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17. mars: Aksjonsdag for folketrygda IRAK:
Aksjonsdag
19. mars
19. mars er det internasjonal soli-
daritetsdag mot USAs okkupasjon 
av Irak. Det vil bli arrangementer 
mange steder rundt om i Norge.
 Den nye regjeringa i Irak vil 
få problemer med legitimiteten. 
Sjefene kommer fra toppsjiktet i det 
avtroppende styringsrådet.  Sjiane 
vil styrke den islamske profilen og 
sannsynligvis velge nåværende vise-
president al-Jaafari som statsmi-
nister. Al-Mahdi, fra den konkur-
rerende sjia-grupperinga, SCIRI, 
fortsetter sannsynligvis som finans-
minister. Kurderlederen Talabani 
blir president, og de jobber for å få 
en eller annen sunni til president for 
den nye nasjonalforsamlinga, sjøl 
om det nesten ikke vil være sunni-
er der. 
 Kravet om at USA må ut 
straks, må derfor forsterkes av 
solidaritetsbevegelsen.
 Start Fritt Irak-komiteer!

«Trondheimskonferansen opp-
fordrer til en landsomfattende 
aksjonsdag 17. mars til fors-
var for folketrygda. Da ber vi 
om at det mobiliseres langt ut 
over fagbevegelsens rekker til 
samling for grunnprinsippene 
i folketrygda og med krav om 
at folket i valg skal få avgjøre 
folketrygdas framtid.»

Dette ble vedtatt i Trondheim i slutten 
av januar av 420 fagforeningsfolk, som 
kom fra alle kanter av landet og fra alle 
slags fagforeninger og forbund. Datoen 
17. mars er valgt for å hindre at LO-
ledelsen og AP-SV-SP-ledelsen lager et 
råttent kompromiss om pensjonen rett 
før påske. Hvis de gjør det, vil det virke 
som et forferdelig press på SV- og AP-
landsmøtene for at de ikke skal avvi-
se hele Pensjonskommisjonens innstil-
ling – for ikke å ødelegge for «det nye 
regjeringsalternativet». Det samme vil 
skje på LO-kongressen i begynnelsen 
av mai. Kampen for folketrygda vil bli 
forsøkt lagt død.

 Det må ikke skje! Som LO-lederen 
i Trondheim sa: – Overlever vi til LO-
kongressen, så vinner vi! 

De fleste er imot!
Det er ikke tvil om hvor det store fler-
tallet i fagbevegelsen står, både i pri-
vat og offentlig sektor. Eller Attac, 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, 
kvinneorganisasjoner: Forsvar dagens  
folketrygd mot Pensjonskommisjonens 
innstilling. 
 Motstanden må vises, slik at det blir 
vanskeligst mulig å lage avtaler på top-
pen som hindrer folk i å slåss videre for 
det de mener er rett. 

Gå sammen og vis motstand!
Ikke noe tiltak er for smått eller for 
stort. Lag møte, stands, løpeseddelut-
deling, stående eller gående demonstra-
sjon, opprop i avisene, gå sammen, fag-
foreninger, kvinneorganisasjoner, tryg-
dedes organisasjoner, bygdekvinner, 
Attac, alle som vil forsvare folketrygda. 
Vi står overfor det alvorligste angrepet 
på velferdsstaten noensinne – men det 
KAN slås tilbake, hvis det får bli en del 
av valgkampen!

 I Trondheim arrangeres «Fakler for 
folketrygda» 17. mars klokka 18 med 
kravene: «Ingen kutt i folketrygda! 
Utsett behandlinga slik at folket i valg 
kan avgjøre!»
 Det vil bli aksjoner mange flere 
steder. LO i Oslo er initiativtaker til 
en demonstrasjon foran Stortinget 
klokka 15.30.

Forsvar folketrygda!
Trondheimskonferansen sa: «Det er 
helt unødvendig for LO å være med 
på et kompromiss. På folketrygda er 
regjeringa avhengig av bred støtte, det 
er umulig uten støtte fra AP, SV og 
SP. Og det er umulig for DNA og SV å 
være med imot LO. Derfor ligger det et 
tungt ansvar på LO, og vi sier klart ifra: 
Dersom LOs ledelse godtar et kompro-
miss som svekker dagens folketrygd før 
LO-kongressen, har de ikke lenger vår 
tillit. Vi krever at LO, gjerne sammen 
med andre hovedsammenslutninger, tar 
initiativ til en generalstreik dersom det 
blir forsøkt å presse gjennom behand-
ling av folketrygda før valget.»

FORSVAR FOLKETRYGDA
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LEDER
Jorun Gulbrandsen

Stem for en ny kurs 
– stem RV!
Kan et lite parti bety noe når ei ny 
regjering skal på plass? Ja. RV er ei 
virkelig og praktisk kraft når det gjel-
der å argumentere og organisere mot 
Pensjonskommisjonens innstilling. RV 
vil være det eneste partiet som på eget 
initiativ fortsetter kampen etter valget! 
 Det viktigste angrepet på vel-
ferdsstaten til nå er angrepet på folke-
trygda. Det er til gjengjeld et sterkt 
press fra fagbevegelsen og kvinnebe-
vegelsen mot dette. Mange håper at 
ei ny regjering utgått fra DNA, SV og 
SP skal gi en ny kurs. Vekk fra priva-
tisering og vekk fra ideen om at mar-
kedet er den beste veiviseren for sam-
funnet. 
 For at ei ny regjering ikke bare skal 
bety nye folk på gamle taburetter, må 
det sterke presset fortsette. «Vi stemmer 
på dere, hvis dere lover at …» Slik som 
garantier for at Pensjonskommisjonens 
innstilling legges død! Problemet er jo 
at Arbeiderpartiet og Høyre har vært 
enige om liberaliseringspolitikken til nå. 
 SV har ikke en gang greidd 
å være et opposisjonsparti mot 
Pensjonskommisjonens innstil-
ling. Ministerposter med AP lokker 
ledelsen sterkt.
 Betyr dette at det er likegyldig om 
vi får Jan eller Jens? Ja, hvis SV og 
DNA deltar i ødeleggelsen av folke-
trygda før valget, og om endringene i 
arbeidsmiljøloven blir gjennomført i 
løpet av våren. Men dersom den store 
opposisjonen som har reist seg i fag-
bevegelsen, evner  å hindre dette, vil 
svaret være nei. Vedtaket i SVs lands-
styre om å avvise kutt i pensjonene, er 
et eksempel på at press fra fagbevegel-
sen og kvinnebevegelsen kan nytte.
 RV skiller seg ut ved at partiet 
arbeider for et sosialistisk samfunn og 
et brudd med det kapitalistiske. RV 
skiller seg ut ved at det deltar i og tar 
initiativ til aksjoner og kampanjer mot 
angrepene på velferdsstaten. Et lite 
parti, ja, – men veldig nyttig for dem 
som vil ha en ny kurs. 

Torsdag 10. februar ved-
tok Stortinget tvungen 
lønnsnemnd mot heis-
montørene med stemmene 
til alle partiene unntatt 
SV. Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet stemte for. Det 
samme skjedde mot oljear-
beiderne i OFS i november 
2004. Ei regjering med et 
dominerende DNA vil ikke 
borge for noen styrking av 
streikeretten.

