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Hvis de rike måtte betale skatt ... 

• 

Det er vanlige f91ks arbeidsinntekter og pensjoner $Qm 
er kilden til nesten alle skatte- og aygift~;inntektene til 
det offentlige. De rike, derimot, betaler nesten ikke 
skatt. Hvis inntektfra andres arbeid (såkalt<<kapitålinn
tekt») hadde blittskattlagt etter de samme reglene som 
arbeidsinntekter, ville de rll$.e ha måttet. betale over 50 
milliarder kroner mer i skatt! Men takket være sine go
de vennet og samarbeids-partnere i AP, H, FrP, KrF, Sp 
og V har storaksjonærene fått en rekke særordninger. 
l>fn-nted er det slik, utrolig nok, at inntekter lnt eget ar
beid skattlegges mye hardere enn inntekter fra andres 
arbeid. 
Vet duhvor myeskattNistad~familien må betale av dis~ 
se 60 millionene? Ingenting! Men hjemmehjelp Anne 
Olsen rna betale358 kroner i skatt når hun tjener 1000 
kroner. ekstra på overtidsarbeid. Og elektriker. Hans 
Strøm, som jobber mye ovei;tid, må betale hele 495 
kroner for hver tusenlapp han jqbber overtid. 
Hadde Nistad-familiens utbytte blitt skattlagt etter de 
samme skattereglene som gjelder for vanlig lønnsar
beid, ville det ha gitt ca 30 millioner kt;pnet i skatteinn
tekter - som kunne vært brukt tih·bedre harnehage;i;, , 
skolet; og eldre6msprg. · 
RV på Stortingetptøv-et .. å sette.et adskillig skarpe.re.sø
kelys på det.nor$ke skattesystemet. .I dag er det få som 
er klar over hv9r jlle systemet. er. RY~ mål er :icJage en 
folkebevegelse root denne uretten. 
D e som har Norges høyeste «marginalskatt» (dvs. skatt 
å betale hvfa du tjener noen kroner ekstra)1 er enslige 
mødre med overgangsstønad og alders- eller uføretryg-
dede med små inntekter. · . 
For eksempel en 1ninstepensjonist som gjennom et 
langt liv har satt til side drøyt 30 000 kroner pilkonto i 
banken, såpass athun får 1000 kroner i renter: Run må 
betale 550 kroner, dvs. 55%, i skatt; 
Skattesystemet viser meget klart et klasseskille. i Norge 
og vi ser atJovene gpprettholdet; den skeive .. fordeling· 
en. D ette ønsker.RV å endre. Vi klarer det.ikke alene, 
men om du blir med, er sjan$ene større. 

Trond Myklebust 

Til alle RV-medlemmer 
Neste nummer skal bli omhandle 
valgkampen. Send inn reportasjer, 
historier og bilder til redaksjonen så 
fort som mulig. 
Dødlinje er satt til onsdag 
26.september 

Valg-97~ 
-

OPPRØR v97 

Ti gode grunne1 
å stemme på R~ 
I. Ikke sitt hjemme. 

Folk er i opprør mot den rådende politikken i Norge. 
Hjemmesitterprosenten øker. De politiske partiene 
rykker ut og sier: Bruk stemmeretten, delta, stem på 
hvem du vil - men stem. I en slik situasjon blir det å 
sitte hjemme en protest. Men dette er feil. Det makta 
frykter er at folk skal engasjere seg. Det makta frykter 
er at folk skal stemme på opprørere. Det makta fryk
ter er økt RV-oppslutning. Sitt ikke hjemme - stem RV. 

2. Politikerforakten. 
Mange vil altså sitte hjemme - og enda flere vil putte 
stemmeseddelen i urna med vemmelse. Skal vi virkelig 
gjenvelge disse på Tinget? Politikerne foraktes for sine 
brutte løfter. Men rammer politikerforakten RV, blir 
folk kvalme av å stemme RV? A putte RV-seddelen i 
urna gir deg en helt annen følelse - prøv. 

Vi trenger Erling og RV'ere fra hele landet på Tinget! 

Hva 
mener vi?' 
Hvis du føler .. deg usikker 
på en del saker i valg
kampen, kan det være en 
ide å bestille noen hefter 
fra RV for å holde seg 
oppdatert. Ring 22 98 90 
50, faks 22 98 90 55 eller 
epost til rv@rv:no - kort 
leveringstid! Rml li1/gal/im11e '!fP_, 

3. Fattig-N orge eller 
forskjells-Norge. 

RV snakker ikke om forskjells-Norge og fordelings
politikk. Forskjells-Norge har alltid vært - det er slik 
kapitalismen er. RV snakker om de rike og tar stand
punkt for de fattige. Vi vil ta penga fra de rike, fjerne 
muligheten til å bli rik, fjerne kapitalismen. Vi snakker 
rett fra leveren om hva som gjør at fler blir fattige. En 
slik politikk trenger talsmenn på Tinget. 

4. Er du opptatt av miljøvern? 
RV har lenge vært engasjert i miljøspørsmål. Nå deltar 
vi i kampen mot gasskraftverk. Vi tar også debatten på 
alvor og vi har i noen hektiske uker i sommer brukt ti
da på å utvikle en alternativ politikk for energi og in
dustriarbeidsplassene i den kraftkrevende industrien. 
RV tar helheten på alvor. 

FOTO: TROND MYKLEBUST 

kr. lO,- 'Øl , J<r. 10,-
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for 

5. Er du sint? 
Sinte må stemme RV 
Borgerskapet frykter 
flere RVere på Tinget -
de syns at Erling bør ut. 
Fire år til med Erling og 
eventuelt flere fra andre 
fylker slår mot makta. 
Kan sinte ønske seg 
mer? 

6. Er du blid? 
Blide bør stemme RV 
Det blir flere blide, flere 
som øyner et håp når 
mange stemmer RV 
Hurra - det er ikke bare 
sløve Frp-velgere i dette 
landet! 

7. Er du sliten? 
Slitne bør stemme RV 
Det er mange ting som 
gjør deg sliten: Presset 

0 ·obben, husarbeidet, 
a t unga er engasjert i. 
Med 6-timersdagen får 
du mer fritid . Bare RV 
står konsekvent på 6-ti
mersdagen med full 
lønnskompensasjon. 

8. Arbeidsfolk kan. 
RV vil ha et annet samfunn der arbeidsfolk 
skal styre. En slik tillitserklæring til vanlig folk 
gir ingen andre partier. Tvertimot - de sier alle 
at dette ikke går an og stiller finurlige spørsmål 
om hvordan dette skal gjøres i praksis. Men 
RV vet at arbeidsfolk kan nok om bedriften sin 
til å styre den - og vi mener at arbeidsfolk også 
kan nok om samfunnet til å styre det. Vi tror 
på arbeidsfolk - arbeidsfolk må stemme RV 

9. Er det lurt å være taktisk? 
Det er visst viktig å ikke kaste bort stemma si -
man må stemme taktisk. Valgtaktikk betyr at 
ingen lenger stemmer på det partiet de støtter -
på den kandidaten de egentlig vil ha inn. Valg
taktikk betyr at du skal gå til høyre for å dem
me opp mot høyrekreftene. Valgtaktikk ram-

tl kr. 10,-
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Valg-97 

mer alltid småpartiene og tjener store partier 
som jobber for å stoppe noe som er enda vær
re enn dem sjøl. For å stoppe høyre - må du gå 
til venstre. Det er ikke taktisk å stemme RV -
det er bare riktig. 

I 0. RV får ikke nok stemmer. 
Hvem vet egentlig hvor mange stemmer RV 
får? Ingen - før stemmene er opptelt. Valg
kampen har vist oss at det er en enorm interes
se for RV - mange folk i hele landet vurderer 
eller har bestemt seg for å stemme RV for før
ste gang. Mange ønsker RV fram. Vi kommer 
aldri fram hvis folk hele tiden skal stemme på 
andre partier fordi dersomatteviss. .. . ... .. Bli 
med å løft RV opp - stem RV 

Finn Olav Rolijordet 

for valgkampakth>ister 

kr. 0.3,-
Rml lalg11Jlimne ,'R'I, 

Gratis 

T" russ ... el mot demokratiet? 
Politikerforakt er ikke en dårlig ting, men en god ting. 

Norges Bygdeungdomslag har framprovosert boi;gerligdemokratis
ke rygt?,1I1args!eflekser gjennom å . si noe i retning av at ungdom bør 
boikotte. stortingsvalget, hvis ikke politikerne blir . mer opptatt av 

, <<framtida til ungdommen:». . , 
-Elvis ungdomi/4ktjtemmet;fraskri:vqr de.seg enhver~ulighet. til '&på.virke, 

• var +\.\JF-leder .Jd;uitfeldts reaksjqn., fo:i;midla. -avA.rbeided31adet. 
k. ;fenJ.< det, d?: «Enhve:i; mulighet». Fl-vi$ du blir alvø)µg sjuk på 

yalgdagep;mi$let: du «enhver mulighet>til å påvirke>>. Qg jeg anµu: .. det 
~fJamfttnn.rutviklinga,.deter. $.Q.akk om. 

Fotdetf<t1.;~te,. er.detinte,fe$sant atAUF inn_r~mmet at.folk;flest~ 
.. l;l~-m~pg p~ u~~pga i våi;t samfunn er avgrensa til . a 1;1~tte en 
fapp i en kasse annethvert åt. <<Enhvet: mttlighet» til å på.vir¼;e ei; altså 
rotrima Jvalgavlukket på valgdagep. 

Detandte p<:>epget et at dette sjølsagt ikke et sant. Vil Huitfeldt på 
alvor hevde sin på.stand om «enhver mulighet» overfor Fellesaksjo

$ attverk? Eller Nei til EU? f-Iutfeldts bilde av verden 
. om at~ n~ •> pdli,.tikcxe. 

ordner opp pa vegne av folket: at til og med en sosialdemokratisk sam
funnsfagslærer ville sett at hun tar feil. For nesten enhver tenkelig 
mulighet for å påvirke samfunnsutviklinga befinner seg jo utafor valg
lokalet. Det er folks egen organisering, gjerne på tvers av partipolitis
ke sedvaner, som kan. forandre dette samfunnet, mot det etablertes ' 
vilje. 

Politikerforakt blirjevnlig omtalt som en stor trussel mot vart de
mokrati. <<Hjemmesitterne» framstår nærmest. som D NAs hoved
motstander i valgkampen, og de. politiskejournalistene får. bekymra 
rynker i panna. A, hvor. hyklersk kilo det bli! Får. manJobotomert 
vekk aU kritisk sans på Journalisthøyskolen? Vi lever i en verden der 
de største privateide storselskapene. er like store økonQmier som de 
stØt$te $tatene, qg mange ganger. større enn de fleste. land. Privatka
pitalen. eier tX)a&symedia. KjeILinge Røkke kan med hjelp av statlige 
sub$idiei; og skruppelløs utpytting og ressurplyndring tilrane seg mer 
måkt og innflytel$e over-. millioner av menneskers hverdag og framtid 
enn man far plass til.i en million.stemmeavlukker. Hvem er det som 
«truer demokratiet>)? 

Parlamentarismen har aldri vrert noe mer enn et tyntslør.av demo
krati over et dønn urettferdig klassesamfunn. Og den lille bufferen av 
<<folkestyre>} vi har hatt. mello1n oss og «reinspikka kapitalisme» har na 
blitt umoderne. Gjennom privatisering, AS-ifisering, EØS og andre 
uttrykk for «liberalismen>) blir.sløret mellom oss og den utøyla kapita
lismen tynnere for hver dag. De rikes opprør er i full gang. 

I derihe situasjonen er detAOF presterer å være bekymra over «po
litikerforaltth> Og journalister og statsråder er bekymra over demo
kratiets framtid, ikke pa grunn av Røkke, EØS-avtalen eller mono
polkapitalens maktimperier; men på grunn av ·l?Jeu1mesitternelAUF-le
dere, Schibstedt:-eiere og høytlønna journalister.har det.til felles at de 
er avhengige av at folkikke gjennomskuer den <<demokratiske>i staffa
sjen som kalles folkestyre. Derfor er det helt rasjonelt at bygdeung
dommens agurk-utspill blir møtt med «sjokk» og <<protester», man må 
jo forsvare seg når ideologiske forutsetninger for ens eget levebrød 
blir utfoi:dta. 

