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LEDER
Dette magasinet du star a leser pfi na, er nesten et
nummer av Rebell, Rod Ungdoms magasin. Den er
gratis, fordi vi syns det er kuult om noen flere leser
blekka var, dessuten haper vi at det kunne falle inn
noen a kjope et abonement, eller kjope den fast i
framtida.
Men detta er et litt spesielt nummer. Ikke bare fordi
den har under halvparten av sideantallet den vanligvis
har; dette er et jentenummer. Det betyr ikke den bare
er for jenter, men at den i helhet er via jentekampen.
Et vanlig nummer av Rebell inneholder artikler om
aktuelle tema, som rasisme/nazisme, miljovern, EF
m.m. Samtidig pleier via ha anmeldelser av plater,
bilker o.l. Detta nummeret har ikke det. Haper du
liker det alikevel.
-Elling Borgersrud

PC)ILITISK
LEDER
Hvor blei det av dem, alle de toffe unge jentene og
damene som pfi begynnelsen av 70-tallet lagde pornobfil
og ayslorte horekunder? Sluttet de fordi det ikke var
noe mera gjOre, fordi pornoen forsvant og horekundene
fant pfi nye ting a gjore? Var de fornoyd etter at de
hadde ffitt gjennom loven om sjolbestemt abort? Kanskje de forsvant fordi det ikke lenger var bruk for dem.

RODOUNGDOM
HVEM ER VI?
Rod Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og Rod Valgallianse.

HVA GAN VI?
Rod Ungdom arbeider for a vinne ungdommen for solidaritet med alle
som kjemper for nasjonal uavhengighet og frigjoring fra imperialismen.
Rod ungdom gar i mot all undertrykking av folk og arbeidere I Norge og
alle andre land. Vi jobber mot sjfivinisme og rasisme.
Rod Ungdom gar hardt imot EOS og EF fordi EF er og vil were en
imperialistisk stormakt. I dag slfiss vi for arbeiderklassens, ungdommens
og andre undertryktes interesser mot utbytting og urettferdighet.

I arbeidet for ungdommen gfir vi inn for styrking av det offentlige
skoleverket og mot privatiseringa av skolen. Vi gfir imot miljoodeleggelser,
og vii spare ressurser,natur og miljo til fremtidige generasjoner.
Rod Ungdom jobber ogsfi aktivt for et sammfunn hvor kvinner og menn
er likestilte.

HVA ER MALET VART?
Mfilet vart er kommunismen, det klasselose samfunnet hvor det arbeidende folket styrer produksjonen og sine egne liv.Dette samfunnet har
aldri sett dagens lys. Rod ungdom er til fora forandre verden.

Det er bare det at de ikke er forsvunnet heller. Noen
fikk sa godt betalte jobber at de trengte ikke a bry seg
om pornoen lenger, og andre fikk hoye stillinger i stat
og kommune hvor de fikk bruk for de myke verdiene
sine nfir de la ned barnehager og sjukehjem. Men de
fleste giftet seg, fikk unger og en haug med husarbeid.
Na er det gamle, middelaldrende og i overgangsalderen.
Men pornoen er ikke forsvunnet og en voldtatt 14firing i Irland ffir fortsatt ikke ta abort. Gutter velger
Inelomm 300 yrker, jenter mellom 30. Kampen for
kvinne- og jentefrigjoring er ikke over, den trenger
bare nye soldater. Og de soldatene er allerede i gang;
fOr jul var de ute og reiv ned og malte over pornoplakatene i Hennes & Mauritz julekampanje. Unge
jenter (og gutter) som ikke lenger fant seg i salg av
kvinnekroppen. Unge jenter som var forbanna og sa i
fra.
Na er vi lei av a vxre sote og snille. Vi vil ikke lenger
bare sitte a se pfi at antall voldtekter oker i takt med
pornoindustriens okende opplagstall, eller at unge
jenter slanker seg til dude. Vi har en stolt ary a ta opp,
og det skal vi Wore.
Na rekker de oss kompasset,
og drummen, den gluder som ild.
Vi har et hode, et hjerte, et liv,
sa hva skal vi bruke det til.
Jentene
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"Forst kom det to store, mOrkerOde faner som
spilte en triumfmarsj, fulgt av en trupp pa femten
symboliserte menstruasjonsblodet. Etter dem kom kvinner, som viftet med menstruasjonsbind i takt
blaserne, et orkester pa tyve gravide kvinner som med musikken."
Gerd Bratenberg "Egalias (Mire"

JENTENES ROD-MIX
dette er blodig alvor...
ENSEN. For noen av oss
M
star dette ordet for en redselsfull hendelse sfinn ca. en gang i
mfineden. Det er noe man ma
igjennom, og tanken pfi at det
skal fortsette helt til man blir
rundt 50 fir (!) gjor at du blir
ganske matt.

For - og na.
Men til tross for hvor mye faenskap mensen kan
fume pa for oss jenter i dag, er det godt at tidene
forandrer seg. Vi lwrer ihvertfall om mensen
(unnskyld, menstruasjon), pA skolen og hos foreldra yam. Jeg snakka med bestemora mi, nAr hu
fikk mensen, visste hun ikke hva det var, sA hun
gikk lenge rundt A trodde hu var dOdssjuk.

Hun fikk ikke vite det fOr noen andre jenter i
klassen hennes tilfeldigvis hviska til hverandre
sA hOyt at bestemora mi hOrte det.Da matte hun
snakke med mora
Man prover liksi,
som lxrte henne
som A tenke pa
hvordan
man strikde positive si"MENSEN
:
Menstruasjon,
av
latin:
menses,
ket
bind
som man
dene ved det A
kunne
kokevaske.
som
betyr
reglene
eller
De
nulnedlige"
ha mensen, det
Dette var i midten
er ikke sA mange
av
1920. NA i vare
av dem, men de
dager er det annerer der. Mensen
ledes.
Ei
venninne
av
meg
hadde
grua seg lenge
er foreksempel kroppens rnAte A rense opp i
til
hvordan
hun
slculle
fA
sagt
at
hun
hadde fAtt
underlivet, og da slipper man A fa masse infeksjomensen
til
mora
si.
Skulle
hun
si
"mensen",
eller
ner o.l.
"menstruasjon", eller "det du vet".
Allikevel - det er noe mystisk med det at mensen
alltid kommer nAr den IKKE SKAL KOMME.
Som nAr du skal pA hyttetur i en uke uten innlagt
vann og dass, eller nAr du endelig bar fAtt med deg
den typen du har sikla etter i et halvt Ar hjem - da
kan du vxre ganske sikker pA at mensen kommer.