El&it klager til ILO
El&it har sendt en henvendelse til 
LOs juridiske avdeling og forbere-
der en klage til Den internasjona-
le arbeidsorganisasjonen (ILO). De 
mener at å hindre folk i å streike, er 
et brudd på menneskerettighetene. 
Vil LO stille seg bak? 
 – 1993: Fellesorganisasjonen for 
barnevernsarbeidere, sosionomer 
og vernepleiere (FO) klagde til ILO 
og fikk medhold. Klagen måtte de 
sende uten LOs underskrift. 
 – Oljearbeidernes fellessam-
menslutning (OFS) har klaga en 
rekke ganger og fått medhold.
 – Under det forbundsvise oppgjø-
ret i 1998 ble en av forløperne til El&it-
forbundet ramma av tvungen lønns-
nemnd. Først vedtok forbundet å klage 
til ILO. Saken lå i lang tid hos saksbe-
handlere i forbundet og LO. Deretter 
snudde forbundsledelsen og bestemte 
mot et mindretall å ikke klage. 
 – I 2000 ble Fellesorganisasjonen  
(FO) ramma av tvungen lønns-
nemnd. FO vedtok å ikke klage. 
 – Maskinistforbundet (YS) ble 
også rammet av tvungen lønns-
nemnd, men klaga ikke. De har 
klaga tidligere og fått medhold. 

Kampen fortsetter
Arbeidskjøperne jubler nå. De reg-
ner med at lønnsnemnda vil avgjø-
re i deres favør, og det gjør den nok. 
Men jubelen deres vil stilne etter 
hvert som heismontørene tar opp 

kampen på den enkelte bedriften. 
Det har vært en varm vinter. Våren 
blir varmere i heisbransjen.  
 Kravet gjelder fortsatt: Norske 
lønns- og arbeidsvilkår for arbeid 
i Norge! 

Ikke godta tvungen
lønnsnemnd

New Deal, goodbye
I USA forbereder George Bush ei total omleg-
ging av pensjonssystemet ved å privatise-
re Social Security. Dette var den viktigste vel-
ferdsreformen som ble gjennomført på 1930-
tallet. Det var i forbindelse med klassekom-
promisset New Deal. Den er til nå betalt over 
statsbudsjettet.
 Pensjonene skal bli lavere og gjøres 
til individuelle investeringskontoer for den 
enkelte innbyggeren. For å overføre penger 
til disse, må staten låne mye penger, og 
øker dermed underskuddet som er stort 
fra før. Bush regner likevel med gevinst. 
Resultatet av omlegginga blir at staten 
etter hvert fraskriver seg ansvaret for pen-
sjonene. Det gjelder å spare penger. Til 
kanoner i Midtøsten for eksempel. 

13 eller 6 timers arbeidsdag?
Arbeidslivslovutvalget 
(ALLU) vil fjerne 
bestemmelsene 
i den nåværende 
arbeidsmiljøloven 
som i dag begrenser 
normal arbeidstid til 
8 timer dagen og 40 
timer uka.

Dette vil de tillate:
 – Samla ukentlig 
arbeidstid på 48 timer i 
gjennomsnitt over 16 uker 
(eller mer).
 – Tretten timer fem 
dager i uka (08 til 21) nes-
ten ti av ukene, eller
 – Ti timer (08 til 18) 
seks dager i uka i tolv av 
ukene.

 – Ingen bestemt ukent-
lig arbeidstid for skift og 
turnus; erstattes med elas-
tisk formulering.
 Det er faktisk akku-
rat ALLU som har kom-
met fram til forslaget om 
13 timer. 
 – Forskning viser, står 
det i innstillinga (s. 235), 
at vi trenger om lag 11 
timer hvile i døgnet for å 
bygge oss opp igjen etter 
en arbeidsøkt.
 Greitt, da kan folk 
jobbe 13 timer i døgnet. 
Eller som det står i lovtek-
sten (§10-8): – Den sam-
lede daglige arbeidstid må 
ikke overstige 13 timer i 
løpet av 24 timer.
 Hadde dette vært 

et tiltak en benytta i 
ekstreme situasjoner, så 
greitt nok. Men lovforsla-
get åpner for ukevis med 
13-timers dager uten krav 
til begrunnelse. Bare det 
inngås avtaler.
 (Fra Ebba Wergelands 
innledning på konferanse i 
Trondheim i januar 2005.)

Sekstimersdagen er 
alternativet
Det gjelder å forsvare nor-
malarbeidsdagen. Det er 
nå en gyllen sjanse til å 
kreve at den skal redu-
seres til seks timer! 
 Fordi åttetimersdagen 
(7 1⁄2) stenger svært mange 
kvinner ute fra å kunne få 
full jobb og dermed full 

lønn. Å slåss for åtteti-
mersdagen i dag, er å slåss 
for fortsatt utestenging. 
 Fordi arbeidskjøper-
ne har laga et så brutalt 
arbeidsliv at mange tusen 
mennesker kastes helt 
unødvendig ut av det. En 
kortere arbeidsdag er et 
effektivt tiltak for at flere 
kan ha lønnsarbeid.
 Fordi produktivite-
ten har økt, og arbeider-
ne gir samla mer arbeid 
til eierne. Det er rettmes-
sig å kreve å få noe tilbake 
i form av kortere arbeids-
tid. Forsvar normalar-
beidsdagen! Nei til 13 
timer! Ja til sekstimers-
dagen!

Fra en solidaritetsaksjon med heismontørene mot tvungen lønnsnemmd. FOTO: AKP.NO
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Pensjons-
kommisjonen regn-
er med at samfunns-
økonomien vil vokse 
omlag halvparten så 
fort de neste femti 
åra som de siste 
femti. Den tror vi vil 
utvikle teknologien, 
øke produktiviteten 
og utnytte arbeidsk-
rafta halvparten så 
godt framover. 

Dette er et pessimis-
tisk syn. Men ser vi på 
utviklinga av BNP-vek-
sten de siste 45 åra, stem-
mer det at veksten vir-
kelig avtar for hvert 
tiår. Sett i et slikt lys, er 
Pensjonskommisjonens 
spådom vel optimistisk!

Overflødig
arbeidskraft
Tenk deg at en bedrift 
innfører ny arbeidsbespa-
rende teknologi og der-
med øker produktiviteten. 
Hva får bedriften til overs, 
hvis den ikke ekspanderer 
voldsomt? Arbeidskraft, 
som dyttes ut. Hvis andre 
bedrifter trenger arbeids-
kraft, er det jo ikke noe 
problem. Men hvis ikke 
behovet for arbeidskraft 
øker i samme tempo som 
utviklinga av produkti-
viteten og produksjonen, 
får vi en økende mengde 
arbeidere som blir over-
flødige. 
 Da har bedriftene løst 
sine problemer med for 
mange arbeidere ved å gi 
problemet til samfunnet. 

Det vil si – til arbeider-
ne, men nå som skatte- 
og avgiftsbetalende sam-
funnsmedlemmer, som 
skal fø på sine egne …

Over hele verden
Det er nettopp det som 
skjer over hele verden. 
Enten vi snakker om store 
fattige Kina med over 
150 millioner arbeidsløse 
(antakelig atskillig flere) 
eller rike lille Norge. 
 Dette godtar ikke 
folk. Derfor blir det opp-
rør. Også i Norge. Det vil 
være en stor seier å klare 
å beholde dagens ordnin-
ger, både når det gjelder 
pensjon og arbeidsmiljø-
lov! Men vi kan bare sikre 
en varig positiv løsning på 
velferden i et samfunn som 
evner å utnytte sine samla 
ressurser. Den viktigste 
ressursen er arbeidskraf-
ta. Det er nødvendig med 
et samfunn som arbeider 
planmessig med å utvi-
kle produktiviteten slik, 
at det tjener vanlige folk 
og er i pakt med naturens 
bæreevne. Da trenger vi et 
sosialistisk samfunn.

