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Kjøp aksjer og diskuter eierskap
Klassekampens aksjekampanje er igang for fullt. RVs landsstyre avgjorde i begynnnelsen av mars vårt forhold til kampanja, og var som venta ikke enige. Det var likevel ingen tvil
om at vi vurderer avisa som svært viktig for RV, og for de progressive politiske bevegelsene i Norge. Avisas nye stab kan
kanskje variere i sin skriveerfaring, men har vist stor vilje til å
delta der hvor folk slåss og setter en politisk dagsorden i Norge. Redaktøren og redaksjonen har bevist at de ønsker å knytte allianser langt utafor sekta av RVere og AKPere, og på skribentsida har fronten blitt politisk langt breiere. Sjølsagt har
konflikten satt djupe spor, mest merkbare i kultur- og journalistmiljøer. men ingen av disse såra trener å bli banesår.
Klassekampen skal ha ordinær generalforsalrnling i juni. Jeg
vil oppfordre alle som har sterke meninger rundt redaktøskifte, maktforhold og AKP til å konsentrere disse diskusjonene

inn mot denne, og komme med konstruktive forslag til hvordan en kan få aksjeutvidelsen og arbeidet videre til å bli
grunnlag for et reelt annet eierskap og andre maktstrukturer i
Klassekampen.
Kommandittselskapet og aksjeselskapet skal fusjoneres i løpet
av året. I den forbindelse kommer aksjekampanja og tilliggende herligheter inn. Samtidig har avisa blitt tappa for ressurser
over flere år med opplagsfall. Den trenger et økonomisk løft;
ikke for å bygge luftslott, men for å sikre stabil drift av at politisk avisprodukt hver dag i Norge. Uansett hvor forbanna en
måtte være på det ene eller det andre, er det ikke til å komme
forbi at Klassekampen trengs i det politiske landskapet i Norge. Og det er heller ikke til å komme forbi at avisas redaksjon
og ledelse i dag er langt mer villig til å fylle en funksjon som

revolusjonær avis. Avisa trenger støtte og allianser, ikke arveoppgjør og hvem-sin-skyld-det-var-diskusjoner.
Jeg oppfordrer alle RVere til å engasjere seg for KK. Abonner
og selg avisa på gata, kjøp aksjer og fortell om avisa til venner
og kjente. RV setter igang en egen aksjeinnsamlingskampanje
hvor en kan gi penger til at RV skal kjøpe aksjer. Vi samler inn
stort og småttt og kan stå som ihendehaver for medlemmer og
lag hvis folk ønsker det. Dette er et økonomisk løftvi kan gjøre
for oss sjøl, for KK og for alle so,ni er lei av «Dagbladet hjelper
deg»-jounalistikken. Støtt opp.
ASLAK SIRA MYHRE

Nei til parlamentarisme i kommunene
I november i fjor ble alle
folkevalgte RVere invitert
til å lage høringsuttalelse
på et utkast fra departementet til endringer i
reglene for parlamentarisk
styrte kommuner. Vi
gjengir Kragerø RVs uttalelse om saken.
Vi er negative til en videre utvikling av parlamentarisk styrte kommuner. Vi kan ikke se at
innføring kommuneparlamentarisme vil styrke lokaldemokratiet - snarere tvert i mot: Systemet vil betinge heltidspolitikere, som enkeltvis og samla - som kollegium - , vil utgjøre et
altfor sterkt politisk tyngdepunkt i den enkelte
kommune. Ved at rådet baserer seg på parlamentarismesystemet, må det gås ut fra at det «i
ett og alt» vil få støtte fra det partiet/de partiene
som utgjør rådet sitt politiske grunnlag i kommunestyret. I praksis vil det da være de oppfatninger som rådet har, som vil avgjøre de politiske vedtak også i kommunestyret; rådet vil
dermed være det politiske organ i kommunen
som har reell makt.
Helhetlig styring av kommunene nevnes i
lovutkastet som en gevinst man ønsker å
oppnå ved overgang til parlamentarismesystemet. Vi ser at det vil være tilfelle, men vi
føler oss sikre på at helhetlig styring vil innebære enda sterkere styring fra de tradisjonelt
sterke og styringsglade partiene. Alternative
løsninger i aktuelle politiske saker vil bli
vanskeligere enn til nå å få lansert - helhetsstyringa vil bli kompakt og systematisk
brukt til å nå de politiske måla som er felles
for de regjerings-/rådsbærende partiene.
At kommunerådets møter så godt som
uten unntak skal være lukkede, representerer
bortfall av nødvendig demokratisk innsyn i