Det blir enklere...
Vmrst er det de fOrste Arene etter du bar fAtt din
fOrste mens. Du blir stressa, flyr pA dass en gang
i timen, gymtimene som lwrer'n tvinger deg til A
gjennomfOre fortoner seg som der rene mareritt
(Det er jo Litt pinlig A si ordet "mensen", ikke
sant?). Pinlig er det ogsA A gA i butikken for A
kj0pe BARE bind, sA man rOsker gjeme med en
handlevogn og fyller opp den, og hAper at bindpakka forvinner i mengden.

Til slutt falt valget pa en lett blanding, nemlig
menstrasj-on, med trykk pA forste stavelse. Hun
satt balcpA moras sykkel da hun endelig fikk
stotra det fram:
"Du mamma, jeg har fAtt menstrasjon, jeg". Moras
reaksjon uteble ikke, sykkelen vinglet fram og
tilbake i veien, mens mora ropte ut:"Nxtrunen,
bar du fAtt mensen, sA flink du er, AAA, sA flink du
er, klarer det helt selv, sA flink!".
Andre jenter har fAtt presanger, fester, osv, og
noen fAr den pralctiske:"Small, medium eller large,
vennen min?" Historiene er mange, noen glade,
noen triste. SA du far nok hore mange historier
hvis du er interessert.

lakenet, eller at det har blodd uttafor bindet nAr du
kommer hjem fra skolen eller jobben. Eller at det
kjennes ut som om du bar Niagarafossen mellom
beina nAr du reiser deg etter A ha sittet lenge.

Det fAr faenmeg folk holde ut med.

Noen tips i denne forbindelse:

- Skal du ha samleie nAr du har mensen, er det lurt
A bruke kondom, fordi det minsker faren for
infeksjoner. Det er du nemlig ekstra utsatt for i
Kvinnelig intuisjon kan man
mens-perioden.
ikke stole pa...
- Hvis du ikke har Here bind igjen, funker bomull
Et annet problem er at det kan vxre vanskelig A rulla inn i papir bedre enn bare papir. Hvis du
forutsi akkurat nAr og hvor du er nAr mensen
bare barepapir, har det forresten en lei tendens til
firmer det for godt a komme. Du sitter kanskje i
A skli fort og brutalt oppover ryggen nar du gAr.
tannlegestolen, pA bussen, eller pa skolen.
Det er veldig ekkelt.
Da de fleste av oss ikke gAr i konstant beredskap - Bind og tamponger er mye billigere i "Vita"mot mens-angrepene, har man ikke bestandig en butildcene.
bind-pakke i veska. Da kan du bare std der med
- Tamponger er en kul oppfinnelse, men de kan
den ornrne puppen i postkassa, og se deg febrilsk forlenge mens-perioden, og man mA huske pa A
om etter nxrdra de ut i tide. De
meste
bindskal heist ikke
automat. Hvor
sitte i over natta.
"Betrakter du deg som frigjort, sd tenk deg
faen er den???
- Husk A dra ut
hvordan del kjennes a smake pa ditt eget
Ihvertfall kan du
tampongen FOR
mens-blod.
vzre ganske sikdu setter i en ny.
ker pA at den
-Foler du deg uvel bare ved tanken, har du
Dette er spesielt
IKKE er der DU
vanskelig A huske
fortsatt langt igjen, line pike."
er.
hvis du drikker
alkohol (Jeg holdt
pA
A
stappe
inn
ire
tamponger
etterhverandre en
Det er lov d were stolt, og det er
gang jeg var pA fylla)
lov og were sur !
- Til de som ikke bar fAtt mensen ennA: Husk A
Man burde vxre stolt og glad hver gang man fAr vxre stolt av mensen ! Det bar du rett til A vzre.
mensen - det betyr at alt er som det skal i underlivet. Jeg er stolt av A ha mensen hver gang jeg
Lin Hauglund
IKKE har den. Men akkurat irk den er tilstede,
foler jeg meg som en dass, jeg er sur og irritabel,
og ingenting er spesielt morsomt. Men retten til
A were sur og grinete forbeholder jeg meg, sA
lenge det dreier seg om bare 3 - 4 lager i mAneden.

Mens - en luksus ?

Etterhvert blir
En annen ting er at
man ganske
det er jwvlig dyrt A
barka, og man
ha
mensen. Bind
legger ut om "Pa golvet vid mina loiter Mg tampongen jag
og
tamponger
hvor mye man nyss dragit ur henne. Jag sag mina hiinder.
burde
vmrt gratis,
blodde i gar til Under naglarna hade hennes blod koagulerat.
men
de
er pAlagt
hv emsomhelst,
Jag
rensade
bort
det
med
fratanderna
i
luksusskatt,
pA
kjoper bind og
samme
mate
som
underkliken.
Det
smakade
jiirn
och
kvinna."
tamponger i alle
royk, parfyme og
varianter og
Ulf Lundell "Jack"
alkohol.
En pakke
stOrrelser, uten A
med
10
tamponger
to med en hel
koster 20 - 30 kroner og en pakke bind (14 stk.)
handlevogn pa kj0pet, og uten A rodme.
koster Sarni ca. det samme. Det firms selvfolgelig sAlcalte "billigbind". De koster 14.90,- pA
Mensen H&M. De ser ut som vanlige, dyre bind, men de
kjennes ikke sAnn ut.
et tabu ?
Det er ett eller annet tabu-belagt ved det A ha
De pleier nemlig A lime seg fast i haret (Mellom
mensen, og de aller fleste jenter far (fOr eller
beina
selvfOlgelig), og det gjOr veldig vondt nAr
siden, heist fOr) merke tabuet pA kroppen. Man
du
skal
dra ned trusa for A tisse osv.
fOler seg ille berOrt ved A miste 20 tamponger
utover i en buss, det er ganske ubehagelig A
Hvor lenge man har mensen varierer fra jente til
oppdage at du har en stor, rod flekk pA den rene,
jente,
men de fleste har mensen i mellom 3 - 9
hvite buksa, du foler deg ikke spesiellt hoy i
dager,
og man bruker opp en pakke bind pA 3 - 4
batten nAr "mensen" blir et ord for A ufarliggjOre
dager.
Egentlig
burde man kanskje bare sittet pA
kvinners/jenters aggresjon. Uttrykk som:"Du er
class
i
3
4
dager
til det vwrste har rent fra seg.
sA sur! Har'u mensen eller?", er ikke akkurat
Noen
blOr
mye,
og
andre blur lite, men de fleste
uvanlig A hOre fra gutta.
bar vel opplevd A vAkne med blodflekker pA

"engentlig burde man kanskje bare sittet pa dass i 3 - 4 dager til det vuerste har rent ra seg"
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1117A HAR SKJEDR,
Cindy

Dagbladannonser.