Reform eller
revolusjon
Folkepensjonen var en av 
de store reformene som 
ble gjennomført i ei tid da 
sosialismen fortsatt var på 
offensiven internasjonalt. 
Flertallet av sosialistene i 
Norge trodde at man kunne 
reformere seg inn i sosialis-
men og at kapitalismen var 
blitt krisefri. Nå en liten 
generasjon seinere ser vi at 
de tok feil. Over hele ver-

den har kapitalismen sta-
dig større problemer med 
å fungere, og over hele ver-
den angripes pensjonssys-
temene og velferdsstate-
ne. Det som er vunnet, må 
forsvares, men et varig for-
svar forutsetter at dagens 

system forsvinner. Enhver 
regjering som kun har som 
mål å administrere dagens 
kapitalisme, vil nødven-
digvis komme i motset-
ning til vanlige folks inter-
esser etter hvert som syste-
met går i stå.

Reform eller revolusjon

Narvesen er den 
viktigste reklame-
agenten for porno-
blader. Det er hos 
Narvesen folk flest 
blir konfrontert med 
porno, når de skal 
kjøpe aviser og brus.

Kvinnefronten gjorde 
en undersøkelse av van-
lig narvesenporno (2001), 
og dokumenterte at den 
spredte rasisme, oppfordra 
til sex mot barn og vold 
mot kvinner. Narvesen ble 
politianmeldt, men politiet 
i Oslo henla saka. 
 Det er ikke uviktig 
hvor agressiv markedsfø-
ringa er. På jernbanesta-
sjonen i Trondheim er det 
en narvesenkiosk. I slutten 
av januar var dette situa-

sjonen da Hexa Alexa kom 
inn i kiosken: 
 Seksjonen for porno-
blader var plassert på den 
ene langveggen, fra top-
pen og helt ned til gul-
vet. Pornoens svært nære 
nabo var reolene med 
godteri. Pornohyllene var 
utstyrt med den sedvan-
lige, brune lille plastkan-
ten, noe som ikke spiller 
stor rolle på lave hyller. På 
en ti centimeter lav hylle 
nede ved gulvet, lå bun-
ker av Cats, Leif Hagens 
blader, helt fritt. På gul-
vet satt en femåring stille 
og bladde, med store øyne 
på skrevende damer. 
 Hexa Alexa spurte 
siden en ansatt i kiosken 
om pornobladene i hvert 
fall kunne settes i et hjørne 
ved kortenden, der hobby, 

bil eller tipping stod. Så 
kom de i hvert fall vekk 
fra barna og godteriet.
 Det har narvesen-
kiosken gjort. Pornoen 
står ved tippinga. 
 Hexa Alexa tak-
ker de ansatte for flyttin-
ga. Veldig mange kvin-
ner reagerer mot porno. 
De oppfatter det som ned-

verdigende. Men det er få 
som sier ifra. Mitt råd er: 
Hvis du blir lei deg når 
du og barna dine mot din 
vilje blir konfrontert med 
porno, og synes det er 
vanskelig å si noe blant 
alle kundene, så vær flere 
sammen neste gang. Eller 
ring. Det gjorde Hexa 
Alexa.

Samfunnets
felles abort-
nemnd
Hurra for Arbeiderpartiets kvinne-
bevegelse. 13. februar vedtok de 
med overveldende flertall et forslag 
for å utvide sjølbestemt abort
fra 12. til 16. uke. Verre var det
med landsstyret i SV. Der fikk et 
slikt forslag ikke flertall. 

Saka handler bare om én ting: Hvem skal 
bestemme innafor det tidsrommet der abort 
er lovlig: Skal det være kvinnen sjøl, eller skal 
det være andre?
 I dag er det ei nemnd med to leger som skal 
bestemme for kvinnen mellom 12. og 16. uke. 
Samfunnet mener altså at andre enn kvin-
nen sjøl er bedre skikka enn henne. Hvem 
som helst andre har bedre moralske holdnin-
ger, er mer tilregnelige, er bedre i stand til å 
gjøre gode valg for hennes liv for de neste tret-
ti årene, enn hun sjøl. Hun er egentlig et mon-
ster, barnas fiende. 
 Abortloven ble vedtatt i 1978. Da, og først 
da, ble kvinnene tilkjent evnen til å gjøre 
rasjonelle og moralsk gode valg, på like fot 
med menn. Bortsett fra etter 12. uke. Da må  
nemnda fortsatt inn. 

Bjørnen bare venter 
Vil  endringa som AP-kvinnene har foreslått, 
provosere KrF til å ta opp kampen mot abort-
loven? Slik at det er best å ikke snakke om 
det? 
 Kristelig Folkeparti trenger ingen provo-
kasjon. Partiet leverer rutinemessig sine for-
slag for å endre abortloven. Det vil si, de for-
søker å være lure og lager forslag for å endre 
Grunnloven i stedet. 

Abort blir drap
I forrige stortingsperiode fremmet Kjell Magne 
Bondevik og Åse Gunhild Woie Duesund et 
forslag til en ny paragraf 95 i Grunnloven: 
«Menneskeværdet skal være ukrænkeligt. 
Enhver har Ret til Liv og legemlig Integritet 
fra Undfangelse til naturlig Død. Enhver 
Borger har Ret til personlig Frihed og 
Livsudfoldelse inden de Grændser som følger 
af Lov og Ret. Nærmere Bestemmelser om 
Borgernes Frihed og Ret og deres Retsværn 
gives ved Lov.»
 Forslaget innebærer at abort skal bli ulov-
lig, både for kvinnene og for legene, fordi 
abort blir drap. Dette fremmer KrF, sjøl om 
historia har bevist at kvinner finner en måte å 
ta abort på, når de sjøl mener det er nødven-
dig ut fra hele livssituasjonen. Valget står mel-
lom å utføre aborten under lovlige, trygge for-
hold, eller med fare for sitt liv å få den utført 
av kvakksalvere.

Abortkampen fortsetter
Ja, KrF er rede. Andre store organisasjoner 
er rede. Men det som gjorde at kvinnene vant 
retten til sjølbestemt abort i 1978, var at det 
ble en opinion for at kvinner skulle ha råde-
rett over eget liv.  Det var et flertallssyn. Men 
husk, bare én stemmes overvekt i Stortinget. 
Det er mange flere enn kristenfundamentalis-
tene som mener at abort er en alt for alvorlig 
sak for kvinner å ta avgjørelse om. Så hvis noe 
skal true kvinners rett til sjølbestemt abort,  
er det tusener av moralske overmenn som vil 
danne samfunnets felles abortnemnd.

Blomster til narvesenkiosk!

BNP-UTVIKLINGA I NORGE
BNP er verdien av de varer og tjenester som er 
produsert i løpet av et år i et land.