I Rød Ungdom ser vi detlitt annerledes. Vi mener politikerforakt 
er engod ting. Politikerforakt er.et godt utgangspunkt for å se at det 
politiske spillet er falskt og at det eneste sorn nytter er. at vi organise
rer oss og tar opp kampen sjøl. Først.når kapitalen er. gjort til felles-
eie .og ordet «politiker» er på vei ut av språket, k-an det bli snakk om a 
skape et virkeligfolkestyre. Og det er akkurat det vi har tenkt å gjøre. 

Marte Brekke Michelet 

Kov1mentaren .har tidlfgere stått i Klassekampen 
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PC og nett til 
alle elever 
D atafolk og enda mer datafolk uttaler 
støtt og stadig i alle mulige 
sammenhenger at vi står ovenfor den 
nye teknologiske revolusjon som vil 
forandre alle våre liv og bla, bla, bla. 
For næringslivet er nemlig internett 
og elektronisk overføring som 
kommunik~sjonmedium helt nytt, og 
kanskje revolusjonerende. Men har 
egentlig dette noe med alle oss artdre 
som ikke er adm.dir. og kontorrotte 
på heltid å g jøre? 

Den forandringa datautviklinga kan gjøre 
for oss andre er mye viktigere enn hvor
vidt sjefen i Telenor sendere-post eller pa
pirbrev til sjefen i Oslo Energi. 

Modem mot CNN 
Under Gulf-krigen kjøpte firmaet bak det 
internasjonale TV-selskapet CNN opp alle 
rettighetene til dekning av nyheter fra kri
gen. Dvs. at hvis NRK gjerne ønsket seg et 
intervju med en tilfeldig Iraker om hans 
syn i saken, hadde de måttet betale CNN 
for å få lov til å v idereformidle d et. Samme 
firma kjøpte også n å nylig op p rettig hetene 
til det Russiske parlamentsvalget. 
Det CNN her gjorde var ikke bare at de 
skaffet seg en smart måte å få de beste ny
hetene på, de åpnet også for en helt ny 
måte av kontroll av hva folk får vite. Stort 
sett pleier ikke pressa å dekke ting objek
tivt uansett, men det at noen eier opplys
ningene betyr at folk ikke har en sjanse til 

-å vite hva som er sant eller ikke, med min
dre de er der sjøl. 
Samtidig som CNN hersket over hva folk 
i resten av verden skulle få vite om hva 
som skjedde, satt folk rundt omkring 
Gulf området med modem og ga oppda
terte beskjeder om hva som foregikk, der 
de var. A kontrollere hvem som sender 
hva på hvilke TV kanaler er ingen sak, 
men jobben blir en god del vanskeligere i 
det øyeblikk informasjonen er tilgjengelig 
for alle, og alle har mulighet til å spre den 
videre i løpet av et par minutter. 

Cyber-zapatistas 
D a Zapatist-bevegelsen (EZLN) i Mexi
co var på fremmarsj, prøvde den Mexi
kanske regjeringa å «legge lokk» over den 
delen av Mexico de befant seg i, slik at 
ingen informasjon om regjeringas angrep 
på zapatistene skulle slippe ut, og troppe
ne kunne få herje fritt. Men den gang ei: 
Inne i jungelen satt det nemlig et mennes
ke med et modem som via en mobil tele
fon kunne brukes til å spre opplysninger 
ut over internett. På denne måten fikk 
nysgjerrige journalister vite om opprøret 
og hva som foregikk, og for regjerings
troppene ble det litt vanskeligere å få slak
tet opprørerne uten at folk ville proteste
re. På samme måte kan bevegelser verden 
over bruke nettet til å legge opp sin ver
sjon av hendelser, med opplysninger som 
kanskje ikke hadde slipt i gjennom i den 
vestlige pressa. 
På samme måte vil kommunikasjon og in-

ILal~!ll"11 Sel' ål lllllf .. ,.. '[ 
VGs egen 
versting V etsto 
og vennene hans 
gjør fortiden tapre 
forsøk på å 
anmelde RVs 
politikk i deres 

150 000 barn i Norge bor i ::: 

familier som lever under OECDs lf.· _ 
fattigdomsgrense. Enslige mødre -
har hatt den aller dårligste 
inntektsutviklingen de siste åra. I 
1996 var RV med på å starte 
aksjonsgruppa "Aleneforsørgere 

egen avis. Desverre er nok synet 
deres på RV litt uavhengig av 
hva RV faktisk står for. RV 
anmelder derfor VGs anmeldelse 
av RV. Les alt om det her. 

mot velferdsmeldinga", som 
etterhvert blei en motor i kampen 
mot Aps nedskjæring i 
velferds staten. 

Mandag 25. August 

Martin Raknerud er mannen bak RV sine nye internet tsider - besøk dem på www.rv.no 

formasjon om aktivitet for folk generelt 
bli gjort enklere. Driver du med noe som 
andre burde få vite om, kan du legge opp 
informasjon om det på internett for alle å 
se. Lurer du f.eks. på hvilke linjer du kan 
gå p å E lvebakken vg s, slår du bare opp p å 
Elveb akkens hjemmeside r. M u ligh e tene 
strekker seg langt utover hva bibliotek, 
presse og offentlig informasjon har mu
lighet til, med minimalt av prakk, trans
port og misforståelser for å skaffe den in
formasjonen du er ute etter. 

Noen havner utafor ... ? 
Men slik trenger det slettes ikke å bli. Får 
folk ikke noen opplæring i hvordan å bru
ke datamaskiner og internett fornuftig vil 
vi få en situasjon hvor et lite mindretall 
behersker et verktøy som avgjør verdagen 
til veldig mange. Kunnskap er makt, og 
hvis denne kunnskapen kun er til for de 
som har råd til spesialutdanning, eller får 
datamaskin av Pappa på 3-års dagen, vil 
datarevolusjonen bare forsterke klasseskil
lene. Det bør være en selvfølge at alle sko
ler må ha opplæring i data, av den enkle 
grunn at data kommer til å være en viktig 
del av hverdagen til folk i framtida. Ikke 
bare for å skaffe informasjon og kunn
skap om ditt eller datt, men rett og slett 
for å få seg jobb- Fordi informasjonstek
nologien kan brukes på alle mulige områ
der, vil dataferdigheter være nyttig i alle 
mulige jobber. Sjølsagt vil ikke bedriftene 
bruke penger på dataopplæring hvis de 
kan slippe, det vil si at de helst vil ansette 
folk som kan greiene fra før. 

Politisk kamp 
I tillegg er det sånn: Datarevolusjonen 
kommer til å endre hele samfunnet, på 
samme måte som andre teknologiske re
volusjoner har gjort. Damprevolusjonen 
gjorde industrien, jernbanen og dampbå
ten mulig, og førte til helt nye måter å gjø
re arbeid på, helt ny kommunikasjon (f
.eks. tog over hele verden), og helt nye 
måter og steder å bo (store byer) . Lignen
de ting skjedde med bensinrevolusjonen 
og elektrisiteten; produksjonen(arbeidet), 

kommunikasjonen og hele samfunnet en
dra seg. Bilen gjorde f.eks. drabantbyene 
mulig, og bilindustrien har hatt enorm 
makt i utforminga av samfunnet. 
Datarevolusjonen vil også føre til store 
endringer i arbeidet, i kommunikasjonen, 
i hvor folk b o r. (Det kan b li mye greiere å 
bo utafor byene, fordi kommunikasjonen 
på nettet ikke er avhengig av hvor du er, 
bare at du har datamaskin med modem.) 
Når samfunnet skal gjennom store en
dringer på kort tid, er det sjølsagt ikke 
uinteressant hvem som får være med å 
styre disse endringene. Datakapitalistene 
vil ha andre interesser en arbeidsfolk, 
nord andre enn sør, makta i Oslo andre 
enn distriktsnorge. 
Hvis folk skal ha mulighet til åmene noe 
om datapolitikk, må de først vite hva det 
er! De må ha vært på internett, de må me
ne at dette er noe som angår dem. 

Verre enn Sverige! 
I Sverige har offentlige skoler fått intet
nett-tilknytning gratis av det svenske tele
verket, Telia. Telia tilbød til og med å gjø
re det samme for norske skoler, noe un
dervisningsministeren av en eller annen 
grunn ikke ville. At skoler har internett
tilknytning burde vært like selvfølgelig 
som at legen har telefon, og jeg mener det 
er en viktig ting å ta opp der man går på 
skole. Få klassen til å kreve det, få elevrå
det til å kreve det, få elevorganisasjonene 
til å kreve det, få lærerne til å kreve data 
inn i skolen! Siden PC og Nett til alle ele
ver kan være litt heftig å starte med, 'kan 
kravet for eksempel være en moderne PC 
med modem for hver tiende elev. 
Muligheten for en helt ny type «folkeopp
lysning)) er der, spørsmålet er om vi får 
sjansen til å utnytte denne muligheten, el
ler om treigheten og sparemanien til poli
tikerne vil sørge for at Hvite Rike Gutter 
får enda større privilegier enn de allerede 
har, på bekostning av alle oss andre. 

Martin Raknerud 

Artikkelen har tidligere stått i Rebell, 
&d Ungdoms blad 
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RV la på sin pressekonferanser i 
Tromsø og Ålesund 25.8. 97 fram 
dokumentasjon på at fabrikktråler
flåten i perioden 1987-91 har 
underrapportert fangster på 75 000 
tonn og til en verdi av 490 millioner 
kroner, dvs. nesten en halv milliard 
kroner. 

Audun Maråk i Fiskebåtredernes For
bund var tilstede og uttalte at på

standene våre bare er tøv, referert i Sunn
mørsposten 26.8.97. Han sier videre at 
RV tolker tallene vi la fram feil og at det 
aldri har vært meningen at fangstdagbø
ker og sluttsedler skal stemme overens. I 
tillegg hevder han at 7 5 000 tonn under
rapportering bare er et avvik på 10% og at 
slike avvik blir godtatt av norsk rett. Han 
hevder at vi har misforstått omregnings
måtene fra rund fisk til filet. Jeg skal ta 
innvendingene punkt for punkt. 

Fiskeridirektoratets tall, 
garantert av No-fish-Olsen 
RVs tall på underrapportering bygger p å 

" ~cT.\..l\.T.ekto1:atets databas e h vot: b åd e 
fangstdagbøker og sluttsedler ligger arki
vert. Dagbøkene er gjennomgått for hver 
enkelt dag på hvert enkelt fartøy i denne 
5-års-perioden, og hvert enkelt fiskeslag 
er regnet for seg. Innsamlingen av data 
som vi bygger på, har foregått i Fiskeridi
rektoratets lokaler i Bergen og utregning
ene er foretatt på deres maskiner, i tillegg 
til at de er kontrollert på regneark i etter
tid. 

RV har ikke foretatt noen omregning 
fra filet til rundfisk, det er det Fiskeridi-

Aktuelt 

rektoratet som gjør ut fra de til en hver 
tid gjeldende omregningsfaktorer. 

Tidligere fiskeriminister Jan Henry T. 
Olsen ga for øvrig Fiskerikomiteen i Stor
tinget en skriftlig bekreftelse på at datae
ne til Fiskeridirektoratet er kvalitetskon
trollerte, reelle tall. Dette ble gjentatt 
muntlig overfor Stortinget. Det er pussig 
at Maråk ikke er kjent med dette. 

Domstolene krever samsvar 
mellom fangstdagbøker og 
sluttsedler 
Fabrikktrålerne er pålagt å føre fangstdag
bøker ute på feltet som dokumenterer hva 
den enkelte båt fisker. Skipperen skal føre 
den daglig og undertegne den. Dagboks
bladene er rettskraftige dokument. Skip
pere og rederier er blitt dømt til bøter og 
inndragning av fangst for å ha unnlatt å 
føre dagbok. Sluttsedlene er kvitteringer 
på solgt fangst. Dette er også et rettskraf
tig dokument. Kravet etter loven er at 
fangstdagbøker og sluttsedler skal stemme 
overens. En rekke dommer bekrefter det
te. Både dagbøker og sluttsedler sendes til 
Fiskeridirektoratet og dataene legges inn i 
databasen som våre tall er hentet fra. 

