skal tas av luften. Under mobiliseringen merket vi at endel folk var
redde for hva nazistene kunne finne
pa. Bedre blei det ikke av "terroroppslag " i alle aviser. der stod det at
nazistene skulle angripe oss og at bare
idioter ville ga i demonstrasjonen.
VArt svar pa dette var flere lopesedler
og flere plakater. Siden vi ikke kommer ut i avisene med det vi mener, er
det eneste vi kan gjore a snakke med
folk.
Fredag 14.1 skulle demonstrasjonen

vwre. Vi var litt usikre pA hvor mange
som kom til a komme. Det var riktignok delt ut mange lopesedler, men
"terroroppslagene" gjorde oss litt usikre. Tidspunktet for demonstrasjonen,
fredag kveld klokka 20.00 er jo heller
ikke det beste, trodde vi. Men pa
Yougstroget klokka 20.00 alone vi
mellom 2 000 og 3 000 folk som
mente det samme som oss. Nemlig at
Nite Rocket er en nazistradio.
Nwr 3 000 folk hadde matt opp for a
vise aysky. Det var helt klart at vi bare
kan glemme nazistenes trusler tidligere i uken, for vi eide og eier fremdeles gata. Vi ble jo heller ikke akkurat
lei oss heller nar vi fikk vite hvordan
IQ-geriljaen (nazistene) hadde prod
a forberede seg.
De hadde stilt seg opp utenfor politistasjonen pa Oslo Sentralbanestasjon
og begynt A dele ut koller o.l. til vennene sine. De som unngikk A bli arrestert tok for sikkerhets skyld med seg
vapene sine og vandret opp Karl
Johans gate. Dette gjorde de mens det
var stappfullt med poiliti i byen. Det er

nesten sa en skulle tro at samla IQ hos
nazistene er lavere enn frekvensen Nite
Rocket sender pa.

Rune Kjelldahls forretninger

I avisene sto det etterpa at politiet
hadde mOtt opp mannsterkt for A passe
pa oss. PA oss som gikk i demonstrasjonen virket det noe annerledes. For
det politiet gjorde var a passe pa resten
av byen. De var redde for oss.

Radio Nite Rocket har en historie under andre navn.

Men det var ingen anti-fascister som
laga beak. Demonstrasjonen var en
kjempeseier. Det som TV2 pa forhand kalte "Slaget om Oslo", ble ikke
noe slag, det ble en paradeseier for
kampen mot rasisme og fascisme.
Redaktor i Nite Rocket Rune Kjelldahl,
som hadde lovet en stor rasistisk motdemonstrasjon tuslet alene bak toget.
Han var sa patetisk der han gikk, at vi
lot han vxre fullstendig i fred. For jeg
mener, hvem gidder A trakke pA maur,
med vilje?
KARL REFSTAD
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Radioen ble ft rst startet opp som en foreningsradio
for Sagene MC og het Radio MC. Seinere skiftet
radioen navn til Radio 2.
Leder for radio 2 var Frank Barli, og
en av programlederene var Rune
Kjelldahl. I 1992 gikk Radio 2. konkurs, og i begynnelsen av 1993 kom
Radio Nite Rocket pa luften.
Rune Kjelldahl er en mann med mange
jern i ilden. Han driver noen private
selskap og er styreformann i endel
andre. Som dere kommer til A se driver
Rune Kjelldahl business pa kanten av
loven.
Vi tar utgangspunkt i "Radio Nite Rocket". Denne radioen er eid av Sagene
MC, og konsesjonen for a drive radio
tilhorer denne klubben. Det som er

spennende med Sagene MC er at Norsk
Motorcykkel Union, som prover A registrere alle motorsykkelklubber, aldri har hot om klubben. Forklafingen
pa dette mysteriet sto i Aftenposten
22.1.94. For programleder i Nite Rocket, Bent Skarelov kan ayslore at Sagene MC er en sovende klubb, og uten
en forening kan de ikke drive radioen.
For A gjOre dette enkelt: Sagene MC
fins tydeligvis ikke, og er bare et delcke
for at "Brune" Rune Kjelldahl skal fa
drive radio.
Videre er det satin at ansvarlig redaktOr og leder av styret for Radio Nite
Rocket heter Rune Kjelldahl. Na be-
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PAKKE HAKEKORS I BOMULL
Historian om en nwrradio
Natt til 25 oktober 1993 sendte en nwrradio i Oslo utdrag
fra en tale av Hitler. Nrradioen var Niterocket og proHitlertalen ble sendt i forbindelse med
en konferanse om
innvandringsmotstand i Oslo. Konferansen fant sted pa Haraldsheimen pa
Sinsen. Med talen fulgte en oppfordring til "alle gode nordmenn som er
glad i sitt land" om A besOke
konferransen.
RedaktOr Kjelldahl forklarer episoden
med at det bare var et "gag". det samme
gjaldt en halvtimes tale av Axel Breian,
den norske forening ca et dogn senere,
telefonintervjuer med Jan HOegh FLP,
Hellandsvik den norske forening og
Hege softeland alt i kjOlvannet av hva
som hadde skjedd pA Haraldsheimen.
Allerede for Haraldsheimen var stasjonen prega av propaganda fra gamle
gubber pa ytterste hOyre flay. da
Trefall ikke kom til ordet pa
youngstorvet i september i forbindelse
med valgkampen fikk han istedet en
times taletid pa Niterocket. Dette Onsket Runebrune for A bevare ytringsfriheten og demokratiet. Om
utloddingen av KKK t-skjorter ogsa
var for A fremme frihet og demokrati
vii ikke rune si noe om.
Et demokrati som omfatter alt fra boot
boys til Fedrelandspartiet hares jo lint
ut. Hvis noen skulle foie at de ikke
fikk si det de ville offentlig var det
bare A titte innom studioet i Dronningens-gate A fa den tid de trengte. Spesielt hvis grunnen til sensur var "voldselementene og kommunistene i Pilestredet".

Frihet er Runes overordna mal, ifolge
han selv bestar Oslos befolkning av
10% muslimer og byens styringsorggynner det a bli komplisert. For lokalene Nite Rocket sendte fra, var leid av
et selskap som heter "Oslo og Follo
Teleformidling". Eier av dette selskapet het Rune Kjelldahl.
NAr Radio Nite Rocket ble kastet ut av
lokalene sine i Dronningensgate 8 B
26.1.94 , var dette fordi at Oslo og
Folio Teleformidling ikke hadde betalt husleie pA over 7 maneder. Gjelden til gardeier var pa 153 000 liar
Nite Rocket ble kastet ut. I tillegg har
de gjort sa stor skade pA huset at regningen kommer til A oke med 100 000
kroner.
Oslo og Folio Teleformidling har ogsA
andre svin pa skogen. Sommeren 1993
kjopte Rune 12 PC'er til 230 000
honer via selskapet sitt. Disse lot han
vxre A betale. Nar Bedriftssystemer
A/S som hadde solgt PC'ene ville ha
betaling, gjemte Rune Kjelldahl
PC'ene og nektet a betale. Samtidig
opprettet han et nytt selskap, "Total
Leasing A/S". Dette selskapet har som
formal A samle kapitalvarer (eksem-

gramleder var Rune Kjelldahl. Talen ble senere forklart
som en snill, harmlos spok.

aner ligger flate for disse og gatas
parlament. For en vanlig nordmann er
det derfor meget vanskelig A utove
demokrati og ytringsfrihet i hovedstaden. Runes paranoide virkelighetsbilde
er heller ikke fremmed for programleder Berit Skarlov. Berit har start spent
fram som nynazist og medlem av den
lyssky organisasjonen Zorn 88. Likevel bedyrer hun at hun er av den snille
sorten nazist. Ikke like snille er hennes
kontakt med en flokk pappagutter i
Trondelag, Djery som driver med kartlegging av antirasister.
Rune og Befits felles venner i Boot
Boys og Ariske Brodre fra Tonsberg
er vel heller ikke av sorten snille nazister. Natt til 29 December 1993 angrep denne forfylla gjengen Blitzhuset
med brannbomber, signalskudd og
hagle. Vorsspielet ble holdt i studioet
til niterocket der Ole pottit Krogstad
fra Boot Boys var kveldens
intervjuobjekt. Angrepet var en hevnaksjon etterat antirasister hadde Odelagt litt utstyr i Dronningensgate to
dager tidligere.
14 januar 1993 ble det moblisert til en
stone demonstrasjon mot radioen.
Drikkekameratene som hadde skutt
mot Blitzhuset to uker tidligere var na
pa vei inn til Oslo for a forsvare
propagandaradioen sin. sjanglende
mellom Expressen pub og
Dronningensgate 8b ble de til sin store
overaskelse stoppet av lovens klamme
arm. Beslaget ble pA et dusin forskjellige slagvApen blandt annet
motorsagkjeder og chakoer. Andre
brodre kom ikke lenger enn ut av
togkupeene pa Oslo S for det bar rett til
Gronland for ulovlig vapen besittelse.

HaELP!!

BLITZHUSET
BRENNER!!

Den kjente nynazisten Ole Krogstad ble intervjuet pa Radio Nile Rocket .* noen nynazister provde a kaste brannbomber pa

Blitz. Heldigvis var de darlige til k kaste, og holdt pa a brenne opp sjOl

En bil ble ogsa stoppet pa svenske- har ikke virket inn pa motstanden mot
grensa med brannbomber. Dette levradioen. Demonstrasjonen 14 januar
ner liten tvil om at radioen betyr mye
med 3000 deltagere viste hva folk
for ytterste hOyre om ikke annet sa har
mente om nazistenes ytringsfrihet.
den symbolverdi.
Hakekors er hakekors selvom det pakkes i bomull.
Ifolge kjelldahl og SkarlOv har deres
kontakter med diffuse bander ingen"Norge skal vxre hvitt og norskt for
ting A gjore med radiostasjonen og hva
nordmenn."
som gar ut pa lufta. Forklaringer om
"Fargede personer er mer markante
snille nasjonalister og harmlose vitser
enn oss andre-de har sa annerledes

kultur."
"Alle fornuftige mennesker er for
innvandringskontroll"
"Det gfir an a stemme fedrelandspartiet uten A were svin. Wade jeg og
Berit stemte FLP ved forrige valg"
Sitater fra Rune Kjelldahl,november/
december 1993

pelvis PC'er) og eiendom, for seinere
A leie ut eller selge dem. Det er ikke
sikkert at Rune Kjelldahl har gjort noe
direkte ulovlig, men for meg ser det ut
til at Rune Kjelldahl har opprettet
dekkselskaper for A snyte. Det lukter
Okonomisk kriminalitet av Rune
Kjelldahl sine business-opplegg

leietaker i Dronningensgate 8 (dvs.
den formelle leietakeren av studioet til
nite Rocket), 26.1-94 ble Radio Nite
Rocket kastet ut av studioet fordi Oslo
og Follo Teleformidling skyldte huseieren Andenws eiendom 153 000 i
husleien.

Kjeldahl. Na skal ikke jeg pasta at
Rune Kjelldahl deltok i disse angrepene, men at han har relasjoner (forbindelser) til miljoet som gjorde det,
kan det spekuleres i.

RUNE KJELLDAHLS
IMPERIUM:

Bedriftssystemer har ogsa et krav pa
Oslo og Follo Teleformidling pa 230
000 for manglende betaling av 12
PC'er

"Sagene MC"
Eier av Radio Nite Rocket og
konsesjonshaver. Styreformann er
Rune Kjelldahl. Sagene MC er en
papirklubb som ikke har noen annen
aktivitet enn A eie Nite Rocket

"Total Leasing A/S"
Eier og styreleder er Rune Kjelldahl.
Firmaet har adresse pA Sondre Hallangen, 1464 Fagerstrand.

"Radio Nite Rocket"
Nynazistisk nwrradio i Oslo. Ansvarlig redaktor og styreformann er Rune
Kjelldahl. Holdt til i lokaler eid av
Oslo og Folio Teleformidling.
"Oslo og Folio Teleformidling"
Dette firmaet er foruten A vxre et av
Rune Kjelldahls firma, ogsa tidligere

Selskapet ble stiftet 18/7-93 og registrert i foretaksregisteret i BrOnn0ysund 22/10-93.
Firmaets formal er: "Oppkjop av
kapitalgjenstander, herunder fast eiendom. Opparbeidelse av disse gjenstandene eller eiendommene for seinere utleie, leasing eller salg.
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Bilen til Rune Kjelldahl, en Chevrolet
Pickup 84. modell er eid av dette firmaet (registreringsnr. pA bilen er forOvrig DF 85953).
Stedet A/S
Styreformann pa Stedet A/S i 1993
var Rune Kjelldahl. Na har imidlertid
Stedet fatt nye eiere fra 1.1.94 og har
beklaget de forrige eiernes tilknytting
til Nite Rocket, og det nynazistiske
miljoet.

KJELLDAHLS
OBSKURE VENN
En av Kjelldahl gode venner heter
Tato-Tom. Tato-Tom er en fyr som
har drevet en bakgardstatoveringssjappe pA Strommen og har blitt intervjuet i Natt og Dag. Tato-Tom eier en
stor fin amerikanske Van. Van'en er
svart, og er utsmykket med odelsruner.
Bilen ble brukt i flere angrep mot
homofile for et par Ar siden. Blant
annet ble bilen brukt i et angrep pa
homsestedet "Den Sorte Enke" i Oslo.
Denne Van'en blir na brukt av Rune

PIPPI

Tato-Tom er i tillegg en mann som har
blitt nevnt i forbindelse med Ku Klux
Klan (KKK) aktivitet pa Strommen.
Rune Kjelldahl selger KKK - T-shirts
pa "Nite Rocket". Kjelldahl kommer
akkurat som Tato-Tom fra StrOmmen,
og det er ikke direkte usannsynlig at
Kjelldahl har kontakt med det som er
av KKK-miljo der.
Nar Kjelldahl prover a framstille seg
som en vanlig fyr som liker A provosere, er ikke det sant. Kjelldahl har en
bred kontaktflate i de hoyreekstreme
miljoene (se den andre artikkelen), og
er mer involvert i rasistmiljoene enn
han vii innromme. MM pastand er at
Kjelldahl er rasist, og jobber bevisst
gjennom Nite Rocket for A spre
rasistpropaganda.
KARL REFSTAD
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u rderne
- et folk uten land
Kurderne er et av de fire stOrste folkeslagene i Midt-Osten. Det

vel ikke kalles en minoritet, sann som f. eks. samene i Norge.

vil si at det er litt i overkant av 30 millioner av dem. Trass i dette

StOrstedelen av kurderne bor i Kurdistan, der de er i klart fler-

er de i mindretall i alle de statene de bor i. Kurderne kan allike-

tall. Og de er okkupert.

net holde dem nede pa, har vwrt ved
undertrykke deres fOlese av A Whore
et folk. I Tyrkia fornektes endog
kurdemes eksi stens.

Det omradet som kurdeme refiner som
sitt, er fordelt pa fern land: Tyrkia,
Iran, Irak, Syria og tidligere Sovjetunionen. Kurdeme har levd under forskjellige forhold i de forskjellige
landa. I Sovjet har kurdeme hatt det
like bra, eller like &lig som de fleste
andre. I Syria har forholdene vxrt
verre, men de kan allikevel ikke sammenlignes med tilstandene i Irak,
Tyrkia og Iran.

Kurdistan utgjor omtrent 1/3 av den
tyrkiske statens omrade. Under 1.
verdenskrig var det ottomanske Tyrkia alliert med Tyskland. Etter krigen gjorde tyrkeme oppror, og monarkiet ble i 1923 omgjort til en ettparti stat. Like etter ble de innvadert
av grekeme. Under den blodige striden mot grekeme brukte tyrkeme
kurdeme som sine allierte, fordi de
alle sammen var muslimer. Men etter
seieren fikk ikke kurderne det lokale
indre selvstyret de var blitt lovet. De
gikk derfor til oppror i 1925. OpprOret ble brutalt slatt ned.

En god del kurdere har flykta og
bosatt seg i Europa. Men selv om
Europa har tatt imot en del kurdiske
flyktninger, er det lite stOtte A fa i det
demokratiske Vest. Tyrkia, det landet der det bor flest kurdere, er medlem av NATO. Det vanlige svaret fra
vestlige ledere er at de "forstar det
kurdiske problemet, men Tyrkia er
en viktig NATO-samarbeidspartner."
I tillegg er det sa.'nn at bade Eufrat og
Tigris renner gjennom tyrkisk kurdistan. Tyrkia holder pa A bygge Jammer for A samle opp vannet. De bedyrer dyrt og hellig at de bare skal fylle
opp magasinene sine, og ikke har
tenkt til a stoppe vanntilforselen til
Midt-Osten. Men det kan tenkes at
NATO synes det hadde vxrt all right
A sitte pa vannkrana til de landa sorn
kontrollerer storstedelen av verdens
oljeproduksjon.
Kurdeme har felles sprak, felles historie, felles okonomi og de bor pA et
geografisk avgrensa omrade. De har
ogsa felles kulturbakgrunn. Dette gj or
dem til en nasjon, som har rett til A
bestemme over sitt eget land. Den
eneste rnaten okkupantene har kun-

Mustafa Kemal Ataturk, det nye
Tyrkias grunnlegger og leder, hadde
to hovedmal med den politikken sin.
Tyrkia skulle modemiseres, og det
skulle bli et etnisk helhetlig land.
Tyrkemes imperialisme har rammet
flere folkeslag. Alle minoriteter matte assimileres til A bli tyrkere. Den
tyrkiske grunnloven annerkjenner
religiose minoriteter, men ikke etniske minoriteter.