det organ som i praksis kommer til å besitte
den avgjørende politiske makta i kommunen. Når vi så vet at rådet f.eks. skal utarbeide og vedta forslag til kommunale årsbudsjett og økonomiplaner - til framleggelse og
endelig vedtak i kommunestyret - sier det
seg sjølv at lukkede møter for rådet vil frata
de partier som ikke utgjør rådets parlamentariske grunnlag, både innsyns- og påvirkningsmuligheter på et tilstrekkelig tidlig
tidspunkt i den politiske prosessen.
Alternativet til parlamentarisk styrte
kommuner er dagens ordning med formannskap og tilsatt administrativ ledelse. Mye ne-
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gativt kunne sies også om denne ordninga
(kfr. mye makt til administrasjonen som «utredningsmyndghet» ), men den har åpenbare
fordeler framfor parlamentarismesystemet: .
Formannskapet er sammensatt etter forholdstallsprinsippet. Det gir også små partier muligheter til plass i dette politiske organet
(med muligheter for konkret påvirkning og
for å få gjort sine standpunkter kjent for opinionen). Videre har det etter hvert blitt vanlig med åpne formannskapsmøter, og det gir
rom for nødvendig demokratisk innsyn og
kontroll.
I det vi under ingen omstendigheter vil

kunne gå inn for innføring av ytterligere parlamentarisering av kommunene, har vi ikke
lagt arbeid i å finne positive/negative sider
ved de regler som tenkes å gjelde for innføring/praktisering av parlamentarisk styrte
kommuner.
Vi håper vår uttalelse her kan være et bidrag i det motstandsarbeidet som vi regner
med RV sentralt vil føre mot disse lovendringsforslagene.
OLAV A. DREVLAND, KRAGERØ

Ansvarlig redaktØr:
Aslak Sira Myhre
Redaksjon:
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Ny kampanje for
Klassekampen
Den enestående avisa
Klassekampen - «avisa
som ingen kan målbinde»
- er igang med en aksjeutvidelseskampanje .
Av

FINN OLAV RouJORDET

Grunnen til det er flere. Det er behov for en
ny satsing for å få flere abonnenter. Det har
opparbeidet seg et underskudd over flere år.
Og det må gjennomføres en sammenslåing av
kommandittselskapet og aksjeselskapet som
eier avisa på grunn av lovendringer.
Til sammen er det lagt ut for salg aksjer for
5,5 millioner. Denne summen er en følge av at
AKP har vedtatt å selge seg ned til 49,5%. I
tillegg trenger avisa penger - mye penger for å
komme på offensiven. Opprør har fått en kommentar fra RV-leder Aslak Sira Myhre om
kampanjen.
- Skal du kjøpe aksjer, Aslak?
- Ja, det skal jeg. Hvor mange vet jeg ikke,
men jeg vet hvorfor. Vi trenger avisa alle vi

som på hver vår måte kjemper «med folk mot
makta», enten det er i fagforeninga eller på
universitetet. Så enkelt er det. Avisa har stor
betydning for alle revolusjonære, sosialister
og kommunister.
- Hva er din melding til RV-medlemmene?
- Folk må nå kjenne sin besøkelsestid. Avisa sliter og aksjekampanja skal bringe sårt
trengte penger inn i avisa. Ikke bare for å rette
opp underskudd, men også gi avisa et løft økonomisk for å satse offensivt ut til nye lesergrupper. Opplaget må opp - da trenger avisa
både friske penger og flere abonnenter. Ei dårlig kampanje nå vil føre til at avisa fortsetter å
slite økonomisk og ikke får det nødvendige
løftet.
- Så her er det bare å bla opp penger helt
ukritisk?
- Nei, for all del - diskuter avisa. Er den
blitt bedre, hva er dårlig, hva må til for at avisa
skal bli bedre, hvem skal eie avisa og hvordan
utøves eierskap? Ta dette opp i RV-laget, eller
med vennegjengen og ta kontakt med redaksjonen dersom du mener det trengs. Redaksjonen, styret og eierne er åpen for debatt om avisa. Men glem ikke at det er penger avisa lever
av - ikke standpunkter om avisa.
- Og nå vil RV ha en større eierandel?
- Vi skal kjøpe flere aksjer - ja. Men vi har

ikke bestemt hvor mange og uansett vil ikke
RV bli noen stor aksjeeier. Vi er faktisk mer
opptatt av å få en ordentlig bredde bak avisa
ennå være stor eier sjøl.