Maråk hevder at norsk rett godtar som 
akseptabelt et sprik på 10% mellom 
fangstdagbøker og sluttsedler og at han 
hadde høyes terettsdommer som viste 
dette. Det skal bli spennende å se på Ma
råks dokumentasjon - vi la fram flere 
dommer fra norsk rett som avviser dette. 
En dom i Hålogaland lagmannsrett, sak 
nr. 95-638-M opphever en herredsretts
dom som godtok et sprik på 5%. Lag
mannsretten bygde igjen på flere høyeste
rettsavgjørelser, bl.a. i -83 og-94. (Norsk 

rettstidende -83, s. 41-50, og-94, s. 1607-
1610) 

Erfarne fiskeskippere gir 
presise anslag 
Maråk hevder at siden fangstdagbøkene 
bygger på anslag, er det helt naturlig med 
en underrapportering. Jeg for min del 
syns det er en underlig bruk av statistikk, 
ved så mange hal som vurderes ved an
slag, vil det statistisk sett ende opp nokså 
nær det virkelige kvantumet. I tillegg er 
jeg forbauset om Maråk sitt syn på fiskes
kipperne. Jeg har fra mange hold fått be
kreftet at skipperne gjør nokså nøyaktige 
anslag. 

Ingen «vandelsattest» 
til fabrikktrålerne 
Fiskeridirektør Peter Gullestad vil, iflg. 
Nordlys 28.8.97, ikke utstede «vandelsat
tester» til fiskebåtredere som har bedt om 
det. Fiskebåtrederne ønsket det, som svar 
på RVs dokumentasjon på underrappor
tering og svartsalg. Fiskeridirektoratet 
har laget en rapport om spørsmalet om 
juks i fabrikktråler- flåten i vår og et notat i 
sommer om saken. D et er sendt til Fiske
ridepartementet og er hemmeligstemplet. 
Gullestad ønsker ikke å kommenter inn
holdet nærmere. Svaret til Gullestad be
krefter at det først er nå underrapporte
ringen vurderes. Det er derfor ikke riktig 
som fiskebåtrederforbundet hevder at på
standene om fiskefusk har vært under
søkt tidligere og avvist. 

Fylkesskattekontoret 
jobber med saken 
«Maråk avviser fiskefusk» er overskriften i 

Underrapportering av fangst i den perioden RV har data på, viser svartsalg i Møre og Romsdal til en verdi på 190 millioner kroner. 
FOTO: KLASSEKAMPEN 
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Bente Volder er RVs førstekand idat i Møre og 
Romsdal. 

Sunnmørsposten. Dessverre for Maråk, 
gjør ikke kontrollmyndighetene det sam
me. Kontrollsjef Jan Huseby ved fylkes
skattekontoret sa på NRK Møre og 
Romsdal 18. juli i år at kontroller i salgs
leddet i fiskeribransjen har avdekket milli
onbeløp i moms og skatt som ikke er be
talt. Han sa videre at det er grunn til å tro 
at dette også skjer i fangstleddet. Det er 
en kraftig uttalelse som jeg tror kontrol1-
s1ef Huseby ikke hat: tatt ut av \øse \ufta. l 
den perioden R har data på, har ansa -
get her i fylket en verdi på 190 millioner 
kroner. 

Fiskebåtredernes Forbund har 
fått tilbud om dokumentasjon 
På pressekonferansen ba Maråk om do
kumentasjon, og jeg henviste til Fiskeridi
rektoratet og oppfordret han til å kontak
te dem. I ettertid er jeg blitt gjort opp
merksom på at Fiskebåtredernes For
bund i sommer fikk tilbud om å få gå 
gjennom de grunndataene fra databasen 
som viser underrapportering og svartsalg 
for 21 fartøyer. De har ikke svart på tifou
det. Hvorfor, vet ikke jeg, heller ikke om 
Audun Maråk er dårlig informert eller om 
han bløffer når han klager over at de ikke 
har tilgang på kildene våre. 

Økonomisk og økologisk 
kriminalitet 
Systematisk underrapportering i fangst
dagbøker og sluttsedler er både økono
miske og økologisk kriminalitet. Økono
misk kriminalitet fordi det ikke betales 
skatter og avgifter av store verdier. Det 
fører til manglende skatteinngang til for 
eksempel mange kommuner her i fylket. 
Det betyr også at store verdier som skulle 
vært innbetalt til fiskernes trygdeordning
er havner i redernes lommer. Underrap
porteringa gjør også en forsvarlig ressurs
forvaltning umulig, siden vi ikke har påli
telige data om reelt oppfisket kvantum. 

At Maråk avviser som tøv at det har 
foregått fiskefusk i stor stil, kan ikke for
bause noen. Det har fabrikktrålerflåten 
og Fiskebåtredernes Forbund alltid sagt. 
Men at Maråk går så hardt ut når han har 
så lite å fare med, det syns jeg faktisk er 
forbausende. 

Bente Volder 
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RV-leder Aslak Sira My hre 
FOTO: KRISTINE MOLLØ-CHRISTENSEN 

mpstart 1111 

smørøyet 
Mandag 9.august i gågaten ved 
Grønlands Torg hadde RV sin 
valgkampåpning. Stedet ligger midt i 
RVs kjerneområde i Oslo Øst. 

«Folkets pressekonferanse» var tittelen på· 
arrangementet. Både presse og folk som 
sto omkring ble invitert til å stille noen av 
RVs førstekandidater de spørsmålene de 
hadde lyst til. På forhånd hadde Aslak Si
ra Myhre plassert RV utafor det normale 
parlamentariske livet ved bl.a. å slå fast at 
«med en RVer på Stortinget blir det en 
politiker mindre dem. Han snakket om 
RVs hovedsaker ved dette valget; fortsatt 
kamp mot EU /EØS, kamp mot borger
skapets profittjakt på alle områder, kam
pen mot rasismen og 6 timersdagen, og 
gikk deretter over til å presentere RVs 
kommende stortingsgruppe. RV ønsket å 
vise fram noen av de kandidatene. som 
har aller størst sjanse for å komme inn -
vise hvor spenstig en slik stortingsgruppe 
kunne bli. I panelet var Charlotte I<risti-

ansen, nestleder og 1.kandidat i Troms, 
Jon Michelet, 1.kandidat i Østfold, Astri 
Holm, 1.kandidat i Sør-Trøndelag, Erling 
Folkvord, 1.kandidat i Oslo, og Torstein 
Dahle, 1.kandidat i Hordaland. Folkets 
pressekonferanse ble veldig vellykket. 
Det var spørsmål om rusmidler og be
handlingapparatet, om skatt, om eldre
pakka til regjeringen blant annet. På 
spørsmål om hvordan RV så på funk-

_sjonshemmedes rettigheter i samfunnet, 
lovte panelet at hvis RV blir representert 
på Stortinget også i neste periode, så skal 
RV foreslå rullestolrampe opp til Stor
tingets talerstol. Journalistene som var 
tilstede bet seg nok best merke i Jon Mi
chelets svar på hva vi skulle gjøre hvis re
derne og andre rike drar fra landet. Han 
sa : «Bare dra, vi trenger dem ikke. Go, go, 
go!» 

Kristine Mo/lø-Christensen 

Torstein Dahle, Astri Holm, Erling Folkvord, Jon Mich~let og Charlotte Kristiansen. Det hele ble åpnet med .kurdisk folkemusikk. 
FOTO: KRISTINE MOLLØ-CHRISTENSEN 

r-------------------------------------------------------------------

4 år på Stortinget 
Ja takk, send meg_ stk av «Livet bak 
murene» til kr 40,- +portotil: 

Navn: 
Adr.: 
Postnr.: ----- Sted:------

Boken kan også bestilles over telefon 22 98 90 50, 
faks 22 98 90 55 eller e-post: rv@sn.no 

Erling Folkvord har 
kommet med ny bok. 

Les hva Norges 
eneste revolusjonære 
stortingspolitiker har 

gjort, oppnådd og 
iakttatt i løpet av de 

siste fire årene på 
Tinget. 

L-------------------------------------------------------------------

OTO: KRISTINE MOLLØ-CHRISTENSEN 

r----------------~-------, 
Bli mecl i RVs Faglige Nettverk 
Ja, jeg vil gjerne bli med i nettverket for å få info-rmasjan om faglige 
kamper, bidra med informasjon, knytte kontakter pli tvers m.m. 

Navn: ___________________ _ 

Adresse : _________________ _ 

Postnr.: _____ _ Sted : _________ _ 

Forbund: _________________ _ 

Klipp ut, og send til : 

RVs faglige nettverk, Osterhausgate 2 7 , 01 83 OSLO 
L ________________________ J 
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Hva har RV fått 
utretta på Stortinget? 
I møterommet som er kjent fra 
Stortingets åpne høringer sitter de. 
En forsamling som er helt forskjellig 
fra de som vanligvis benker seg rundt 
bordene i det røde rommet. Dette er 
RVs rådgivere. 

RV har innkalt pressa for å vise dem 
hvem det er som er Erling Folkvords 

hjelpere. Salen blir erklært som Geelmuy
den Kiese-fri sone. Her sitter det folk 
som hver for seg er takknemlig for at RV 
har gjort noe akkurat for deres sak. Folk 
som har prøvd mye annet uten resultat 
stiller opp for å fortelle: Det er enslige 
mødre, sosialklienter, langtidsarbeidsløse. 

Aftenpostens journalist Halvor Heg
tun skriver: «En av de inviterte kvinnene, 
født ufør falt et øyeblikk i gråt da hun 
skulle snakke om sine erfaringer med tryg
deetaten og andre offentlige kontorer. 

- Jeg vet ikke om dere er klar over 
hvordan det føles ikke å bli tatt på alvor 
noe sted, og så plutselig bli invitert hit til 
Stortinget. Jeg har tatt på meg det fineste 
jeg har av tøy.» 

"la\eYøY 1oY de ut.st.øt.t.e 
Noen måneder tidligere satt en del av 
RVs stortingssekretariat i møte for å 
starte arbeidet som endte opp i boka «Li
vet bak murene». De oppsummer hva 
RV hadde oppnådd. Stikkord som kom
mer på papiret er: Sosialklienter, loboto
merte, tatere, kvener og dyslektikere. 
Dette er grupper som har oppnådd noe 
ved hjelp av at Rød Valgallianse har tatt 
opp saken i Stortinget. I 1993 vedtok 
Stortinget en lov som tillot at sosialkon
toret beslagla skattepengene til sosialkli
enter . som fikk tilbakebetalt skatt. RV 
fremma forslag og loven ble endra. 

Erling Folkvord har tatt opp systemet 

NYTT NUMMER! 

ane 
TIOS$KRIFT FOR MARXISTISK TEORI OG DEBATT 

Et nytt nummer av tidsskriftet for 
marxistisk teori og debatt er ferdig. 
Det innholde, di8ae artiklene: 
As/al< $.Myhre: Demokrati og valg 
Kri$/ine~cEU:Unlonswien 
Kaia Stotvik: Boligpolitikk: Når markedet går fonm 
Geir Hem: Privatisering: Med markedet 50ffl motor 
Jan Msnseth: Hvem sitt forsvar? 
E1km Meikains Wood: Tilbake til Man< 
Einar Gvllon:I: Lanbnmer etter avisa Glimdalen 
Espen I.øke/and: Kurdistan: Oldwpasjon og~ 
eem,, Andemon og Haos Isaksson: o.mok,ati, rettigheter og m.arxlsme 
Debatt: 
-KurlNilsen:~alt 
-TorillNustsd:l~frigjering 
- 8uger T/wm-Pau/,sen: Kollektiv ulykke - elle\' personlig lykke? 

Som du se, er del mye stoff egna som er egna i va.lgl<ampen. Bestill for 
løssalg til Erik 1\18$$. 111. 8318045 7 eller e-post:eness@ooline.no 

Rode F.,,e kommer med 4 nummer i året 
Vil du abonnere, send k,. 180 !il: 
Rødefane, PB.124, Sentrum. N-3257 Larvik 
Poolgiro 0804 220 8478. 
Skoleelever under 20 Ar: kr.50. 

Du finner Røde Fanes hjemmeside p4 irnemett 1)4: 
http:1/home.solnoleness/rf .. hlrn 

29. august ble Sandaker postkontor nedlagt. Erling Folkvord var siste kunde. 

med billighetserstatninger for lobotomer
te. Lobotomi er et av de groveste overgre
pene det norske helsevesenet har gjort 
overfor noen pasientgruppe. Men for å få 
billighetserstatning fra staten må du være 
mer skada enn andre lobotomerte. 

Taterne har endelig fått en liten opp
reisning for de grove overgrepa den nor
ske staten har foretatt overfor dem. Et 
RV-forslag om å gi den finsktalende be
folkninga i Finnmark rett til mormåls
opplæring ble vedtatt etter forslag fra RV 
Et voksenopplæringssenter i Bergen for 
dyslektikere overlevde ved hjelp av et for
slag fra RV i Stortinget. 