Som vanlig kom Hennes & Mauritz jula i mite
med sin arlige undertOyskampanje. I Ar var det
Cindy,i spekulative stillinger.Ved a posere i"sexye"
stillinger skaper hun et kvinnebilde som sier:"Jeg
er dum og deilig,kom a ta meg."

Dagbla` er den avisa som mest aktivt har dekka
aysloringene av bordell, samtidig som de annonserer for dem. Du kan finne opptil 21 annonser for
massasje-institutter, og regne med at ca halvparten er useriOse.
I den samme avisa (inner du 20-25 forskjellige
nummer til telefonsex. Det er ganske kjipt a tenke
pa at samfunnet har blitt
sA kynisk at man ma kjope seg sex over telefonen.
Spesielt nar det skaper et bilde av kvinner som er
heft perverst. Kvinner er sexgale dyr som elsker at
menn knuller dem hardt og brutalt.
Dette stemmer lite med dagens pastatte likestilling

Denne typen reklame er bl.a. med pa a danne et
kunstig kvinneideal og et darlig sjolbilde blant
kvinner.De fxrreste kan male seg med
modellene,som blir tynnere og tynnere hvert
ar.Dette forer til slankehysteri,og jenter ned til ti
At- slanker seg til dode.
Anorexi og bulimiofrene blir flere og flere for
hvert ar.Samtidig ser vi at reklamen spiller mer og
mer pa kvinners kropp og seksualitet.

Massasjeinstitutter
I 1991 ayslorte kvinnefronten ca.70
"massasjeinstitutter" hvor man kunne fa kjopt
sex.Selv om bordell er mer luxeriOst enn A ga pa
gata,dreier det seg om det samme:kj0p og salg av
kvinners kropp. Det forandres ikke selv om det
skjer i en seng med silkelaken isteden for en bil.

I.

PROSTITUSJON.
I folge De Prostituertes Interesse Organisasjon
(PION) har prostitusjonen blomstra opp i det siste.
Det har blitt Here og Here massasjeinstitutt som
selger sex og det har blitt Here prostituerte. De
mest ressurssterke horene og mange av de nye
trekker ikke lenger pA gata, men har kommet seg
i "has". For disse har prostitusjonen blitt tryggere.
NAr det gjelder gateprostitusjonen er det de samme

utrygge forholdene som for. PION trodde at handelen med sex pa gata hadde gatt litt ned na som
det omtrent bare var de mest belasta horene som
trakk pa gata.

HJELPEARBEID FOR DE
PROSTITUERTE.
For noen Ar tilbake ble det oppretta en
spaningsgruppe i politiet. De skulle ha kontakt
med jentene. Spaningsgruppa hadde god kontakt
med jentene og jobba innenfor miljoet. Politiet
viste seg fra den vennlige sida og ble kjent med de
prostituerte som mennesker. De hjalp en del jenter
bort fra gata og beskytta de som blei igjen. Dessuten dreiv de med forebyggende narkotikatiltak. De
prostituerte begynte A stole pa politiet og lot seg
hjelpe. Spaningsgruppa fikk ogsA bukt med en del
hallik-virksomhet. I Ar blei denne gruppa nedlagt.
Willy Haugli forklarte dette med at spaningsgruppa
var ulonnsom.
I stedenfor blei det oppretta et utvalg med Leif A.
Lier i spissen. Lier og co. skulle vise konkrete
tiltak pa kort tid, sA de utforte en del rassiaer med
NRK, TV 3 med fler. Dette skadet jentene og de
blei framstilt som syndebukker. De prostituerte
blei redde og tilliten til politiet forsvant.

SIDEN SIST &MARS

FORHOLDA FOR DE PROSTITUERTE FRA DEN
3. VERDEN.
Det blir en stadig okning i import av jenter fra den
3.verden. Disse jentene har ingen rettigheter og er
heft avhengige av hallikene som star og venter pa
dem pa flyplassen.
De fleste av disse jentene er pa et salcalt 3 mnd
opplegg. Det vil si at de kommer inn i landet pa
turistpass, jobber som et helvete i 3 mnd og sA
aysted til neste land hvor en ny hallik star pA en ny
flyplass og venter. Disse jentene er taksert til 1000
kr pr samleie. Det betyr at halliken (bordelleieren)
tjener ca 150 000 i maneden pr jente hvis hun har
fem fridager. De prostituerte tjener say idt til livets
opphold.
Resten av de prostituerte fra den 3.verden bor i
landet ulovlig.
En jente som har opplevd 3 mnd opplegget pA
kroppen forteller:
For oyeblikket jobber hun i et av massasjeinstituttene i Oslo, og tilbyr "intimmassasje". Hun deler
en bopel pA 40 kvm med andre jenter i samme
situasjon. Hun jobber 12 t for 75 kr dagen seks

dager i uka. Norge er det sjette landet hun er i.

HALLIKVIRKSOMHET.
I Norge er det lovlig A selge og kjope sex. Men det
er ulovlig A drive hallikvirksomhet. Kvinnefronten har annmeldt en rekke bordeller etter
hallikparagrafen 206. Halliker eller "kjxrester"
tvinger mange prostituerte til A ta voldelige og
farlige kunder. De tar ogsa alle penga mens de
prostituerte sitter tomhendt igjen og med et Odelagt sjelsliv. Politiet har veldig lett for A dOmme
samboere etter hallikparagrafen men de virkelige
store gutta, bordelleieme og andre tar de ikke.