Landsstyrets vedtak
Landsstyret har drøftet aksjeutvidelseskampanjen og gjort dette vedtaket:
« 1. LS oppfordrer RV sine lokallag og medlemmer til å delta aktivt i aksjeutvidelseskampanja.
2. RV sentralt skal kjøpe aksjer. Det skal samles inn til dette aksjekjøpet blant medlemmer
som av ulike grunner ikke sjøl vil kjøpe aksjer,
på møter, når avisa selges osv. LS bestemmer
antall aksjer s~m skal kjøpes på sitt møte i
juni.» ,
Opprør vil følge aksjeutvidelseskampanjen
selv om Klassekampen sjøl har mye stoff om
kampanja. Opprør skal ikke drive kampanja men vi kan delta i den og vi kan drive debatten
om KK og RV. Et mindretall i landsstyret vil
ikke at RV skal kjøpe aksjer i KK før AKP selger seg ytterligere ned og det blir en virkelig
bredde i eierskap/styre. Landsstyret har tidligere vedtatt at RV skal arbeide for et bredt
sammensatt styre i Klassekampen for å bygge
ut den fronten som holder avisa oppe.
Denne målsettingen ble stilt som en følge
av den konflikten avisa gikk igjennom i fjor
høst. Vi trenger en debatt om hvordan denne
målsettingen skal følges opp.

For de i RV som ikke selv vil kjøpe aksjer, er det altså mulig å gi penger til RV
til dette formålet. Pengene sendes til
Rød ValgallianseOsterhausgate 27
0183 Oslo
postgirokonto 0805 2251916
Talongen merkes med «til aksjekjøp».

Smått og
godt i RV
Åtø" 11,vn
Ben Børgen, leddr i Oslo RY; ble kåret
til åretsnavn 97.i Østlandssendinga. Engasj
... . for ~oruddal~ og .kam-.w
pen .
Puttjeml Østmarka var bak·
grunnen.

Ta-lletln
Faglig'tltva1g bar §ått ned ei tariffgruppe som skal gi ut en spesiell Tariff-Bulleti.n. Denne har kommet med et nummer og er sendt ut i det faglige nettver- ...
ket, F~ du ikke denne? Gi beskjed fil •·•·•·
RV-kontoret at du skal føres opp i Faglig Nettverk.

Fls~ertutvalg
Landsstyret har bestemt at det skal etableres et Fiskeriutvalg for å følge opp en
del saker fra stoJ1µigsvalgkampen, slik
som saken om fabrikktrålerne. Tips,
'innspill, jeg-vil-være-med-beskjed og
så videre kan sendes til RV-kontoret eller Svein Olsen i Vågan. Han har foreløpig ansvaret for åfølge opp dette. Utvalget vil konstitueres i juni.

Kamp mot privatisering
Juan Carlos Oriet~ leder av Innvandrerutvalget, har nå skrevet en rapport fra
studiereisen i Argentina i fjor. Han har
sett på kampen mot privatisering av offentlig sektor blant annet post og tele og
besøkt ulike deler av fagbevegelsen.
Orieta er også klar med et foredrag om
kampen mot markedsliberalismen i et
internasjonalt perspektiv. ~ vamfrerut..
valget vil i nærmeste framtid holde et
åpent møte i Oslo om dette.

Nye kontorer
RV har flyttet - men ikke langt. Vi er nå
på plass i 2. etasje i Osterhausgate 27.
Etter stortingsvalget har RV fått betydelig mindre inntekter og vi har redusert
både bemanning og kontorareal sentralt.
De tidligere lokalene i 3. og 4. etasje er
leid ut til Solidaritetshuset som nylig
hadde offisiell åpning av sine lokaler
med blant annet bistandsministeren til
stede.

Vil du kjøpe aksjer?
RV sentralt har sendt ut til alle lokallag
og stedskontakter de skjema og prospekt som trengs for å bli med på aksjekampanjen. Henvend deg til RV-ledelsen der du bor eller direkte til KK på telefonnummer 22 95 05 77.

127 nye RVere!
Medlemstallet i RV svinger opp og ned.
Regelen er at det er flest betalende medlemmer det året lagene skal velge delegater til landsmøtet. Innmeldinger i
1997 var veldig positivt- hele 127 nye
medlemmer. Det er veldig få aktive ut~
meldinger, det vil si folk som gir en
skriftlig eller muntlig beskjed til RV
sentralt at de melder seg ut. Slik er medIern.sutvildingen i RV for de årene der vi
har hatt sentral registrering:
1994- 1.690
1995-1.076
1996- 1.434
1997- 1.151
Vi tror imidlertid at RV har et større
medlemspotensiale enn dette. Målsettingen for 1998 er 2.000 medlemmer.
Dette skal vi lclate gjenQom .:flere tiltak.
Først ute er en verveaksjon nå i forbin~
deise med utsending av kontingentfornying. Denne aksjonen er «indremedisinsk» - dvs at lagene har ansvaret for å
følge opp at dere fornyer medlemskapet, itl høsten vil det bli en stØrre ekstern vervekampanje. Men det er lov å
verve medlemmet hele året..•
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Kvinner for,
et annerledes Europa
Med utgangspunkt i et nettverk
blant europeiske kvinneorganisasjoner som er mot EU og Maastricht, pågår det nå en underskriftskatnpl).l)je i EU og eU,topejske land
utenfor EU. 11 kvmner fra Italia,
Spaniå, Hellas, Polen, Belgia,
Tyskland, Storbritannia, Finland,
Sverige, Danmark og Norge står
som initiativtakere i den internasjonale kampanjen. I tillegg er det på
hven lands opprop også tatt med
flere initiativtakere. På det norske
finner du disse navnene: Vigdis
Hjorth, Mosse Jørgensen, Anne
Lise Dørum, Jorun Gulbrandsen,
Gunhild Johansen, Gro Standnes,
Oddrun Remvik, Gerd von der Lippe, Hanna Kvanmo, Trude Sørensen, Christin Aamodt, Marthe Michelet,
Inga