For arbeidsfolk og elever 
Hva med de store sakene? Et av de viktig
ste angrepene på organisasjonsfriheten i 
Norge er det nye forslaget til arbeidstvist
lov. Arbeidsrettsrådets forslag til ny ar
beidstvistlov ville innebære at store og 
viktige fagorganisasjoner ville miste strei
keretten og retten til å inngå tariffavtaler. 
Da forslaget kom inviterte RVs stortings
gruppe det som kunne krype og gå av 
fagforeninger og -forbund til et møte for 
å diskutere saken. Dette møtet var det var 
det første møtet til den organiserte mot
standen mot Arbeidsrettsrådets innstil
ling. 

Den viktigste skolepolitiske saken i 
denne stortingsperioden har vært Reform 
-97 og skolestart for seksåringer. Det var 
et lørdagsseminar på Stortinget i mars 
1996 som ga startskuddet til at motstan
derne mot Reform -97 og utviklinga i Os
loskolen, skulle organisere seg. Denne ak
sjonen har vært vaktbikkjer overfor skole
myndighetene, og gjort at resultatet i dag 

er bedre enn en kunne frykte og vente i 
mars 1996. I Stortinget har Erling Fol
kvord gang på gang vært på talerstolen 
for å tvinge undervisningsministeren til å 
ta stilling til saker i Reform -97s kjølvann 
enten det er arealnormer for SFO eller 
hvordan kommunene skal skaffe skolelo
kaler for alle skoleungene. 

Ingen støtte til rederne 
Gang på gang havarerer lasteskip langs 
Norskekysten. Båter i spekulativ fart og 
med uklare eierforhold er en trussel for 
sjøfolka ombord og ikke minst for miljøet 
langs kysten. RV fremma og fikk vedtatt 
forslaget om at eierskapet skulle være te
rpa ved havnestatskontrollen. Takket væ
re dette RV-forslaget som ble utarbeida i 
samarbeide med støttegruppa for Scand
inavian Star skal skip som anløper norsk 
havn, dokumentere hvem det er som er 
de reelle eierne. Handelsminister Grete 
Knudsen har dessverre i ettertid gjort hva 
hun kan for å boikotte vedtaket. 

Felles kamp med eneforsørgere 
·og minstepensjonister 
Av alle underlige navn valgte regjeringa 
«Velferdsmeldinga» som navn på det stor
tingsdokumentet som var et svært angrep 
på velferden til mange svake grupper i 
Norge ikke minst enslige forsørgere. Ned
bygginga av overgangsstønaden innebæ
rer at mange enslige forsørgere står dårli
gere rusta til å stå på egne bein og sørge 
for ungene sine. I samarbeid med RVs 
stortingsgruppe fikk de reist motstanden 
mot tiltakene. Dette er en viktig årsak til at 
regjeringa ennå ikke har tørt å innføre de 
tiltaka som Stortinget har vedtatt. 

FOTO: ELI DIDRIKSEN 

D a stortingsvalget begynte å nærme 
seg skjønte en del av stortingspartiene at 
det var en del standpunkter som var 
ugunstig å ha. Selv om RV ved hver an
ledning hadde fremma forslag om å øke 
minstepensjonene med ett tusen kroner i 
måneden var det ikke før ved siste av
stemninga før valget at det var flere enn 
RV som stemte for dette forslaget. Da 
kom SV, Senterpartiet, Kristelig Folkepar
tiet og Fremskrittspartiet og stemte for 
forslaget. Det fikk ikke flertall takket være 
Høyre og Arbeiderpartiets redsel for in
flasjon, som de uttrykte det. 

Noe tilsvarende skjedde da et gammelt 
RV-forslag om å fjerne egenandeler på 
hjemmebaserte tjenester kom opp til av
stemning. Det som RV hadde fremma 
garig på gang fikk nesten flertall. Det vil si 
RV forslaget omhandla både hjemmesju
kepleie og hjemmehjelp, forslaget som 
ble vedtatt gjaldt bare hjemmesjukepleie 

Gjort mye, men ikke nok 
Mange saker har bare måttet passere, til 
tross for at Erling Folkvord det siste året 
har holdt 120 innlegg. Det er suverent 
flest av stortingsrepresentantene. Han lig
ger også på topp når det gjelder antall stil
te spørretimespørsmål. I en enmanns
gruppe er det begrensa ressurser. Men no
en ganger er det nok å stemme i mot. For 
eksempel er det godt at ikke alle i Storting
et synes det er greit at stortingspensjonene 
øker med nesten 70.000 kroner i året. Det 
var bare RV som stemte i mot det. 

Torgny Hasås 
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Tamilske te-plukkere på en plantasje på Sri Lanka. 
FOTO: AKSEL NÆRSTAD / UTVIKLINGSFONDET 

Bananhøsting i et indianerresrvat på Costa Rica. 
FOTO: ELLEN BORCHGREVINK / UTVIKLINGSFONDET 

Organiasjonen AMNLEA har opprettet et kvin nehus i Nicaragua. 
FOTO: AKSEL NÆRSTAD / UTVIKLINGSFONDET 

Det er til å spy av! Valgkampen hittil 
har vært mer sneversynt enn på lenge. 
Det er som om Norge er isolert fra 
verden. Den eneste diskusjonen om 
internasjonale forhold i valgkampen 
har vært om Norge hermetisk skal 
lukkes for alle flyktninger, eller om 
noen få titalls personer til aller 
nådigst skal få bli-i det rike, hvite 
landet vårt. RV vil ha internasjonal 
solidaritet og situasjonen til verdens 
fattige og mest undertrykte inn i 
valgkampen. 

D iskusjonene om minstepensjonister 
og sjukehuskøer er viktige. Det er 

en skam at eldre mennesker ikke skal få 
nok i pensjon til å leve et verdig liv, og at 
sjuke mennesker skal måtte vente årevis 
på behartdling i et av verdens aller rikeste 
land. Men blikket må også løftes ut over 
Norges grenser. 

Jeg møtte Muiu Abadi i Etiopia for et år 
siden. En fattig etiopisk kvinne på min 
egen alder. Hun hadde midt på 1980-tal
let måttet flykte til Sudan på grunn av tør
ke, sult og krig. A sikre seg og familien 
mot sult var fortsatt det viktigste for hen
ne. Men i det.tørre åslandskapet i Tigray i 
Nord-Etiopia skapte hun en ny framtid 
sammen med resten av folket der - etter 
15 års frigjøringskamp. Hennes situasjon 
burde vært en del av norsk valgkamp. 
Det samme burde situasjonen til banan
plukkerne i Costa Rica som ødelegges av 
plantegifter, folket på Øst-Timor som 

· kjemper for frihet og demokrati, planta
sjearbeiderne på Sri Lanka, kvinnene 
som stues sammen og produserer ek
sportvarer for luselønn i frihandelssone
ne som gror opp som paddehatter i den 3. 
verden, barnearbeiderne i India, frigø
ringssolda tene i Myamar og Kurdistan ... 

Kløften øker 
Gapet mellom verdens fattige og rike 
øker. De 20 prosentene av verdens be
folkning som lever i de fattigste landene, 
deler 1,4 prosent av verdens inntekter 
mens de 20 prosentene av verdens be
folkning som lever i de rikeste landene, 
deler 85 prosent av verdens inntekter. 
For tredve år siden var innbyggerne i dis
se rikeste landene 30 ganger rikere enn de 
fattigste. Nå er de 61 ganger rikere. Og da 
regner vi gjennomsnittet i landene. 

Men det er ikke · bare gapet mellom den 
fattige og rike delen av verden som øker. 
Også forskjellene mellom rike og fattige 
innenfor de enkelte landene øker - det 
gjelder både i de rike landene og i de fatti
ge. Det utvikles «3.verden-lommern i de 
rike landene samtidig som de rike elitene i 
de fattige landene vokser. Regner vi med 
skeivhetene innenfor landene, er de 20 
prosent rikeste i verden minst 150 ganger 
rikere enn de 20 prosent fattigste. 
Slike tall blir uvirkelige. Det blir også tal
lene om at 800 millioner mennesker i ver
den ikke har nok mat, og at 40 000 men-
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nesker dør hvert døgn av sultrelaterte år
saker. Det blir nesten ufattelig. Men de 
forteller om en brutal virkelighet - en vir
kelighet som de fleste partiene prøver å 
stenge ute fra norsk valgkamp. (1) 

Forenklet bilde? 
Mange har sagt at RV har hatt et forenklet 
bilde av undertrykking og utbytting av 
den 3. verden. Ja, det har vi nok. Historia 
til land som har frigjort seg fra imperialis
men og forsøkt å bygge nydemokratiske 
eller sosialistiske stater, har vist at det ikke 
er noen erikel vei ut av fattigdommen. Vi 
har sikkert ikke lagt stor nok vekt på be
tydninga av kulturen, nødvendigheten av 
og vanskelighetene med at fattige folk går 
sammen, finner ut av problemene, og gjør 
noe med dem, hvordan kredittfond må 
bygges, landbruksmetoder utvikles, be
tydningen av kapitalakkumulasjon ... 

MEN: Det er nødvendig å holde fast ved 
de store linjene. Historiene om 500 års 
brutal undertrykkelse og utbytting må 
gjentas og gjentas. Og slaveriet og koloni
tida føres videre i dag av de multinasjona~ 
le selskapene, av internasjonale organisa
sjoner som Verdens handelsorganisasion 
(WTO), av internasjonale avtaler, stor
maktenes politikk, økonomi og -militære 
makt. Det er ikke tilfeldigheter, men øko
nomiske interesser som styrer utviklinga i 
verden. Flertallet holdes nede i fattigdom. 

Imperialisme - begrepet ble brukt i vide 
kretser på 1970- og begynnelsen av 1980-
tallet etter at den nye, revolusjonære be
vegelsen som RV vokste fram av, hadde 
«hentet det ned fra loftet» på slutten av 
1960-tallet. Nå ser det ut til at det igjen er 
stuet bort på loftet blant ubrukelig skrot. 
Det er på høy tid å hente det fram igjen. 
Det er en presis betegnelse på de kreftene 
som holder de fattige landa i Sør nede. Vi 
er ikke gammelmodige nåi: vi sier «kamp 
mot all imperialisme». Vi er på lag med 
flertallet av folk i verden, mot undertryk
king og utbytting. 

Norge i ny rolle 
Det har nesten ikke vært offentlig debatt 
om Norges nye rolle i verden. Det er som 
om alt fortsetter som før. Men det skjer 
STORE endringer, og de skjer raskt. 
«Ifølge anslagene i denne meldingen (re
vidert nasjonalbudsjett 1997 - min anm.) 
vil Kapitalen i petroleumsfondet øke fra 
dagens nivå på i underkant av 50 mrd. 
kroner til om lag 425 mrd. kroner ved ut
gangen av 2001, dvs en økning fra under 
5 pst. av BMP til over 30 pst. av BNP.» 

De enorme oljerikdommene har gitt 
den norske staten og de store selskape
ne en mulighet til å delta i den imperia
listiske utbyttinga i verden i en helt an
nen skala enn før. Og politikken følger 
investeringsbehovene. På kort tid er 
norsk forsvarspolitikk lagt om. Nå skal 
norske styrker kunne operere utenfor 
NATOs område. Folkeopprør i Aser
bajdsjan vil true norske oljeinvestering-
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er - «freds»styrker vil være svaret. 

Protest og opprør 
Faren er stor for «å bli med på ferden». 
Hver dag blir flyktninger kastet ut eller 
stoppet på grensa. Vi blir litt mindre opp
rørt for hver gang. Den brutale statlige 
rasismen blir stilltiende godtatt - hva kan 
vi gjøre annet enn å si vi er i mot en gang i 

Internasjonal-solidaritet 

blant? I valgkampen diskuteres de nære 
ting - som er viktige nok. RV må jo delta i 
debatten. Ja, men det kan ikke fortsette. 
RV må ikke falle inn i folden. Og vi - hver 
og en av oss, må ikke stilltiende godta den 
urett som ikke rammer oss selv. Situasjo
nen tilsier at vi må rope opp. Vi må være 
«rabiate». Vi kan ikke godta at verden 
fortsetter som nå. Vi vil ikke bade i olje-

penger. Vi vil ikke være med på å holde 
flertallet i verden nede. Vi vil ikke godta 
rasismen. Vi nekter å godta at 800 millio
ner mennesker sulter i en verden som har 
nok mat. Vi skal si i fra, reise debattene, 
snakke for og støtte opprør - selv om det 
ikke «passer seg» i den norske idyllen. 