Periode            Gjennomsnittlig årlig vekst
1946–60 4,7 %
1960–73 4,3 %
1973–87 3,9 %
1987–99 2,8 %
(Kilde: Den nyliberale revolusjonen, Lysestøl og Eilertsen)

ARBEIDSLØSE
som andel av arbeidsstyrken
1950-tallet 1 %
1970-tallet 1,7 %
1980-tallet 2,7 %
1990-tallet 4,8 %
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå, AKU-statistikken)
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SLIK TAPER DU 5000 KRONER I MÅNEDEN
I dag får du pensjonen 
beregna slik: Du må ha førti 
år der du har tjent mer enn 
grunnbeløpet i folketrygda 
(G) på 58 800 kroner, men 
pensjonen beregnes ut fra de 
tjue beste åra. Går du av ved 
62 år, er det laget en avtale 
(AFP) mellom NHO, staten 
og arbeidstakerorganisasjo-
nene, som kan dekke pen-
sjonen de fem åra fram til du 
blir 67. Du taper ingenting. 
 Det nye forslaget inn-
fører en helt annen måte å 
tenke på. Det innføres en 
såkalt «alleårsregel». Den 
får store, negative konse-
kvenser for svært mange. 
Pensjonskommisjonens egne 
tall viser at 75 prosent av alle 
menn og 90 prosent av alle 
kvinner taper på alleårsrege-
len. 
 Slik taper du 5000 kroner 
i måneden:
 – Hvert arbeidsår settes 
det av 1,25 % til pensjon. 
Om du har tjent 300 000 
kroner hvert år i 40 år, blir 
regnestykket 40 x 1,25 % = 
50 % av 300 000 kroner. Det 
er 150 000 kroner i året eller 
12 500 kroner i måneden.
 – Hvis gjennomsnittlig 
levealder er 85 år, lever folk 
i snitt 18 år etter 67. Total 
pensjon blir da satt til 150 
000 kroner x 18 = 2,7 milli-
oner kroner.
 – Hvis du er utslitt og 
velger å gå av ved 62 år, må 
totalbeløpet fordeles på ytter-
ligere 5 år: 2,7 millioner delt 
på 23 (istedenfor 18). Det gir 
9 782 kroner i måneden.
 – Men du har jo nå 
tjent 300 000 i bare 35 år, 
og ikke i 40 år, så summen 

blir enda mindre («avkor-
ting»). 35 x 1,25 % av 300 
000 kroner = 131 250 kro-
ner. Pensjonsformuen blir 
dette ganger 18 år, men skal 
deles på 23 år. 131 250 kro-
ner x 18/23 («delingstall») = 
102 717 kroner i året. Eller 
8 560 kroner i måneden.
 Dette er deling på flere år 
fordi du sjøl «velger» å gå av 
før. Men pensjonen skal også 
deles på flere år om gjen-
nomsnittlig levealder øker. 
Kommisjonen regner med 
ett års økning per ti år. Om 
førti år skal du derfor ikke 
dele på 23, men på 27. Dvs 
7 292 kroner i måneden iste-
denfor 12 500 som vi starta 
med.
 Det er veldig vanskelig å 
se for seg hvordan avtalefes-
ta pensjon (AFP) skal kunne 
fortsette i det nye systemet. 
For det første fordi hele tan-
kegangen er at utbetalinge-
ne skal samsvare med det du 
har betalt inn. I et slikt sys-
tem – hvorfor skulle noen 
få ekstra penger fra staten, 
arbeidsgiveren og i solida-
risk gave fra de andre lønns-
mottakerne?
 I det nye systemet skal du 
også kunne jobbe så mye du 
vil ved siden av pensjonen 
– hvordan vil det bli mulig 
først å få en «gratispensjon» 
mellom 62 og 67 år, og like-
vel kunne jobbe så mye en 
vil?
 AFP skal opp i tariffopp-
gjøret i 2007. Det nye syste-
met vil bety at AFP-kostna-
dene øker med 60 prosent – 
hvordan vil det bli mulig å 
lage en tariffavtale som kom-
penserer for dette?

EU angriper 
pensjonene
Angrepene på folketryg-
da og ønsket om å innføre 
et forsikringssystem, er en 
EU-bestemt politikk. EUs 
pådrivere er storkapitalen i 
Europa. 

Lisboa-strategien, som ble ved-
tatt i 2000, sier at EU skal bli ver-
dens mest konkurransedyktige og 
kunnskapsbaserte økonomi i 2010. 
Sammenlikninga er mest med USA. 
 For å få dette til, er det nødven-
dig å redusere de offentlige utgifte-
ne. Ministerrådet har fulgt opp med 
konkrete mål blant annet for pen-
sjonsområdet. 
 – Gjennomsnittlig yrkesaktivi-
tet blant eldre arbeidere (55–64 år) 
skal opp til 50 prosent i 2010.
 – Effektiv pensjonsalder skal øke 
med fem år innen 2010.
 – Folk flest skal stå i arbeid til 
de er 65 år.

Mektige rådgivere 
Det europeiske rundebord av indus-
triherrer (ERT) legger føringer for 
EUs politikk. De anbefaler økt vekt 
på tjenestepensjoner til erstatning 
for deler av de offentlige pensjone-
ne. Dette vil utvide markedet for 
forsikringsselskapene og gjøre pen-
sjonsnivået enda mer avhengig av at 
folk har jobb. De som står helt eller 
delvis utenfor arbeidsmarkedet, fler-
tall kvinner, blir taperne. 

Pensjonsfond uten
nasjonal kontroll
Det er vedtatt et EU-direktiv som 
sikrer at tilbyderne av tjenestepen-
sjon skal kunne drive virksomhet 
over landegrensene, og at arbeids-
takere skal kunne velge mellom 
tilbud fra fondsmeklere over hele 
EU. Direktivet forbyr også nasjo-
nale begrensninger i hvordan slike 
pensjonsfond skal kunne investe-
re. For at et indre marked for tje-
nestepensjoner skal fungere, arbei-
des det også med harmonisering av 
skattereglene for tjenestepensjon, på 
tross av at skattepolitikk formelt er 
et nasjonalt anliggende.

ERT
ERT, European Roundtable of 
Industrialists, er et forum for 
45 industriledere, som møtes 
jevnlig. Målet er å «fremme 
konkurransen og veksten i 
europeisk økonomi». Dette er 
ei sterk lobbygruppe overfor 
EU. ERT er en pådriver for pri-
vatisering av offentlig sektor.  
 Norge har plass ved de 
mektiges bord med Eivind 
Reiten fra Norsk Hydro. 
Andre selskaper er Carlsberg, 
Renault, France Telecom, 
Nokia, Thyssenkrupp, 
Siemens, Deutsche Telekom, 
Unilever, Heineken, Volvo, 
Nestle, British Airways, BP. 
Hele lista: http://www.ert.be

De fleste pensjonistene er kvinner
Mandag 7. mars 
hadde finanskomiteen 
i Stortinget en høring 
der organisasjoner 
kunne legge fram sitt 
syn på Pensjonskommi-
sjonens innstilling. 

Her er utdrag fra Kvinne-
frontens høringsuttalelse.

Besteårsregelen 
har sikret at kvinner som 
har perioder med deltid i sitt 
yrkesløp, ikke har tapt til-
svarende i pensjon. 
 Kvinnefronten er for 
en bedring av ordnin-
gen med omsorgspoeng 
innenfor dagens system. 
Men omsorgspoeng kan 
ikke erstatte besteårsrege-
len. Mange kvinner er ikke 

hjemme til barna er seks 
år, men jobber deltid mens 
barna er små. Disse får ikke 
glede av ordningen, de må i 
tilfelle holde seg hjemme. 

Deltid 
Det er også mange kvin-
ner, særlig utenfor de store 
byene, som jobber deltid 
fordi de ikke får annen jobb. 
Dette er særlig omfattende i 
helse og omsorg. I 4. kvar-
tal 2004 var ca. 15 % av de 
deltidsansatte undersyssel-
satte. Disse som jobber del-
tid, men ønsker mer arbeid, 
er ofte lavt utdannete kvin-
ner. I tillegg kommer mer 
kontraktjobbing og midler-
tidige ansettelser. Kvinner i 
harde yrker trapper også ned 
til deltid, fordi de ikke orker 
mer. Alle disse vil nå også 

straffes med lavere pensjon.
 Kvinnefronten mener at 
det at 44 % av kvinnene 
jobber deltid, er et resul-
tat av samfunnets organise-
ring, der omsorg for barn 
og gamle i stor grad hviler 
på familien og fortsatt mest 
på kvinnene. … Så lenge 
deltidsarbeidet i stor grad 
har samfunnsmessige årsa-
ker, skal perioder med del-
tid ikke gi redusert pensjon. 
Deltid er heller ikke jevnt 
fordelt. Det er i de hardes-
te og dårligst betalte jobbene 
at det er mest deltid, de som 
har lav pensjon fra før.