Den kurdiske gerijaen har kontroll over store deter av fjellomiluiene i Kurdistan

RIU

"Det finnes intet kurdisk folk, ingen
kurdisk kultur og inget kurdisk folk."
sa den tyrkiske presidenten Gemal
Giirsel i 1960. 23 ar seinere, i 1993,
uttalte Tyrkias president Silleyman
Demirel: "Vi har intet kurdisk problem." Hvis det ikke eksisterer noe
kurdisk problem, hvordan kan det da
ha seg at det blir drept 50-70 personer
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Kvinner i Kurdistan
Tradisjonelt har den kurdiske kvinnen vwrt utsatt for en sterk undertrykking av de
4)3/dale familieforholda. Kvinnene har mattet tale en underordna stilling uten
mulighet til kontroll over sin egne liv. Ved hjelp av religion og "tradisjoner" har
kvinnene Hitt holdt tilbake. PA den andre sida er det de kurdiske kvinnene som har
ivaretatt det kurdiske spraket og kulturen.
Kurdiske kvinner undertrykt pa flere
miter. Kvinneorganisasjonen YKD,
Patriotiske kvinners forening, sier det
pa denne maten:

Tyrkiske soldater iferd med el trakkasere kurdiske kvinner

i sammenstot i tyrkisk Kurdistan liver
dag? Dessuten befinner halvparten av
den tyrkiske hwren seg i Kurdistan.
Det finnes ogsfi et landsbyvaktsystem,
og den tyrkiske staten har opprettet
egne spesialstyrker som brukes mot
den kurdiske sivilbefolkningen. Men
for den tyrkiske staten eksisterer det
ikke et kurdisk problem. De hevder at
det hele bare dreier seg om et par
tusen terrorister.
En annen Arsak til at Kurdistan blir
holdt i et slikt jerngrep, bade av Irak,
Tyrkia, Syria og Iran, er de rike forekomstene av forskjellige naturressurser. 10% av verdens
oljeproduksjon fore& pa kurdisk
omrade. I tillegg har de store forekomster av uran og andre metaller.
Men viktigst av alt er kanskje vannet.
I Iran har det i en kort periode rundt
1946 faktisk eksistert en fri kurdisk
stat. Men den ble raskt slAtt ned av
den iranske hxren. I 1979 var kurderne med pa a styrte sjahen, og de ble
i den forbindelse lovet lokalt selvstyre. Loftene ble brutt, men oppror fra
kurdernes side tvang Ayatholla
Khomeinis styre til a forhandle med
kurderne. Det viste seg imidlertid at
kurdernes forsok pa selvstyre inspirerte andre minoriteter, og dette fantes det ikke rom for i den nye islamske republikken. I 1980 ble kurderne
offer for en ny militier aksjon som
endte i full krigstilstand.

Saddam Husseins styre sine kjemiske
vapen mot sivile kurdere i byen
Halabaja. 5000 kurdere ble drept.
Omverdenen ga uttrykk for sin avsky, men ingen gjorde noe. Kort tid
senere, da USAs interesser i Kuwait
ble truet av Iraks invasjon, mobiliserte de hele Vesten i lopet av et par
timer. Irak ble bombs tilbake til steinalderen. Da Gulf-krigen sluttet, oppfordra USA kurderne og andre grupper til a styrte Saddam Husseins styre. De loyte eventuelle opprOrere sin
fulle stone. Men da kurderne gjorde
oppror, trakk de lovnaden om stotte
tilbake, og nok engang ble tusenvis
av kurdere slakta ned mens omverdenen bare stod og sa pd.
Kurderne har i mange Ar fort en kamp
hvor tapene har ywrt stone en seirene. Men na gar kurderne framover. I
Tyrkia er det PKK, det revolusjonxre Kurdiske Arbeiderpartiet som leder kampen mot imperialismen. De
vinner seier pA seier. Snart kommer
det kurdiske Kurdistan til a verre noe
annet enn en dram. I Norge er det
mulig A stotte kurderne i xxx. Knus
de fascistiske statene som undertrykker det kurdiske folket! Leve den
kurdiske kampen for frihet og
sjOlbesternmelse!

"1) \Tart land har vxrt kolonisert og
utbytta i Arevis. \Tart folk har aldri
kunnet bestemme vAr egen framtid.
Fors* har blitt gjort pA A odeleggeog
to fra oss vAr kultur og kunst. Folket
vArt har aldri kunnet uttrykke seg sjol
og sin faktiske eksistens. ForsOkene
over hundrevi av Ar pA A odelegge oss
har vistoss at wart problem er var
nasjonale identitet. Det betyr at vi
som kvinner ikke kan fjeme oss fra
situasjonen til var nasjon. Vi vet at vi
ikke kan vxre frie for vArt hjemland
er fritt, og at vart hjemland ikke kan
bli fritt for vi er frie. Vi har altsa et
problem med var nasjonalitet.
2) Vi opplever foydal og kapitalistisk
undertrykking enda sterkere. Som
arbeidende kvinner utgjor vi en kilde
for billig arbeidskraft pfi de omracle-

ne vi er aktive. Vi far nesten ingen
ting for arbeidet vArt som blir benytta
i produksjonen. vi er altsA utsatt for
massiv utbytting. De arbeidende
kvinnene i storbyene blir utsatt for
enda mer intensiv utbytting, under
enda verre arbeidsvilkar. Kvinner
som arbeider hele dagen pA jorda er
palagt A bruke sine siste krefter pfi
husarbeid pa kvelden. Til gjengjeld
for sin arbeidskraft far kvinnen en sa
lay inntekt at det er umulig a overleve
pA den. Vi legger altsA spesiell vekt
pa problemene til arbeiderklassen.
3)1 tillegg til de to ovennevnte formene for undertrykking og utbytting
kommer den grunnleggende av kvinner i deres rolle som kvinner. Kvinnen har alltid Mitt nedvurdert eller
gjort til en annenklasses borger og
hennes arbeidskraft har blitt
skruppellost utbytta, hvis hun ikke
ble til en pyntedukke i et palass.
Hverken politikk, lederskap eller produksjon blei overlatt henne. I smrde-

leshet blei hennes utvikling, hennes
muligheter til a uttrykke seg sjw1hindra av mektige krefter - alltid menn innafor og utafor familien. Sammenligna med kvinners stilling generelt
er kurdiske kvinners problemer enda
stone. Herskeme forbyr oss A prate
vart eget sprak. Varundervisning fore& pA et fremmed speak. Den kurdiske kvinnen blir fremmedgjort fra
sitt eget sprak. De primitive normene
som raider har merka folk djupt. Here
styresmakter har delt vart land, og
mange krefter styrer ogsa kurdiske
kvinners liv. For bykvinnene er problemene enda mer omseggripende.
Sosialiseringsprossesen stir som en
vegg framfor dem. Kapitalismen bringer med seg en fattigsliggjOring av
kjwrligheten og alle andre
mellommenneskelige forhold. Den
tvinger ogsA fram nye familieformer
- som ikke er tjenlige i den sosiale
kampen. "

Kurdernes kamp
i gar, i dag, i morgen!

Dagsseminar 12/2

KAIA STORVIK

Kurderne i Irak har vert mye fram i
media de siste par Ara. I 1988 brukte
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Kr gen mot
Iturclerne
De siste kene har den kurdiske kampen for nasjonal
frigjoring har kommet pa dagsorden. I Kurdistan blir
det na fOrt en vxpna kamp for et fritt Kurdistan. I
ledelsen for denne kampen star Kurdistans Revolusjonwre Arbeidserparti, PKK. Rebell har mitt en kurder
med god kjennskap til PKK og den kurdiske
frigjoringskampen
Rebell: Beskriv forholdene i Kurdistan i dag, og styrkeforholdet
mellom den kurdiske frigjoringsbevegelsen og den tyrkiske staten.
"ALP": Akkurat na forer Tyrkia en
skitten krig mot kurderne. Gjennom
hele historia til den tyrkiske stat, fra
den ble dannet i 1920, har de benektet
kurdernes eksistens. De har provd A
assimilere oss, de har tvangsflyttet
oss, de har torturert oss, de har forbudt vart sprak. I kurdistan er det
tillatt a snakke engelsk, fransk, tysk,
eller et annet offisielt spralc som blir
snakket i verden, men du kunne ikke
snakke ditt eget speak, kurdisk. Det
var ikke mulig a finne en fredelig
losning pA det kurdiske konflikten
med Tyrkia. Vi hadde ingen makt, vi
hadde ingen styrke for a snakke med
Tyrkia. Derfor tok PKK opp den
revolu sjonwre kampen i 1984.
I fjor gikk PKK, for a fa en fredelig
losning pa konflikten ut i en ensidig
vapenhvile fra 20 mars til 15 april,
rett for Newroz feiring. Denne ble
senere forlenget, og varte i ca. 83
dager. I begynnelsen hadde PKK ikke
stilt noen krav til den Tyrkiske stat,
for a fa dem til forhandlingsbordet.
Men Tyrkia svarte med bomber. De
har bombet landsbyer, tvangsflyttet
folk, de har drept geriljasoldater. SA
etter 83 dager matte PKK ta opp
kampen igj en.
Akkurat na prover den tyrkiske staten A fa USAs og de europeiske landenes stotte bak seg. PA denne maten
prover de A lose konflikten med
midler. De tenker ikke pA fredelige lOsninger sA lenge de ikke nodt,
sa lenge de er sterke. Mange hundre
landsbyer blir bombet. Bare i 1993 er
det offisielt 4000 drepte i Tyrkia, de
virkelige tallene er nok hoyere. De
prover ikke finne en losning i det hele
tatt, de prover a ordne opp med militwre. Deres grusomheter kjenner in-

Mao Zedong sa, om jeg husker rett, at
geriljaen er fisk og folket er vann.
Fisken kan ikke leve uten vann, og
geriljaen kan heller ikke leve uten
folket. Hvis geriljaen ikke hadde hatt
folkets stotte villen den ikke kunne
kjempet for kurdistan. Det er heller
ikke bare de 15000 geriljasoldatene
som teller. Mange hundretusen mennesker er med i det vi kaller militsen.
De er ikke geriljasoldater, de jobber
ikke hele tiden, men de er der, klare
til A gjore oppdrag og hjelpe geriljaen. Dette er folk som hele tiden hjelper geriljaen.

gen grenser. Men pa den andre siden
har geriljaen aldri vwrt like sterk som
den er na. PKK har omtrent 15000
geriljasoldater, og man kan komme
opp i 30000 for slutten av 1994.

Rebell: Kan man si at hovedtaktikken til den tyrkiske hferen er
A tomme havet for vann slik at fisken skal do, A sette det kurdiske
folket opp mot PKK og geriljaen?

Dette er grunnen til at man satser pa
bygge opp geriljaen; det finnes ingen
andre losninger. Tyrkia skjonner ikke
noe annet enn denne styrken. Det er
bare gjennom den militxre krigen vi
kan fa Tyrkia til forhandlingsbordet.
Noen steder i Kurdistan er nesten
frigjorte, der geriljaen dominerer. Om
kvelden kan ikke tyrkiske soldater ga
ut av basene sine. Men det er farlig a
frigjOre disse omradene og provinsene helt alckurat IA, for da kommer
Tyrkia til A bombe dem solider og
sammen.

"Ali": Ja, det er det Tyrkia prover A.
gjore. De bomber landsbyer som hjelper geriljaen. De gjor mange umenneskelige ting fora fa dem til A flytte,
enten ved egen vilje eller ved

tvangsflytting. Dette er den ene metoden. Den andre metoden kaller vi
landsbyvoktere. Dette finner man ikke
andre plasser i historien. Det er for A
splitte opp et folk. Dette viser at Tyrkia ikke kjenner noen grenser for A
lose konflikten. De gar langt nar det
gjelder landsbyvakter.
Det er ikke sA veldig mye industri i
Kurdistan, folk flest lever av jordbruk. Etter hvert er ikke jordbruket
nok for A forsorge hele familien. Folk
blir fattigere og fattigere. Tyrkia prOver a utnytter dette. Folk er fattige, og
Tyrkia undertrykker dem hele tida og
torturerer dem, for at de skal ta opp
vapen A kjempe mot geriljaen. De er
Okonomisk svake. De kan ikke gjore
noe annet, de har ikke mye til valg.
Tyrkia prover A splitte folket. De gir
landsbyvaktene hOy lonn, vapen, slik
at de skal jakte pA geriljasoldater,
eller bli med regjeringsstyrkene under deres jakt. De skal hjelpe dem.
Rebell: Tidligere var det problemer med at de forskjellige klanene

i Kurdistan sto mot hverandre, og
skapte splittelse. Er dette noe problem i dag, og hva gjor i sa fall PKK
med dette?
"Ali": Tyrkia har hele tida forsOkt A
fAldansledere til a arbeide mot kurderne. De ga dem penger og gayer, og pA
denne maten kjopte de klansledeme,
og hele klanen fulgte med dem. Det
kurdiske samfunnet var Litt tilbakestaende og klanene var dominerende,
sa de styrte kurderne pa denne maten.
Seiv i dag vil Tyrkia brake denne
metoden. De har f.eks. samlet syv
ldansledere som har matt statsministeren og andre ministre for at de skulle
arbeide mot PKK.
Men denne metoden virker ikke lenger. Klansledeme far veldig stor frihet i omradene sine, og de far vapen.
Og hvis de har problemer med spesielle personer loser de dette seiv. De
bare slcyter dem. Noen avklansledeme
drepte mange soldater, men de ble
ikke stilt for retten, fordi de godtok

Rebell: Du snakker om 15000 til
30000 geriljasoldater, mens den
tyrkiske haeren har omlag en million mann, og de har overlegene
vapen. Hvordan har PKK tenkt
oppheve dette styrkeforholdet?
"Ali": Man kan ikke sammenligne
militxret og geriljaen pa den maten.
De har helt forskjellige stillinger. Geriljaen kan ikke finnes et bestemt sted,
de ma bevege seg hele tida. Mens
militxret har faste baser. Hvis man
bare sammenligner dem tallmessig,
vil den som er stOrst alltid vinne. Den
tyrkiske ha2ren har ikke god moral,
de star ikke for det de kjemper for, de
er i krigen fordi de ikke har noe annet
valg, de har ikke lyst A kjempe.
PA den andre siden har du geriljasoldater som seiv har valgt A ga i krigen,
og de vet hva de star for og hva de
kjemper for. For det tredje kjenner
den tyrkiske hwren ikke de kurdiske
omradene godt, i motsetning til den
kurdiske geriljaen. Mens den tyrkiske hwren blir motarbeidet av folket,
slutter folk opp om geriljaen.
PKK har over 15 000 geriljasoldater og flere store omrader av Kurdistan er nesten helt frigjorte
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Til venstre: Kurdiske flyktninger kaster
stein pa tysrkiske soldater

de samarbeider med den tyrkiske regjeringa. SA hvorfor skulle det
kurdiske borgerskapet risikerer sine
navxrende inntekter? SA jeg vil ikke
tro at kampen tjener det kurdiske borgerskapet.
Rebell: PKK blir ofte beskyldt for a
were en terroristorganisasjon.
Hvordan vil du besvare disse anklagene?

samarbeide med Tyrkia. Mange gjor
det fremdeles. Na bruker de sin makt
mot folk, ell'er personer de har konflikter med. De bruker den friheten de har
fatt fra staten.
Men kurdeme er ikke lenger et klanfolk. En klanleder kan ikke lenger
samle hele klanen. I PKK er det mange
fra de idanene som samarbeider med
staten. De kjemper mot Tyrkia, og
mot sin egen klan. SA denne metoden
har ikke sa stor effekt Kurdistan na,
men Tyrkia tyr til alt for a lose det
kurdiske "problemet". Derfor vil de
bruke den sa lenge de kan.
Rebell: Hva kan man konkret si at
PKK har oppnadd gjennom disse ti
ara med frigjoringskamp? Jeg har
bort at kulturen har blomstra, og at
det kurdiske folket har fatt igjen en
del av sin identitet.
"Ali": For PKK startet den vmpnede
kampen benektet den tyrkiske staten
at det fantes et kurdisk folk. De kalte
oss fjelltyrkere, og de skulle assimilere oss. Tyrkia har som sagt, gjennom hele sin historie fra 1920 fram til
ca 1990 har de benektet at det finnes
kurdere, de har provd A assimilere
oss, de har provd A utrydde oss, de har
forandret vare navn, det har vmrt forbudt A snakke kurdisk. Vi kunne ikke
snakke van eget sprik i vart eget land,
til og med ordet kurder var forbudt,
nar det ble brukt i positiv betydning.
Det var lov A bruke det som skjellsord.
De har forandret fjellenes og dalenes
navn og de kurdiske navnen pA landsbyene. De vile utrydde alt som er

kurdisk: navn, kultur sprak, tradisjon,
alt! De vile fjeme det. Etter deres
offisielle fantes det' ikke hoe
som heter folk kurdere, vi er Tyrkere,
Fjelltyrkere. De har glemt sitt sprak
etter at de mistet kontakten med Tyrkia. Det vi snakker er ikke et sprak.
Deres offisielle politikk era assimilere kurdeme, om sA med makt. Under disse forholdene tok PKK opp
den vwpnede kampen. I dag kan ikke
den tyrkiske stat lenger benekte
kurdernes eksistens.
De kan ikke lenger si at det ikke
finnes et kurdisk folk. De kan ikke
lenger forby det kurdiske spraket,
selv om det fortsatt kan fa negative
konsekvenser A bruke det i praksis. I
teorien kan de ikke nekte folk A bruke
det kurdiske spraket. Dette er det
offentlige Tyrkia. Det har ogsa hatt
veldig stor betydning for kurdeme
selv. Et folk begynte a here sitt sprAk,
de begynte A utvikle sin kultur. Men
mest av alt Mk de en identitet, en
personlighet. De begynte a stole seg
selv. For hadde nesten alle kurdere
problemer pa en eller annen mate. De
visste ikke hvem de var, de kjente
ikke sin historie og sin kultur. Men na
er de redd fora stA fram som kurdere,
de foler seg ikke lenger ydmyket.
Tvert i mot er de stolte over A vxre
kurdere. De prover a lwre barna sin
kultur, sin sprak, sin tradisjon.
Kurderne har oppnAdd veldig mye
tar det gjelder slike ting, selv om de
ikke har oppnadd sa veldig mye nAr
det gjelder et fritt Kurdistan. Mange
ting er oppnadd nAr det gjelder kurdernes kultur, og dette er etter min mening veldig viktig. I Tyrkia har det

kurdiske problemet kommet pa dagsorden. De kan ikke lenger nekte pa at
det finnes et kurdisk ploblem, for det
snakkes om hele tida.

pa a bedre de okonomiske og sosiale forholdene i Kurdistan, men
bare pa militwre vinninger. Kan du
kommentere dette?