Av Aksel Nærstad 

9 

Indiansk kvinne fra Nicaragua 
FOTO: AKSEL NÆRSTAD I UTVIKLINGSFONDET 

Kilder: 
(1) United Nation Development Program 
(UNDP); Human Development Report 1996, 
Vital Sign 1997 fra Worldwatch Institute, og 
St. meld nr 51 (1991-92) 
(2) Fra revidert nagonalbudgett 199 7 
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- Gutter får to tredjedeler av all 
undervisning og kontakt fra voksne i 
barnehagen og skolen. Ikke fordi de 
er «slemme», men fordi vi har en 
kultur som tillater gutter å ta mer av 
de voksnes oppmerksomhet. Det er 
så innarbeida og vanlig at vi har vent 
oss til det, sier Jorun Gulbrandsen. 
Hun har vært lærer siden 1971 og har 
jobbet i mange år med 
kjønnsforskjellene i skolen. 

D et er flere grunner til dette, mener 
Jorun. Det ene er at gutter avbryter 

mer, og rett og slett tar oppmerksomhe
ten. Det andre er at det er mer vanlig å 
bråke i gutte- enn i jentekulturen, og de 
voksnes øyne er gjerne der de venter at 
det blir bråk. 

- Du trekker oppmerksomheten deres 
inn i timen igjen ved å spørre om en glo
se, et tall, eller hvordan det går. Ja, selv 
hvis du snakker med stille Kari, er øya di
ne ofte borte hos Ronny, i tilfelle han 
snart bråker, forklarer hun. 

Av dette lærer jenter og gutter flere 
ting. Gutter lærer, ikke bare de som brå
ker, men alle g utter, at det er normalt at 

en guttegruppe er i sentrum for alles opp
merksomhet. - De lærer at gutter er vikti
ge, og at mange av dem er hovedpersoner 
i alles liv, ikke bare sitt eget, men i frøkens, 
i jentenes og de andre guttas. 

Hva lærer jenter? Jo, selv om du også 
har enkeltjenter som bråker, så lærer jen
ter at de i større grad enn gutter er tilskue
re. - Jenter er sånne som venter. Mange 
jenter lærer at de ikke er hovedpersoner i 
sitt eget liv en gang. 

Fenderen mellom båten 
og brygga 
Jorun Gulbrandsen peker på at mange av 
problemene med uro i skolen blir løst ved 
å bruke jentene som støtdempere. 

- Det er veldig fort gjort enten ungene 
sitter i grupper, i sirkel, eller på rekker, å 
planlegge plasseringa ut fra at du skal hol
de ro. Du plasserer stille unger mellom 
bråkete unger, og da gjerne «snille» jenter 
mellom bråkete gutter. Jeg kaller det fen
deren mellom båten og brygga, når ei jen
te blir sittende midt i krigen mellom to 
«ville» gutter. 

- Arket hennes blir revet i stykker, vis
kelæret hennes blir spist opp, håret blir 

Triste fakta om ienter 

Norge: 23 prosent av jenter på femten år 
røyker hver dag for å kontrollere vekten. 

Norge: 15 prosent av kvinner i tjueårene har 
en spiseforstyrrelse. Noen dør av det. 

Sverige: Spiseforstyrrelser er et økende 
problem for jenter mellom 12 og 18 år. 

Norge: 30 000 kvinner har store problemer 
som kommer av silikonimplantasjoner. 
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klippet av. Og selv om de egentlig prøver 
å treffe hverandre far hun seg noen knytt
never i hodet, - og frøken har bedt henne 
sitte der. 

- Dette ser alle jenter og alle gutter. Da 
trur jeg at gutter lærer at noen andre, frø
ken eller jenter, må passe på gutter. Og 
jenter lærer, at en del av jentenes liv går ut 
på å være der for guttas skyld. For hvis du 
tar bort jentene fra de posisjonene, og lar 
bråkete gutter sitte sammen, ville · du 
sannsynligvis fått en eksplosjon. 

- Det er en alvorlig sak for skolesyste
met i orge hvis du ikke kan undervise i 
klassen uten å øve opp jenter til å godta 
vold. 

Kjøre-traktor-genet 
- Du har holdt mange innlegg om S osiobiologien. 
H vorfor begynte du å interessere degfor den? 

- Jeg blir stadig invitert på møter for å 
diskutere jenter og gutter i skolen. For ca. 
to år siden begynte jeg oftere og oftere å 
få spørsmål som: «Er det mulig å gjøre 
noe med forskjellsbehandlinga i det hele 
tatt? Er det ikke slik at jenter er født til å 
være jenter og gutter er født til å være gut
ter?)) Samtidig begynte det å komme bø
ker og artikler som snakket om hvor mye 
biologien bestemmer over våre handling
er. Noen hevdet til og med at likestillings
arbeid var skadelig for jenter og gutter. 

- Og dette er du selefølgelig ikke enig i? 
- Selv om sosiobiologiens smykker seg 

med et vitenskapelig navn så er det bare 
en teori uten faglig og empirisk funda
ment. Sosiobiologene velger seg ut dyr og 
blomster og så trekker de slutninger der
fra til det kompliserte menneskeskapte 
menneskesamfunnet. D e velger det de 
har lyst til, en bille eller en ku, og trekker 
konklusjoner som passer til de meninge
ne de har fra før; at mannen er klokest og 
viktigst og derfor må lede, ha mest makt 
og tjene mest. 

- S osiobiologien treffer jo folk l!Jemme også. 
Vi blir jo styrt av biologiske drifter og instinkter, 
blir vi ikke? 

- Det som gjør at naturvitenskapelig 
interesserte noen ganger får umiddelbar 
sans for sosiobiologiske tanker er nettopp 
det at vi veit at vi er dyr og at det fører til 
at vi gjør visse handlinger: Vi drikker når 
vi er ·tørste og sover når vi er trøtte. Men 
fra det til å slutte at menn passer best til å 
være sjefer er et langt skritt å gå. 

- For selv om naturen har skapt oss 

Triste fakta om gutter 

Norge: 78 prosent av ungdom som begår 
selvmord er gutter. 

De nordiske landene: 95 prosent av de som 
s~tter i fengsel er menn. 

Norge: 5 500 gravide kvinner blir mishandlet 
av sine menn. 

Russland: 50 prosent av mord er menn som 
dreper sine koner. 

IC 
. 

. 

: ;- : ,ar~ 
slik at vi får seksuelle følelser slik at vi har 
lyst til å forplante oss, er det ikke dermed 
sagt at menn har et «kjøre-traktor-gen», 
eller et «naturlig-å-tjene-mest-gen», eller 
at kvinner har et «vaske- gulv-gen,» eller 
at tungt arbeid tilhører mannen hvis det 
er godt betalt, men kvinnen hvis det er 
dårlig. 

- Men la oss for moro skyld si at natu
ren styrer kroppens bruk, og at dette med 
tungt og lett arbeid er genbestemt. Hvis 
du tenker deg yrkene i samfunnet som en 
pyramide finner du menn i overvekt på 
toppen. Der har de ikke tyngre arbeid enn 
å løfte papir og telefonrør. Hvis det var 
genene som bestemte en så enkel ting 
som arbeid, så burde arbeidsfor-
delinga vært omvendt. 

Eller, fortsetter 
hun,- hvor absurd blir 
det ikke, når genteo
riene blir brukt 
som forklarings-
modell for 
makt. «Handy
rene går på 
jakt. D et viser at 
mennene i vårt 
samfunn passer 
til å være stats
ministre og pre
sidenter fordi 

det er en aggressiv og maktsøkende hand
ling å være statsleder.» For det første er 
hunløven og huntigeren de villeste dyrene 
i verden, så hvorfor blir ikke kvinner be
skrevet i dyrenes bilde som det ville og 
aggressive mennesket som bør lede? På 
den andre siden, hvis det er sånn at man
nen er aggressiv, så burde han i hvert fall 
ikke lede samfunnet. Er det noe vi ikke 
trenger så er det flere kriger. 

0 _.... 

Tila dø av 
- Hvilken konsekvens Jar denne tenkningen for 
arbeidet i skolen? 

- Hvis folk tror på de sosiobiologiske 

- Målet for et nytt 
samfunn uten 
undertrykking er at 
mennesket er et 
individ sammen mec 
andre individer, sier 
AKP-leder Jorun 
Gulbrandsen 
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ideene, er det lett å finne seg i undertryk
king både av jenter og gutter. 

Jorun viser til en av VGs forsider hvor 
det står med krigstyper: «Derfor er gutter 
bøllete og jenter flinke». 

- Når vi blir ledet til å tro at gutter er 
· født til å være voldelige og bøllete, fritar 

det skolen, foreldrene og gutta sjøl, å se 
kritisk på guttekulturen i vår type sam
funn. 

Dette mener Gulbrandsen er farlig bå
de for guttene og jentene. 

- Når vi veit at nesten all ungdom som 
begår sjølmord er gutter, at nesten alle 
unge i fengsel er gutter, at mange gutter 
plages av å ha et dårlig sosialt nettverk, at 
mange ikke leser bøker, at mange er en
somme og ulykkelige, så trenger vi minst 
av alt kampanjer som sier at dette er det 
ingen ting å gjøre noe med. 

Oppslaget er tilsvarende farlig for jen
ter. - Hvis du tror at du er født til å være 
snill, hvilket monster er du ikke da hvis 
du blir sint eller roper; «jeg vil ikke». Du 
blir jo direkte unormal hvis du skulle fin
ne på å stille krav på egne vegne, eller si at 
«dette finner jeg meg ikke i.» 

- Eller for et farlig liv å leve hvis du 
virkelig tror at gutter er født til å være 
voldelige. Hvis gutten din slår deg av og 
til så kan han ikke kan noe for det, han 
«har det inni bare seg.» 

Tankegangen er ikke bra for gutter, 

Intervju il 1 
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men den er livsfarlig for jenter, - de dør 
av det. 

Heller ikke gutter liker 
å bli slått -
- A,'.[ye av sosialiseringsprosessen foregår på sko
len. Hva kan vi gjøre far å bedre forholdene far 
gutter ogjenter? 

- Først og fremst må de voksne være 
bevisst på hva som skjer. Foreldre og læ
rere må fortelle barn og ungdom om for
skjellsbehandlinga eller det å sitte i mel
lom, og så kan, ungene velge om de vil 
bry seg om det eller ikke. 

Jorun har god erfaring med å med å 
dele jenter og gutter noe av tida, kanskje 
to-tre timer i uka. 

- D a kan jeg lettere undervise elevene i 
ferdigheter de vanligvis tror det andre 
kjønnet er bedre i, og derfor holder seg · 
tilbake i. Jeg kan f.eks lære gutta å danse 
eller jentene å jobbe med batterier og led
ninger. Etterpå kan de gjøre det sammen. 

Jorun Gulbrandsen har også god erfa
ring i å diskutere i rene gutte- ellet jente-
grupper. ,:, 

- Vi kan ta opp et tema sorri «hva er 
bra med å være gutt?» Til å begynne med 
kan de si veldig lite om det, men etter en 
stund kan de si «mange gutter er modige, 
de er gode i fotball, mange tar pol i slå
ball, mange er kule, sterke eller tøffe.» Se
nere kan vi snakke om hva som er vanske-

lig med å være gutt. «Vi mobber hveran
dre i dusjen etter gymtimene», eller «det 
er leit å bli valgt sist på fotballaget.» Flere 
gutter snakker om at de faktisk ikke liker å 
bli slått. Så når gutter etter lang tids tre
ning kan si «ikke driv med fysisk vold på 
meg, 'a», blir jeg glad. 

-Hva snakkerdu medjentene om? 
- Vi snakker om hva som er bra med å 

være jente. Til å begynne med er det ing
enting, for jenter er dumme, sleipe og dri
ver bare med intriger. Men når vi har job
bet ·litt med saken, og snakker om jenter 
vi kjenner, da sier de; «hun er en god 
venn, hun er morsom, hun hjelper meg 
med lekser, hun er god til å danse, hun er 
hyggelig hun, eller hun holder på hemme
ligheter.» 