PORNO.
Nar det gjelder reinspikka hardporno er Oslo
ganske rein i forhold til andre storbyer. Vi har noen
men de har blitt flinkere til A forkle seg. Det er noen
"Apne" hardpomosjapper som F.eks K-lund og
EROTIKA. Til opplysning ligger EROTIKA i
Trondheimsvn ved Helgensensgt. Vi i redaksjonen ser med glede hvis noen avla dem et uhyggelig
besok
Allikevel finnes pornoen overalt rundt oss som
DAGLIVAREPORNO. Pa det omrade er Oslo like

ille som andre storbyer. Bare i bydel 5 har de fleste
butikkene daglivarepomo. I forbindelse med dette
hadde Kvinnefronten en aksjon hvor de delte ut
lopeseddler med svartelister.
Etter at Narvesen nektet A anslA tallene i den
norske pornoindustrien er det ingen som veit hvor
stor pornoindistrien er. Ikke politiet, ikke domstolene, ikke politikerne og ikke kvinnebevegelsen.
Dessuten pass opp for kondomeriet!

ABORTSAKER.
Siden silt 8.mars har det vwrt liten aktivitet fra
Bone Knutsen, Ludvig Nesse og co. Det som har
skjedd er at Nessa har blitt fradOmt presteslcapetog
det har vxrt noen smaaksjoner utenfor Aker sykehus. Hvor det sto site stria mennesker med sae
sma lys og sa peace meg her og peace meg der.Et
tankekors er at mange i ProVita i USA er for
dOdsstraff.En annen ting er at de vil ta fra barna til
de mOdrene som i utgangspunktet vine ta abort og
adoptere de bort. Som det ble overhOrt: "deter jo
for fa hvite barn...."

Line Low & Guri Mugaas

EF
Hvem skal vaske gulv, lage middag, skifte bleier, torke stov,
pusse neser, handle mat, vaske
opp, stelle bestefar, passe lillesoster og lage vafler i det store,
mjuke, trygge, varme Europeiske Fellesskapet?
Hvis vi ser verden under ett, og det gjOr vi jo ofte,
blir Norge et likestillingens paradis. Hvis vi ser
pA EF under et, noe vi nesten alltid gjOr, er ikke
situasjonen fullt sa bra. Sammenligner vi sA Norge
og EF, er det ganske klart at vi bor pA den riktige
siden av gjerdet. Dette er det utgangspunktet vi
mA ha nAr vi skal diskutere EF-medlemsskap og
kvinners stilling i EF. Samtidig mA vi ikke blindes totalt av vat- egen fortreffelighet, men ogsa
vxre Apne for A se at det i mange EF-land, er
f.eks.bedre bade svangerskapspermisjons
ordninger og bamehagedekning.

Paradiset Norge?
La oss fOrst se pA paradiset Norge. I Norge har vi
en lov om likestilling mellom kjOnnene og vi har
et likestillingsombud som skal se til at loven blir
fulgt. Vi har lov orn sjOlbestemt abort i Norge og
vi har lover mot porno og kjonnsdiskriminerende
reklame. Dette er bestemmelser vi alle veit om, og
vi veit ogsA at de ikke alltid blir fulgt.
Men det er heller ikke dette som har markert
Norge sterkest pA verdenskartet ilikestilling. Det
er det de norske kvinnene som har gjort; de
frigjorte nordiske kvinnene, de kvinnelige statsradene, de beintoffe unge jentene som kjemper
mot sexreiser, de stilige idrettsjentene osv. osv.,
lists er lang.
I det hele tatt kan man si at kvinner i Norge har en
langt sterkere stilling i samfunnet enn kvinner
mange andre steder i verden. Dette bruker mange
som et argument for at vi skal melde oss inn i EF.
Tanken er at de andre landene skal forsta hvor
flott det er med kvinnefrigjOring, etter at vi har
pAvirket dem en stand. Mange bruker ogsA sA
sterke uttrykk som at norske kvinner er
usolidariske, de vil ikke at kvinner i andre land
skal nyte godt av de rettighetene de selv har klart
A tilkjempe seg gjennom Arelang kamp.

Denne argumentasjonen er langt fra ny. Den
brukes av alle EF-tilhengere som mener vi ma inn
i EF for A pAvirk e. Dette er de samme menneskene
som mener at utenfor EF fumes det bare et stort
kaldt rom som heter Utenfor, hvor man er helt
alene. NAr man treffer pA en slik argumentasjon
kan det vwre interessant A stille seg spOrsmAlet:
Men hva med 3. verden?
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OGSA FOR JENTER..?
Hv is vi konkluderer med at det er usolidarisk a stA
utenfor, og at det bare er innenfor vi kan pAvirke.
Hva da med kvinner i den 3. verden. Det fumes
to muligheter: 1) Kvinner i den 3. verden er noen
man solidariserer seg om - ikke med. 2) kvinner
i den 3. er det uinteressant A solidarisere seg med.
Dette er en problemstilling som ogsA mA med i
diskusjonen, for den gjelder faktisk flere enn de
navlebeskuende europeerene.

I EF er kvitmearbeidslosheten nesten dobbelt sa
stor som arbeidslOsheten blant menn, samtidig
som at svmrt mange av de yrkesaktive kvinnene
har deltidsarbeid. Hva forteller dette oss? Jo, det
forteller oss det samme som vi alltid har fAtt ht re:
Kvinner skal holde seg hjemme og stelle hus og
passe unger, og skulle kvinner f0rst forville seg
ut pA arbeidsmarkedet trenger de ikke full icon,
for deres 10nn skal i alle tilfelle bare vwre et
tillegg til mannens lonn.

Pfivirking eller patvinging

Denne tankegangen passer ogsA som hAnd i hanske til EFs syn pA offentlig sektor. Skatter og
avgifter skal ned og mest mulig skal over pA
private hender. I Norge betyr det en fortsatt
nedbygging av velferdsstaten; det vil bli dyrere A
ha barn i barnehage, ga til legen og bo pi sjukehjem. Men dette trenger ikke A bli noe stort
problem air mor er hjemme. Vi blir ogsa kvitt
problemet med at mor vil ut i arbeid nAr bama er
bfitt store nok til A klare seg sjol, for da er
svigermor blitt sA gammel, hun trenger det meste
av mors pleie og omsorg. Hjemmet bare legger
om driften fra bamehage til sjukehjem, praktisk
og billig.