Rebell: Hva vil PKK regne som en
seier? Er kun et fritt Kurdistan
akseptabelt, eller kan man "noye"
seg med mindre?

"Ali": Vi snakket i sted om kurdernes situasjon i Tyrkia for PKK tok
opp den vmpne kampen. For at kurdeme skal fa sine rettigheter finnes
ingen andre veier enn A skaffe seg
makt representert gjennom militaer
styrke. Geriljaen jobber for A forbedre de okonomiske og sosiale forholdene. Malet er ikke geriljaen, men vi
trenger en gerilja for A oppna malene.
Det finnes ingen andre tither A fa
rettigheter for kurderne.

"An": PKKs endelige mal er et fritt
og demokratisk Kurdistan, og da snakker jeg om alle delen, ikke bare om
den tyrkiske. Men dette vil bli veldig
vanskelig, med tanke pA Kurdistans
geografi og de landene som dominerer Kurdistan. Men dette betyr ikke at
hvis vi kan oppnA selvstyre vil vi si
nei takk, vi skal kjempe inntil vi har
fatt et helt fritt Kurdistan.
Hvis vi far muligheten skal vi to den,
men vi vil fortsette A kjempe for en
bedre avtale inntil det endelige malet
er nadd. SA selv om malet er et fritt og
demokratisk Kurdistan, prover PKK
forst og fremst A Apne for dette malet
gradvis. Vi kan f.eks. et styre med
tyrkere i tyrkisk Kurdistan, vi kan
godta at tyrkere og kurdere blir representert i samme parlament. At kurdeme far like rettigheter som tyrkeme
og de andre folkegruppene i en demokratisk stat innenfor visse grenser.
Det er en veldig lang vei fram til
Kurdistan blir fritt. Men malet star
fast.
Rebell: En av de kritikkene som
har kommet mot PKK fra defer av
den norske venstresida er at PKK
er styrt av borgerlige og smaborgerlige elementer, og at kampen er
militaristisk og at den ikke tar sikte

Det er trist for oss at disse folkene pA
venstresida kritiserer oss. Vi hadde
hapet og trodd at venstresida skulle
vxre de som forstar oss best, for vi
forer ogsa en antiimperialistisk kamp.
USA og de europeiske landene er
f.eks. imot PKK, selv om de ikke kan
ga ut og si det offentlig. De vet at
kurdeme har rett, og kan ikke forklare
hvorfor de er imot PKK til sine folk.
Utifra dette kan man trekke at PKK er
en antiimperialistisk organisasjon og
parti.
Det er trist at disse folkene har en
annen og feil oppfatning. Nar det gjelder utsagnet om at det er borgere og
smAborgere som dominerer partiet,
sA vet jeg ikke hvordan de kom fram
til denne konklusjonen, for blant
geriljasoldatene i PKK er nesten alle
enten bondebarn, eller fattige fra byene. Det er de som velger A kjempe for
geriljaen. Borgerskapet har ikke noe
A tjene pA a to opp kampen, for de
tjener allerede veldig bra, spesielt nth-

"Ali": Det er riktig at PKK gjeme
blir omtalt som en terrorister av den
tyrkiske staten. Dette er en selvfolge
liar man ser pa deres meninger om
kurdere. PKK kjemper for kurdemes
nasjonale rettigheter. Tyrkiahar stone
fra USA og en rekke vest-europeiske
land forth PKK kjemper mot deres
interesser. For Tyrkia har alltid V3211
med i den imperialistiske kampen og
det er en stat som de stoler pa, en stat
sop.Aar ,vare pa. deres interesser i
Mithosten, og de vil selmfOlgelig ikke
at denne staten skal gA under.
PKK kjemper for kurdernes frigjoring, og mange millionerkurdere stutter PKK. Hvis PKK er terrorister er
ogsa hele den kurdiske befolkningen,
som star bak PKK, terrorister. Vi vurderer organisasjoner etter hvilke interesser de tjener, hva de kjemper for
eller hva du gjOr. Van land er okkupert, spraket er forbudt, vi kan ikke
utvikle var kultur, vi kan ikke Jere
vart sprak pA skolen. Under disse forholdene har vikke noe annen mate A
forsvare oss pa enn gjennom den
vxpna kampen.
Det er ikke vi som er terrorister, tvert
imot: det er den tyrkiske staten som er
terrorister. For de dreper mange tusen sivile mennesker. De kjenner ingen grenser nar det gjelder A kjempe
mot kurdeme. De vil bare gi oss skylda
for a fA stOtte fra folk bosatt i vesten
prover de A vise PKK som terroristorganisasjon.
Rebell: PKK har vel Keller ikke
aksjoner retta direkte mot sivile?
"An": Slett ikke. Vi har ikke aksjo-

ner mot sivile. Det er ikke det tyrkiske
folket som er fienden, men den tyrkiske staten. PKK har aksjoner mot personer som jobber for den tyrkiske
staten og militxre mAl.

Nettpublisering ved Forvaltningsorgan for AKPs partihistorie (www.akp.no) 2014

"Generositet - bla bla bla!
Ingen er trygge

en humorsyk vakt stakk av med teksten. Men slagordene kunne de ikke
stoppe, og stortingsrepresentantene
fikk sitt pass paskrevet: "Generositet
- bla bla bla ingen ertrygge i Kosova!
Faremo slutt og ro - Du veit det er krig
i Kosovo!".

PA

i

Kosova!" Dette er slagord "de folkevalgte"

-

TAKK FOR DEN NE GANG

etterhvert er Mitt vant til

a hOre gjalle i gater og pa
torg. Men a hore det
gjalle i stortingskorridorene har de ikke

STORTINGET

vaert like vant til. Men det
ordna ungdomskolelaga i
Oslo ROd Ungdom pa!
INGEN GOD JUL MED STENGTE
GRENSER!
Som kjent er ikke livssituasjonen til
kosova-albanere i Norge den tryggeste her i verden. De bor pa Faremos
nade i statlige mottak, og sjol om
later om ny behandling na har lokket
folk ut av kirkeasylene, veit vi at
mange skal sendes tilbake til void og
undertrykking.
Ungdomsskoleelevene i Oslo Rod
Ungdom er ikke aleine om A synes at
dette er forjmvlig, og de er heller ikke
de eneste som har aksjonert mot det,
og det er bra. Men etter at alle flytta ut
av kirkene, blei det sa stille rundt

saken, syntes de. Det gjaldt bade i
media og blant politikerne. Na var det
liksom bare God jul og godt nyttar
som sto pa dagsorden.

BARN E- OG UNGDOMSGRUPPEN FRED
For a sorge for at representantene i
landets nasjonalforsamling ikke skulle
dra hjem med altfor god samvittighet,
bestemte ungdomsskolelaga seg for a
avlegge en aldri sA liten visitt pa LOvebakken. Mistanken om at representanter fra Rod Ungdom vine fa problemer i inngangspartiet, forte til at
en ny organisasjon sA lyset: Barne- og
Ungdomsgruppen FRED.
FRED er en fredelig organisasjon. F
for fred, R for rettferdighet, E for
etikk og D for demokrati. FormAlet

for organisasjonen era skaffe litt mindre fredelige ungdomsskoleelever
innpass i offentlige bygninger.

den noen av de allerede var pa innsiden; apnet de likesagodt dorene og
lop inn alle sammen. Da ble vakta litt
misfornoyd.

UT PA TUR ALDRI SUR

HEI DERE STORTINGSREPRESENTANTER!

Bevtepnet med nylaget transparent
kamuflert som gymbag, og value brev
med barnetegninger til "kjxre
Grete"og store uskyldige smil rundt
munnen, dro rundt 15 ungdomsskoleelever til Stortinget. Fire av dem gikk
forst inn og presenterte budskapet for
vakta: De vile overlevere brev til
Justiskomiteen. Dette var greit sa
vakta, men de matte vente utenfor til
noen kom fora mote dem.
Men siden det ikke var utenfor
ungdomskoleelevene hadde tenkt til
a aksjonere, og siden dOrene pa Stortinget kan apnes fra innsiden, og si-

Med ungdomsskoleelevene forst, og
vakta etter, gikk ferden raskt gjennom korridoren inn til sentrum av det
aller helligste: Stortingssalen. Raskt
og effektivt, med bare et par smA
uhell, kom de seg pa plass i trappa
nedenfor inngangen til Stortinget. En
lettere hysterisk stortingsvakt tilkalte
kolleger over radio, mens en god del
stortingsrepresentanter hang over
rekkverket fora se hva som foregikk.
"Hei dere stortingsrepresentanter! Vi
har noe A si dere!", begynte appellen,
som dessverre ble lift halvveis forth

Stortingsvaktene var tydeligvis ikke
vant til at tilsynelatende sate og snille
ungdomskoleelever gjorde sant, sa de
blei litt desperate. De reiv og sleit i det
de kom over, og det var bare Oaks at
de ikke mista noen ned trappa. Etter
noen minutter kom politiet ogsa, og
da blei alle i tur og orden fulgt ut av
den store (lora.
Men clora den var jo fortsatt Apen, sa
noen gikk inn igjen for A hente gjenglemte sekker og vanter, da blei vaktene enna surere. Men surest blei de
nar politiet ikke vine arrestere de sate
og snille ungdommene, for politiet
matte nemlig sorge for at ingen terrorister odela fredsprisutdelinga.
Glade og fornoyde gikk
ungdomsskoleelevene fra Stortinget.
Budskapet framfort, ingen arresterte,
vellykka aksj on. Det er nok ikke uterikelig at Rod Ungdonunere igjen besoker Stortinget. lErlig talt, det tok 20
Ar for en AKPer havna pa Stortinget,
i Rod Ungdom trenger vi 2 minutter
(pluss noen timers planlegging).

KIM
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NAFTA

Nfir Amerikanerne Far Ta Alt
Mens E0S-avtalens morke har senket seg over Norge, har Mexico

caner. Med NAFTA far storebror USA i nord alle muligheter til a

fatt sitt NAFTA (North American Free Trade Agreement). NAFTA

fortsette a skygge for sola og blande seg inn i hvem som skal be-

kan nok neppe beskyldes for

a gjore livet lysere for den jevne mexi- stemme i Mexico

STOREBROR LEVER

men sa blot datasystemet sammen og
Carlos Salinas de Gortari ble utpekt
som valgets vinner. Salinas var kandidat for PRI (Det Institusjonelle
Revolusjonspartiet), som har sittet
med makta i Mexico siden 1929, og
som ikke er swrlig revolusjonwrt. CA
rdenas representerer PRD (Partiet for
Demokratisk Revolusjon), som heller ikke er overveldende revolusjonxrt.

USA har siden Mexico gjorde seg
uavhengig fra Spania tidlig pa 1800tallet, gjort sitt beste for A dominere
mexicansk olconomi. NA er jo ikke
Mexico det eneste landet hvor USA
har herja, men Mexico har nok hatt
litt ekstra betydning, blant annet ved
A representere grensa mellom det rike nord og det fattige sor.
I kjent storebrorstil har USA bade
indirekte med Okonomiske midler,
og direkte med militwre midler, gjort
sitt for at Mexico skal tjene deres
interesser. Blant annet var USA en
effektiv stopper for at jordreformene
som blei vedtatt etter revolusjonen i
Mexico skulle gjennomfores.

HVA SIER STOREBROR TIL
DETTE?
Grunnloven i Mexico gir ikke mulighet for gjenvalg, og det kan nok
Salinas vxre glad for.
Presidentkandidaten fra PRI som er
ment a etterfolge Salinas er Luis
Donaldo Colosio, om han blir valgt
er derimot et spent sporsmal.
Indianeropproret i Chiapas og den
okende Nafta-motstanden er jo ikke
akkurat noe som hjelper smrlig pa for
de institusjonelle revolusjonwre (dvs.
PRI).

Noe som sier litt om USAs langvarige interesser i Mexico, er storrelsen
pa amerikanske investeringer rundt
arhundreskiftet. Omtrent 1/3 av den
kapitalen amerikaneme hadde investert i utlandet var samlet i Mexico.

SKIFTENOKKELINDUSTRIEN
I dag er et av de mest tydelige tegna
pa USAs olconomiske innflytelse, de
store fabrikkene som gar under navnet maquiladoras som ligger langs
grensa i nord. Ravarer og deler hentes til disse fabrikkene fra USA, og
billig meksikansk arbeidskraft brukes for a sette dette sammen til ferdigvarer. Ferdigvarene sendes sa tilbake til det nord-amerikanske markedet. Til na har maquiladora-systemet langs grensa vwrt regulert gjennom swrslcilte regler, dette blir det
slutt pa gjennom Nafta.
Malet for regjeringa i Mexico By er
A lokke flere av de multinasjonale
selskapene til A etablere seg fast i
Mexico. De hyper Okt industri etterhvert vil gi Mexico en plass i OECD
og dermed okt anseelse intemasjonalt.
Som sa ofte for kolliderer maktas
interesser med vanlige folks. Arbeidsforholdene maquiladores-industrien
er elendige. Lange dager og darlig
betaling gjor livet surt for arbeiderne. Men det er jo nettopp dette som er
forutsetningen for at Zenith, Nissan,
Coca Cola og de andre multinasjonale
selskapene skal fortsette sine investeringer. Med Nafta vil det bli lettere
presse ned lonningene ogsa i andre
deler av Mexico.

Et spent sporsmal er allikevel om Ca
rdenas kan vinne valget i Mexico. Vil
USA tillate det? En president som vil
si opp Nafta-avtalen, er nok ikke helt
hva gutty i Washington DC onsker
seg. CA rdenas vil nok ikke kaste ut
alle amerikanske interesser, men han
lar de nok heller ikke helt i fred.

IT IS BETTER TO DIE ON MY FEET,
THAN TO CONTINUE LIVING
ON MY KNEES.

KJENT OG KJART...
For oss som er kjent med EFTA, EF,
EOS og EU er ikke Nafta noe rart og
mystisk. Det er enkelt og greit bygd
over prinsippet om full frihet av kapitalen, og maks utbytting av arbeidsfolk. Det er en avtale som passer storkapitalen i Mexico, USA og
Canada og ingen andre!
Noe av det som har vwrt den utlosende
faktoren for opproret mot Nafta, og
som er mye av bakgrunnen for den
store motstanden blant folk, er paragraf 27 i grunnloven. Paragraf 27 ble
skrevet inn i grunnloven i 1917, etter
revolusjonen. Den sikrer bondene
eiendomsrett til jorda si, og blei brukt
til A gjennomfore store jordreformer.

Blant annet pfi grunn av press fra
USA, blei disse reformene ikke gjennomfort fullt ut i 1934. NA 77 ar etter
at paragraf 27 blei vedtatt, har altsa
USA klart A fa denne tomen ut av
Oyet, og Nafta var redskapet.
Nafta er dermed en alvorlig trussel
mot indianemes kollektive jordeie,
og det er ogsa derfor det er blant
indianeme at motstanden mot Nafta
har vwrt sterkest og mest synlig. Men
de er langt fra aleine. Alle smabondene har grunn til a frykte Nafta. Billig
mais fra USA vil utkonkurrere den
maisen de sjol produserer, og
massekonkurser er ikke utenkelig.
Og som alle vet: Ingen penger, ingen
mat.