- Senere kan vi jobbe med hva som er 
vanskelig med å være jente og måten vi 
skal være jenter på. De kan være misun
nelige på gutta som lettere kan være sinte. 
Lærere synes ofte det er helt forferdelig 
når jentene begynner å bråke for de «har 
nok fra før.» Eller de snakker om hvor 
mange som er redde for store gutter og 
hva de kan gjøre med dem. Mange jenter 
kan ikke rope nei, så det øver vi oss på. 
«Liker du is med to kilo salt i?» NEI. 

Hva du kan som individ 
- Hva kan foreldre gjøre far ungene sine? 

- De kan fortelle dem hva de er flinke 
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til. «Du er så hyggelig å ha med på tur. Jeg 
lærer mye når du sier meninga di. Du er så 
god å ha som venn. Du er flink til å tegne.» 

- Det er det samme hva det er, men 
foreldre må tenke over hva som er bra 
med ungen sin, og så må de fortelle det til 
ungen og til alle andre. Det skal sitte fast 
på ungen like sant og objektivt som at 
grantrær er grønne, slik at ungen til slutt 
helt saklig og uten at det virker som skryt 
kan si at «j~å er jo jeg ganske god til å si 
fra om tingida.» 

~Jeg tror at unger som får høre positi
ve ting om seg selv, om og om igjen, blir 
så trygge inni seg at utsagn som «det kan 
du ikke gjøre fordi du er jente» eller «det 
kan du ikke gjøre fordi du er gutt,» blir 
absurde. 

- Målet for et nytt samfunn uten un
dertrykking er at mennesket er et individ 
sammen med andre individer. Duskalik
ke skal høre at det er noe du ikke kan for
di du er gutt, jente, har svart hud, hvit 
hud, er fattig, eller rik. Vi skal ikke ha 
gruppebur som hindrer deg i å utfolde 
deg. Du er et menneske, og det er viktig. 
Et menneske som får lov til å yte noe for 
andre og for seg sjøl, enten det er å male 
bilder, være ingeniør, skyte mål, skrive 
bøker, lese dikt, eller bygge bruer. 

Tekst & Foto: Else Merete Thyness 
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Studenter trenger 
tak over hodetl 
Siden 1980 har N orge fått mer enn 100 
000 flere studenter, og. under
dekningen på studentboliger øker 
stadi~. I høst kom det over 7 000 nye 
studenter til Universitetet i Oslo, men 
Studentsamskipnaden hadde bare 
hybler til 360 av dem. 

D e resterende 95% av studentene må 
kjempe i det private utleiemarkedet 

sammen med studenter fra høyskolene og 
andre unge mennesker som ikke hadde 
råd til å kjøpe eget. D et private utleiemar
kedet har derfor blitt stadig viktigere, og 
prisene har økt kraftig. Mange står uten 
noe tilbud og mer enn 1 800 studenter 
står nå på venteliste hos Studentboligene. 

For 20-25. år siden var boligmarkedet 
for studenter et helt annet enn det er i 
dag. D et private hybelmarkedet var bety
delig større. Mange minstepensjonister, 
særlig enker, brukte utleie av rom til å spe 
på trygden. I de leilighetene som i dag er 
store nok til denne type utleie sitter helt 
andre alders- og inntektsgrupper som eier 
av leilighetene. Disse har ikke behov for 
ekstra inntekt på samme måte. Allerede 
her kuttes tilbudet om hybler på det pri
vate markedet dras tisk. 

Flere studenter 
Økende interesse for å ta utdannelse øker 
tilsiget på studenter hvert år. I tillegg bru
ker mange ferdige gymnasiaster år på å 
forbedre sine karakterer i enkelte fag på 
privatskoler for å komme inn på den ut
dannelsen de vil inn på. Samtidig øker det 
totale antallet studenter dramatisk. Både 
fordi det er en økende interesse for å ta 
lange utdannelser og fordi de samme stu
dentene ofte blir tvunget til å bruke leng
er tid på studiene enn beregnet studietid 
for å klare seg økonomisk. 

Resultatet er at noen få utleiere står i 
en situasjon hvor de kan ta hva som helst 
i husleie. I tillegg kan de pålegge leietake
ren urimelig mange oppgaver i tillegg til 
at de får en altfor høy husleie. 

Rettigheter 
D et mange hybelboere ikke vet er at de 
ikke er beskytta av husleieloven. 

D et innebærer at hybelboere i ut-

gangspunktet er rettsløse. Derfor blir det 
viktig å sørge for å få en gjensidig kon
trakt med utleier. D ette er viktig for å ta 
imot for de aller verste problemene man 
kan få som hybelboer. 
I en slik kontrakt bør det være avtale om: 

- Når leie skal innbetales. 
- Hvor stor leien er. 
- Hvor lang oppsigelsestiden er. D enne 

må være gjensidig så du ikke risikerer å 
bli kasta ut på gata uten noe sted å gå. 

- Eventuelle plikter skal også være listet 
opp. D ette for å kunne si vennlig og be
stemt nei når nye oppgaver plutselig 
dukker opp. 

- D essuten må det opprettes en egen kon
to for innbetaling av depositum. En slik 
konto må både leier og utleier underteg
ne. D et betyr at ingen får tilgang til 
pengene før flytting er aktuelt. 

Hvis du ikke tegner en slik kontrakt risi
kerer du å få altfor høy husleie, for mange 
plikter og ikke noe rettsvern. Prismyndig
hetene kan riktignok gå inn å regulere 
husleien din i etterkant, men vinner du 
fram med det oppnår du som regel ikke 
noe mer enn å bli bedt om å flytte snarest 
mulig. Bråk vil utleierne ikke ha. 

Umulig å leve på lån 
Studentenes vanskeligheter forsterkes ved 
at mange må ta studielån allerede fra fylte 
18 år. Hver student får 60.000,- fra Låne
kassen i året. Med skyhøye boligpriser si
er det seg selv at dette ikke holder. Her 
kommer pengesterke foreldre inn med en· 
viktig hjelpende hånd i en utrolig vanske
lig situasjon. Det er fint at familien kan 
hjelpe, men det er feil at det blir en forut
setning for om studenter får en studiesi
tuasjon der de kan konsentrere seg om 
studier. D et foruroligende er at de som 
ikke er i den situasjonen at de har foreldre 
som kan hjelpe den unge i noen år harde 
år faktisk blir nødt til å reise h jem der de 
kom fra og i verste fall oppgi studiene. 

Pengesterke foreldre kan også gå inn å 
kjøpe små leiligheter. D et vil lønne seg 
med de leieprisene som er på hybler. D et 
vil også lønne seg i forhold til å skulle leie 
en hel leilighet. D ette er tilbud blant ,an-

r------- ------------------------~- -, 

om RV 

i Rod Ungdom 
Frimerke 

d Valgallia nse 

erhausgate 27 

3 Oslo 
__________ .J 

Kaffe, fillerye og en avis i godstolen under Venstres tak gjorde susen for noen av studentene som 
synes Venstre hadde en elendig boligpolitikk. 

Det er jo Arbeiderpartiet som har regjeringsmakta, sa leder for studentparlamentet i Oslo, Jon 
Anders Henriksen. 

net O BOS har. Men, OBOS kan ikke 
med sine utleie eller salgspriser hjelpe 
ungdom i startfasen. · 

Velferd for studentene 
Skal Norge sikre sin framtid må vi satse 
på ungdom under utdannelse. D et inne
bærer bla. at ungdom under utdannelse 
må være sikra et sted å bo. Veien å gå må 
være å bygge mange boliger raskt. I mel
lomtiden må myndighetene ta ansvaret og 
finne løsninger som hindrer grov utnyt
telse av ungdom på boligmarkedet. 

For å få til dette bør blant annet hus
leieloven endres slik at utleieprisene på 
hybler kan reguleres etter samme regler 
som utleieprisene på leiligheter uten at 
leietakeren av den grunn risikerer å bli 
stående på gata. 

Dette alene er ikke nok. Studentene 
føler problemene på kroppen og Student- · 
parlamentet i Oslo har satt opp sine krav 
på følgende måte: 

-Når de politikerne oppretter en studi
eplass, kommer det en student for å fylle 

den plassen . En student er et menneske 
som trenger et sted å bo. 

Hvorfor har da de samme politikerne 
gjort det umulig å bygge studentboliger i 
Oslo? 
For å rette på dette må Regjeringen og 
Oslo kommune sammen: 
- bevilge penger til å bygge flere student

boliger 
- frigjøre tomter for studentboliger 
- endre regelverket slik at det blir enklere 

å bygge flere smdentboliger 
- gi støtte til å kjøpe eldre bygninger for å 

bygge dem om til studentboliger 
- øke borteboerstipendet slik at det står i 

forholdtil dagens prisnivå 
- stimulere til privat utleie gjennom skat

te- og avgiftsregler 

Studentene viste sin misnøye med po
litikerne ved å «okkupere» valgbua til Ar
beiderpartiet og Venstre om morgenen 
torsdag 28. august. 

Tekst & foto: Eli Didriksen 
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1111 I nord har vi levd -av 
fisken i over I 000 år 
I Kabelvåg sitter en tannlege klar til å 
bruke borret på enhver politiker som 
ikke vil være med på å sørge for at 
bosettinga i Nord-Norge blir 
opprettholdt. D et handler ikke om 
subsidier sier Svein Olsen. H an biter 
tenna sammen og begynner å forklare 
for en uvitende søring. 

- Før var det de som bodde der fiske var 
som eide fi skebåter. Noen nøyde seg med 
å dra på fiske et par måneder i året. Lofot
fiske er et eksempel på det. Nå må du ha 
kvote for å kunne fiske. Det innebærer at 
du må søke om å få ha båt. Det fører til at 
småfiskere blir silt ut til fordel for storfis
kere. Den politikken slår fullstendig beina 
under kulturen for å fiske i takt med de 
naturlige ressurser som er i havet. De sto
re slår seg opp, tømmer havet og seiler 
bokstavelig talt avgårde med bade fang
sten, penga og fiskeindustrien. 

Ingen framtid 
- Hvordan kan man seile med zi1d11strien? 
- Røkkemodellen, sier Svein kontan t. 
- Store havgående båter med ombordpro-
<iuks)on h at: fi\eteri.ngsanlegg ombord. 
D e trenger ikke gå i land med fisken fordi 
de kan fryse ned fangsten med en gang. 
Som resultat går fiskeforedlingsfabrikke
ne konkurs en etter en. I Kabelvåg var det 
15 fiskemottak for 20 år sida, nå er det ett 
tilbake. Det betyr at de små ikke får levert 

Verdens rikeste land, Norge A/ S går 
så det suser, rekordoverskudd i næ

ringslivet og hos Kjell Inge Røkke. 
Norsk økonomi har etter sigende aldri 
vært bedre og «verdenssamfunnet» mis
unner oss. I løpet av de neste 40 åra vil 
Stortinget spare 3000 milliarder norske 

fisken sin og jentene som tradisjonelt har 
jobba i fiskeindustrien De mister arbeids
plassene sine og må flytte for å få seg ar
beid. 

Hvert år eksporterer Nordland, Troms 
og Finnmark til sammen minst 5000 
mennesker til Sør-Norge. Tilbake sitter 
noen få fiskere som fisker fra «små» båter 
og pensjonistene. Det er ingen framtid i 
sånt. I tillegg sørger Regjeringa for å 
skynde på utviklinga ved å ødelegg infra
strukturen totalt. Skoler legges ned, syke
hus stenges og postkontorene lukkes. 
Nærbutikken går selvfølgelig konkurs. 

Skal bosettinga i Nord-Norge opprett
holdes må denne utviklinga stanses. 

Ta vare på fisken 
-M en hvoifor skal vi her nede holde liv i noe sånt 
som ikke er liv laga? 
- I nord har vi levd av fiske i 1000 år. Vi 
har ressurser i fisk, malm, vannkraft og 
etterhvert også i olje og gass. Det er ikke 
sånn at verdiskapning bor i Oslo. Det er 
kontoinnehaveren, eieren av de store fis
keflåtene, de som trekker i trådene og 
stikker av med gevins ten so m.. b o r d er, ik
ke folk her oppe. Av 100 kroner i tørrfi sk 
går 7 kroner til fiskeren, resten forsvinner 
i handelsledd. Hadde vi fått beholde 30-
50 kroner av hver hundrelapp, så hadde vi 
ikke behøvd å motta ei krone i subsidier. 