Flertall kvinner
Kvinnefronten vil til slutt 
minne om at pensjonsrefor-
men i stor grad handler om 
kvinner. 60 % av befolk-

ningen over 70 år er kvin-
ner. 2/3 av alle over 80 år 
er kvinner. Det er 3 gan-
ger så mange kvinner som 
menn over 70 år som lever 
alene. Reduksjon i minste-
pensjonen gjennom delings-
tall er usosial. Med redusert 
indeksering vil kvinner som 
lever lenge, henge stadig len-
ger etter lønnsutviklingen i 
samfunnet. Kvinnefronten 
mener derfor at delings-
tall og redusert indeksering 
rammer kvinner særskilt, 
disse vil fortsatt være de fat-
tigste pensjonistene som ikke 
har råd til redusert pensjon. 
En kjønns- og likestillings-
vurdering må se særskilt på 
konsekvensene for de eldre 
kvinnene.  
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Det er arbeidskraft nok!
Pensjonskommisjonen 
sier at Norge må kutte 
utgiftene til pensjon 
med 20 prosent fordi 
vi ikke har råd. Dette 
bildet er feil. 

Slik blir det falske bildet 
tegna: Veksten i økonomien 
i de kommende femti åra vil 
være halvparten så stor som 
de femti foregående. Lavere 
fødselsrate betyr at antall 
arbeidere som kan skaffe 
inntekter til folketrygda, vil 
øke for lite. Folk arbeider 
mindre enn før. Levealderen 
vil øke framover, og da vil 
det bli veldig mange gamle i 
forhold til arbeidsføre. 

Ledig arbeidskraft
Den viktigste grunnen til at 

samfunnet får økende pro-
blemer med å fungere, er at 
det ikke evner å ta i bruk den 
arbeidskrafta som faktisk er 
tilgjengelig.
 – Det er offisielt over
100 000 arbeidsløse.
 – Det er over 308 000 på 
uførepensjon.
 – Det er 200 000 på att-
føring og sjukdom.
 – Det er 200 000 under-
sysselsatte (de ønsker mer 
arbeid).
 – Titusener av funk-
sjonshemma er ekskludert 
fra arbeidslivet.

Arbeidskrafta
brukes ikke
Arbeidskrafta er vår vik-
tigste økonomiske ressurs. 
Måten samfunnet er organi-
sert på, gjør at denne ikke 

blir brukt. Dette er et typisk 
trekk ved kapitalismen og det 
største problemet. Den lang-
siktige tendensen er at stadig 
flere blir avhengige av lønns-
arbeid, samtidig som stadig 
flere skyves ut av et arbeidsliv 
som blir stadig mer brutalt. 

Bondevik forvrenger
Statsminister Kjell Magne 
Bondevik begrunner beho-
vet for en pensjonsreform 
slik (Aftenposten 8. januar 
2004):  
 «Da folketrygden ble inn-
ført i 1967, jobbet folk i gjen-
nomsnitt i 44 år, og var pen-
sjonister i 10. Nå jobber folk 
i gjennomsnitt i 35 år og er 
pensjonister i 20. Vi lever 
lenger, men arbeider min-
dre. Stadig færre betaler reg-
ningen for dem som ikke er 

i arbeid. De forutsetningene 
som lå til grunn da folketryg-
den ble innført, holder ikke.»

Folk jobber mer
Her begår statsministeren 
en statistisk løgn. Menn og 
kvinner jobber til sammen 
mer. Menn jobber kortere, 
men kvinner jobber mye len-
ger. Stadig flere kvinner er 
blitt lønnsarbeidere, og sta-
dig flere kvinner arbeider full 
dag. Derfor er det helt på sin 
plass at fagforeninger og fol-
kelige organisasjoner krever 
at levestandarden skal bedres, 
ikke forverres, etter hvert som 
teknologien utvikles og pro-
duktiviteten øker i den enkel-
te bedrift. Bedre folketrygd, 
ikke ødeleggelse av den!

AFP – AVTALE-
FESTA PENSJON
Betyr at du kan gå av med pen-
sjon ved 62 år, hvis du ikke vil 
fortsette til du er 67. Poenget er 
at du ikke taper penger på det. 
Det er en del yrker hvor slitasjen 
på arbeidskrafta er særlig stor. 
AFP er en veldig viktig ordning 
for at folk skal kunne gå ut av 
arbeidslivet med sjølrespekt, og 
for å kunne ta vare på det som 
er igjen av helsa. 33 000 bru-
ker AFP.

Det er en tariffavtalt ordning, 
og ikke en del av folketrygda. 
Det er en ordning laget i tariff-
oppgjør. Et spleiselag: Staten 
betaler en del, arbeidsgiver-
ne en del, og lønnsmottakerne 
har bidratt ved å godta lavere 
lønnstillegg. 

SLIK TAPER DU 5000 KRONER I MÅNEDEN Tjeneste-
pensjoner
er privatisering
Pensjonskommisjonen foreslår at det 
innføres lovbestemte tjenestepensjo-
ner for alle ansatte. En økning av 
tariffavtalte eller private pensjoner 
er en del av privatiseringa av pen-
sjonene. 
 Bakgrunnen for at fagbevegel-
sen  går inn for  en lov om  tje-
nestepensjonen, er at folketryg-
da ikke er blitt regulert i takt med 
lønnsøkninga, den er underregulert. 
Pensjonsutbetalingene er for lave, så 
folk tvinges til å slåss for tjeneste-
pensjoner. Det «riktige» kravet burde 
være å kreve at folketrygda regule-
res, slik at den offentlige pensjonen 
utgjør to tredeler av tidligere inntekt. 
Men et slikt krav blir ikke reist, fordi 
det anses å være «urealistisk». 

Anbud presser ned
Med stadig mer bruk av anbud i 
næringslivet, blir de totale lønnskost-
nadene en sentral brikke i anbuds-
kampen. Samtidig øker arbeidsløs-
heten. Dette legger press på arbei-
derne og de lokale fagforeningene. 
Hvis de går med på å svekke sine 
lønns- og arbeidsvilkår en smule, vil 
bedriften stå sterkere i anbudskon-
kurransen. Litt magrere pensjon i 
morgen vil sikre arbeid i dag …
 Dersom Pensjonskommisjonens 
forslag om innsparing på 20 pro-
sent går igjennom, vil dette natur-
ligvis innebære en voldsom omfor-
deling fra offentlig til privat pensjon, 
og i siste instans vil et økende sjikt 
av arbeidere ha «forhandla vekk» sine 
private pensjoner. Økt privatisering 
av pensjonene vil altså i det lange løp 
bety mindre pensjon for mange.
 Det overordna kravet i pensjons-
spørsmålet må derfor være at den 
statlige alderspensjonen skal utgjøre 
66 % av tidligere inntekt. 
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IRAK: Norge går i spissen for 
å få Nato-landa inn på geledd 
bak USA i Irak, samtidig som 
de viktigste Nato-landa i 
Europa sier nei. 