Trygg mat-.viktig for deg?
Nei til EU har denne
våren arbeidet mot den
utvidede EØS-avtalen
som hovedsak.
Sammen med flere
andre organisasjoner
har de gått sammen om
Trygg Mat-kampanjen,
som først og fremst er
en underskriftskam panje, men selvfølgelig også en informasjonskampanje.

Marte
Av

Thor-

KRISTINE M OLL0-C HRISTENSEN

kildampanjen startet 8. mars og skal
gå fram til påske, i hvert fall.
Både i kommunestyrer og fylkesting er saken blitt reist og en del fagforeninger har vedtatt uttalelser. Nå er det

sen,

K

Kari

Anne
Moe,
Marit

viktig å få tilslutning til kampanjen.

Dette er en 1. mal-sak
Noen steder, blant annet i Oslo, blir en av
hovedparolene 1. mai «Nei til den utvidede EØS-avtalen». Hermed går oppfordringen til de RV-erne som sitter i 1. maikomiteer og/eller som skal holde I.maitaler: ta opp denne saken! Tøffe fagforeningsfolk må også spise! For oss i RV er
det selvfølgelig viktig å få fram at dette er
enda ett nytt område hvor Norge integreres i EU-systemet.
Nedenfor følger et forslag til uttalelse
som ble.fremmet av Tore Sivertsen, veterinær, på Oslo RVs årsmøte. Jeg bringer
den videre her, med hans tillatelse, som et
forslag - en ide - til hvordan en uttalelse
om dette kan være.
Behold grensekontrollen
«Nei til utvidelse av EØS-avtalen - behold grensekontrollen av mat og dyr!
Da Stortinget i 1993 vedtok å melde
Norge inn i EØS, ble import og eksport
av mat og dyr holdt utenfor. Av den grunn
beholdt Norge sin grensekontroll av dyr
og kjøttvarer. Regjeringa Jagland kom
gjennom forhandlinger med EU fram til
en avtale om utvidelse av EØS-avtalen
som innebærer at grensekontrollen skal
fjernes. Representanter for de nåværende
regjeringspartiene gikk mot denne utvidelsen av EØS-avtalen, da den ble debat-

tert i Stortinget januar 1997. Nå vil Bondevik-regjeringa likevel gjennomføre utvidelsen.
Fjerning av grensekontrollen kombinert med en økt handel kan få uforutsigbare og ugjenkallelige konsekvenser for
næringskjeden i Norge - vi vil bli utsatt
for mer smitte gjennom maten og flere
bakterier som er resistente mot antibiotika. Det vil også bli vanskeligere å hindre
import av nye sjukdommer på husdyr.
Fagekspertene er enige om at de kompensatoriske kontrolltiltak regjeringa foreslår ikke kan oppveie den økte risikoen.
Argumentet for å fjerne den veterinære grensekontrollen på mat og dyr mellom Norge og EU er at eksportørene av
fersk oppdrettsfisk fra Norge vil tape
penger på denne kontrollen. Kostnadene
ved nye kontrolltiltak og bekjempelse av
sjukdom hos folk og dyr kan bli mye større, men den kostnaden må betales av det
offentlige. Den høyeste prisen vil bli betalt av de som blir sjuke på grunn av økt
smitte gjennom mat, og den prisen kan
ikke måles i penger.
Vi ønsker ikke mer sj ukdom på våre

husdyr og mer smitte i maten vår. Vi krever derfor at Stortinget sier NEI til den
foreslåtte utvidelsen av EØS-avtalen.»
Underskriftslister kan bestilles hos
Nei til EU, Arbeidersamfunnetspl. 1,
01 83 Oslo, tlf. 22 20 90 50.