Vi skal altsa inn i det Europeiske Fellesskapet for
A pAvirke, men da mA vi samtidig se pA hva det
Europeiske Fellesskapet kan pAtvinge oss. Hvordan er egentlig situasjonen for kvinner i EF? Er
de 4 paradisiske friheter ogsa for jenter? La oss se
litt pa dagens situasjon, og hvordan den mest
sannsynlig vil fortone seg i gene som kommer.
EF sin grunnlov, Romatraktaten, ble ikke skrevet
av folk som onsket at Europa skulle bli et bedre
sted A bo, men av finans- og industrisjefer som
ville at Europa skulle bli et bedre sted A tjene
penger. En god mate A tjene penger pA, hvis man
f.eks. eier en bedrift, er A surge for at de som
arbeider der far lite betalt. I EF blir det nA mer og
mer vanlig at bedrifter benytter seg av deltidsansatte, eller kontraktarbeidere.
Denne typen lOnnsarbeid, som ikke er fulltid,
kalles pa EF-sprAket for atypisk arbeid. Fordelen
med med slikt arbeid er at de ansatte ofte ikke har
krav pA overtidsbetaling, de kan lettere sies opp
og de har ikke krav pi like hoy lonn som andre,
kort sagt, de har fmrre rettigheter. EF-kommisjonen oppgir at 24 millioner (18%) av EF-borgerene
har slikt atypisk arbeid, typisk nok er over 70%
av disse kvinner.

NAr vi ser pA framtidsutsiktene innenfor EF er
heller ikke de overveldende. Statssekretzrutvalget
for EF-saker har kommet med en rapport som de
har kalt "ArbeidsmarkedssporsmAl og EFs indre
marked". I denne rapportenkonlduderes det blant
annet med at: "Deter vanskeligere A fume arbeid
for to enn for en pa arbeidsmarkedet i et annet
land."
Dette henspeiler pa den frie flyten av arbeidskraft
som skal foregA over landegrensene i det Europeiske Fellesskapet, og at for eksempel to ektefeller kan fa problemer med A fume arbeid sammen.

Vi har allerede sett at kvinner blir dArligere betalt
enn menn, hvem tror vi da familien vil senile ut
for A fume arbeid?
Vi kan gA mot en situasjon hvor kvinner blir
sittende som hjemmevxrende, med ansvar for
barn sjuke og gamle, og sporadiske muligheter
for dArlig betalt deltidsarbeid. Mannen derimot
mA flytte langt hjemmfra pA en stadig jakt etter
jobb i stone og stOrre bedrifter, sA lenge han er
ung, frisk og sterk.

Fri flyt av kvinneforakt
Dette ernoenav de sidene vii dag kjenner ved EF,
og kvinners situasjon. I hovedsak dreier dette seg
arbeidsmarked og sosial velferd. Men det fumes
ogsa andre sider ved det Europeiske Fellesskapet, sider som sjelden omtales i offentlige rapporter og utredninger. Grunnen til at det sjelden
omtales, er at det tildels kan verre vanskelig A fA
fram fakta og dels fordi det uansett ikke gir noe
Alreit bilde av EF.
Det det gjelder er forholdene rundt porno og
prostitusjon. I Norge har vi en Pornolov, den er
dArlig og full av huller, men den finnes. Vi har
ogsa en lov som forbyr prostitusjon, bade pA gata
og i bordeller. Den loven kriminaliserer ikke
horekundene, men den fumes. Til tross for disse
lovene flommer norske kiosker over av motbydelige pomoblader og norske gutter fAr seksualundervisninga si pr. video. Men bladene og videofilmene kan anmeldes og de kan forbys, ved
nasjonal lovgiving.

i avisene, og de fleste har vel hat om Reperbahn
i Tyskland. Hvem vet om den norske pomoloven
kommer til A bli ansett som en konkurranse
hemmende bestemmelse. Hensikten med den er
jo nettopp A hindre import til og salg av en del
pomoblader i Norge. Er pornoloven, som egentlig trenger en radikal styrking, en av de lovene
sommA raseres og gjennomhulles i folge en E0Savtale, eller hvis Norge blir medlem i EF?
Det store spOrsrnAlet blir nA selvsagt: Er det
pAvirkninga fra oss, eller pAtvinginga fra EF som
vil vinne fram? Kan norske kvinne- og
jenteaktivister, som har problemer med A fA sin
egen kvinnelige statsminister til A fA opp Oya,
vekke de store finansherrene i EF? Noe av det vi
ma huske er nemlig at det Europeiske Fellesskapet ikke styres av folkevalgte. Det styres av de
som sitter i direktOrstolene i de store
multinasjonale selskapene, for det meste menn selv sagt.
EF ble ikke laget for at Kari i Norge og Jane i
Irland skulle fA utveksle erfaringer i kampen for
sjOlbestemt abort, eller at det skulle bli lettere for
Maria i Spania A velge kvinner inn i parlamentet.
Det Europeiske Okonorniske Fellesskapet ble
laget for A tjene penger, ved A utnytte bide Kari,
Jane, Maria og mange, mange flere.
Et fellesskap er ikke bygd pA penger, det er bygd
pa at flere mennesker arbeider sammen, mot
felles inAl. I et fellesskap er alle med og vasker
gulv, lager middag, skifter bleier, taker sow,
pusser neser, handler mat, vasker opp, steller
bestefar, passer lillesOster og lager vafler.

Vi trenger ikke gA langt inn i EF for A fume
forhold som er verre enn de norske. Allerede i
Danmark fmner vi topplose jenter pA tredje siden

Jorunn Folkvord
Litteratur om EF og kvinner.
Rapporter av Else SkjOnsberg:
1. Litt av det du trenger d vite om
kvinner og EF
2. Kvinner og EF. Kvinner i atypisk
arbeid - EFs nye underklasse
3. Kvinner og EF. Kvinner som
lavtlonna og som mottakere av helse-

•

tjenester.
Eva Munch-Matsen: Kystkvinner og
EFs indre marked
Disselzeftene kanbestillesf-raTronsmo
Bokhandel i Oslo og Nei til EF.
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ABORTLOV FRA MIDDELALDEREN!