HISTORIEN GJENTAR SEG

Den sterkeste opposisjonskandidaten
ved presidentvalget i august er Nafta-motstander. Han heter
Cuauhtemoc Ca rdenas, og navnet
hans har et utvilsom historisk sus
over seg. Fornavnet har han etter den
aztekerkongen som ledet kampen mot
Hernan Corte z i 1521, og faren hans
var Lazaro CA rdenas. Lazaro
Cardenas var president fra 1934-1940
og er mest kjent for at han gjennomfOrte jordreformene og at han nasjonaliserte oljeindustrien.
Mange mener at det er Cuauhtemoc
Ca rdenas som skulle vwrt president
i dag. Ved det forrige valget i 1988
ledet han stort under opptellingene,

Det er ogsa en mulighet for at opproret i Chiapas fortsetter, og at det ogsa
vinner fram i enkelte omrader. Kan
USA tillate en slik utvikling. Kan
USA tillate at Mexico i stone grad
begynner a styre seg sjol? Kan et
fortsatt oppror i Chiapas medfore
problemer for gjennomforinga av
valget i august, vil eventuelt regjeringa bruke oppraet som en unnskyldning for aforkludre valget? Vil
USA vurdere A ga til mer direkte
aksjoner?
Dette er sporsmal vi ikke vil fa svar
pa med det forste, men det blir na mer
og mer klart at det finnes krefter i
Latin- Amerika som ikke lenger finner seg i USAs Okonorniske dominans og kontroll. Tiden vil na vise om
de vil klare A kvitte seg med denne
dominansen, eller om de istedet far
en militxr dominans i tillegg.

JORUNN FOLKVORD
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Et undertrykt folk vil
I dag sier vi nok er nok!
Til Mexicos folk:
Mexicanske brodre og
sostre:
Vi er et produkt av 500 ar
med kamp!
Slik begynner den forste
offisielle uttalelsen fra opprorerne i Mexico. Den fortsetter
med a oppfordre alle meksikanere til A to del i kampen for
rettferdighet og demokrati i
Mexico. Uttalelsen retter seg
mot regjeringa og herskerklassen i landet. Spesielt gjelder
dette militwrt maktmisbruk
overfor indianerne, men ogsa at
regj eringa dilater at utenlandske
selskaper utplyndrer Mexicos
naturressurser.
FNs urbefolkningsArrakkknapt
A bli ferdig for indianeropproret
i Mexico begynte. Ft rste
nyttarsdag rykket flere hundre

geriljasoldater inn i de fire byene
San Cristobal de Las Casas,
Ocozingo, Altamirano og
Margaritas i delstaten Chiapas.
Dette angrepet kom som en total
overraskelse, bade pa
myndighetene i Mexico, og de
fleste andre. De som star bak
opproret er en ny geriljabevegelse som kaller seg Ejercito
Zapatista de Liberacion
Nacional, EZLN (Zapatisthzeren
for nasjonal frigjoring).
BONDER MOT BOMBER
EZLN har sitt utspring i
bondebevegelsen OCEZ (Organizacion Campesia Emiliano
Zapata). OCEZ har welt sentral
i Aorganisere bondene i °meat:let
til kamp mot godseierne og
myndighetenes undertrykking.
Etter at den meksikanske
regjeringa fikk summa seg litt,
og hwren blei utkommandert,
har opproret blitt slatt hardt
tilbake. Flere hundre har blitt
drept, og opprorerne er drevet
tilbake til fjellene. Men sa var
det Keller ikke smA hxrstyrker

regjeringa site inn. En femtedel
av den meksikanske hwren og
over 100 stridskjOretOyer ble
sendt til Chiapas i Wet av fa
dager. Regjeringa i Mexico By
tar tydeligvis ingen sjanser, og
vil for en hver pris roe ned
opproret. Med en Nafta-avtale
som skal sikre Mexico
utenlandske investorer, og et
presidentvalg i august, er vzepna
opprordet siste president Salinas
Onsker seg na.

INGEN JORDREFORM TIL
CHIAPAS

Chiapas er den sorligste
delstaten i Mexico, av 5 millioner
innbyggere er 4 millioner indianere. Utover det store indianerflertallet, er det ogsa noe annet
som gjor at Chiapas skiller seg
ut: Det har aldri vwrt gjennomfOrt omfattende jordreformer
der. I de fleste andre delstatene
ble det gjennomfort jordreformer som et etterspill av den
meksikanske revolusjonen i
1910.
I dag er det storgodsene som

dominerer Chiapas. 50% av all
jord, eies av 1% av godseierne.
Det store flertallet er fattige
bonder og landarbeidere.
Skoleverket er darlig utbygd,
det samme gjelder elektrisitet-,
vannforsyning og kloakkanlegg.
Chiapas er pa mange tither det
motsatte av hva regjeringa i
Mexico By onsker a vise fram Chiapas er et bevis for at Mexico
fortsatt er et 3.verden-land, til
tross for en etterhvert ht y grad
av industrialisering. Sjol om
regjeringa streber etter abli med
i riklandsklubben OECD, er
dette en virkelighet de ikke er
villige til A forandre pa.
Indianerbefolkninga i Chiapas
har ogsa vwrt utsatt for en
beinhard undertrykking fra
myndighetene - fordi de er
indianere. Landsbyer har blitt
brent ned, og hele samfunn
fordrevet fora bane vei for
godseiere og industrialisering.
NA har Nafta-avtalen kommet
som en topp pa alt dette, og det
er ogsa den som har utlost
opproret.

KONTAKTER I ANDRE LAND

Regjeringa i Mexico By provde
fOrst A legge skylda for opproret
ph URNG og FMLN, geriljaene
fra Guatemala og El Salvador.
Dette har de senere mAttet ga
tilbake pA. Allikevel er det liten
tvil om at EZLN har hentet mye
inspirasjon, og antagligvis ogsA
hjelp frarevolusjonzere krefter i
nabolandene.
Chiapas ligger akkurat pa
grensen til Guatemala, og flere
tusen indianske flyktninger fra
Guatemala har i mange Ar bodd
i denne delstaten. Den indianske
bevistheten og stoltheten blant
disse flyktningene er hOy, og
dette har nok vwrt med pa A
pfivirke indianerne i Mexico.
Man regner ogsA med at mye av
vapnene som smugles inn i
Chiapas for a forsvare de
indianske jordeiendommene,
kommer fra El Salvador og
Guatemala, men ogsa fra det
store vapenmarkedet i
Honduras, hvor Contras tidligere kjopte sine vApen.

Mexico - en historie om oppror
1519 - Hernan Cortez "oppdager" Mexico pA vegne av den
spanske hone.
1521 - Aztekerkongen
Cuauhtemoc blir pint i hjel og
aztekernes hovedstad
Tenochtitlan blir jevnet med
jorden.
1810 -16. september Oppr0ret mot den spanske krona startes av den katolske presten
Miguel Hidalgo. Det som skilte den meksikanske kampen
for uavhengighet fra de andre
landenes, var at det var de
undertrykte som gjorde oppror, ikke den kreolske overklassen. Opproret ble slAtt tilbake i januar 1811.

miss mellom kreoler og opprorere forte til at det meksikanske monarkiet ble proklamert. Det holdt ikke spesielt
lenge.
1823 19. mars - militxrkupp.
Mexico blir repubiikk med
general Guadalupe Victoria
som sin forste president.
-

-

1813 6. november - En
uavhengighetserklwring ble
laget av en alternativ republikansk regjering ledet av Jose
Maria Morelos, men ogsA denne gangen ble de slAtt tilbake
og lederne henrettet.
-

1815-1820 Kontinuerlige
kamper mellom opprorere ledet av mestisen Vicente
Guerrero, og spanske
regjeringsstyrker.

1847 - Maya-indianere pA
Yucatan-halvOya gjor oppror
mot godseierne. Det er det storste indianeropproret i Mexicos historie. Det varte i mer
enn 50 fir, og kostet mer enn
150 000 mennesker livet.
Mexico matte til og med ha
stotte fra USA for A
Mare a slA tilbake mayaene. I
noen murkier holdt de allikevel kontrollen helt fram 1901.
1823-1876 - Diverse borgerkriger, krig med USA og mye
indre uro.
1876-1910 - Diktatoren
Porfirio Diaz styrer landet.

-

Storebror USA er ikke like populcere overalt i Mexico. Dukkebrenningen pa bildet skjedde i forbindelse
med behandlingen av NAFTA-avtalen.

1821 24. august - Et kompro-

de
medforte
ikke
jordreformene og sosiale reformene Zapata og Villas opprorere hadde slass for, fortsatte opproret. Zapata ble skutt i
et bakhold i 1919, Villa i 1923.

1910-1911 Den meksikanske revolusjon. Opprorere ledet av Emiliano Zapata og
Pancho Villa medvirker til at
Porfirio Diaz blir kasta.
-

-

1911-1919

-

Da revolusjonen

1968 2. oktober. Store
studentdem-onstrasjoner. I
1968 var OL i Mexico, og
studentene brukte mediaoppmerksomheten til Adiskreditere myndighetene. Dette kan
man si at ikke falt helt i smak
hos president Gustavo Diaz
Ordaz. PA hans ordre ble flere
hundre studenter og demonstranter skutt ned og drept pa
Plaza de las Tres Culturas i
Mexico By. Diaz ble ikke
fig mer populwr i intemasjonal presse av den grunn.
-

Fram til i dag - PA begynnelsen
av 70-tallet vokste det fram en
gerilja-bevegelse i Mexico,
som i mange andre latin-amerikanske land. Denne blei
imidlertid knust ganske raskt
av militwret, og de siste 20
Arene har situasjonen i Mexico vxrt mer eller mindre stabil.
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alltid sla seg fri!
Den omfattende kontakten
mellom geriljaer og opprorsgrupper i Latin- amerika, er
neppe noe USA setter spesielt
pris pfi. Som kjent er de undertrykte sterkest nfir de star
sammen, og fortsetterkontakten
og samarbeidet mellom geriljaer
og revolusjonaare i Latinamerika, er det mulig at til la 502 Ars
motstand en dag vii bli kronet
med seier.
STOR STOTTE BLANT FOLK

EZLN har na trukket seg tilbake
til fjellene, og det snakkes om
forhandlinger fra begge sider.
Kirken har Here ganger tilbudt
seg A vxre meglere, noe EZLN
ser pfi som greit, ettersom dette
er biskoper og prester som
stoner indianernes kamp. EZLN
har ogsa bedt om at
fredsprisvinner Rigoberta Menchu Turn skal delta som megler
i forhandlingene. Men selvom
forhandlinger na settes i gang,
er mulighetene store for at dette
opprOret kan trekke ut. EZLN
er neppe en dognflue, dette vet
ogsa regjeringa.

Noe som viser den omfattende
stotta til EZLN, er at fattigkvarterene i San Cristobal de
Las Casas blei bomba for Adrive
ut opprorerne. Regjeringshxren
kunne nok ogsfi drevet ut
geriljaen bare med bakkekamp,
men bombinga blei trolig brukt
for a "straffe" sivile som stotta
opprorerne. Selvsagt er det ogsa
vanskeligere fi slfi opprOrerne i
bakkekamp hvis de er pa
hjemmebane og har stotte blant
befolkninga.
EN LITEN DEL

Opproret i Mexico er bare et av
mange bevis pa den store
motstanden mot den umenneskelige undertrykkinga flertallet av verdens befolkning lever
under. Og hva som skjer i
Chiapas er bare en liten del av et
stort bilde, men nar du ser hele
bildet, ser du ogsfi at det finnes
muligheter til forandring.
JORUNN FOLKVORD

Den meksikanske revolusjonen og
Emiliano Zapata
Ejercito Zapatista de Liberacion
Nacional (EZLN), Zapatistenes Nasjonale Frigjoringshwr har sitt utspring i bondebevegelsen Organizacion Campesina Emiliano
Zapata (OCEZ), B ondeorganisasjonen Emiliano Zapata. Begge har lant
navn fra Emiliano Zapata, en av lederne for den meksikanska revolusjonen.
Ved begynnelsen av dette arhundret
var Mexico pA alle mater godseiernes
land. Omtrent 800 personer eide nesten hele landet. 12 av landets 15
millioner innbyggere var avhengige
av lonn fra landarbeidet.
Undertrykkinga var beinhard.
Eduardo Galeano skriver i sin bok
"Latinamerikas apne firer": "I 1910
var hevnens time inne. Mexico reiste
seg med vapen i hand mot Porfirio
Diaz. En bondeleder gikk i spissen
for oppstanden i sOr: Emiliano Zapata,
den hederligste og mest konsekvente
av revolusjonens ledere og den mest
trofaste mot de fattiges sosiale frigjOring."
1 1911 ble Fransisco Madero innsatt
som president, men han var fra den
gamle overklassen, og loftene om
jordreformer ble fort glemt. Istedet
ble arbeidet for A avvzapne
opprorshmren til Zapata satt igang. I
november 1911 kom Zapata med sin
Ayalaplan som gikk ut pa A ta jorda

fra de rike godseierne og gi den tilbake til bondene.
Zapatas her holdt stand mot
regjeringsstyrkene i nesten 10 fir, og
i i store deler av denne perioden
kontrollerte de store omrader sor i
Mexico, i delstaten Moleros. Her ble
det gjennomfort jordreformer, bygd
skoler og det var et reellt demokrati.
Det var ikke militxre eller byrilcrater
som styrte.
I 1916 startet en offensiv mot Zapatas
hoer, pa ordre fra president Carranza.
Store jordbruksomrader i Morelos
ble plyndret og brent i framskrittet og
gjenoppbyggingens navn.
I 1919 ble Zapata drept i et bakhold,
men ideene hans Ode ikke med ham.
15 fir etter hans dad, da Lazaro
Cardenas ble president, ble det gjennomfort store jordreformer og nasjonalisering av olje og industri. Dessverre stoppet det ogsa opp etter
Cardenas. NA er det opp til nye generasjoner adrive ideene far den
maksikanske revolusjonen videre.
Kilder:

Klassekampen
Arbeiderbladet
Latinamerikas apne firer, Eduardo
Galeano, Pax 1992
The Penguin History of Latin America, Edwin Williamson 1992

502 Ars motstand, men
ingen folger med
mellom jubileene
I 1992 snakket alle om Latin-Amerika.
Columbus, 500 Ars motstand, regnskog
og indianere sto i sentrum. Alle snakket
om det. Rigoberta Menchd Thin fikk
fredsprisen og etniske larger var in.
UT AV SYNE UT AV SINN
Da indianerne, diktatorene og gatebarna
forsvant fra avisene og TV, forsvant de
ogsa ut av folks bevissthet. I var finurlige
mediaverden tillates ikke tankene A ta
mange skritt aleine, aller heist skal TV og
tabloidpresse vise vei. Det er ikke vi som
setter dagsorden, det er ikke vi som bestemmer hva som skal sta i avisene, men
vi trenger ikke la avisene bestemme hva
vi skal tenke.
-

Verden er full av katastrofer, og CNN,
VG og Dagbla' bestemmer hvilke vi skal
fa folge med i. Latin-Amerika har ikke
lenger et hundrearsjubileum, na er det
bare vanlig elendighet, og det selger altfor lite. Hoye salgstall far man hvis man
selger detaljert vold og enkeltmenneskers
lidelseshistorie, og er disse menneskene
europeiske, selger de bedre enn negre,
degoser, mestiser, gulinger og andre «vanlige» katastroferamma folk.

FINN DET UT SJOL!
Nar ikke fjellet kom til Muhammed, sa
dro Muhammed til fjellet, sa enkelt var
det. Og nat. ikke A4-pressa vii servere oss
informasjon om 3. verden som «Dagens
rett», sa ma vi ut og finne informasjonen
sjol. Mange baker er skrevet om den
europeiske imperialismens bedrifter rundt
om i verden. Noen baker presenterer
glansbildet - andre forteller om en sannhet vi har vanskelig for A forst&
Er du av og til usikker pa om det virkelig
er mulig A forandre verden? Tviler du pA
at det er mulig, sier du noen ganger til deg
sj01 at det er like greit a la verden gA sin
gang? Foler du deg liten og aleine, og er
sikker pa at ingen andre kjemper for en
rettferdig verden? Da skal du gA pa biblioteket og lane en bok av Sven Lindquist
som heter oUtrota varenda javel!›>. Det
hjelper.
Vil du lire mer om historie, men ikke
orker fi lese leksikon og faglitteratur, da
skal du igjen ga pa biblioteket. Prov og
lAn «Latin-Amerikas apne Axel .» av
Eduardo Galeano. Han forteller om et
kontinent som har blitt frarOvet alt, og
han forteller det som om det var et eventyr - problemet er at det er sant.
Forst nAr vi veit hvordan og hvorfor verden er som den er, kan vi forandre den.
Det er Apenbart at den trenger en forandring, sa hva venter vi pA?
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KVINNER 1 SKYGGEN
Historien er skrevet av
menn, og kvinner har en
tendens til

a foisvinne

mellom linjene. Vitner
dette om kvinne hat,
uvitenhet, eller slappe
historikere ?
KLEOPATRA, KURTISANEN
De fleste kjenner Kleopatra som ei
egyptisk dronning, som en skjonnhet
og elskerinne for romerske hwrforere.
Hun er blitt kaldt kurtisanerdronningen, noe som gir oss et heller skjevt
inntrykk av henne. Mannlige historikere har basert sine beskrivelser av
henne pa grunnlag av det datidens
fiender av Kleopatra mente om henne.
Nar var Lids sakalte vise menn ikke har
giddet a to historien bedre i oyesyn, er
det forstaelig at man ikke far videre
tiltro til at kvinner har hatt, eller kan ha
lederstillinger.
HVOR ER VI ?
Kvinner har siden tidenes morgen alltid utgjort halvparten av befolkninga.
De har foclt unger, amma og oppdratt
dem, vaska klxr og hus, lagd mat,
p10yd jorder, stelt gamle og sjuke. I
tillegg til det huslige arbeidet har de
vxrt klanledere, prestinner, lazrere,
politikere, forretningsdamer og krigere.
Kvinner har vwrt med pa a utvikle
samfunnet enda sa underlig det hOres
ut. For hvor er kvinnen Hitt av i
historien?Hvorer skolebokene og oppslagsverket som like grundig som de

omtaler Marco Polos reiser og Jesus,
forteller oss om keiserinne og politiker Theodora, eller kvinnenes viktige
rolle under den franske revolusjon?