Daruelsen, Eli
Aaby,
Magnhild
Magnhild Folkvord
Folkvord, Eva Heir, Berjt Moen,
Bjørg Njaa, Tone Jansen, Margareth Eide Hillestad. Altså et stort
politisk spekter av kvmner mot
ØMU. Det skulle love godt for den
utfordringen det blir for den norske
nei-sida når virkningen av ØMU
også når oss til fulle.
Grunnlaget for kampanjen er:
<<Europa styres i dag av markedet
og den økonomiske konkurransens
krav, ikke av menneskelige behov.
Den Økonomiske og Monetære
Union forstei;)cer denne prosessen,
med økende arbeidsløshet, fattigdom og sosiåle forskjeller som følge. Denne politikken rammer kvinner særlig hardt.
Beslutningsprosessen trekkes
mer og mer ut av demokratisk kontroll. Dette er langt fra det velbergede Europa som er blitt for~peilet.
Kvmner for et annerledes Europa.
Et nettverk for kvmner j Europa
som sier Nei til EUs Økonomiske
og Monetære Unjon.»
Vtl du vite mer eller ba underskriftslister kan du ta kontakt med:
Eva Reir, tlf.jobb 2226 41 88, EU
Aaby, tlf.63 83 81 00 eller Berit
Moen, tlf. 22 57 07 31.
KRISTINE Mou.ø-CHRISTENSEN

Fjerning av grensekontrollen vil gjøre det vanskeligere å hindre Import av nye sjukdommer på husdyr.
Fot o: KK-Arklv
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Treff for faglige aktivister
For fjerde år på rad

I etterkant av det flotte arrangementet i Amsterdam i juni i
fjor i forbindelse med EU-toppmøtet, blir det også denne
sommeren arrangert demonstrasjon og alternativt møte.
Foreløpig tittel er «The European People vs The European Union». Om det også i formen vil bære preg av en
rettssak vites ikke.
Det vil bli aktiviteter fra tirsdag 9. juni til søndag 14.
juni. Lørdag 13. juni avholdes den store arbeidsløshetsmarsjen (lignende den i Amsterdam i fjor) arrangert av
Cardiff Arbeidsløshetssenter og De europeiske marsjene).
Bak Det alternative toppmøtet står Studentunionen og
dette er emner som vil bli tatt opp:
- Den økonomiske og monetære union, økonomiske og
sosiale følger, arbeidsløshetsspØrsmålet, velferd etc. globaliseringen
- EU/Sør-problematikk: (utviklingsprogrammer med mer)
- Fort Europa, Schengen, innvandring, flyktrLinger
- jordbrukspolitikk
- våpenhandel
- Vestunionen, nøytralitet, felles utenrikspolitikk og en
EU-hær
I tillegg kommer både De grønne og forskjellige sosialistorganisasjoner til å ha møter.
Andre aktiviteter vil være dyreverndemonstrasjoner,
walisiske utstillinger og stands, fredsaksjoner. Søndag 14.
juni ankommer deltakerne til det offisielle EU-toppmøtet
med dertil hørende sikkerhetstiltak. En aksjon for å lage
en menneskelenke rundt sikkerhetsområdet er under forberedelse. Det vil kreve omtrent 5000 mennesker!
Mandag 16. juni er hoveddagen for EU-toppmøtet med
behandlingen av Euro-spørsmålet og EU-utvidelse. Også
i forbindelse med dette vil det bli avholdt demonstrasjoner.
Har du lyst til å dra til Cardiff? Ta kontakt med undertegnede på tlf. 22 98 90 54.

blir det arrangert et
sommertreff for
faglige aktivister i
Europa.
Av

KRISTINE MOLL0-CHRISTENSEN

nder den felles parola «Stå
sammen mot kapitalen! »
møtes folk fra en rekke land.
I fjor deltok ca. 80 stykker fra seks
land på treffet i Madrid.
Ved siden av det sosiale og spennende ved å utveksle erfaringer med
fagopposisjonelle og kjempende arbeidere og arbeidsløse i andre land,
har disse treffene som målsetting å
gradvis utforme fellesaksjoner og gi
solidariteten konkret innhold. I tida
siden forrige møte i Madrid er det for
eksempel gjennomført en antifascistisk felle demon trasjon i Strasbourg
retta mot Le Pen, med italienske, tyske og spanske deltakere. Det har
også vært gjensidige solidaritetsaksjoner innafor ett og samme konsern
for å møte forsøk på splitt-og-hersk
mellom ansatte i avdelinger i forskjellige europeiske land.
Noe foregår i plenum, men møtene blir organisert i mindre diskusjons- og arbeidsgrupper. I Madrid
var det tre sånne grupper, som drøfta
seg fram til konkrete mål for jobbinga framover. Tema i den første
gruppa var hvordan slåss for ei klassekamplinje i fagbevegelsen. Den
andre konsentrerte seg om Maastricht-traktaten, privatiseringsbølgen og angrepa på velferdsordningene, mens den tredje gruppa tok for
seg konsekvensene av internasjonaliseringa av arbeidsmarkedet.