IRLAND

14 ar og voldtatt, det hOres ille
nok ut bare det. Isar mannen som
voldtok har misbrukt deg seksuelt i nesten to ar og du nektes a ta
abort i tillegg da blir det en ufattelig tragedie. I slutten av Februar var vi vitne til nettopp dette.
Det skjedde i katolikkenes Irland
og vakte stor oppsikt der og andre
steder. Mannen som voldtok bor
bare noen hus nede i gata og var
faren til jentas bestevenninne.

beskjed om A komme seg hjem. Trusselen var
fengselsstraff til begge foreldrene.

REAKSJONER
Det ble ingen abort pa det tidspunkt. Familien salt
makteslOse igjen i Irland med en fjortenaring som
kom enna lift lenger pA vei i graviditeten. Saka
begynte A bli kjent. Jenta fikk kontinnuerlig overvaking ettersom hun hadde truet med selvmord
hvis hun ikke fikk tatt abort.

NAr familien ble klar over at jenta hadde blitt
voldtattog vile fA varige fOlgerav dette, annmeldte
de mannen til politiet og opplyste samtidig at de
vile dra til England slik at jenta kunne ta abort. De
vile ogsa ha politiet til A ta noen prover av fosteret
som bevismateriale mot voldtektsmannen.

sammen ettersom bare et av landas nei forer til fall
.HVA SKJEDDE?
NAr denne artikkelen ble skrevet var det ennA ikke

ABORT I IRLAND
I det katolske Hand er abort ensbetydende med
mord. Den irske abortloven er Europas strengeste
og forbyr abort uansett, tilogmed hvis det skulle
dreie seg om HIV-positivitet eller incest. All
informasjon om abort er forbudt. Loven blei vedtatt i 1983 ved en folkeaystemming. Denne lova
innbefatta loven om vem av alt liv og skjerping av
de tidligere lovene.
Tross i dette tar immellom 4000 og 5000 irske
kvinner abort hvert Ar, hovedsaklig i England.
Ingen har hittil brydd seg noe om disse men etter
den siste dommen har del blitt sa A si umulig for
irske kvinner A ta abort uten A bli stempla som
kriminell.
Dette forer til at abortloven i Irland taler
Romatraktaten rett imot. Det ble gjort et unntak
for bland ved undertegning av Maastricht-avtalen
pa abortparagrafen. Nan denne til sommeren skal
avgjores i folkeaystemmning i Irland vil folket
antageligvis ga imot avtalen nettopp pa grunn av
dette unntaket. Dermed faller Maastrich-avtalen

DOMMEN

Politiet fain det best A sende denne saken oppover
ettersom det her dreide seg om en abort som etter
den irske Pro Life amandment (Den irske abortloven) er strengt forbudt. Oppe i hOyden fant man ut
at det ikke var noen lover man kunne stoppe jenta
med ettersom det ikke var ulovlig a reise til
utlandet. 10 Februar var saka oppe til hOring i
retten. Her ble det besluttet at man kunne nekte en
kvinne utreisetillatelse om hensikten hennes i
utlandet var a ta abort. Det mest hArreisende var
allikevel kjennelsen om at hvis kvinnen kom seg
ut av landet og tok abort vile hun vxre skyldig en
fengselsstraff nar hun kom hjem til bland igjen.
At det her var snakk om en voldtekt var uintressant.
Familien som nA allerede var i England fikk

statsministeren og etter denne gikk hun ut og
oppfordra irske skoleunger til A gA i streik. Roten
til alt vondt, mannen som voldtok, gikk fri.

avgjort om den irske fjortenAringen allikevel skulle
fA reise ut av Irland og ta abort. Mange har etter
denne saka Ott inn for en oppmykning av
abortlovene. De som marsjerte i gatene i Dublin til
stOtte for jenta viste myndighetene at nA var det pA
tide A tenke pa helheten ved en abortsak. Vern om
det ufodte liv skal ikke alltid gA foran. Man matte
ogsA tenke pA dem som bar det i seg.
Meningsmalinger i bland viser at to tredeler av
befolkninga gar inn for fjerning av totalforbudet.
28% er fortsatt sterkt imot abort.
Kvinners krav om rett til A bestemme over egen
kropp har allikevel langt igjen A ga i Irland.
Selvom denne jenta skulle fa reise ut vi det fortsatt
bli problemer for de som senere skulle onske abort
i Irland. Fortsatt sitter de samme konservative
mannfolka oppe i systemet uanfektet av de som
marsjerer i gata. Det var disse som ga den forste
dommen over fjortenAringen og de er sikkert
istand til A d0mme fler, bade de som er eldre og i
verste fall de som er yngre.

Maren Sxb0

DEN IRSKE ABORTLOVEN
Hun blei ogsA nekta utreisetillatelse for de neste ni
mAnedene. Cirka en uke etter familiens hjemkomst til bland kom de fOrste demonstrasjonene.
I Dublin, London og New York gikk folk ut for A
vise sin solidaritet med den gravide fjortenAringen.
Irlands president May Robinson gikk ut og sa at nA
matte man innse realiteten i abortspOrsmalet. Alle
de politiske partiene gikk ut med stOtte-erklxringer til jenta og hennes familie.
Den irske rockestjerna Sinead O'Connor stormet
nasjonalforsamlingaog forlangte at hun fikk snakke
med statsminister Albert Reynolds. Sinead har
selv tatt abort to ganger. Hun fikk sin samtale med

Abort er forbudt under enhver omstendighet etter Eires absolutte abortTil og med informasjon om hvordan og hvor en abort kan utfOres, er
forbudt i henhold til loven. Abortloven ble grunnlovsfestet etter en
folkeavtemming i 1983. Folkeaystemminga ble presset fram av The
Society of the Unborn Child (SPUC) og andre grupper innenfor Pro Life
- bevegelsen. Det som stAr i grunnloven er bant annet:
"Staten annerkjenner rettighetene til det ufadte liv, og med tilsvarende
annerkjennelse av morens likeverdige rett til liv, og garanterer i lovene
A respektere og, sA langt det er praktisk mulig, gjennom lovene A forsvare
og hevde disse rettighetene"
Med gnmnloven i ryggen gikk SPUC til angrep pA kvinnesentrene, og
fikk reist sak mot dem. i 1986 vedtok hOyesterett at kvinnesentre med
abortrAdgiving var illegalt og at all informasjon am abort skulk stoppes.