å er Nord- orge som en koloni, et u
land hvor folk med stor kapital styrer fis-

0 
9 

RVs førstekandidat i Nordland, Svein Olsen, mener kystflåten er en miljøgaranti. 

kinga. D e bor ikke her. De vet ingenting 
om fiske. D e fisker ikke sjøl. 

Vi vil ta vare på fisken, hindre fortsatt 
rasering av fiskeressursene og sikre kyst
flåten. Kystflåten er den eneste garantien 
for a sikre bosetninga. Kystflåten er også 

FOTO: TORGNY HASÅS 

en miljøgaranti. Får marked og børs be
stemme ryker bosetting og ressursene 
forsvinner i fra havet, avslutter Svein kon
tant. 

Eli Didriksen 

0 

i Det lure samfunnet 
kroner opp i et såkalt oljefond, samtidig 
som børsmeklere, Røkker og de store 
norske selskapene aldri har tjent så mye 
penger. Dette er den ene sida av virke
ligheten. Den andre sida er nedlegging 
av postkontor, privatisering av barneha
ger og sykehjem, høye studielån, dårlige 
skoler og moderasjon blant arbeidsfolk. 
Sjøl om Norge blir rikere og rikere for 
hver dag, så blir ikke folk i Norge rikere, 
de enorme ressursene som ligger i lan
det blir ikke brukt til beste f9r folk, de 
forsvinner ut av.landet eller ligger i bes~ 
te fall ubrukt. 

Rvønsker å skape et samfunn hvor 
de ressursene vi har til rådighet 

blir brukt til beste for folk, et samfunn 
hvor vi sammen bestemmer samfunns
utviklinga, hvor miljø, respekt for ar-

beidsfolk sine behov ligget i bunn for 
planlegginga. Når vi i dag stiller forslag 
som opplagt vil være til det beste for nes
ten alle, som gratis barnehager eller 6-ti
mers arbeidsdag blir vi møtt med at det 
er umulig å gjennomføre, enten fordi in
flasjonsdyret vil komme å spise oss eller 

fordi «de rike>> ikke vil akseptere det Når 
vi ønsker a satse de ressursene som er, 
nødvendige .. for å skape en miljøvennlig 
energiproduksjon, blir det forkastet fordi 
det ikke er <<lØnnsomb>. Alle de tre forkla
ringene blir framstilt som evige sannhe
ter, noe som er knytta opp til <<menneske
hetens egoisme». I virkeligheten er de ba
re i nærheten av å være riktige så lenge 
man ser samfunnet vi har i dag som et 
endelig mål noe som omtrent er gudegitt: 
Men et hvert samfunn og system er. skapt 
av mennesker og kan forandres av men~ 
nesker. 

Rvmener at det først og fremst -er 
systemet det er noe galt med, når 

systemet gjør det umulig å gjennomføre 
ting som er. bra for folk, selv i et av ver
dens rikesteland. Hvis vi ikke kan få gra
tis barnehager og en arbeidsdag tilpasse 
kvinnfolk i Norge, et av verdens rikeste 
land, hvordansk.al da kapitalismen kunne 
bringe denne typen velstand til fattige 
land i Afrika eller resten av den tredje 
verden? Vi trenger et nytt system som 
ikke er inmetta på at noen få skal kunne 

tjene seg styrtrike på andres arbeid og 
som ikke setter markedskreftene over 
folk sine behov. Et slikt samfunn vil i 
motsetning til dagens være et lurt sam
funn 

RVs samfunns modell er ikke en fer
dig fasit, og ikke et partidiktatur 

som Sovjet, Cuba eller Kampuchea. RVs 
samfunn er først og fremst et samfunn 
hvor folk styrer sjøl, hvor Røkke og CO 
har mista retten til å sitte med milliarder 
mens andre sitter med ingenting. Vi øn
sker å skape et samfunn hvor hensynet til 
miljø) folk sin velferd og den internasjo
nale rettferdigheten står øverst på lista i 
all planlegging, et samfunn hvor det er 
mulig å styre utfra hva som er rasjonelt 
utfra den menneskelige fornuft og ikke 
utfra den kapitalistiske logikk. Vi for et 
slikt lurt samfunn bare er mulig hvis ar
beidsfolk tar makta fra politikere og 
pengemaktiNorge, ogvi kaller det sosia
lisme. 

Aslak Sira Myhre 
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r------------------------------------------------------------- ---------, - t -

Melding om fullt fritak fra faget 
kristendomskunnskap _med 

religions- og livssynsorientering 

I nors.k skole, hvorformålsparagrafen sier at elevene skal få en «kristen og moralsk oppseding)>, 
og hvor faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL) skal være nært 
knyttet til formålsparagrafen, er ikke KRL et <<.objektivt, nøytralt og pluralistisk» fag. som være 
folkerettslige forpliktelser krever. 

Selv om fritaket fra KRL ikke lenger er knyttet til medlemsskap i Den norske kirke, bryter de 
nye fritaksreglene internasjonale konvensjoner i større grad enn tidligere. Det blir vanskelig å 
begrunne et krav om fritak uten å tilkjennegi private anliggender som tro, livssyn og overbevis
ning. Dette strider mot FNs barnekonvensjon i følge Komiteen for overvåking av barns rettighe
ter. 

· Lagdommer Erik Møse, som utredet fritak fra KRL og forholdet til Norges folkerettslige forplik
telser, sier i sin utredning til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet i jaunar 1997, at det 
er usikkert om et begrenset fritak vil være tilstrekkelig til at KRL ikke vil være i strid med de 
internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. 

Viktige forutsetninger for gjennomføringen av faget mangler: 
* Konvensjonene krever at det skal være tilgang til ikke-diskriminerende fritaksordninger, der

som opplæring til tro overhodet skal kunne gis. Fritaksordningen fra KRL diskriminerer ved at 
foreldre og elever sannsynligvis må tilkjennegi tro og livvsyn for å få fritak. 

•Kirke-utdannings- og forskningsdepartementet har ikke (pr. 20.6.97) utformet forskrifter om 
hvordan fritaksbestemmelsene skal forstås. Dette vil føre til ulik praktisering fra høsten av. 

* Det er uklart hvordan de som opplever overtramp ved gjennomføringen av faget og fritaks
retten, kan gå fram for å få prøvet sin rett. 

Med støtte i de internasjonale menneskerettighetenes bestemmelser om livssynsfrihet som sta
ten er forpliktet til å respektere gjennom grunnlovens §110 c, melder jeg/vi generelt fritak fra 
faget og ber om å bli forelagt tilbud om alternativ undervisning. 

Elevens navn: 

Skole: ________________________ _ 

Klasse skoleåret 1997/98: _______________ _ 

Foresattes underskrift: ___________________ _ 

~-----------------------------------------------------------------------

Solidaritetskomiteen Kurdernes Venner er 
ein partipolitisk uavhengig solidaritetsor
ganisasjon som har som hovudmål å vera 
aktive pådrivarar for å oppnå grunnleg" 
gande menneskerettar for det kurdiske 
folket. 

Dette vil vi arbeida for ved å: 

- Leggja press på norske styresmakter. Del må. ta 
offendeg avstand frå brot på menneskerettane ovan
for kurdarane. 

- Auka media si interesse for kurdarane sin kamp. 

- Auka medvitet hjå folk i Noreg. 

- Auka forstfdnga mlllom det kurdiske og norske folket. 

- Avsløra og opplysa om all norsk samhandel med 
Tyrkia, Iran, Irak og Syria - militært og sJviit. 

- Stø oppretting av kurdiske nasjonale, representative organ. 

i 
I 
I Det nye 

l<ristendomsfaget, 
et overgrep? 

5. juni 
vedtok Stor

tinget den begrense-
de fritaksretten fra det nye 

kristendomsfaget. Fritaksregelen blir nå: 
«Eleven skal etter skriftlig melding får 
foreldre/ føresette få fritak frå dei delar 
av undervisninga ved den einsk.ilde sko
len som dei ut frå religion eller eige livs
syn opplever som utøving av annan reli
gion eller tilslutning til annan livssyn.» 
Praktiseringen av denne fritaksretten fra 
det nye faget «kristendomskunnskap 
med religions- og livssynsorientering» er 

gjenstand for stor oppmerk
somhet i Human-Etisk for
bund, bl.a. fordi bestemmel
sen er svært uklar. Human
Etisk forbunds råd til alle 
dem som ikke ønsker at de
res barn skal få en religiøs 
undervisning og kristen 
opplæring i skole, er å 
melde fra til skolen om 
at barnet skal fritas fra 
hele faget. 
Forbundet har laget et 

forslag til tekst en slik mel-
ding kan inneholde. De øvrige tros

og livssynsminioritetene vil gjøre det 
samme. Skjemaet ved siden av kan benyt
tes i sin helhet, eller det kan være grunn
lag for en egen melding. 
Byråd for kultur og utdanning i Oslo, 

Grete Horntvedt mener at det nye faget 
er et overgrep mot foreldre og barn, og 
spesielt er det et rått løp mot innvandrer
miljøene. - Prinsipielt sett er det viktig å 
få avklart om ikke dette faget er i strid 
med menneskerettighetene og de inter
nasjonale konvensjoner som Norge har 
undertegnet uttaler hun i Humanus, 
medlemsbladet for Human-Etisk For
bund. 

Kontorer ledige • 
moderat leie 
Pene kontorer sentralt beliggende i Oslo er ledige. 
Moderat leie. Leies ut samlet eller i tre separate enheter: 
·158 kvm (4-5 kontorer) 
·112 kvm (2-3 kontorer+ kjøkken) 
-48 kvm (1-2 kontorer) 

Osterhausgt 27 AS, Osterhausgt 27, 0183 Oslo 
Telefon (dagtid): 22 35 10 10 (Nærstad) eller 
22 98 90 52 (Lindholt) 
Faks: 22 98 90 55 

SAl\'1ERETT OG 
RESSIJRSKAl\'[P I NORD Bestill hefte 

om 
samerett og 

ressurskamp. 

Bidragsytere: 

John Gustavsen 

Frode Bygdenes 

HeaikaSkum 

Svein Lund 

Heftet kan bestilles av AKP eller RV 22 98 90 60 /22 98 90 50 
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Har Norge 
råd til 
kvinner? 

Et foreløpig program for Kvinner på tvers
konferansen til høsten er nå klart. Konferansen 
skal være i Oslo, i Samfunnshuset, helgen 20. - 21. 
september. 

Lørdag 20. september. 

10.00 Åpning med kulturinnslag 
Kort blikk på hva som hat skjedd i året som har gått 

10.45 Sterk, fargerik, men ofte usynlig 
Erfaringer fra samarbeid mellom norske kvinner og 
innvandrer- og flyktningekvinner på arbeidsplass 
og i fagforening. 

14.00 Har Norge råd til kvinner? 
Innledning ved Roar Eilertsen, deFacto 

Har verden råd til kvinner? 
Innledning ved Berit As 

17 .00 Hvordan kan vi møte forsøkene på å få 
prostitusjon anerkjent som arbeid? 
ved Agnete Strøm, Kvinnefronten 

Søndag 21. september 
09.00 Verdien av kvinners arbeid 

Likelønn i historisk perspektiv 
ved Gro Hagemann, professor i moderne historie 

Velferdsstatens kvinneløft 
Må vi oppsummere enda ett hundreår før 
likestilling oppnås? 
ved Marit Hoel, sosiolog 

12.00 Verksteder 
1. Kvinnelønn og likelønn - strategien framo er 
2. Arbeidstid og 6-tiinetsdag 
3. Velferdsstat og privatisering/konkurranseutset-

ting 
4. Kvinner på tvers-jobbing, blant annet videre 
samarbeidmellom innvandrerkvinner og norske 
kvinner. 

14.30 Kvinner på tvers framover 
Diskusjoner på grunnlag av verkstedene 

Påmelding kan sendes innen 8. september til Oslo Ho
tell- og restaurantpei;sonales fagforening,Storgt 34C, 
0184 Oslo 
eller kontakt Eli Ljunggren på tlf. 22 17 34 34. 
Påmeldingen er bindende 

e-post: kvinner _paa_tvers@fb.no 
http:l/www.fb.no/kvinner_paa_tvers 

Postboks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo 

Nytt 24-siders nr. i salg nå! 
Litt av innholdet: 
* Faglig kamp, tariffoppgjøret og streikeretten 
* EU på vei mot forbundsstat 
* Albania - bl.a. intervju med SK-medlem i det illegale 
kommunistpartiet 
* Stoff om den internasjonale ML-bevegelsen 
* Revolusjonen er ikke et abstrakt framtidsmål 
* Hvitvask av fascismen : "Kulturradikalere" på banen for 
reaksjonen 

Send kr. 30,- i forskudd til postgiro 0801 4513206, og du 
får bladet hjem i posten. 