Fora skjonne hvor viktige vi jenter er
ma vi here om den betydningsfulle
rollen vi alltid har spilt.

VAR HISTORIE, ET SELVSTUDIUM
Ingen lwrer oss jenter om var historie.
Vil vi bekrefte den mistanken vi har
om at vi alltid har betydd mer enn det
Lille som er notert ned om oss, ma vi
spore opp kunnskapen seiv.

DRONNING OG REGENT
I ar 1 for kr. besteg den 18 ar gamle
Kleopatra Egypts trone sammen med
sin mann, hennes ti ar gamle bror.
Soskenekteskap var blast de kongelige vanlig, det hevet dem over vanlige
mennesker og gjorde dem mer lik gudene.

Opp gjennom tidene og fram til i dag
er det stort sett menn som har skrevet
var. historie. Som menn har de hatt
adgang til utdanning og studier som
har gjort dem i stand til formulere
deres historiesyn. Som vi vet er vesteuropeisk tenkning pavirket av greske
filosofer som for eksempel Aristoteles. Aristoteles mente kvinnen var et
ufullstendig menneske, at mannen
skulle styre og kvinnen styres.
MANNSDOMINERT MANNEHISTORIE
Man kan ikke anklage historikere for
kvinnehat eller for a ville hviske ut
kvinner fra historien da de sa sjelden
beskriver betydningsfulle kvinner, og
"det svake kjOnns" situasjon,11. grunnlag av det liv man lever, oppfatter man
samfunnet forskjellig, og menn og
kvinners syn pa hva som er viktig og
interessant kan variere. I den mannsdominerte verden vi lever i, forteller
den mannsdominerte historien oss om
store riker, (styrt av) mannlige hxrf0rere, konger og keisere, prega av maktkamper og later. Dette er sa avgjort
ikke uviktig. Det hjelper oss til a forsta
hvorfor verden i dag er som den er.
Dette unnskylder riktignok ikke de
tallose mannlige historikere fora ha
satt oss i skyggen av historiens gang.
Vi jenter kan til tider fole oss ubetydelige liar vi ser hvor lite spalteplass som
er via vare formodre.

Kleopatra var derimot ikke begeistret
for dette ekteskapet,og Caesar ble i
dette tilfellet hennes redning. Han kom
til Egypt i ar 48 flu. med det mai A
gjOre det mektige riket til romersk
provins. Kleopatras mann ble drept.
og erstattet med en enda yngre bror
som ser ut til A ha spilt liten eller ingen
rolle i dynastiet. Kleopatra var eneradene. Riktignok oppstod det et
kjwlighetsforhold mellom hwrforeren
Caesar og dronningen, men det er ikke
pa grunn av dette at Caesar aldri fikk
nfidd sift ink Kleopatras forhold til
Caesar var et ledd i hennes dynastiske
politikk, og med sin makt, intelligens
og politiske begavel se lyktes det henne
A bevare Egypt selvstendig.
KLEOPATRA KUNNE, VI KAN
Kleopatra var totalt ulik de kvinner vi,
hvis vi er heldige, hoer om i det klassiske Athen. Hun hadde mer politisk
makt enn det noen romersk kvinne
hadde hatt eller noen gang ville fa. Til
tross for dette er det fa som kjenner
den virkelige historien om henne eller
hennes mindre frie medsostre.
Na i 1994 er det virkelig pa tide at vi
jenter far laze var historie, bevise at vi
alltid har kunnet og alltid vil kunne
mer enn a sta pa kjokkenet !

BOTHILD NORDSLETTEN

Kleopatra var dronning i Egypt ved begynnelsen av var tidsregning

Rod0Ungdoins pinseleire 1994
Det blir arrangert pinseleire pa Ostlandsomradet, sor/vest-landet og i Trondelag
Jeg vil vxre med pa Rod Ungdoms pinseleir
Jeg vil ha informasjon om Rod Ungdoms
pinseleire

Rod Ungdom
Goteborggata 8
0566 Oslo
Du kan ogsa. ringe Rod ungdom pa tlf: 22 37 73 50
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ampkapa 90•allet

Kampen mot prostitusjon kommer bare til a bli
viktigere i tida framover. Den generelle forjakvligseringa av samfunnet tvinger stadig flere kvinner
inn situasjoner der det a prostituere seg blir den
eneste muligheten som finnes. Derfor er kamp for
social trygghet, mot arbeidsloshet og for behandIingsplasser for narkomane ogsa kamp mot prostitusjon.
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H e ft naturlig
Alle veit at menn er sterkere og mer aktive enn kvin-

ft der barn, og mannen leder og skaffer mat. Alle

ner. De er dessuten klokere, mer aktive og domineren- adlyder og er avhengige av hans lederskap. Og skulle
de enn det svake kjonn. Ta for eksempel sjimpansene. han forsvinne kommer det en ny stor hanne og tar
De har en lederhanne som har flere koner. Konene
Konklusjonen er at det naturlig at
menneskehunner underkaster seg
menneskehanner. Men hvorfor ser vi
antic' store sterke hanner og svake
underdanige hunner i naturen? Hva
er det som setter rammene for hva
som er "naturlig" og hva som er
unaturlig? Er det naturen, eller er det
sann at vi speiler naturen i et samfunn
skapt av mennesker?
DELE MENNENE
Forholdet mellom kj onn i dyreverdenen er fascinerende. Dersom vi Onsker a bevise en pastand, er det en
enkel metode A trekke paralleller. La
oss to orrhona for eksempel. I forbindelse med en bok hun hadde skrevet,
sa engang Karin Moe: "FA menn er
attraktive for kvinner i dag. Derfor
velger kvinnene A dele pa de mennene som er noe." Hvis dette er riktig,
kan orrhOnene rope til sine menneskelige sostre; "Velkommen etter!"
For orrhons har nemlig fulgt denne
praksisen siden tidenes morgen.
Forskere har observert at pa en orrhaneleik har ikke alle hannene samme
mulighet til A fa snoret i bann. Noen
orrhaner har mer draget enn andre.
Men hva er det de utvalgte orrhanene

har, som de andre mangler? Bruser de
mer overbevisende med fjxra? Bobler og kalder de mer maskulint og
sexy enn de andre? Har de flottere
halev ifte?
Noe matte det vxre, mente forskerne, som gjorde noen orrhaner til de
rene Don Juan'er, mens andre ikke
ble verdiget et blikk. Problemet var
ulost, helt til en forsker kom pa at de
kanskje rett og slett hermet etter hvet andre. Dette fikk mye stotte gjennom
observasjon. "Hoene synes at hanner med andre honer ved sin side er
mer tiltrekkende." som de het det i en
rapport i tidsskriftet "Nature".
MANGLEN DE S0STERSOLI DARITET?
Noen vil kanskje si at denne typen
oppforsel viser en beklagelig mangel
pa sOstersolidaritet. Nar en kvinne
f0rst har fatt seg en mann, bar hun fa
ha ham i fred. I sa mate opptrer
fasanhunner mer korrekt. Nar de har
funnet en far til sine barn, jager de
nfidelost 'bort andre fasanhunner som
kommer og vil dele. "Det ser ut som
de gjor det pa pur faenskap" skriver
den mannlige, vitenskapelige forfatteren. Han mener at korrekt Oppforsel

Hos mange fisker er menn bare en celleklump ulosehg knyttet til hunnen. Med andre
ord, akkurat som hos menneskene

lityric do Kl e rk
En uke for, fredag 10. desember, da de Klerk skulle
mottafredsprisen fant endel antiapartheid-aktivister i
Oslo ut atdet ikke ville bli noen demonstrasjoner mot
de Klerk.
Fellesradet for det sorlige Afrika
(FsA) skulle riktignokarrangere en
demonstrasjon til stotte for Nelson
Mandela, mende ville ikke kritisere
de Klerk

Vi mente derimot at det var viktig
konfrontere de Klerk, som er den overste representanten for det hvite maktapparatet i Sor-Afrika og tromma
sammen til demonstrasjoner.

over.
for fasanhunner er a dele den mest
virile fasanhannen med sine meds0stre.
Men orrhonene deler, tilsynelatende
uten sjalusi. Hvorfor velger orrhonene
A dele pa en elsker? Forskerne svarer, fomuftig nok, at det A prove ut og
vurdere hannene riktig har sine omkostninger. Du ma bruke tid pa a
observere dem, verdifull tid som ellers kunne ha vert brukt til A skaffe
seg mat og A komme i form for egglegging og barnepleie. A herme etter
andre hunner, er en snarvei til A finne
en hanne av god kvalitet. Dermed
reduseres kostnadene ved A velge.
DYRT A VELGE MANN
Kostnadene ved A velge har ikke vwrt
malt hos kvinner. Men de er betydelige, bade i form av arbeid, penger,
tankevirksomhet og Weiser. Tida
kunne vtert brukt til mer fomuftige
og givende ting enn A se pa mannfollc
som bruser med fjmra dag ut og dag
inn.
I orrhonenes praksis vii noen sikkert
kunne finne argumenter for at polygami ef en kvinnevennlig institusjon
sum gjor det mulig for kvinnene A
dele pa den "beste" mannen. En del
mormonere i USA begrunner sin
polygame livsform nettopp slik: Det
er en plikt for gode mormonmenn
stille seg til disposisjon for flere kvinnet..
Tendensen til a herme er ikke ukjent
blant menneskehunner. Mange kvinner synes omsvermede menn er mer
tiltrekkende enn menn uten
beundrerinner. Kanskje er det orrh0nevisdom som slar igjennom?
Men kvinner oppforer seg ogsa ofte
som fasanhunner. Det er sikkert mulig a ponske ut en biologisk forklari-ng
pa fasanhunners oppforsel ogsa. Kanskje er det for A sikre en store genetisk variasjon i neste generasjon?

Myndighetene i Sor-Afrika, med de
Klerk pa toppen, er ansvarlige for 18
000 drap siden 1988. Selvom de
vwrsteraselovene forsvinner, forsvinner ikke rasismen. Selvom de svarte
far lov til a eie jord, vil det forsatt
vxre de hvite som eier jorden. De
Klerk er den fremste representanten
fordet rasistiske mindretallet i
Afrika, og fortjente ingen fredspris.
Den 10. desember ble det arranget to
demonstrasjoner. En under prisutdelingen og en om kvelden.
Under prisutdelingen samlet det seg
ca. 30-40 demonstranter, ca 40 snut

SJALU JORDEKORNHANNER
Vitenskapen prover A forklare mye av
dyrs adferd utifra at de oppforer seg
som de gjor for A sikre at deres egne
gener skal danne grunnlag for artens
videre utvikling. Dette f0rer til mye
dramatikk i kjxrlighetslivet. Jordekkomhanner i Idaho er de rene parodier pa sjalu ektemenn. De sliter seg
ut pa A passe pi at de hunnene de har
parret seg med ikke skal ha kjonnslig
omgang med andre jordekom. Slik
forsikrer de seg om at deres egen said
og genmateriale ikke blir utkonkurrert.
Vi ser en sjalu fasanhunne og jordekornhann. Og vi tenker at Ilk alt dette
finnes i fugleverdenen, da ma det
vwre naturlig for oss mennesker ogsa.
Men i virkeligheten tolker vi ikke
menneskene utifra naturen, vi tolker
naturen utifra mennesket. Naturen sjol
har et uendelig antall vatiasjoner nar
det gjelder kjonn og forhold mellom
hanner og hunner.
La oss se litt pa 'fiskene. De var de
dyrene som kom forst, sa de ma vxre
mer naturlige enn noen! T essayet
"Big fish, little fish" stiller naturhistorikeren S.J. Gould sporsmalet:
Hvorfor finnes mannen? Hans eget
svar pa sporsmalet, er at tokjOnnet
forplantning skaper stone genetisk
variasjon enn enkjonnet. Slik er det
stone sjanse for at noe av avIcommet
skal bli bra. Dersom hankjonnet ikke
fantes matte hunnkjonnet klone seg
sjol i det uendelige. MBA krever
genetisk variasjon at det finnes bade
et hannkjonn og et hunkjonn.

MASKULINE CELLEKLUMPER
Men kunne det ikke greid seg med en
liten maskulin celleklump som tok
seg av befruktningen, og sa ferdig
med det? Hvis hankjonnets eneste
oppgave er A delta i befruktningen,
hvorfor gidder da naturen a gjOre seg
satin flid med dem? Gould oppsum-

og ca. 50 pressefotografer fra forskjellige land utenfor rAdhuset. Demonstrantene sto a frays i 15 minus,
mens presse fra hele verden intervjuet
og tok bilder. Sely om vi ikke var sa
mange, greide vi A vise at det fins
motstand mot de Klerk i Norge.

POLITIPROVOKASJONER
Demonstrasjonene om kvelden samlet ca. 100 folk. Selvom oppmotet
ikke var sa stort, var det stor stemning. Dette til tross for at politiet
provde a provosere fram slagsmal ved
A sperre av demonstrasjonen for
hindre folk A delta.
I og med at vi vine demonstrerte mot

merer at dette sporsmalet ville vxrt
vanskelig A svare pa hvis evolusjonen
bare arbeidet til fordel for arter eller
grupper. Men Darwins teori om det
naturlige utvalg framhever at evolusjonen grunnleggende sett er en kamp
mellom individuelle organismer for A
overfore sine egne gener til framtidige generasjoner. Det naturlige utvalg virker dermed pA individniva.
Nar mannen eksisterer som et eget,
utviklet individ, er det altsa utelukkende for sin egen fomoyelses skyld.
Det finnes ogsa arter som har valgt A
beholde hannen pa c elleklumpstacliet.
Gould beskriver en dypvannsfisk der
hannen er bitteliten og tilbringer hele
sitt voksne liv hengende fast i den
langt stone hunnen. Blodomlopet til
hannen og hunnen blir ett, og hannen
far all ntering gjennom hunnens blod.
Hannen er fullstendig avhengig av
hunnen, og bidrar bare medsine sadceller. Enkelte kyniske darner vil
kanskje si at det ikke er nodvendig a
ga til dypvannsfisk for A finne slike
fbrholcl.

MENN ER RARITETENE
Mannssjavinister har i uminnelige
tider levd hoyt pA A henvise til naturen. Kvinnefrigjoring er unaturlig
fordi det strider mot forholdene mellom kjonnene i dyreverden. Vi kan
bare fantasere over hva som ville
vwrt ansett som naturlig dersom
kvinnene hadde dominert vitenskap
og samfunn. For som Gould sier:
"Disse dypvannsfiskene representerer uansett bare den ekstreme enden
av det som er det vanlige monsteret i
naturen - sma hanner som spiller sin
rolle i evolusjonen som swdlcilder.
Det er vi menneskehanner som er
raritetene."
KAIA STORVIK

de Klerk, og at politiet var 200 stykker, gjennomforte vi demonstrasjonen uten A la oss provosere. Hvilket
gjorde demonstrasjoene til en seier
foross, og et nederlag for de Klerk og
politiet.
At demonstrasjonen var vellykket
ogsa intemasjonalt kunne vi lese i VG
15.12. Der sto det at de Klerk har
holdt en tale i Sor-Afrika hvor han
skjeller oss ut for A ha forsokt A odelegge hele sermonien. Noe vi virkelig
haper vi klarte.
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Aldri har vi vart
I 70-ara var det opp og fram for alle kvinner. Pa 80tallet begynte det store tilbakeslaget for kvinners
rettigheter. Men na legges kursen om pa nytt. En ny
generasjon jenter forer en ny kamp for kvinnefrigjoing.