LA PORNOEN BRENNE
Etter mange fir med pornokamp
er det lite som tyder pfi at denne
industrien minsker i omfang.
Det er mermest umulig a gfi inn
i en dagligvareforretning eller
kiosk uten a bli konfrontert med
pornografiske blader av ymse
slag.
SEKSUELLE
BRUKSGJENSTANDER
Ordet pornografi kommer fra gresk og betyr opprinnelig tekst om prostitusjon, men i var Lid legges
det litt mer i dette begrepet. Med porno menes all
framstilling av kvinner og jenter som objekter uten
egenverdi, som seksuelle bruksgjen stander,
nytelsesmidler og leketOy for sexsultne og ofte
voldelige menn.
PA mange mater gjenspeiler pomografien et ekstremt bilde av maktforholdene i samfunnet. Her
er det menn som styrer det hele, mens kvinnen er
underdanig og blir tralcket pA. Nan pornoen framstiller lesbiske kvinners seksualitet som en oppvarming mens de voter pa menn, blir dette bildet
salt enda mer pA spissen.

overlegne." PA denne mAten er pornoen med pa A
opprettholde vart samfunns tradisjonelle kvinneog mannsroller, og undertrykkingsforhold. Det er
menn som undertrykker og kvinner som blir undertrykt. I kampen for full kvinnefrigjoring er
menns oppgjor med den rolla pornoen framstiller
dem i enormt viktig. Det er kvinneundertrykking
som er den viktigste sida ved pornoen og det er den
vi ma rette det sterkeste skytset mot i anti-porno
kampen.
Veien er lang a gA, og kvinnefrigjoring i ordets
rette forstand er sA og si umulig A oppnA innenfor
det kapitalistiske systems okonomiske rammer.
Kapitalismen er bygd pa utbytting og undertrykking
- ogsA av kvinner. Dette systemet gjor kvinner til
varer.
Den seksualiserte undertrykkinga kommer til utrykk i kvinnediskriminerende reklame, porno,
prostitusjon, voldtekt, incest og internasjonal
kvinnehandel. Pornoproduksjon er industrialisert
prostitusjon. Levende barn og kvinner gar til
grunne i den omfattende internasjonale sex-industrien.

OPPRETTHOLDER
KJONNSROLLENE

Hardest er utbyttinga av fattige kvinner i den
tredje verden. Sterke kapitalinteresser stAr bak
pornoproduksjon og annen handel med kvinner.
Pa midten av Atti-tallet hAvet produsenter i USA
inn omlag 665 millioner honer pr. Ai -, og det fantes
tre ganger sA mange pornofilmer som andre filter.

En pornoprodusent skal ha uttalt at han lager porno
fordi "....alle menn skal kunne gA dit A fOle seg

Det er store og smA profittorer som er produsenter,

importOrer, distributOrer og forhandlere av porno
i forskjellige typer media. Et annet uttrykk for det
samme kvinne- og menneskesynet (inner vi i striptease- og misseshow, sexreiser ogkonehandleturer
hvor vestlige menn kjoper seg hustruer fra den
tredje verden.

FARLIG MYKPORNO
Pornografien alminneliggjOr, rettferdiggjOr og
oppfordrer til forakt og voldshandlinger mot kvinner og barn. Det er galt A skille mellom sAkalt
mykporno og hardporno, fordi det i bunn og grunn
dreier seg om det samme perverse kvinne- og
menneskesynet.
Graden av vold oker jo "hardere" pornoen blir- og
det blir dermed lettere A ta aystand fra denne delen
av pornoen. Derfor er mykpornoen liksA farlig
fordi den flytter grenser for hva som er "normalt"
og "akseptert". Kampen mot de halvstatlige (!)
Narvesen-kioskene blir derfor ogsA enormt viktig
for den kommende porno-kampen.

HODENE TIL FOLK
PA sytti-tallet og begynnelsen av Atti-tallet sto
anti-pornobevegelsen sterkt i de fleste deler av
landet. I de siste par Arene har vi ikke vxrt like mye
pA banen over alt. Samtidig kan vi se at "uskyldige" misseshow og skjOnnhetskaringer blomstrer
opp igjen, og at Hennes & Mauritz stadig er pA
offensiven med nye kropps- og kjOnnsfikserte
reklamer. Pornoen blir heller ikke mindre ille.
Derfor mA vi faderlig fort ta opp kampen igjen for
alvor. Her Jigger en enorm utfordring for oss som

utgjOr en ny generasjon kvinnebevegelse.
Det dreier seg faktisk om A vinne hodene til folk.
I nabolandene vAre, Sverige og Danmark, har ikke
anti-porno bevegelsen stAtt like sterkt - og forholdene er der etter. En trenger ikke dra lenger enn til
Kobenhavn sentrum for A forstA hva det vil si.
Aktivistisk pornokamp gir resultater. I Stavanger
diskuterer videobransjen nA A fjeme all porno fra
sine hyller, etter intens jobbing fra aktivister der.

SEKSUELL FRIGJORING
Gjennom en serios og hard kamp mot pornoen kan
kvinner erobre gleden og tryggheten i vAr egen
seksualitet. Samtidig mens vi knuser den ratne
pornoen, mA vi delta i den samfunnsmessige debatten om seksualitet. Vi mA snakke om hva vi
Onsker seksualitet skal vane, men alibi glemme at
pornografien er et av de stOrste hindrene for en
seksuell frigjoring.
Derfor: Reis dere opp av sofaen, mobiliser venner
og kjente, kom dere ut pA banen - og la pornoen
brenne!

ELIN. HAUGSGJERD ALLERN
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20 ARS KVINNEHISTORIE
Det er ikke sjelden vi fir hoe
om alt det menn har gjort. Ga i
en bokhandel, og du vil finne
hauger med boker om beromte
menn.Men hvor ofte hOrer vi
om det kvinner har gjort?
Jwvlig sjelden. Men vi har faktisk gjort en god del mer enn
sta bak oppvaskbenken.
70- ARA
KVINNEPOLITIKKENS TIAR.
PA 70-tallet, og utover 80-tallet, vokste
kvinnekampen. Kvinnene stilte krav om bl.a.
flere barnehager, sjolbestemt abort, 6-timersdag
og full likestilling pa arbeidsplassene.
De hadde mange kule og virkningsfulle aksjoner,
som A henge ut vaska pA snorer i Oslo sentrum for
A protestere mot reklamens bud:"Den kvinnen
som har hvitest vask, er best."