Bondevik-regjeringa trappa sist høst 
opp støtten til USAs okkupasjon av 
Irak. Norsk militært personell er nå 
i full sving i den USA-kontrollerte 
«grønne sona» i Bagdad, som instruktø-
rer. Kanskje også i vaktstyrken.  I mars 
kommer ei ny gruppe av irakiske offise-
rer  til Jåttå ved Stavanger for å trene.  

Norge til Afghanistan
Utenriksminister Petersen melder at 
Norge igjen skal sende spesialstyr-
ker til USAs Afghanistan-operasjon 
«Enduring Freedom». Han snakker 
varmt for samordning av denne ope-
rasjonen og ISAF-styrkene, som for-
melt ledes gjennom Nato. Regjeringa 
har hele tida vært fullt og helt med på 
USAs forsøk på å kamuflere og legali-
sere Afghanistan-krigen, gjennom å gi 
den ryggdekning i FN- eller  Nato-ved-

tak. ISAF-styrkene blei for «softe» da de 
lå under FN. Dermed ble de overført til 
Nato. Dette ble også gjort for å gjøre det 
enklere å koordinere med «Enduring 
Freedom», som Norge bidro til i 2002 
og 2003, både med F-16-fly og spesi-
alstyrker.

USA vil omringe Iran
Det er USA som dirigerer bruken av 
ISAF, og grepet skal styrkes. ISAF skal 
bl.a. være med å bygge opp en base ved 
Herat,  på grensa mot Iran. De nor-
ske ISAF-styrkene skal ta over hoved-
ansvaret for en «befesta landsby» nord 
i landet. Afghanistan må sees i sam-
menheng med USAs helhetlige strate-
gi i regionen. Styrkeoppbygginga der er 
en  indirekte støtte til okkupasjonen av 
Irak og omringinga av Iran.  Det er bra 
at noen, som SV, går i mot «Enduring 
Freedom»-oppdrag. Men når skal de se 
at ISAF er en del av den samme opera-
sjonen, og ta avstand  fra den også? 
 Overgrep mot fanger og drap på 
sivile følger det samme mønsteret i 
Afghanistan som i Irak. Norske politi-
kere er politisk og etter folkeretten juri-

Norsk offiser i Saddams sommerpalass i Basra FOTO: FDB

 

Støtte til okkupasjon

disk medskyldige. Norge må avslutte 
all støtte til USAs kriger og okkupa-

sjoner og trekke alle militære enheter 
hjem, både fra Irak og Afghanistan.

Fødselspermisjonen
Det er ikke arbeider-
kvinnene og kvinne-
dominerte fagforeninger 
som krever at kvinnene 
skal gi fra seg en 
tredel av svangerskaps-
permisjonen. Kravet kom-
mer først og fremst fra 
folk i det nye, fleksible 
sjiktet, og talspersonene 
er først og fremst menn.

Stadig flere fedre bruker de fire 
ukene av permisjonen som er 
forbeholdt dem. Det er ei god 
utvikling. Far kan i dag ta 33 
uker, hvis mor og far er enige 
om det. For at valget skal bli 
reelt, er det nødvendig å endre 
reglene, slik at far får tjene 
opp retten til betalt permisjon 
ut fra sitt eget arbeidsforhold, 
ikke mors, og at taket på utbe-
talinga (6 G) fjernes for begge. 

Arbeid og barnefødsler
Vi må ikke glemme at fødsels-
permisjonens bakgrunn og mål 
er å styrke den lønnsarbeiden-
de, fødende kvinnens mulig-
het til å gå tilbake til arbeidet 
sitt. Klasseperspektivet er vik-
tig. Med visse forbehold kan vi 
si at arbeiderkvinner gikk ut av 
arbeidslivet, når de fikk barn 
og gifta seg. Dette var vanlig 
i Norge i flere tiår til begyn-
nelsen på 1970-tallet. For hvor 
skulle de gjøre av barna?

Noen hadde pike
Kvinner med bedre råd har 

kunnet betale for «pike», som 
bodde i huset og tok barna. 
Kvinner med utdanning kunne 
i mye større grad beholde 
arbeidet sitt sjøl om de fikk 
barn. Men også de har hatt 
behov for en svangerskapsper-
misjon.

Tre måneders perm
Da flere hundre tusen kvinner 
ble trukket ut i lønnsarbeid på 
70-tallet, fikk vi ei arbeidskraft 
som fødte barn. Kampen starta 
umiddelbart for å få en lengre 
permisjon enn tre måneder (og 
gratis barnehager til alle barn). 
Kravet om å kunne være øko-
nomisk sjølstendig stod sterkt.

Må ikke bli
for vanskelig
Permisjonen kan gjøres alt 
for lang, to–tre år, for å holde 
kvinnene ute fra lønnsarbei-
det, slik at mennene kan få det. 
Den kan også gjøres for kort, 
slik at det blir for strevsomt å 
jobbe, og hun gir opp. Derfor 
må endringer i permisjonen 
ha ei retning: Lette kvinnens 
mulighet til å kunne forsørge 
seg sjøl.  

Kvinnene har forrang
Det er opplagt at kvinner opp-
lever tida etter fødselen for-
skjellig. Noen har det greit 
og gleder seg etter en to–tre 
måneder til å komme tilbake 
til jobben. Noen har vondt i 
kroppen, sover lite, har et lite 
barn fra før, mann som pend-
ler – det er alle variasjoner. 

Nettopp derfor må kvinnen ha 
forrang til å bestemme når hun 
er klar for å begynne å jobbe 
igjen, slik at det kan gå bra. 
Derfor er ordninga i Norge 
god: Mor må ta perm tre uker 
før fødselen slik at hun ikke er 
helt utslitt, og seks uker etter-
på, så hun sikres et minimum 
av hvile. Resten kan hun dele 
eller gi til far hvis det er prak-
tisk. Derfor er det merkelig at 
det kommer forslag om at mor 
må ta fire måneder, slik stor-
tingsrepresentantene Heikki 
Holmås og Audun Lysbakken 
(SV) har gått i bresjen for (4 
til mor, 4 forbeholdt far, men 
som faller bort hvis han ikke 
tar dem, og 4 på deling).

De fleksible
Det er vokst fram et stort skikt 
av akademikere, heltids poli-
tikere og organisasjonsfolk 
og mange i såkalte frie yrker. 
Det er folk som i mye større 
grad enn arbeiderklassen kan 
bestemme hvordan de bruker 
tida si. Skrive dokumenter, e-
post, ha møter, ringe, gjøre det 
hjemme, på et kontor, om kvel-
den, morgen, dagen, ikke tors-
dag men søndag, være fleksi-
bel. For dem er det ikke alltid 
bare lett, men mulig, å ha med 
en liten baby på et møte, skri-
ve litt når baby sover, mor og 
far flekser med å ta over bar-
net, du har møte nå, jeg skri-
ver etterpå …
 De er ikke like avhengig 
av å ha en ordning som tar 
utgangspunkt i en jobb som 

er enten-eller: Enten er du 
på jobb, eller så er du ikke på 
jobb. Enten er du på jobb på 
hotellet og rer senger, eller så 
har du permisjon og er hjem-
me til du begynner på jobben 
igjen. 