U

Programmet
Årets trefffinner sted i Strasbourg 5.-

KRISTINE MOLL0-CHRISTENSEN

7. juni. Det foreløpige programmet
(som kan endres av deltakerne sjøl
underveis) har «Solidaritet» som bærende tema, med særlig vekt på disse
underemnene:
•
- Enhet mellom arbeidsløse og de
som har arbeid
- Enhet mellom innenlandske og
innvandra arbeidere
- Internasjonal kampenhet, for
eksempel samarbeid på konsernnivå
i EU/EØS-området.
Ikke minst på bakgrunn av de
svære arbeidsløshetsdemonstrasjo-

nene i Frankrike i vinter, burde dette
være et spennende opplegg! Det
franske vertskapet tilbyr overnatting
og full pensjon for ca. 500,- kroner
per person. Hvis mange nok melder
seg på, blir det organisert fellestransport fra Oslo.
Påmelding og forespØrsler kan
rettes til Rolf Jørgensen, leder av Lokomotivpersonalets forening Øst,
avd. Oslo, tel/faic 22 61 72 39 - mobil 926 54 863 eller send en e-post til
faginter@online.no.

Internasjonalt møte
I København 25. og 26. april arrangerer Enhetslisten en konferanse
med tittel «Alternativer til globalisering og europeisk integrasjon».
Konferansen vil foregå i Folketingsbygningen.
Dette er et møte som selvfølgelig er en del av kampanjen fram
mot den danske folkeavstemningen
om Amsterdamtrakten den 28. mai.
Enhetslisten håper at denne konferansen vil få opp at det finnes alternativer til den utviklingen vi ser i
EU i dag, samt bidra til debatt mellom progressive og sosialister i Europa på hva vi kan gjøre. Konferansen finner sted bare noen dager
før EU-toppmøtet som skal be-

Nytt alternativt
toppmøte

handle ØMU (Den økonomiske og
monetære union) . Med fokus på
Amsterdamtraktaten, europeisk integrasjon, sosiale og demokratiske
effekter av ØMU-prosjektet, globalisering, styrking av yttergrensene gjennom Schengen-traktaten og
hvilke konsekvenser dette vil få for
en human politikk overfor flyktninger og innvandrere og oppbyggingen av eurostaten, vil Enhetslisten samle folk for å diskutere mottiltak og felles aksjoner i Europa.
Emnene på denne konferansen
vil gripe rett inn i den debatten som
også foregår i Norge om globalisering, MAI-avtalen og EU/EØSproblematikk. For eksempel even-

tuelle motsetninger mellom om vi
bør prioritere å slåss mot WTO-avtalen framfor EØS-avtalen.
Språket på konferansen vil være
engelsk, men det blir muligheter
for oversettelse til fransk, italiensk
og spansk. Deltakelse inkludert
mat koster kr. 200 danske kroner.
Det blir ikke reisefordeling, men
Enhetslisten kan tilby privat overnatting. For påmelding: Enhetslisten, Studiestræde 24, DK-1455 København K. Tlf. 00 45 33 93 24,
faks 00 45 33 32 03 72.

Ny skriftserie
«Vår tidsalder, borgerskapets tidsalder, utmerker seg ved at den har forenklet klassemotsetrLingene», sa Marx og Engyls. Stemmer dette fortsatt? Hvem tilhører arbeiderklassen, og hvilke deler av klassen evner
bestå reise kampen under dagens forhold?
Brosjyra «Arbeiderklassen i vekst og endring» fra forlaget Revolusjon analyserer endringene som skjer i og med arbeiderklassen
i Norge og internasjonalt.
Les også den internasjonale marxist-leninistiske bevegelsens dokument fra Quito,
«Kommunistisk opprop til verdens arbeidere
og folk».
Hvert av heftene koster kr. 25,- inkl. porto,
og kan bestilles fra Forlaget Revolusjon,
boks 3458 Bjølsen, 0406 Oslo, eller gjennom
e-post til revolusjon@rocketrnail.com.

KRISTINE MOLL0-CHRISTENSEN

Abonnenter på bladet (kr. 100,- i året) får
heftene inkludert i abonnementet.
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Er sosialismen Stalin,
Sovjet og fortid? Er det
mulig å gjenreise visjonen
om sosialismen når TV2
sender Seinfeldt og alle
kjenner Gulag, Pol-Pot og
Maos livlege?

oppgjør med de svarte sidene av denne historia
kommer vi heller ikke noen vei.
RV arrangerer vårens rødeste eventyr 8. til
10. mai, Sosialismestevne på Bygdelagssamkipnaden (BLS) i Oslo. Midt i Oslo sentrum
blir det diskusjon, kultur og fest for folk fra
hele landet. Vi setter fokus på demokratiet, på
økonomien og på kulturen. Vi ser etter kvinnefrigjøringa, pluralismen og internasjonalismen. Vi ser på hvordan elementære rettigheter ble ivaretatt. Vi ser på hvordan sosialismen
kan frigjøre menneskene og stoppe rovdriften
på jordas ressurser.