PORNOKAMPEN.
I lOpet av ti Ar hadde pornoen blomstra opp. NA
mobiliserte kvinnene til kamp mot bride den og
prostitusjonen. De lagde svxrepornobAl ,og aksjonerte mot horekunder. D.v.s. at de gikk
sammen to og to,og den ene utga seg for A vxre
hore. Mens hun diskuterte prisen med
kunden,spraya den andre "HOREKUNDE" pa
bakskjermen.
Kampen mot porno forte til at en del (mrk. en
del) grenser ble satt i forhold til hva som var
tillatt og ikke tillatt.Horekunde-sprayinga forte
til mye lakking av bakskjermer,men desverre
hjalp det ikke sA mye pA prostitusjonen.

JA TIL UAVHENGIGHET.
Mange kvinner blei lei av A gA hjemme. De ville
ikke were avhengige av en forsOrger lenger.
Men for m0dre var det lettere sagt enn gjort.
Hvor skulle unga vwre? Bamehagene var fA,og
plassene dyre. Kvinnene krevde gratis barnehageplasser til alle barn. Det ble bygd mange
barnehager,og det ble mye bedre,men det kosta
fortsatt mange penger.

HVA MED 90-ARA?

En annen gang kom ca 30kvinner for A delta i et
direktesendt radioprogram om kvinner. De stilte
sAlcalte uhorte sporsmAl fra salen, for A vise at na
skulle kvinner snakke pA kvinners vegne. SA ga
de programlederen en rose pA den betingelsen at
han holdt den i munnen. PA den mAten skulle han
Imre A holde kjeft sA kvinner fikk prate.

Selv om det har blitt bedre de siste ljue Ara, betyr
ikke det at vi kan slutte med kvinnekampen nA.
Det er fortsatt langt igjen. Mye av det kvinnene
pressa gjennom pA 70- og80-tallet, er vi na i
ferd med A miste.

RETT TIL A BESTEMME
OVER EGEN KROPP.

Forholdet til porno har blitt mer og mer avslappa, bl.a. gjennom seksualisertreklame. Det
er fortsatt forskjell pA lOnn i typiske kvinneyrker
og mannsyrker. Fortsatt velger menn mellom
flere yrker enn kvinne. Bordell setter Apenlyst
inn annonser i aviser.

Retten til sjolbestemt abort var en viktig sak.
Mange kvinneorganisasjoner slo seg sammen og
kjempa for kvinners rett til a bestemme over egen
kropp. NA ville de ikke bruke strikkepirmer lenger. Etter mye kamp vedtok stortinget loven om
sjolbestemt abort. Det skjedde i -78.

Vi har mye A kjempe for og mot, VI KAN IKKE
GI OSS NA.

.

Rod ungdom arangerer ofte bollekurs ( Kast deg frampa kurs). Et bollekurs er
ikke en ny variant av typen smilekurs med psykoanalyse for fremadstormende
unge kvinner. Det er et motivasjonskurs for jenter som onsker:
- A skjonne mer av seg sjol.
- A stole mer pa seg sj01.
- mot til A heve stemmen.
- here mer om jenters situasjon.
Hensikten er A fA flere jenter opp og fram i lyset, flere jenter til A sta sammen,
flere jenter til A heve stemmen.

HVOR?
OVERALT?
Vi retter sOkelys pa jenters situasjon i skolen. Vi utveksler erfaringer, vi gir
hverandre rad og stOtte. Vi lwrer gjennom foredrag og egen aktivitet.
Vi lover ingen personlighetsforvandling. Men vi lover deg spennende etterm iddager/kvelder sammen med andre jenterKurset tar blant annet opp:
- Hva er sjOltillit?
- Kan en bygge opp sjOltillit?
- Hvordan ayslOre og motvirke guttas herskerteknikker ovenfor
jenter.
- Hvordan skal jenter bli hOrt i skolen?
- Gar det an for jenter A vxre flinkere enn gutter?
- Hvilke fag passer best for jenter og gutter ?
- Hvorfor bOr jenter ga i spissen?
- Hvordan skal jenter gA i spissen?
- Tale og debatt-teknikk.
- Hvordan motvirke nervOsitet?
- Forskjellen pa jenter og gutter. Hva er bra og hva er darlig?
- Hvordan gjore jenter mer synlig?
_ Oppdragelse og rollemOnster
og mye, mye, mye meruin m 1 '
Kurset passer for alle jenter mellom 13 og 25 Ar.

r

❑ Jeg vil vite mer om 100 Ungdoms
bollekurs, send meg informasjon
❑ Jeg vil ga pa b011ekurs

Frimerke

Navn
Adresse
Rod Ungdom
Goteborggt.8
0566 OSLO

Poststed/nr
Alder

Telefon

Guri Mugaas
J

SOV DUKKE LISE.
Sov dukke Lise
soy og bli stor
og mens du sover
styrer din bror.
Planlegger veier
bygger bedrift.
Sov dukke Lise
sov og bli gift.
Soy dukke Lise
soy og bli stor.
For du vet av det,
er du blitt mor
kanskje du fikk
ditt barn pa klinikk.
Ver da takknemmelig
for alt det du fikk.

BRUK MANGFOLDET

Sov dukke Lise
her star et tre
som du i blandt
kan glede deg ved.

De andre gikk dukken
i kullos og bly.
Sov dukke Lise
slumr inn pa ny.
Sov dukke Lise
soy og bli mor
og mens du sover
Oder din jord.
Fisken i havet
fuglen pa gren
sakte forgiftes
en etter en.
Derfor min Lise
ma du sta opp.
Se pa din verden
krever et stopp.
Reis deg til kamp
i handling og ord
forsvar for din
og barna sin jord.

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

Returadresse: Rebell, Goteborggt. 8, 0566 OSLO

AMER, VI
MAR KRAFT
OG TAI,
VI VII SLASS
MOT
RSCISIENE
&JAI
BILDET VISER REPUBLIKANSKE SOLDATER VED MADRID FRONTEN SEPTEMBER 1936. DEN SPANSKE BORGERKRIGEN (1936-38) STOD MELLOM DEN REPUBLIKANSKE HAREN
OG FRANCOS FASCISTER