Perspektivet er dreid
Det fleksible sjiktets menn 
har klart å dreie perspektivet 
fra at kvinnens lønna svan-
gerskapspermisjon skulle lette 
hennes mulighet til å behol-
de lønnsarbeidet, til et per-
spektiv som handler om man-
nens rett til å være sammen 
med barn – i hennes permi-
sjonstid – , og det er blitt det 
viktigste problemet som skal 
løses. Til og med å forbehol-
de fire måneder av hennes per-
misjon til mannen, på en sånn 
måte at den og pengene faller 
helt bort hvis han ikke tar den, 
synes de er greit 
nok. Klasseper-
spektivet i dette 
er at arbeiderkvin-
nens mulighet til å fort-
sette i lønnsarbeidet, blir 
angrepet.

Gode krav
Fedrene må kon-
sentrere seg 
om kampen 
for å få opptjene 
egne rettigheter, 
ikke forverre 
mors situasjon 
i likestillingas 
navn. 

 Utvid gjerne permisjonen 
en måned og gi den til far, så 
får han 8 uker. 
 Behold fleksibiliteten i 
dagens ordning: 9 uker til mor, 
4 (8) bare til far, resten kan 
deles på alle slags måter.
 Definer omsorgspersone-
ne til å kunne gjelde flere enn 
mor og far, og la vedkommen-
de få permisjonspenger ut fra 
sitt eget arbeidsforhold.
 Seks timers normalarbeids-
dag og barnehager fra barnets 
dag én, er i denne sammenhen-
gen andre viktige krav.  
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Regjeringa vil nekte 
deg å laste over 
musikk fra cder du 
har kjøpt, til mp3-
spilleren din.

Mandag 14. februar hadde 
Rød Ungdom en aksjon 
mot det mye omtal-
te «mp3-lovforslaget». 
Lovforslaget innebærer 
blant annet at det skal bli 
forbudt å laste ned musikk 
og annet opphavsbeskyt-
tet materiale (tidligere har 
det bare vært forbudt å 
laste opp). Forslaget inne-
bærer også at man hel-
ler ikke skal kunne laste 
over musikk fra cder med 
kopisperrer til mp3-spille-
re. Ingrid Amundsen er en 
17-åring fra Lillehammer. 
Hun sitter i landsstyret til 
Rød Ungdom og er lags-
leder i hjembyen. Ingrid 
var en av dem som var 
med å lage og gjennomfø-
re denne aksjonen.
 – Fortell om hvorfor 
dere aksjonerte og hvordan 
dere gjorde det.
 – Vi aksjonerte for å få 
fokus på saken. Aksjonen 
gikk ut på at noen iPo-
der, altså mp3-spillere, 
streika fordi jobben deres 
kanskje skulle forbys. Vi 
kledde oss ut i iPod-kos-
tymer, og så streika vi 
utafor KKD, Kirke- og 
kulturdepartementet. Der 
ga vi en oversikt over 
mistenkte (telefonkatalo-
gen) til en representant 
for KKD. TVNorge filma 
oss i aksjon, mens VG tok 
bilder kvelden før, når vi 

lagde kostymene.
 – Hva mener du om 
dette lovforslaget? 
 – Jeg synes det er helt 
hårreisende. Jeg kan ikke 
skjønne hvordan de i det 
hele tatt kan foreslå en slik 
lov. Den kan jo umulig bli 

overholdt, til og med poli-
tiet er mot den! Dessuten 
vil det jo kriminalisere 
omtrent hver eneste ung-
dom i dette landet. Jeg veit 
selv at jeg og mine venner 
ikke vil slutte å laste ned 
musikk, selv om det blir 

ulovlig. At man ikke kan 
bryte kopisperrer på cd-
plater man har kjøpt på 
lovlig vis, for å ha musik-
ken over på mp3-spilleren 
sin, er noe av det dum-
meste jeg har hørt!

iPod streiker
Telefon: 22 98 90 70 E-post: ru@sosialisme.no Web: http://www.sosialisme.no

Aksjonerende iPod, fra Rød Ungdoms aksjon 14. februar i år FOTO: RU

Butikk-skole?
ICA, Narvesen, 7Eleven og 
John Bauer har to ting til 
felles: De er butikk-kjed-
er, og de skal skaffe eierne 
mest mulig penger. Det er 
én forskjell: John Bauer AS 
er en skole-kjede. 

Eierne av John Bauer-kjeden har 
søkt om å få starte 16 videregående 
skoler i Norge. I Sverige er det tillatt 
å tjene penger på å drive videregåen-
de skoler. Det er ikke tillatt i Norge. 
Ennå. Eierne av Baurskolene sier at 
de satser stort i Norge, fordi de ven-
ter at det blir lov her.

Kritikk i Sverige
I det siste halve året er det kom-
met fram svært mye kritikk av John 
Bauer-skolene. I februar startet en 
gransking av 15 av de 23 skolene i 
Sverige. Skolstyrelsen i Umeå har 
ansvaret for den. Kritikken handler 
bl.a. om at rektorer mangler peda-
gogisk utdanning, læremidlene er 
tvilsomme, elever med behov for 
ekstra hjelp får det ikke. Foreldre 
klager. Elever klager over at de ikke 
får nok bøker.

Motstand i Norge
Fylkesutvalget i Hordaland har sagt 
nei til John Bauer-skole i Bergen (H 
og FrP stemte for).  

 Kommunestyret i Trondheim har 
også sagt nei. Det er på statlig plan 
at avgjørelsen fattes. Staten kan over-
kjøre kommuner og fylker. Men det 
er de lokale leddene som blir nødt til 
å ta de økonomiske konsekvensene. 

Hemmelighet
I Sverige og Norge skal «pengene følge 
eleven». Når en elev begynner på en 
privatskole, får privatskolen penger 
fra den offentlige skolen, som dermed 
får mindre.  I Sundsvall kommune i 
Sverige ville kommunen vite hva de 20 
millionene de hadde betalt, var brukt 
til. Det fikk de ikke vite. Det var for-
retningshemmeligheter …

Skolemirakler
i Texas

Ideologikonferanse
n Vil du sette deg inn i nyere feministisk 
teori? Har du lyst til å vite mer om 
sosialisme? Og ikke minst: Hva er en 
revolusjonær strategi i 2005 – i teori og 
praksis?

n Hvis dette høres fristende ut er 
Ideologikonferansen 2005 noe for deg! Den 
er åpen for medlemmer av Rød Ungdom, og 
foregår på Engebråten skole i Oslo 22.–24. 
april.

I Texas skjedde det noe merkelig. 
Ved Sharpstown High School var 
det tusen elever i første videre-
gående. Men når det samme kullet 
var i avgangsklassen, var det bare 
tre hundre igjen, uten at noen var 
registrert som «dropout»! Hvor var 
de sju hundre blitt av?

Svaret er: De var holdt unna registreringa 
på prøvene! En skandale ble rulla opp. Dr. 
Rod Paige var leder for Houston Independent 
School District i Texas og president Bushs’ 
kandidat til utdanningsminister. I hans områ-
de hadde det tilsynelatende skjedd mirakler. 
Skolene hadde fått utrolige resultater. Så viste 
det seg at de svakeste elevene enten ble holdt 
igjen i samme klasse til de hadde fått bedre 
karakterer, eller de var blitt pressa ut av sko-
len, men da under andre rubrikker enn «drop-
out» osv. Da var det ikke vanskelig å forbedre 
skolens gjennomsnitt!
 Skandalen var så stor at Rod Paige likevel 
ikke ble utdanningsminister. 
 I Sørstatene fikk plutselig en del skoler 
bedre snittkarakterer på de nasjonale prøve-
ne for matte og lesing i 2002. Det viste seg 
at dette skyldtes at antallet elever som ikke 
var med på prøvene hadde økt med 400 %. 
Undervisninga var altså ikke blitt bedre. 
Skoleledernes lønninger, bevilgninger og for-
eldrebetalinger er knytta til framgang på de 
nasjonale prøvene, og da gjelder det for dem å 
finne snarveier …
 Kilde: http://www.trelease-on-reading.com/
whatsnu_miracles.html

Norge tar etter
I januar var det en omgang med nasjona-
le prøver her hjemme. Da var det noen skoler 
som oppfordra elever med spesielle proble-
mer om ikke delta, for å unngå å trekke ned 
skolens gjennomsnitt. Prøvene var ikke til-
rettelagt for disse elevene. 
 Et viktig mål med Høyres skolepolitikk 
er at flinke elever skal kunne løpe gjennom 
skolesystemet med rekordfart. Det Høyre 
ikke sier, men som vi frykter, er et tilsvaren-
de hurtigløp rett ut av skolen for dem som 
det tilsynelatende ikke er håp for. 
 Fort fram med Superstar! Fort ut med 
krapylene! Ja til individuelle hurtigløp! Helt 
Texas?
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GRATIS. FÅ AVISA I 
POSTEN KVAR MÅNAD.