Gruppa Revolusjon! deltar i alliansen RV fordi vi mener at 
den revolusjonære venstresida trenger å forene kreftene 
omkring de viktigste kampoppgavene. 
I tillegg til dette jobber vi for utvikling av marxist
leninisti sk enhet, som forutsetning for å rekonstituere et 
kommunistisk parti i Norge. 

Sjekk våre sider på internett! 
http://home.sol.no/steinhol/publ/revol/revo.html 

Teori, internasjonalt, aktuell kommentar. 
Oppdatering ca. en gang i måneden. 

Annonser 

-----------------------

' Rød Valgallianse 

Valgkamplotteri 

97 
Et sentralt mål for RV's valgkamp 97: 

«Gjenvelg 
Erling» 

Erling Folkvord stiller for ny 
periode i Oslo 

«Torstein på 
tinget» 

Torstein Dahle er førstekandidat 
for RV i Hordaland 

SKRAPELOTTERI 
til inntekt for RV's valgkamp 

kr 20,- pr. lodd 

I • Gavesjekk reisebyrå, 
å 5000,-
(8 gevinster) 
2. Grafiske blad, 
Willibald Storn, å 2000,
(8 gevinster) 
3. Sportsryggsekk, å 498,
(30 gevinster) 
4. Ståltermos, å 260.
(60 gevinster) 
5. Valgfritt. å 95,-: 
* CD-pakke/opera 
* Genser 
* Minikalkulator 
* 5 nye lodd 

422 gevinster 

Med folk - mot makta 
Navn:____________ Tlf: ____ _ 
Adresse: __________________ _ 

Hvis du selger for et RV-lag, hvilket lag: _____ _ 
Antall lodda kr. 20-· ____________ _ 

Send bestilling til Rød Valgallianse, Osterhausgt. 27, 
0183 OSLO, faks: 22 98 90 55, e-post: rv@sn.no 

Sosialistisk avis utgitt av Revolusjonært Forbund. 

Kommer ut annenhver måned med nyheter fra 

fagbevegelsen, antifascisme, kvinnekamp, 

internasjonale nyheter og debatt. 

Bestill gratis prøveeksemplar eller 

abonnement fra: 

Venstre Om! 

Pb 2718 Møhlenpris 

5026 Bergen 

Postgiro:0826 0702808 

15 

Liste over materiell som kan bestilles fra RV: 
Sendes til RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98 90 55. 

Hefter: 

. . . stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram. 

Nytt opplag. 

... stk. Srudiesirkel på RVs prinsipprogram. 

(Arbeidshefte. Av Jørn MagdahJ.) 

... stk. Blod, svette og tårer. 

(RV-artikkelsamling om Reform 97, 44 s., 

Red. Finn Olav Rolijordet.) 

Pris: 

kr 20,-

kr 20,-

kr 30,-

... stk. Energilandet orge og den fattige verden kr 40,-

(RV-studiehefte (S V), 58 s., Av Knut Henning Thygesen). 

... stk. Oppløsningen av Jugoslavia 

- kampen om Bosnia-Herzegovina. kr 40,-

(RV-srudiehefte, 48 s., Av Peder Martin Lysestol) 

... stk. RV krever 6-timers dag nå! kr 20,-

(RV-hefte, 26 s., Av Nina Aakernes og Rune Soma - 97 utg.) 

... stk. 20 år med RV i kommunestyrer og 

fylkesting - to år pa Stortinget. kr 50,-

(RV-bok, 240 s., paperback. Red. Aksel Nærstad). 

... stk. Eritrea -miJjo og utvikling kr 20,-

(RV-hefte (i samarbeid med S V), 24 s., Av Sigurd Jorde.) 

. .. stk. Fortsatt kamp mot EU! 

Nei til den un·ida EØS-avtalen' kr 30,-

(RV-hefte, 58 sider, Av Solveig Aamdal. B! 'ytt pr mai.) 

... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale sporsmal. kr 40,-

(RV-debatthefte, 64 s., Av Jorn Magdahl. NB! Nytt pr iuni.) 
... stk. Antirasistisk m anifest kr 10,-

Fra Stortingsgruppa, kopihefter: 

... stk. Ny retning for et selvstendig Norge. Gratis 

(RVs merknad til statsbudsjettet 1995) 

. . . stk. D et er ikke penger det star pa. Gratis 

(RVs forslag til statsbudsjettet 1996.) 

. . . stk. D ette mener RV om Velferdsmeldinga. Gratis 

(RVs fraksjonsmerknad til Stortingets behandling, mai 1996.) 

... stk. Hev kvinnelønna! Gratis 

(Stortingsgruppas arbeid med likelønn 1993-1996.) 

... stk. Arbeiderpartiet - en fare for kvinner. 

(RVs fraksjonsmerknad til revidert statsbudsjett 1996) 

Løpesedler: 

. .. stk. Med folk mot makta. 

(Generell verveløpeseddel med giro for innmelding.) 

... stk. Nei til nedleggelse av post 

... stk. EU, EØS 

... stk. H efte om RV 

. .. stk. Kvinnepolitisk manifest 

.. . stk. Energi, industri og mil jo program 

Skoleringsmateriell: 

... stk. Snakkepakke 

... stk. Reform 97 

Plakater: 

... stk. ~[ed folk mot makta. (valg 97) 

... stk. Statsrad pa turne (postkontor) 

... stk. Med folk mot makta (Erling 96) 

Buttons: 

. .. stk. buttons metall 

... stk. buttons tre 

Klistremerker: 

... stk. Postkasseaksjon 

... stk. med folk mot makta 

Postkort: 

... stk. Erling Folkvord 

... stk. Torstein Dahle 

Bok: 

... stk. Erling Folb-ord (red.) Livet bak murene 

T-skjorte: 

. .. stk. med fo lk mot makta 

Materiellista er ajourført: 11.08. 97. 

Bestillingen sendes til: 

Navn 

Adresse 

kr 

kr 

kr 

kr 

kr 

Gratis 

0,25,-

0,15,-

0,15,-

kr 2,-

0,30,-

0,30,-

Gratis 

Gratis 

Gratis 

kr 1,

kr 1,-

kr .J,

kr 30,-

kr1,

kr 0,50,-

Gratis 

Gratis 

kr 40,-

kr 60,-

Postnummer _____________ _ 

Poststed www.pdf-arkivet.no (2020)



Jenta tenkte ikke på ord. Hun var 
redd hun hadde kramma den første· 
snøballen for hardt og fått for mye 
snert i kastet. Derfor lot hun med vilje 
den andre ballen suse høyt over 
guttens hode. 

UTDRAG FRA DEN FLYGENDE BRASILIANER 
AV JON MtCHELET 

D et var en gang en mørkhudet gutt 
som sto med en stor skipskikkert i 

nevene og speidet gjennom tåka mot 
hoppet i Holmenkollbakken, så kom en 
snøball susende mot ham. Gutten slapp 

7 kikkerten og prøvde å dukke, men han 
sklei i den opptråkkede snøen og ballen 
hadde en djevelsk skru og traff ham midt 
i pannebrasken. 

Gutten ropte et ord på et språk som 
ikke høres så ofte i Holmenkollen. Til det 
årlige hopprennet i denne skibakken, som 
nordmenn liker å tro er verdensberømt, 
kommer det svært få tilskuere fra guttens 
tropiske hjemland. 

«Puta!» ropte gutten. 
På norsk er «puta» bestemt form av or

det «pute» - hvis man ikke er riktig for
nem og sier «puten». Men på det språket 
gutten talte betyr ordet noe ganske annet. 
Hvis en ektemann i hans hjemby sier til 
sin hustru at han i løpet av kvelden vil leg
ge sitt hode til hvile på «puta», må han 
regne med å få et helvetes bråk. For når 
noen i Rio de Janeiro sier «puta», så me
ner de «hore» rett og slett. 

Det er et eldgammelt ord, og bare gu
dene og de meget lærde vet om det stam
mer fra latin. Latin var det iallfall de 
snakket, de romerske soldatene som 
hærtok Den iberiske halvøya. Fra latin 
utviklet det seg der et innfødt språk. For 
tusen år siden ble dette språket kløyvd i 
to språk, som begge er blitt verdens
språk. Det ene er kastiljansk, eller 
spansk, som tales i høylandet. Det andre 
er portugisisk som tales ved den sørlige 
A dan terhavskysten. 

Portugisisk er et gammelmodig og 
kronglete språk, fullt av bøyninger så inn
vikla at selv professorer brekker tunga på 
dem, konsonanter så hvislende at man 
skulle tro bare slanger kunne få riktig 
dreis på dem, og på toppen av det hele en 
masse lyder som helst skal uttales gjen
nom nesa. Det er et slags utkantlatin kry
dra med arabisk. Likevel har portugisisk 
fått en utbredelse som får norsk, for ek
sempel, til å fortone seg som et miniatyr
språk som bare tales på holmer og skjær 
ved verdens iskalde ende. 

Sjøfarerne - både de store oppdagel
sesreisende og alle matrosene - var det 
som sørget for at portugisisk ble spredt til 
kystene ved verdenshavene. Etter at sjø
folkene hadde gått i land kom soldatene, 
koloniherrene, handelsmennene, fattig
bøndene som søkte ny jord, prestene som 

ville utbre skriften, kontorister, håndver
kere og en og annen skrivekarl. Hva de 
foretok seg på de erobrede kystene er en 
annen historie. De var noen råskinn, blir 
det sagt. Men her og nå får det holde å på
peke at de spredte språket for alle vinder, 
for monsun og passat, til fjerne steder 
som Madeira, Kapp Verde, Sao Tome, 
Lobito, Beira, Goa, Timor og Macao, 
Olinda og Bahia. 

Portugiserne krysset Atlanteren i Co
lumbus' kjølvann, tok av sørover og fant 
et veldig landområde bebodd av spredte 
indianerstammer og bevokst av et treslag 
som det kunne utvinnes rødfarge av; bra
sil-treet. De kalte landet opp etter treet, 
gikk i land og satte seg fast i små fort på 
kysten og langs elvene. Siden de ikke 
brakte kvinner med seg, tok de indianer
kvinnene. 

Raskt ble det europeiske og det indian
ske blodet blandet. 

Snøen smeltet til vann og rant ned i 
guttens øyne, og det var indianske øyne. 
Men huden hans var mørkere enn noen 
indianders. Hud fra Afrika, afrikanerens 
mørke pigment. Så var han en etterkom
mer etter negerslavene som ble røvet og 
fraktet til Brasil for å arbeide på sukker
plantasjene. 

Han dukket for enda en snøball. 
«Puta,» ropte han igjen. 

Jenta han ropte det til forsto ikke hva 
ordet betydde. Hun hadde en vag erin
dring om at hun hadde hørt det før, en 
natt i et smug i en badeby på Algarve
kysten. Men hun tenkte ikke på ord. Hun 
var redd hun hadde kramma den første 
snøballen for hardt og fått for mye snert 
i kastet. Derfor lot hun med vilje den an
dre ballen suse høyt over guttens hode. 

Han tok seg stadig til panna. Han had
de tjukk, mørkeblå strikkelue på seg, av 

den typen sjøfolk bruker. Lua måtte ha 
dempet snøballterffet? 

Gutten bøyde seg for å plukke opp 
kikkerten. Hun sendte av gårde et snedig 
underhåndskast med . venstre hånd. Den 
løse ballen traff ham i skulderen. Han 
skar eh grimase, og hun la merke til at han 
hadde masse tenner. Han ropte ordet sitt 
på ny. Hun tenkte at han var en jævla ape, 
at han hadde ordforråd som en sjimpan
se. Hun hadde naturligvis en mistanke om 
at ordet ikke betydde «engel» eller «el
skling>>. Hva så? I religionstimene hadde 
hun lært at i begynnelsen var Ordet. Var 
nå det så sikkert? I begynnelsen var kan
skje snøballen, eller en grimase; et flæsj av 
hvite tenner i et mahognybrunt ansikt. 

Ut under lua stakk ·noen besynderlige 
gule krøller. 

Ut av munnen; en frekk og rosa tunge. 
Jada, han sto der og gjeipa til henne. 
«Kødd!» .ropte hun. D 
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