Sosialismens erfaringer
AV ASLAK SIRA M YHRE

i tror det, men skal en gjenreise visjonen må man diskutere hva sosialismen
egentlig er for noe. Og vi må tørre å gå
kritisk igjennom sosialismens historie. Uten et

V

Programmet for sosialismestevnet vil følge 3
hovedløp: sosialismens erfaringer, fra kapitalisme til sosialisme og den sosialistiske visjonen. Innafor hvert hovedløp blir det fortløpende arrangert seminarer. Du kan følge et hovedløp eller veksle mellom dem. Det vil ialt

bli 15 seminarer, blant annet om sosialistisk
økonomi, maoisme, parti og fagbevegelse, individet mot kollektivet, hvem tror at arbeiderklassen vil gjøre revolusjon?, fra Kollontay til
kontantstøtte med mer.
Det vil bli i alt 3 plenumsinnledninger. (To
av disse vil bli avholdt i Centralkirken). Kjersti Ericsson vil holde en av plenumsinnledningene og følger opp materialet fra de to bøkene «Søstre, kamerater» og «Den flerstemte
revolusjonen». Studiemateriale til dette temaet er med i dette nummeret av Opprør. Vi har i
tillegg invitert en menneskerettighetsaktivist
fra Nord-Irland og en marxist fra Afrika som
evnt skal snakke om sosialismen sett i et 3verden-perspektiv. Vi vet pr idag ikke om disse to kommer. Vi har flere alternativer i samme ban<~.

Følg med I Klassekampen

lenge. Vi har allikevel ikke alle detaljer klart
til dette nummeret av Opprør. I stedet for å
vente lenger, har vi allikevel valgt å trykke
avisa nå. Det totale programmet om sosialismestevnet vil bli presentert i Klassekampen
og mange har nok allerede lest om det der når
de får denne avisa. Plakater, løpesedler og billetter er klar til bestilling.
Sosialismestevnet skal ikke bety noen økonomisk ruin for dere rundt omkring i landet
som har lyst til å reise til Oslo for å være med.
Det vil bli reisedekning gjennom lokallagene i
RV. Det er mulig for alle medlemmer og andre
å bestille billetter - noen har allerede gjort
det. Det beste er å bestille en billett for hele
helgen - til bare 200 kroner! For den vil du
være sikret 3 plenumsmøter, og kan rekke ialt
5 seminarer. For ytterligere detaljer - ta kontakt med RV-laget der du bor eller ring og bestill program og billetter. Vi sees!

Sosialismestevnet har stått på dagsorden

Kven skal lytte når arbeidaren talar?
Om arbeidarmakt og sosialisme år 15. Fagleg
debatt fram mot sosialismestemnet i mai.
Av BJØRN TORE EGEBERG

Har RV som mål at alle i Noreg skal verte
stats tilsatte? Går vi inn for lik løn til alle? I ein
sosialistisk stat, vel å merke? Eg tror dette er
spørsmål som appellerer meir til fantasien enn
å ta dei gamle sosialismedebattane opp att.
Men først ei avklaring av kva for epoke eg
skriv om.
Sosialismen vil gå gjennom ei enorm utvikling frå år null til år 200. Steg for steg vil
marknadskreftene verte veikare, og arbeidarkulturen vil ta over i bedrifter, skoler og i
massemediene. Gamle privilegie forsvinn,
nye veks fram og vert forhåpentligvis avskaffa att. Økonomien vil gå frå reint ekspertvelde
til ein spirande demokratisk kontroll. Eg vil
freiste å gje eit bilete av sosialismen år 15 eller noko derikring. Eg føreset at bustader og
produksjonsmiddel stort sett er intakt etter kapitalismens fall. Andre får skrive om sosialistisk gjenoppbygging etter økokrise eller krig.
Det kan sikkert vere naudsynt det og.

Sjå verden frå RIMI-kassa
Sett at egjobbar på RlMI. Kven skal vere ar-

beidsgjevaren min? Staten, kommunen, eller
forbrukarsamvirket? Eller skal vi som er tilsett i butikken eige den kollektivt. I ein RIMIbutikk har det alltid vore vanskjeleg å vite
kven som er arbeidsgjevar. Formelt er eg i dag
tilsatt av butikksjefen, men eg kjenner meg
som tilsett i RIMI-konsernet til Hagen. Ei sosialistisk regjering må garantere forhandlingsretten min. Eg trur det vil verte ein liksom-rett dersom alle skal vere statstilsette.
Gjennom 20 år som statstilsett har eg lært
litt om kva for forhandlingsrett du får, når forhandlingane skal omfatte meir enn 500 000
menneske. Det er ikkje nok å skifte ut Terje
Moe Gustavsen (leiar i LO-stat) og statens
personaldirektør. Fagforeningene må få lokale motpartar med reelle fullmakter dersom dei
fagorganiserte skal kjenne at forhandlingane
handlar om <leira kvardag, og at dei kan påverke krav og resultat. Det er ein grunn til at
så få som mogleg bør ha staten som arbeidsgjevar. Statleg byråkrati veks fram overalt
hvor dei kan finne sakar å handsame. Det gjer
kommunalt byråkrati og, men dei er tross alt
lettare å få under kontroll.