Kampen mot topPlOsbarene har vcert med pa a s

I de siste Ara har topplosbarer Apnet pA
mange steder i stort sett alle stone
byer i Norge. Kampen mot disse har
pA mange mater vwrt med pA A skape
en mer militant kvinnebevegelse, som
er villig til A knuse noen topplosbarer
for A lage omelett. Militant, fordi
kvinneundertrykkinga er sA tydelig.
Og det er enda tydeligere, at dersom
ikke jenter i alle andre tar sakene i sine
egne hender, er det ingen som gjor
noe. Politiet griper ikke inn. Departementet lager lover som gjore at kvinnelige servitorer som tidligere serverte i bar overkropp nA ma ha pA seg
bittesmA, gjennomsiktige bh-er.
MYTEN OM DEN LYKKLIGE
HORA
De som star bak denne grove
fomedringa av kvinner, opplyser at
dette dreier seg om kvinners egne valg.
Damene liker det de gj0r. Og vi som er
for likestilling og slikt, mA da vxre for
at kvinner skal ta sine egne valg? sier
de. Mens de underbetaler unge jenter
, som er ansatt pA 6-ukers kontrakter,
og mA dyppe puppa sine i Olen til ekle
fulle menn for A fA driks. Men lykkelige er de, ihvertfall om vi skal tro VG
og Dagbladet... Illusjonen om den lykkelige hore gikk i knas for lenge siden.
Mon tro nar disse folger etter.
Kampen mot topplosservering er dessuten en kamp mot fornedring av alle
kvinner. Topplosserveringa er endel
av et helhetlig angrep pA kvinner som
har som mal A ta fra oss de rettighetene
vi har kjempa fram opp igjennom tida.
Topplosservering deler opp kvinner
og selger dem. PA billigsalg til alle
mannfolk som har lyst pa.
DU SKAL FA MIN GAMLE BH..
Det har vxrt flere typer aksjoner mot
topplosservering. En aksjonsform var

pen en ny mi itant inne evege se

A sende sin gamle BH til sosialminister Grete Knudsen. Det har ogsA va2rt
forskjellige typer demonstrasjoner.
Noen var ayskymarkeringer, og det
var ogsd en blokade. I en av demonstrasjonene gikk politiet helt beserk,
og galopperte med hester inn i en
folkemengde.
Dette skjedde helt uten provokasjoner
fra aksjonistenes side. Mange ble
skada, noen ganske alvorlig. Det er
verdt A merke seg hva staten ser pA
som det storste problemet; de som
misbruker og undertrykker kvinner
gar fri, mens de som demonstrerer
mot salg av kvinnekroppen blir utsatt
for angrep.
CINDY OG MRS. SMITH
Reklamens framstilling av kvinnerblir
ogsa stadig mer ekstrem. Hennes og
Mauritz har utmerka seg spesielt, med
sine julekampanjer. Cindy og Mrs.
Smith har blitt revet ned og spraya pA,
igjen og igjen. Mange, spesielt menn,
synes hele opplegget er latterlig. Hvorfor kan man ikke fA ha noe pent og se
pA? Er du virkelig sa misunnelig pa
disse damene at du er nodt A rive dem
ned? er noen av de mange sporsmAla
som har blitt stilt. Og det har blitt svart,
gang pA gang, til et lite lydhort publikum.
For Cindy og Mrs. Smith blir mer enn
to pene damer nth- de henger pA veggene overall. De blir ideal, de blir det du
skal vxre. Den ene er tynn, tynn, tynn
og har allikevel pupper og orlite grann
rumpe. Det klassiske eksempelet pA
hvordan det ikke gar ann A bli. Mange
prover, hvert ar dor xxx jenter av
spisefortyrrelser i Norge. 90 000 har
alvorlige spiseforstyrrelser, og de aller fleste et unormalt forhold til mat.
Men reklamen forteller oss ikke bare

hvordan vi skal se ut. Den forteller oss
ogsA hvordan vi skal oppfore oss.
Derfor bruker H&M bilder som like
gjeme kunne vxrt i et vanlig pornoblad
i sine kampanjer.
PASSIVE KVINNER
Kvinnen utstrAler passiv underkastelse. Hun har ingen onsker sj01, bortsett fra A gj0re akkurat det du vil .
Denne reklamekampanjen er selvfolgelig henvendt til gutter. Kjop undertoy i julegave til kjwresten din, og fa
en villig og underdanig kjxreste. Men
den henvender seg ogsA til jenter, og
spiller pa jenters komplekser. "Kjoper
du ikke van undert0y, blir du ikke
sAnn som henne. Og da er du ikke bra
nok." Og det er et faktum at jenter med
darlig sjoltillitt og store komplekser
kjoper mer kla2r og sminke enn de
jentene som har det litt bedre med seg
sjol. Og jo mer uoppnaelig
kvinneidealet er, jo flere komplekser
far vi. Og jo mer kjoper vi.
Mange lo av jentene som utrettelig
reiv ned plakater. Men da
reklameselskapet som ledet kampanjen tapte flere hundretusen pA litt over
en uke, forstummet latteren. Mange
jenter som sto sammen paforte undertrykkerne et okonomisk tap. Neste Ar
blir det kanskje ikke like lett A finne et
reklameselskap som vil pata seg
julekampanjen til H & M.
BORDELLER
Bordeller var det lenge ikke saErlig
mange av i Norge, i hvertfall var de
veldig skjulte. Men ogsa det har kommet i lOpet av de siste Ara. Mange har
forsokt A anmelde bordellene, men sa
lenge det ikke kan bevises at det er en
hallik som star bak, er det ikke ulovlig
med prostitusjon i Norge. Det er fullstendig legalt bade A kjope og selge
sex. Mange beboerorganisasjon-er har
reagert, de aller fmrreste vil at barna
deres skal treffe horekunder pa vei til
og fra skolen. Folk fra lokalmiljOet
har stAtt vakt utenfor bordellene, og
tilsnakket alle som skulle inn. Dette
har fort til at det ved flere bordeller har
dukket A brutale slAsskjemper som har
truet aksjonistene utenfor. En annen
gruppe, som stort sett bestAr av yngre
jenter og gutter og kaller seg
bordelllcnuserne har ogsa vxrt aktive.
De har knust vinduer og spraya pA
bordeller.
HOREBUKKEN DAGBLADET
Bordellene har Apent annonsert i aviser og nxrradioer, med tekster som "
Salong Nathalina. to deilige mulatter
som venter pa DEG. Her er det du som
setter grensene". Dagbladet var lenge
den viktigste annonsoren for disse
"salongene". Men etter mange store
media-oppslag, som folge av aksjoner
mot bordellene og protester fra de
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ansatte i Dagbladet, ble de nodt til A
kutte ut annonsene. Detter fyrer til
milliontap for avisen, og er nok et tegn
pA at det nytter.
Kampen mot prostitusjon kommer
bare til A bli viktigere i tida framover.
Den generelle forjxvligseringa av samfunnet tvinger stadig flere kvinner inn
situasjoner der det A prostituere seg
blir den eneste muligheten som finnes. Derfor er kamp for sosial trygghet, mot arbeidsloshet og for behandlingsplasser for narkomane ogsA kamp
mot prostitusjon.
KVINNERS SEKSUALITET
Synet pA kvinners seksualitet har ogsa
forandra seg merkbart de siste Ara. Det
tok mange, mange Ar for verden ville
vedkjenne seg kvinnelig seksualitet i
det hele tatt. Men den presset seg pa.
Da det viste seg at den ikke kunne
skjules lenger, var det en eller annen
som kom pA den geniale ideen at vi
snur det hele pa hodet. I dag skal
kvinner til enhver tid vxre villig til A
ha sex.
En kvinne som ikke kaster seg over
sin elskede, pA T-bane stasjoner og
andre spennende steder for A utfore
hasardiose seksuelle eksperimenter,
er ingen ekte kvinne. Og ikke bare
skal de vane villige til det, de skal
elske det. De skal fA utallige kjempeorgasmer, som skal komme med bulder og brak, som perler pA en snor.
Cupido som pAstAr de er erotiske, og
like mye for kvinner som for menn,
fyrer aktivt opp under myter om kvinners orgasme.

sa
ble stille" er et sitat fra en prest i Norge
for. "Det verste jeg veit er damer som
bare Jigger der, uten a rare pa seg eller
lage en lyd" sier kameratene mine til
meg. Gutter kan gjore som de vil. De
liker sex, enten de stunner eller ikke,
og de trenger ikke bevise orgasmene
sine.
KVINNER TIL FOR MENN?
Nal- du kan lese om seksualitet i ukeblader for kvinner, dreier deg seg stort
sett om en ting, nemlig hvordan han
og du skal fa det bedre sammen, hvordan du skal forfore han, hvordan du
skal skape spenning i deres forhold.
NAr Det Nye skulle liste opp 10 ting
om hvordan kvinner skulle fA et bedre
seksualliv med partneren sin, var det
to punkter som handlet om at kvinner
burde ha munnsex med partnerne sine. Det at han elsket A komme i munnen din, var viet et eget punkt. Dette
sier mye om kvinners seksualitet. Tit
og med i ukeblader for og av kvinner,
settes mannens seksualitet sa til de
grader i sentrum. Ville du kunne finne
en tilsvarende liste i "Vi Menn" der
kvinners seksualitet er satt i sentrum?
Neppe.
Kvinner er ikke likestilt med menn.
Det blir ikke fgerre topplosbarer, og
bordeller av seg sjol. Kvinneidealet
blir bare mer og mer uoppnaelig. Vi
bestemmer mindre og mindre over
var egen kropp.
Lenge har vi tall og lidd. Vi gjor det
ikke lenger. Aldri har vi vwn sa sinte,
og aldri har vi vwrt sa sikre pA A vinne.
KAIA STORVIK

"Min kone vred pA seg, og stonnet
som en skjoge, sa jeg slo henne til hun

Bordellknuseraksjonene i Oslo i 1993 ble flere og flere. Etterhvert ble ogsd de
militante aksjonene mot enkelte bordeller scl omfattende at de ble lagt ned.
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Kvinnekampen gjelder
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ellegittifieliamp? Hva star kvinrieêkamppn_o• met en kamp for
"I-4EL i Er det
LI'KE-Ttl.-1.1.Nu:Ii*tmenAn? Handler
I - / * 0 .4c0-, :
_ - -,.. ,„..det m a fa .flere kvItngiO.119e4t app.
sjefer, med kvinnelig statsminister
som det endelige beviset pa at na
er alt er bra? Er det en kamp fo -r
all makt til kvinner og alle menn
til Sibir?_Eller er det en kamp for
KVINNEFRIGJORING, mot hele det
kapitalistiske systemet?
en borgerlige kvinnebevegel
sen har satt likestilling mel
lom menn og darner som mil
for kvinnekampen. Men for at likestillinga skal bli virkelig, og ikke bare
en lov, ma jo hele den kjonnsdelte
arbeidsdelinga (darner tar oppvasken
og blirreingjOringsdamer, mens menn
blir rorleggere og mekker bi len)
ayskaffes og dermed hele kapitalismen. Dette vil ikke den borgerlige
kvinnebevegelsen skjOnne, fordi da
kommer deres interesser som kvinner
i konflikt med interessene deres som
en del av borgerskapet.

D

LIK ESTI LLI NG ER
IKKE FRIGJORING
Dette betyr at borgerlig-feministene
aldri kan fore en politikk som vil fore
til virkelig frigjoring. Hvis de er heldige blir de en reformistisk bevegelse
som kan fOre til flere Gro Harlemer
og flere kvinner i borgerskapet.
Borgerkvinnene vil som oftest sabotere for viktige kvinnekrav Tar disse
rammer de rike for hardt.
Allikavw1 kan vi faktisk samarbeide
med disse damene (og dem som er
enige med dem) i noen kamper. Fordi
kvinneundertrykkinga rammer alle
kvinner pA tvers av klasse, er det
mulig og riktig A lage breie allianser

blant alle typer darner. For eksempel
i kamp mot porno og topplOsbarer.
Den fornedringa som pornoen er , er
en Iran mot alle kvinner. Darner fra
alle klasser blir voldtatt og mishandla
som et resultat av samfunnets kinneforakt, og et hvert sexistisk overgrep
mot enhver kvinne er et overgrep mot
alle kvinner.
HVOR KOMMER
KVINNEFORAKTEN FRA?
Nar man jobber med kamp mot for
eksempel porno og onsker a fa slutt pa
kvinneforakt og salg av kvinnekroppen MA man pa ett eller annet
tidspunkt stille seg de store spOrsmAla. Hvor kommer kvinneforakten
fra ? Hva er Arsaken til kvinneundertrykkinga ? Hvordan skal vi fA en slutt
pa det ? Og da er det mange feller a
falle i. "Alle menn er fOdt onde ! Det
er Arsaken Drep alle menn! " eller "
Problemet Jigger hos kvinnene. Vi er
for redde for A to utfordringer , vi ma
bli flinkere til a klatre i systemet. En
holdningskampanje, eller lovendringer som gjOr det lettere for darner i bli
sjefer hadde vxrt fint." Ikke la deg
lure!!! Kampen mot kvinneundertrykkinga, for full kvinnefrigjoring,
ma rette seg mot kapitalismen som
system.
e
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ET SPORSMAL OM KLASSER
For A forstA arsakene til kvinneundertrykkinga i Norge i dag, er det nOdvendig A forstA kvinnenes situasjon
under kapitalismen.
I Norge gAr hovedmotsigelsen mellom borgerskapet og arbeiderklassen. Borgerskapet utbytter arbeiderne og andre arbeidsfolk. Kvinnelige
arbeidere; reingjoringsdamer,
hjelpepleiere, Freia-damene o.s.v.
,blir undertrykt av borgerskapet som
deler av den KLASSEN de tilhorer. I
tillegg til det, blir kvinnene undertrykt som KJONN; borgerskapet undertrykker kvinner, og menn undertrykker kvinner. Kvinnekampen ma
rettes mot begge typer undertrykking,

men hovedstotet ma rettes mot borgerskapet. Uten at borgerskapet styrtes , er det ikke mulig A oppna full
kvinnefrigjoring.
NODVE N DIG GRATISARBE ID
Kapitalismen er avhengig av kvinners gratis omsorgs- og husarbeid for
at arbeiderne skal komme reine og
mette pa jobb om morran. Her kommer familien inn . Familien som institusjon er en av grunnsteinene i kapitalismen. Den framstar som en sosial
organisering som kvinnene sjol velger, frivillig.
I virkeligheten er familien en "buffer" (stOtdemper) mellom enkeltmennesket og det okonomiske syste-

met. Den har ansvaret for A forsorge
de som ikke har egen inntekt, den tar
seg av sjuke, gamle, unger og alle
andre som trenger pleie, uten at det
koster borgerskapet ei krone, den gj or
det mulig i gi "kvinnelOnn" til kvinner, og "forsorgerlonn" til menn.
De viktigste strukturene som hindrer kvinnenes "likestilling" innafor kapitalismen er:
FAMILIEN
Familien er en av grunnsteinene i den
kapitalistiske Okonomien. Innafor familien utfOres en stor del av samfunnets samla arbeid, ved at kvinnene
gjOr omsorgs- og husarbeidet. Dette
arbeidet gjor de helt gratis, og sparer
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dermed kapitalistene for drossevis
med penger. Det at familien er et
privat forsorgelsessystem gjOr at noen arbeidere (menna) blir betrakta
som "forsorgere". Kvinner som er
yrkesaktive blir betrakta som
"tilleggsarbeidskraft".

Dessuten er det slik at det fins kvinnejobber og mannsjobber innafor ulike
yrker, med menn som overordna. (I
en butikk er for eksempel lagerassistent en typisk mannsjobb og det
A sta i kjottdisken en kvinnejobb.

Lonna til "forsorgerne" og "tilleggsarbeiderne" skal til sammen dekke en
families utgifter. Derfor blir kvinners
lonn ei "spe pa lonn". Dette rammer
alle kvinner, ikke bare de som lever i
en familie, og gjor at darner som bor
aleine eller som er aleinemodre har
jwvlig dArlig rad.

Lonna vil som oftest vmre hoyere for
mannsjobben sjol om jobbene ikke
egentlig krever forskjellig kompetanse, utdanning eller lignende. Mannsjobben er bedre betalt fordi det er
enn mann i jobben.)
Denne delinga gir menn makt over
kvinners liv,.

I tillegg til at familien pavirker
arbeidskraftas verdi, er den en stotdemper mellom enkeltmennesket og
det okonomiske systemet. Den tar seg
av folk som ikke har egen inntekt;
unger, gamle og sjuke, og nar arbeidsfolk ma "ta et tak for den norske
okonomien", ved A fa lavere lonn
eller mer overtid, kan dette delvis
taes igjen med mer gratis arbeid fra
damene i familien.

Nar vi ser pa disse fakta skjonner vi at
de andre "svarene" som jeg beskreiv
i stad ikke holder. Det er ikke menna
som er hovedfienden fordi det er
klassesamfunnet som gjor menn til
undertrykkere. Og det er ikke kvinners manglende sjoltillit, dumhet,
mangel pa ambisjoner eller lignende
som gjor at kvinner er konsentrert i
kvinneyrker .Flertallet av kvinner er i
kvinneyrker fordi det er der kapitalismen vil ha dem.

Kvinneraseriet og kvinnekravene er
grensesprengende for kapitalismen.
Arbeiderklassen kan begrense kampene sine til kamper om sma endringer; litt mer lonn, litt flere pauser, litt
lengre ferie o.s.v.. Til sporsmalet om
hvordan forbedre kapitalismen. Mens
de enkleste kvinnekravene, som en
oppvurdering av kvinneyrkene og nei
til dobbeltarbeid, stater imot det
grunnleggende ved kapitalismen og
krever et helt nytt okonomisk system.