KOMITEEN
FOR ET FRITT IRAK
www.frittirak.blogspot.com
– meld deg inn eller få mer informasjon

KALENDER
Året for aktivister
25.–27. februar
Landsmøte Rød Valgallianse, Oslo
www.rv.no

28. februar
2005-alliansen: «Ny politisk kurs – 
25 år med nyliberalisme er nok».
Allmøte, Folkets hus, Oslo

8. mars
Den internasjonale kvinnedagen.
Arrangement over hele landet.
Oslo: Youngstorget klokka 18

10.–12. mars
Faglig konferanse, arr LO i Oslo 
og faglig utvalg i Nei til EU.
Sted: Håndverkeren, Oslo
Påmelding:  Ring 23 35 45 80

15. mars
Åpent møte, Oslo AKP

17. mars
Aksjonsdag mot pensjonsreformen

19. mars
Internasjonal aksjonsdag mot 
okkupasjonen av Irak

8.–10. april
Kvinnefrontens landsmøte, Oslo
www.kvinnefronten.no

9. april
Seminar om Irak, arr:  Komiteen 
for et fritt Irak. 11–13:
«Motstandskamp før og nå»
Krigsveteran Rolf Halvorsen, 
Jon Børge Hansen, FN-samban-
det, m. fl. 14–16: Sanaa Mustapha: 
«Iraks kultur og historie»

15.–17. april
Revolusjonskonferanse, arr: AKP
Sted: Hellerud videregående skole 
i Oslo. Se www.akp.no

15.–17. april
Attac-landsmøte, Oslo
www.attac.no

22.–24. april
Ideologikonferanse, arr: Rød 
Ungdom
Sted: Engebråten skole, Oslo
www.sosialisme.no

28. april
Åpent møte, Oslo AKP

Sommerleire

5.–10.juli: Rød sommerleir
Strandheim ved Nærsnes

4.–10. juli: Ungdom mot narkotika
Kirkevik, Nesodden. www.umn.no

8.–13. august: Rød Ungdom
Utøya. www.sosialisme.no

Nytt hefte fra AKP:

IRAN –
MULLAKAPITAL OG
GEOPOLITIKK 
Av Pål Steigan

Om reformbevegelsens sammen-
brudd, mullaenes kapitalinteresser, 
Statoils hemmelige kontakt i Iran, 
arbeiderklassens situasjon og mot-
setningene mellom EU og USA.
Bestill fra AKP, Osterhausgata 27, 
0183 Oslo, akp@akp.no – pris 40 
kroner pluss porto

Fra Nei til EU

Bestill løpeseddel til 8. mars! Den 
handler om kvinners motstand mot 
unionsprosjekt i 1905 og i dag. Nei til 
kutt i folketrygda og til sosial dum-
ping. 

Nei til EU
neitileu@neitileu.no
23 35 45 80

Fredag 15. april
18.00 Opning
19.00 «Bort herfra, det er 
mitt mål» – Frå kapitalisme 
til kommunisme – er vegen 
og målet mogleg?

Laurdag 16. april
Marxisme:
Forstå for å forandra! 

10.00 Parallelle seminar
«Filosofar har berre tolka 
verda ulikt. Det det gjeld, 
er å forandre henne.» Karl 
Marx

Kapitalistisk økonomi
Korleis blir verdiane skapte?
Kva er utbytting?

Kjønn og klasse
Kva er ei klasse? Når har 
kvinner og menn i arbeidar-
klassa felles interesser? Når 
har dei ikkje det?

Staten
Kva er oppgåvene til staten 
under kapitalismen? Under 
sosialismen? Har nasjonal-
statane spela ut rolla si?

Kor kjem tankane frå?

Korleis veit me kva som er 
sant og usant? Kva er mate-
rialisme og idealisme i filo-
sofisk tyding?

«Utan fattig, ingen rik.
Utan låg, ingen høg»
Kva er dialektikk? Korleis 
kan han brukast til å forstå 
og forandra?

12.30 Pause 

13.30 «Da klokka klang» – 
sprang nokon veldig fort opp-
over i systemet 
Kva skjer med utdanninga i 
Noreg? Kven styrer? Kva vil 
dei? Kvifor vil dei ha nasjo-
nale prøvar? Kvifor har dei 
oppløyst klassene på skulen?
Felles informasjon + paral-
lelle seminar for grunnsku-
le, vidaregåande skule og 
høgare utdanning. 

18.30 Pause 

19.30 Antiimperialisme i 
dag

Venezuela
Kva slags revolusjon har det 
vore i Venezuela? Kva skjer 

i landet nå? Forteljing og 
visning av dokumentaren 
«Chavez – inside the coup».

Nepal
Aktuell rapport om situasjo-
nen i Nepal og om maoist-
partiet si rolle. Video-inn-
slag.

Sundag 17. april
11.00 2005: Er ein ny kurs 
mogleg? Strategi for sosia-
lisme. Konferansen er rett 
etter landsmøta i AP og SV. 
Innleiarar blir bestemt sei-
nare ut frå den aktuelle situ-
asjonen.

Kor, kor mykje
og korleis?
Stad
Hellerud vidaregåande 
skule i Oslo, T-bane mot 
Ellingsrudåsen, gå av på 
Tveita.

Pris
Skuleelev eller utan inntekt: 
200 kr. Andre: 300 kr. Heile 
laurdag 100 kr. Eitt semi-
nar: 50 kr. Forhåndskjøpt 
billett for heile konferansen: 
10 % avslag.

Mat
Kan kjøpast billig. Over-
natting: Sei frå på førehand 
viss du treng.

Reisefordeling
Ungdom kan søkja om rei-
sestønad. Folk med pen-
gar kan sponsa ungdom. 
Send pengar til konto 
7874 05 56486. Merk 
«Reisefond ungdom».

Praktiske
opplysningar
Følg med på: www.akp.no
Meld deg på: akp@akp.no 
Telefon 22 98 90 60

AKP
Osterhausgata 27
0183 Oslo

Betal til konto 
7874.05.56486.
Merk «Konferansebillett».

Velkommen!

Rødt!
AKPs tidsskrift Røde Fane har skifta navn til Rødt! 
og fått nytt format. Nr 1 foreligger nå. Artikler om 
pensjon, arbeidstid, Alexandra Kollontaj, skolen, 
Gramsci, Ukraina, privatisering og digital sosialisme.

Prøveabonnement: 150 kr
roedt@online.no
http://www.akp.no/roedt

AKP inviterer til konferanse i Oslo 15.–17. april:

Revolusjon!