Kvinneundertrykkinga er uloselig
knytta til klassesamfunnet. Og klassesamfunnet vil ikke opphOre uten at
kapitalismen styrtes. Dette ma ligge
til grunn for en riktig kvinnekamp. tL
gjore mannen til hovedfienden er A
skyte i blinde.

MARIE M.

Noen gjoker (som ofte kaller seg
trotskister), pastar at kvinnekampen
splitter arbeiderklassen, og at en sosialistisk revolusjon nwrmest automatisk vil fore til kvinnefrigjOring. Det
trotskistene overser er at halve arbeiderklassen faktisk er kvinner, og at en
sosialistisk revolusjon ikke kan gjennomfores med suksess sa lenge den
ene halvparten av arbeiderklassen er
opptatt med A undertrykke den andre.
Kvinnekampen er en av de sterkeste
drivkreftene, bade i revolusjonen og
under sosialismen, i kampen for et
kommunistisk ,klasselost samfunn.
ET NYTT OKONOMISK SYSTEM

Hvis familiesystemet skulle ayskaffes
innafor kapitalismen, matte alle, bade
kvinner og menn sikres trygge arbeidsplasser med ei lonn A leve ay.
Det offentlige matte overta det enorme private omsorgs og husarbeidet
eller dette matte organiseres som kapitalistisk vareproduksjon og salg av
tjenester. Dette strider imot
kapitafismens mAl, som er maksimal
profitt, og som driter i uproduktive
folk (gamle, sjuke o.s.v). Familiesystemet tjener borgerskapets interesser, og borgerskapet er den viktigste krafta for A opprettholde det. Derfor blir det umulig A opplose familien
som institusjon uten A. for A si det pent
"opplose " borgerskapet.
DEN KJONNSBESTEMTE
ARBEIDSDELINGA

Dette er en annen av de viktigste
metodene borgerskapet bruker for A
undertrykke kvinner, og tjene penger. Arbeidsmarkedet er deli inn i
kvinneyrker og mannsyrker. Av
mannsyrker finnes det rundt 300, mens
kvinner er konsentrert i ca. 30 yrker.

HVORDAN ER KVINNEKAMP
KLASSEKAMP?

A drive kamp mot EF er lclasselcamp
fordi norsk medlemskap vil styrke
det norske og det europeiske borgerskapet, mens et nei til EF vil svekke
det, og det vil vxre en seier for
arbeiderklassen. PA samme mate er
det med kvinnekampen ; vinner vi
gjennomslag for kvinnekrav, sann
som 6-timersdagen, eller ei kvinnelOnn a leve av, er dette en offensiv
mot borgerskapet og en seier for hele
arbeiderklassen. Ved A svekke den
ideologiske undertrykkinga av kvinner gjennom kamp mot porno, kjonnsrollene eller H&M- kampanjen, styrkes bade kvinners kampkraft og enheten i arbeiderklassen.

Abonner

Over: 6-timersdag med full lOnnskompensasjon har lenge wen et viktig
krav fra kvinnebevegelsen.
Under: Kapitalismen er avhengig av at
kvinner uyiker gratisarbeid i hjemmene, tilsvarende flere milliarder i dret.

pa

1
1
1
1
1
1

Venstre: 8. mars er en dag som ogsa
brukes til a markere solidaritet mellom
kvinner pa tvers av landegrenser.

I

Midten: Likestillingens budskap, er at vi
blir frigjort bare vi har en jobb hvor vi
bruker hjelm.
H0yre: Dagens fattige arbeider er
kvinne - og gjerne aleineforsOrger

Rod0Ungdoms avis
Jeg vil abonnere pa Rebell (75,- for 6 nr.)
1 Navn:
I Adresse:
1

Postnr./sted:

Frimerke

Rod Ungdom
Goteborggt. 8
0566 Oslo
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ropa flyter en jevn sum av varer, tjenester, kapital og

E0S-medlemsskap
vil bety at kvinners
arbeidssituasjon
blir mye verre.
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mange kvinner ikke er ansatt i fulltidsjobb pA dagtid. Den mest vanlige
formen for atypisk arbeid er ulike
typer deltid uten fast arbeidstid og
med uklar og utrygg arbeidskontrakt.

mennesker. Fri flyt av mennesker betyr i realiteten fri
E0S-medlemskapet betyr ikke at
kvinner i Norge far det like clarlig som
kvinner i EF, men det norske nxringslivet utvikler seg i samme retning som nxringslivet i EF. Og over
tid er dette nOdt til A fOre til at kvinners situasjon blir forverret.

flyt av arbeidskraft. Men det er Mart det hoes finere
ut med mennesker. I denne artikkelen skal vi se pa
denne sakalte «friheten». Er det egentlig en genial

TKYGG

metode som gar ut pa og utbytte og undertrykke
arbeiderklasen enda hardere enn i dag?
Problemet med fri flyt av arbeidskraft
er at det kan fore til sosial dumping.
Det innrornmer til og med EF. Sosial
dumping kunne selvsagt ha betydd
mange forskjellige ting, men i EF
brukes det hovedsaklig om to tilfeller. Det ene er nar utenlandsk arbeidskraft hentes inne til et land for A jobbe
for darligere lOnn og arbeidsvilkar
enn landets egne arbeidstakere. Det
andre er at bedriftseiere kan flytte sin
virksomhet et annet land fordi det er
darligere Ions og arbeidsvilkAr der.
Begge disse metodene er sywrt effektive hvis malet era presse mer penger
ut av arbeiderne dine. Reaksjonaere
markedsliberalister kaller dette A
skape merverdi. Vi kaller det utbytting.
-

NORGE IKKE ET PARADIS
Na er det ikke saint at sosial dumping
er ukjente fenomener i Norge. Utenlandsk arbeidskraft pA oppdrag har vi
hatt i mange Ar. Norske fagforeninger
har imidlertid i stor grad sorga for at
disse arbeiderne har wart garantert
norske lonns og arbeidsvilkar. Disse
rettighetene har ofte vwrt knytta
sammen med selve arbeidstillatelsen.
-

-

EFs fjerde frihet forbyr slike kontrollavtaler. De ansees som diskriminerende og konkurransevridende. En del

E0S- tilhengere har argumentert for
dette, og lagt til grunn at vi lenge har
hatt fri flyt av arbeidstakere innad i
Norden. At dette i hovedsak har vxrt
til A leve med, skyldes at de nordiska
landa har tilnwrmet lik lonn og like
arbeidsforhold. Allikevel har det vxrt
en del problemer tilknytta den nordiske flyten.
TILBUD OG ETTERSPORSEL
De fleste andre EU og EOS landa
stiller med helt andre forutsetninger i
forhold til Norge enn f. eks. Sverige.
Mange av disse landa har svxrt dArlig
arbeidsmiljolovgivning, og ekstremt
lave minstelonner. Dersom disse far
flyte fritt inn i Norge pa sine egne
lonninger og arbeidsvilkar, kommer
dette pa sikt til A forverre forholda i
Norge. I kapitalismen dreier det meste
seg om tilbud og ettersporsel. Kapitalistene har stOrre ettersporsel for billig arbeidskraft enn etter dyr arbeidskraft. Derfor blir trolig norske arbeidstakere nocit til A gA ned i lonn for
A vxre med A konkurrere om arbeidsplassene.
STADIG MINDRE A SI
Ledelsen i det norske sosialdemokraturet hevder at nasjonale lover kan
hindre denne sosiale dumpinga. En
Ostia losning er A innfore en minste-

lonn, enten lovveien eller gjennom
treparts forhandlinger. I Norge vine
trepartsforhandlinger omfatte Staten,
NHO og LO. Konsekvensen av en
slik politikk blir ofte at det vedtas
minstelonner, men ingen andre betingelser. Dette bidrar til A forverre andres arbeidsvilkar. Et annet problem,
dersom man vedtar en minstelOnn
lovveien, er at den blir justert alt ettersom hvem som sitter med den politiske makta i landet, uten direkte pavirkning fra fagbevegelsen. Dette forer til ekking av arbeidernes
mulighet til A pAvirke sin egen situasjon direkte. Det er toss alt lenge
siden Arbeiderpartiet var arbeidemes
parti.

det norske. E0S- medlemskapet vil
derfor ikke kreve endringer i den norske likestillingsloven.
Allikevel vil medlemskapet i E0S
endre situasjonen for norske kvinner
i arbeidslivet. De endringene som fri
flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft forer med seg nar den skjer
pa et sa stort arbeidsomrAde somE0S,
kommer det til A bety store forandringer for kvinner.
Viktige vilkar for kvinners hverdag
endres nar konkurransen i nxringslivet skjerpes sa kraftig som det er lagt
opp til i EFs indre marked.
MORKETALL
Den Nye arbeidsledigheten i EF har
svekket kvinners stilling pA mange
mater. I de fleste EF-land er den offisielle arbeidsledigheten for kvinner
langt hoyeren enn for menn, i mange
land er den dobbelt sa hoy. Det er
ogsa store morketall nar det gjelder
arbeidslose kvinner. I mange EF-land
har massearbeidslosheten eksistert sa
lenge at kvinner ikke engang gidder A
melde seg arbeidslose. Dette slar ut i
at yrkesaktiviteten blant kvinner i de
fleste EF-land er lang lavere enn i
Norge.
-

GJOR HVA DU VIL!
I tillegg til dette forberedes et nytt EFdirektiv. Dette gar ut pa at uavhengig
av eventuelle nasjonale lover og regler skal man sta fritt til a bringe med
seg arbeidskraft pA de betingelsene
arbeidsgiveren kan presse de ansatte
til A godta. Dette gjelder for alle oppdrag med under tre maneders varighet.
EOS - DREPEN FOR KVINNER I
ARBE I DSLI VET?
E0S- regelverket for likelonn og likestilling i arbeidlivet er relativt likt
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Det er flere grunner til at kvinner er
mer sArbare enn menn nar arbeidsledigheten vokser og konkurransen om
arbeidsplassene oker. Mange kvinner
jobber i lavtlonnsyrker. Dessuten arbeider svxrt mange kvinner deltid
med darlige og uklare arbeidskontrakter. Permiteringer og arbeidsledighet vil for gj0re det umulig for
mange kvinner A were olconomiske
uavhengige.
PASSE UNGER, LAGE MAT.
JOBBE?
Dobbeltarbeidet skjerper denne
sarbarheten. Fordi kvinner har hovedansvar for husarbeid, barnepass,
gamle og sjuke, har de mindre mulighet enn menn til aktiv jobbsoking,
pendling og flytting.
ATYPISK ARBEID - TYPISK FOR
KVINNER?
Dobbeltarbeidet forer ogsa til at

Tilfeller som nedleggingen av hjornesteinsbedriften Viking gummi i Askim, kommer vi til

a se mer av med El%
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sjer (eks: nwringsmiddel- og tekstilindustrien). Flere av disse bransjene
vil oppleve okt konkurranse i E0S.
Vi vil trolig fa se store nedleggelser
og utflagginger i tida som kommer.
NEDERLAG PA NEDERLAG...
Norske kvinner har i det siste tiaret i
stigende grad fagorganisaert seg.
Dette har hatt stor betydning for a
bedre kvinners situasjon bade med
hensyn til lonn og arbeidsvilkar.
vil svekke fagbevegelsen stilling generelt. Kvinners stilling er mer sarbar
enn menn og det er de som har mest
A tape nar fagbevegelsen svekkes.

EOM OG VETORETTEN
Da Stortinget sa ja til E0S-avtalen,
forpliktet de seg til A innlemme ca.
1500 EU- direktiver og forordninger
i norsk rett. Dette er en pakke de
godtok i sin helhet. De hadde ingen
mulighet til individuelt A vurdere de
enkelte lovene. Selve E0S-avtalen
og de forordninger som folger med
ma innlemmes i norsk lov akkurat
slik de lyder. Nat. det gjelder direktiver, kan vi si nei til dem. Alle direktiver skal gjennom EFTA-landa som
helhet. Og dersom de skal vedtas, ma
de vedtas enstemmig. I teorien betyr
dette at alle EFTA-landa har vetorett. I praksis er det dessverre litt
annerledes. A svare nei fl et direktiv
er ikke lett.
Hele formalet med E0S-avtalen er at
EU og EFTA landene skal ha ensartede regler pA en rekke omrader, og at
de skal fortsette A vwre ensartede etterhvert som EU utvider dem. Dersom EFTA-landa sier nei til en direktiv, kan EU gi tilbake med samme
mynt og oppheve et direktiv som er til
gagns for E0S-landa.
Et annet problem er at E0S-landa
ikke har like interesser. Derfor vil det
ogsa oppsta et sterkt press dem imellom. Alt dette forer fl at det i realiteten vil bli svmrt vanskelig for Norge A
si nei til noe EF-direktiv.
KAIA STORVIK
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Tyske kerlinger i streik
I slutten av mars gikk
mer enn 600 laerlinger i
fire tyske byer til aksjon.
I protest mot at de blir
sagt opp fra bedriftene
etter endt laeretid, okkuperte laerlingene
opplwringssentrene pa
bedriftene.
200 av lrlingene var ansatt i
Telekom i Dortmund, Hagen og
Bochum, de 400 andre laarlingene var ansatt i GHH
(Gutehoffnungshiitte) MAN, et
stalkompani i Oberhausen. Alle
disse byene befinner seg i Ruhrdistriktet, det storste industriomradet i Tyskland.
Til A begynne med visste ikke
lxrlingene i GHH MAN og Telekom om hverandre, men da de
fant ut at de var flere som var i
ute i samme xrend, slo de seg
sammen. De begynte ogsa A
jobbe for a trekke med lxrlinger
fra andre bedrifter i aksjonene.
Hva som skjer videre med denne
saken er forelopig umulig A si,
men det som er interessant er at
de slass for de samme rettighetene som lxrlinger i Norge mistet for kort tid siden.
1/3 ER IKKE MYE A LEVE PA
Lxrlingene i GHH MAN fikk
omtrent 1/3 av vanlig
fagarbeiderlonn, med andre ord
var de skikkelig billig arbeidskraft. Og billig arbeidskraft er
bra, det er noe alle veit. Etter tre
Ars utdannelse er imidlertid lxrlingene Mitt fagarbeidere, og si-

den de da ikke er sa billige i drift
lenger, blir de sparka.
Det eneste de tyske lwrlingene
har krav pA, er 60% av sist utbetalte lOnn, ft r de blir sendt til de
nwrmest endelose koene foran
arbeidskontorene. Norske laerlinger hadde inntil i fjor krav pa
automatisk ansettelse i den bedriften de var kerlinger i.
DEN SOM SLASS KAN TAPE
Lxrlingeaksjonene i Tyskland
er bare rloeh fa av enornat Mange
aksjoner som fore& over hele
Europa. Arbeidere, arbeidslose,
skoleelever og mange andre, viser na at de har fatt nok av nedskjxringer pA skoler, nedlegging
av arbeidsplasser og privatisering av sjukehus.

er Mitt endra til automatisk oppsigelse. I tillegg har kravene til
den opplwringa som bedriftene
skal gi , Witt slakka kraftig pa.
Norske lxrlinger ender na mest
sannsynlig opp i samme situasjon som de tyske.
UNITED WE STAND DIVIDED WE FALL
Bedriftslederene i GHH MAN
og Telekom fikk seg en stolck, da
de skjonte at lwrlingene pa de to
fabrikkene hadde slatt seg
sammen. Grunnen til dettte er
ganske enkel: De veit at nar arbeidere og undertrykte i alle land
forener seg , da er det ikke sA
festelig a vxre kapitalist lenger.
De ser ogsa faren i at 400 stalarbeiderlwrlinger slay seg
sammen med 200 Telekomlxrlinger.

Lwrlingene i Tyskland kjemper
under slagordet: Den som slass
kan tape - den som ikke slass har
allerede tapt. Dette slagordet
rommer en sannhet som flere og
flere na far Oya opp for. En skjeggete tysker som skreiv bOker, sa
en gang at arbeiderklassen bare
har sine lenker A miste.
Nedskjxrings- og krisepolitikken som nA hjemsoker Europa vil at vi skal tape, men skal
vi gi oss uten A kjempe?

Norske bedriftsledere og norske
myndigheter kjenner ogsa til de
problemene som oppstar nar folk
star samla. Nar arbeiderne finner ut hvilken kraft de faktisk
har, viser den seg oftere langt
stOrre en borgerskapets. Kanskje
ikke ledelsen i GHH MAN er sa
redde for 400 breiale lxrlinger,
men hva om de 2500 fagarbeiderne ogsa gar til streik,
hva da?

GRO & CO SIN VERSJON
Tidligere hadde lwrlingeri Norge
relativt gode rettigheter. De
hadde blant annet krav pa 80%
av fagarbeiderlonn. Samtidig
med at Reform-94 gjennomf0res, har ogsa loven som gjelder
herlinger blitt forandra. NA skal
ogsa norske lxrlinger bli underbetalt billig arbeidskraft.

Aksjonene i Tyskland er et eksempel til etterfOlgelse.
Kapitalistklassen snakker om at
den politikken de foster er nodvendig for at vi i framtida skal
ha det bra. Men det er ikke de
som skal bestemme over framtida, det er det vi som skal gjOre!.
Den som slass kan tape - den
som ikke slAss har allerede tapt.

Den faste ansettelsen som herlinger i Norge for hadde krav pa,

KIM

Bedrifteierene er kanskje ikke sa redde for 400 kerlinger, men hva nar de 2500
fagarbeiderene ogsa gar til streik
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Over: Den ene lognen )(O'er til .... (Foto: Victor Dimola)

a ma ingen tro at det er vanskelig a se hvorfor denne
myten er rotfesta i det norske folk. Det er heller et sporsmal om
hva \fare kjire politikere bygger pa
nar de serverer oss sine taler om kampen mot de "lovlose" innvandrerne.

N

LOGN.
\Tare politikere skaper en lOgn. Jeg
sier at de "skaper den" fordi de ikke
direkte uttaler den men de bygger
opp under den med sine utsagn, og
ikke minst bygger de sine utsagn pa
den. Denne lognen er det bilde du og
jeg sitter igjen med av \rare nye landsmenn: Hvilke problemer de "form."
med seg, hvorfor problemene oppstar, og hvordan vi skal lose dem.
FREMMEDGJORING
En typisk mate A underbygge rasismen pa er fremmedgjoring. Dette er
et viktig element ved politikernes
logn: De isolerer innvandrere som
annerledes, eller mer presist; de gar
tydelig utifra at de er fundamentalt
forskjellige. (Innvandrere mA her leses som folk med mark hudfarge,
eller en annen kulturell bakgrunn.)
LOGN EN E
Jeg konkretiserer: Et typisk krav fra
norske politikere er at innvandrere
ma settes godt inn i norsk lov og
norsk kultur. Hensikten er A forebygge kriminelle handlinger begat av
innvandrere. Insinuasjonen er klar:
"Innvandrere beg& kriminelle handlinger fordi de ikke vet bedre"(!??)
Jeg spor da; finnes noe land, eller
noen kultur, hvor det A stjele, A voldta, A bruke vold er lovlig? Nei, selvfolgelig ikke, og det er heller ikke
tilfelle at man blir kriminell av A ikke
kjenne det norske lovverket ved tekst,
verken om man er utlending eller
nordmann. Utsagnet vitner derimot
om at politikere enten ikke har forstAelse for, eller bevisst overser, at
kriminaliteten er uloselig knytta til
samfunnet (systemet). Kravet om jusoppliring bunner med andre ord ut i

A were et uttrykk for total
feilforstalelse, eller forkastelige og
rasistiske baktanker.
Eksemplet ovenfor er langtifra enestaende. Det faller inn i en lang rekke
av liknende utsagn. Utsagn som bygger pA at utlendinger nodvendigvis er
forskjellige fra oss, og at det er Arsaken til problemer. Blant annet kommer dette igjen i utsagn som at: "Liten eller ingen integrering av innvandrere, ensidige innvandrermiljoer, og
manglende norskkunnskaper ft rer til
kriminalitet." Dette kan were et utsagn man lett kan nikke bekreftende
til, men som likevel mild sagt mA sies
A were en omskrivning av virkeligheten. Det er ikke slik at man blir
kriminell av A holde pA sin opprinnelige kultur nar man kommer til et
land, ei heller blir man mer kriminell
av A bo sammen med folk fra egen
kulturkrets, eller av manglende
sprakkunnskaper. Selv om kjennskap
til sprAket kan were noldcelen til A
kunne overleve i et samfunn, om du
ikke kan betale deg fram i livet.
SYSTEMET HAR ANSVARET
Kriminalitetsproblemet er forst og
fremst et resultat av samfunnets sosiale lagdeling (klasseskillene). Innvandrere og flyktninger som kommer til Norge med lite eller ingen
materielle ressurser blir som et resultat av lagdelinga plassert nederst pA
stigen. Og folgelig far de dermed
ogsa invite de sprakproblemene som
oppstar liar man er "fattig" og utlending. Innvandrere blir med andre ord
en pariakaste helt nederst pA
rangstigen. Fremmedgjoringa kan
dermed lett gjores total: De er ikke
bare kulturelt "annerledes", men de
stiller generelt ogsa nederst pA
samfunnsstigen; som arbeidslose, eller med de darligst betalte jobbene.
Det har med andre ord ingen annen
hensikt A fokusere pa kulturelle forskjeller eller sprakproblemer, enn A
spre rasistiske logner. Det sier seg

selv: Du blir ikke kriminell av A flytte
til Pakistan. Og en pastand om at
innvandrerne i utgangspunktet mer
kriminelle, er rein og virkelighetsfjern rasisme. I realiteten er det altsa
samfunnet og systemet du ma fokusere pa nar du skal angripe kriminaliteten, uansett innvandrere eller nerd-

menn.
DE SYV BUD.
Det vari mars i arat selv landsmoderen
Gro hadde fat nok; "Nei na ma vi
gjOre noe med den store bolgen av
grov void begat av innvandrere".
Gro hadde nemlig lest i Blabla om
Hersleb- drapet og Linda- drapet, og
nA \dile hun to affire. Hun brakte da
bud om at hun skulle treffe harde
tiltak, og hennes syv punkter inneholdt noe slikt som: De intetanende
fremmedkulturelle skulle lirer seg
og bli nordmenn (!!..?).
Innvandrerorganisasjonene ble bedt
om a hjelpe regjeringa a lire innvandrerne A takle (!) norsk lov, som de
bryter til stadighet utifra sin uvitenhet og ulike bakgrunn (mA skjOnne at
man ikke bare kan komme til Norge
og tro at det er lov A sla folk i hjel).
Videre ma vi jo holde kontrollen:
Beinhard registrering av alle forhold
og alle potensielle eller tidligere kriminelle elementer ma blottstilles, og
eventuelt lukes ut. Og sa ma man
gjennomga rutinene for hjelpen til
innvandrere: "DArlige hjelperutiner
forer til lossluppenhet med den norske stats penger og ikke minst til
kriminell utbytting av systemet. Og
sa mA vi stramme inn lite granne da,
(men vi sier bare at vi skal gjennomga
rutinene vare.)"

GRO JUGER
Men hva er det egentlig Gro gjor?
Treffer
hun
tiltak
mot
"innvandrerkriminaliteten" pa bagrunn av faktiske forhold? Er det behov for egne tiltak mot sakalt "inn
vandrer-kriminalitet"? Og ikke minst,
-

Jeg har provd, jeg har xrlig talt prOvd hardt

a finne ut hvordan det virkelig kan ha seg at
det liksom er gjennombevist, over enhver

tjener tiltakene det framsatte formal?
Nei og atter Nei! NAr Gro angriper
"innvandrerkriminaliteten" slik hun
gjOr, sa gjOr hun i virkeligheten ikke
annet enn A forsterke Van forvrengte
bilde innvandrere og "deres" kriminalitet:
De forste utsagnene gar utifra lOgnen
om at innvandrere kommer fra en
kultur, som har en fundamentalt annerledes oppfatning av hva som er
riktig og galt. Og at de derfor ma lire
seg A bli som oss, eller som de ofte
sier; "i det minste respektere norsk
lov og kultur". Men faktum er at den
norske lov i sine enideste trekk, (det
vil si det folk flest kjenner til) ikke er
noe merkbart forskjellig fra
grunntanken i alle andre lands lover.
Videre sier hun at en mate A hindre
innvandremes kriminelle handlinger
pA era registrere og granske dem
noye. Eller med andre ord man behandler dem som potensielle kriminelle.

STOREBROR GRO
Gro sprer pA den maten to logner: Den
ene og klart rasistiske er hennes
kriminalisering av flyktninger pA
grunn av deres bakgrunn. Den andre
er at en nitidig granskning og registrering av flyktninger, vil kunne vire effektivt for A luke ut sAlcalte "kriminelle elementer". Videre kan man
sporre seg om hva norske myndighe-

ter onsker A bruke eventuell informasjon til? A nekte tidligere (i hjemlandet) dOmte eller anklagede flyktninger asyl? I sa fall forskjellsbehandler
Gro flyktninger pa bakgrunn av en
dom som ikke er fattet av det norske
rettsvesen. I praksis kan det fore til
byrAlcrat- eller politiker-mord, eller
konkret: En flyktning som er uskyldig domt for void (for eksempel fordi
han er opposisjonell) vil kunne bli
nektet asyl i Norge. Med mindre UDi
(utlendingsdirektoratet) eller andre
behandlende instanser firmer et sterkt
grunnlag for A betvile dommen.
Men antagelig er det mer sannsynlig
at Gro tenker A bruke informasjonen
til a legitimere en sterk kontroll, overvaldng og registrering av de antatt
"kriminelle" flyktningene. Og da i et
sAkalt preventivt oyemed. Jeg skal
ikke undersla det faktum at Gros
onske om A leke "Storebror" ovenfor
flyktninger kan ha sin effekt: Antagelig vil man kunne hindre og raskere oppklare forbrytelser begat av
flyktninger. Men slike tiltak er ikke
annet enn rasisme i praksis, noe som
ikke er ukjent for den norske stat,
eller regjeringa.

UTEN BAKGRUNN
Den bakgrunn som Gro bygger sitt
behov for disse tiltaka pa er IKKE
tilstede: Flyktninger utgjor ikke noen
siregen gruppe kriminelle. Og ser du
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DU

ER
tvil, for alle og enhver, at utlendinger, eller
mer presist innvandrere, er mer kriminelle
enn nordmenn.

pa kriminalitetsstatistildcen for hovedstaden, sa viser den tydelig at det er
fwrre dOmte innvandrere og flyktninger enn nordmenn. Og hvis det na er
tilfelle, at Gro bygger pa Hauglis statistikker over antall anmeldte forhold.
SA er det pi tide a minne henne om at
hun bryter med den norske rettspraksisen, som sier at man i Norge er
antatt uskyldig inntil det motsatte er
bevist ved dom.
"POST SNILLISME"
Gro skriver at hun vii gjennomga all
hjelp som gis til kvoteflykninger.
Dette skal forebygge "innvandrerlcriminaliteten". I virkeligheten er dette kun et typisk "post-snillisme-tiltak". Det vii si: Gro (brisker A gjennomgA hjelpen, fordi hun ;brisker A
finne utgiftsposter der, som hun kan
kutte pi eller kutte ut. Men i praksis
gja hun ikke annet enn a fortelle oss
at; "kvoteflyktninger er en stor okonomisk belastning", eller "sugera
ned i statskassa" som Carl Ivar ynder
si.
UTEN INNVANDRERE GAR IKKE
NORGE RUNDT
Men hele pastanden om at flyktninger og innvandrere er en Okonomisk
belastning er en rein logn: I et lite
land som Norge, med negativ befoikningsvekst, trenger vi flere folk for A
fA okonomien til A ga rundt. Ingenting
er da "billigere" enn A "importere" (ta

imot) arbeidslcraft utenfra (i praksis;
la dem komme, la dem bli). Det er
nemlig slik at innvandrere har en positiv innvirkning pa skattenivaet, og
at de relativt sett star for en stor del av
BNP (brutto nasjonalprodukt). Videre er det ikke tilfelle at arbeidslOshet
har en sammenheng med okt folketall: ArbeidslOsheten er knytta til de
okonomiske forholda (systemet).
Uten innvandrere hadde ikke "a/s
"Norge gAtt rundt. Det veit Gro, men
A innromme det vii vwre det samme
som A slA beina av under egen innvandringspolitikk.

INGEN
"INNVANDRERKRIMINALITET"
Gro bretta ut sine syv punkter offisifor
elt
a
"stoppe
invandrerkriminaliteten". Men Gro
juger:
Det
finnes
ingen
"innvandrerkriminalitet". Det finnes
ingenting som tilsier at denne gruppen skiller seg ut fra andre med spesielle kriminelle trekk. ICriminalitet er i
sum et samfunnsproblem og ikke et
delt problem hvor innvandrere sldller
seg ut. Det er de samme faktorene
som kan fore til kriminalitet ikke noe
ved innvandreme. Nar da innvandrere som generelt sett har langt darligere sosiale forhold enn det normale
norske gjennomsnitt, ogsa kan vise til
kriminalitets-statistikker hvor de ty-

Over: ...den andre lOgnen

delig er underrepresentert. Kan det
vwre pA sin plass a spare seg hvorfor
det allikevel gar an for Gro A juge slik
hun gjor? Og ikke minst hva tjener
hun, og andre bak henne igjen pA det?

BORGERSKAPETS LAKEI
Det forste er et sporsmal om propaganda og bevisst logn. Det andre
dreier seg om undertrykking. Vi lever i et samfunn som bygger sin egen
eksistens pa undertryldcing. For A
legitimere denne undertrykkinga argumenterer man blant annet med de
rasistiske lOgnene. Noen i tydelige
former, som nynazistene. Andre med
de oppleste og vedtatte lognene, Som
Gro. For Gro er muligheten til
kunne spine pa rasistiske logner av
avgjorende betydning. Som nfir hun
Onsker A stille de svake grupper opp
mot hverandre. Og i bakgrunnen er
det borgerskapet sitter og profitterer
pA Gros politikk: Ikke bare kan de
splitte arbeiderklassen med rasismens
logner, men de kan ogsa legitimere
sin utbytting av innvandrere og folk
i tredje verden land.
Den norske stat fungerer rasistisk,
dens eksistens bygger blant annet pa.
A kunne utbytte og undertrykke folk.
Og rasistiske logner er med pA A
legitimere denne undertrykkinga. At
folk i dag kan ha vanskelig for A se
dette er et resultat av at alt det som
dagskampen mot system og borgerskap har fort til, har fAtt folk til a tru
at vi har nAdd mfilet. Men all samfunnsmessige praksis viser at det er
langtifra tilfelle: Borgerskapets lakeier (regjeringa) driver et utspekulert r2akjOr mot alt det vanlige folk har
bygd opp. Og virkemidlene er logn og
propaganda. Som en viktig del av
dette rakjoret er de rasistiske mytene
og lognene som politikere bruker.

I DAG DEM

-

I MORGEN..?

I dag er det fast og fremst innvandrere som far merke rasismen, men seinere kan det bli hvem som heist. Akkurat som Gros logner og de rasistis-

ROU
23

ke mytene legger grunnlaget for folk
som Arne Myrdal, sA brukes rasismen
til A bygge opp under annen undertrykking. Og folk gjor en tabbe hvis
de tror at "sosialdemokratiet" garanterer dem noe som heist: Alt vi har i
dag er kjempa fram med kamp. Og
taper vi kampen mot de rasistiske
lognene, om vi godtar Gros logner,
og den statlige rasismen. SA er vi
drevet fra en av vAre viktigste skanser: Kampen for menneskeverdet,
mot statens og borgerskapets rasisme
og undertrykking.
KAMPEN MOT RASISMEN
For a kjempe mot rasismen innafor
dagens system er det lognene vi forst
og fremst ma blottstille. For forst liar
vi kan fore debatten pA vAre premisser, og ikke pA myter og logner, blir
det mulig a virkelig na massene i
kampen mot rasismen.
Men skal man virkelig bli kvitt rasismen, sA ma samfunnet forandres. For
sa lenge noen kan tjene pa rasismen,
sa vii kampen mot rasismen aldri
kunne na sitt mai. Vi ma komme
undertrykkinga til livs og ta makta
fra borgerskapet. For kun i et samfunn hvor det ikke gjores forskjell pa
folk; i et klasselost samfunn, vii undertrykking kunne bekjempes og fjernes. Og med undertrykkinga forsvinner rasismen.
Revolusjonen kommer, men inntil
den tid ma den antirasistiske kampen
fares innafor dagens samfunn. Og i
den kampen ma det vxre en prioritert
oppgave a motvirke de logner som
legitimerer den farligste rasismen;
den statlige.
OLA SMITH-SIMONSEN

OM ARTIKKELEN
Vi veit at staten fungerer rasisti stk. Vi
veit ogsa mye om hvorfor og hvorFordi noen, det vii si borgerskapet, tjener pa det, og fordi borgerskapet har makta gjennom sine lakeier
:Want annet Det kongelige norske "armiderparti ").
Det jeg onsker a gjore med artikkelen
N. a vise hvordan politikerne klarer
legitimere den rasistiske politikken
Je form For A gj0re det, har jeg sett
generelt og konkret pA hvordan poli:ikere nxrer opp under kun en av de
mest rotfesta lognene: Den om at innvandrere er mer kriminelle enn nordmenn, og at det er sxregne Arsaker til
Jenne kriminaliteten.
Det konkrete som jeg har tatt utgangspunkt, i er de sju budene mot
!innvandrerkriminalit-eten" som Grc
[corn med i fjor var
(18/3 -94).

De sju bud:
1 . Kvoteflyktninger skal pa
"Nordmannskole".
2. FNs hoykommisxr for flyktninger skal gi Norge bedre info.
fOr vi tar imot flyktninger.
3. Flyktninger skal granskes og
egistreres bedre for de far
,1ippe inn i Norge.
4. Kommunene skal fa bedre
nfo. om bakgrunn og alle personlige forhold for de tar imot
flyktninger.
5. Helse og sosialdepartementet skal gjennomgA all hjelp som
gis til flyktningene.
6. Innvandrerorganisasjonene
bes om hjelp til a here innvandrere og talde norges lover.
7. Alle norske rutiner i forhold
til flyktninger skal gjennomgas pa nytt
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