Lokal arbeldsgJevar
Som butikktilsett ønsker eg ein lokal arbeidsgjevar. Eg ønsker ikkje butikk-kollektiv, fordi
ein daglegvarebutikk snarest råd bør verte ein
stad der kundane hentar det dei treng gratis.
Og kva er poenget med å eige ein slik butikk?
Eg vil ·altså ha ein lokal arbeidsgjevar, og eg
vil ha lokale lønsforhandlingar. Motstandarane av lokale lønsforhandlingar i dag argumenterer med faren for større forskjellar i løn og

andre gode.
Lokale forhandlingar
under sosialismen kan
også føre til
større
forskjellar. Eg
vil heller ha
en engasjert
arbeidarklasse med urettvis lønsfastsetting enn en
apatisk arbeidarklasse
med ei moralsk rettferdig løn i gåve frå dyktige sentrale tillitsvalde.
Men vi kan ikkje risikere at sosialismen skaper to arbeidarklassar - ein rik og ein fattig.
Kva for politisk reiskap skal hindre dette?
Klassekamp, ville eg svart i min idealistiske ungdom. Eg var (og er) svært skeptisk til
sosialistisk lovregulering. Eg slåss ikkje for
eit kjedeleg samfunn der alle har det likt og
ingen forandring er mogleg. Likevel ser eg
ingen annen utveg for dei første sosialistiske
åra enn ei sterk utviding av arbeidsmiljøloven. Loven må fastsette minsteløn og ha sterke restriksjonar mot deltidsarbeid. (6-tirnars
arbeidsdag bør gjere det lettare å få ein lov
mot det meste av deltidsarbeidet). Loven må
forsvare normalarbeidsdagen og fastsette
godtgjersler i penger og fritid for arbeid på
ubekvem arbeidstid. Skal loven også slå fast
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at alt overtidsarbeid skal verte avspasert?

Uløyste spørsmål
Kvar skal vi så vere tilsett? Eg trur at dei som
arbeider i energiproduksjon må vere statstilsette. Eit lite mindretal av arbeidarane i Noreg
vil jobbe for ein privat arbeidsgjevar. Kva så
med resten? Skal vi jobbe i statseigde foretak
med ein stor grad av lokalt sjølvstyre? Eller
skal kommunane eige alle verksemdene, slik
at over 90 prosent av innbyggjarane vert kommunetilsette? Skal vi etablere nye samvirkebedrifter som eit alternativ til stats- eller kommuneeigedom? Det er mange alternativ - og
viktig å diskutere sosialismen med utgangspunkt i å trygge forhandlingsretten til butikkarbeidarane på Rimi.
•
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RV: mot kontantstøtte - heller

&-timers arbeidsdag
og gratis barnehage!
et utsendte høringsnotatet er delt inn
i fem kapitler og i kapittel 1 er prinsippene for utformingen nevnt. Vi vil
kommentere disse.
Regjeringen legger til grunn tre prinsipper
som skal ivaretas samtidig, for den nærmere
utformingen av ordningen med kontantstøtte. Familiene skal få mer tid, gis reell valgfrihet
og det skal bli mer likhet i overføringene til
barnefamiliene.

D

Famlllene skal få mer tid
Det er kvinner som i dag jobber deltid for å
få familiens hverdag til å henge sammen.
Også i de familier hvor mor jobber heltid er
det hun som tar hovedansvaret hjemme.
Mannen burde stimuleres til å ta mer ansvar
hjemme.
Kontantstøtteordningen forutsetter heller
ikke at en av foreldrene er hjemme. Barna
har ingen garanti for at de får være mere
sammen med mor eller far.
RV mener at kortere arbeidsdag for begge, 6 timers normalarbeidsdag, vil gi større
likhet på arbeidsmarkedet og mulighet til likere ansvarsfordeling hjemme. Det er dette
som vil komme barna til gode.
FamlllenB skal gis reell valgfrihet

Ideen om mor og fars valgfrihet baserer seg
på en modell der de er plassert skulder ved
skulder, og møter de samme samfunnsmessige betingelser. Når de da velger forskjellig
blir det forklart med personlige valg, eller at
menn og kvinner har forskjellige verdier.
I familiens «forhandlinger» stiller kvinner
og menn med helt ulike forhandlingskort.
Menn har høyere lønn, og heltidsjobb er en
kulturell selvfølgelighet. På en kvinnelønn er
det vanskelig å leve, enda vanskeligere å forsørge en familie.
Kvinner har i de siste tjue-tredve åra vist at
de ønsker både jobb og familie. Vi vil ha vekk
den skarpe arbeidsdelingen mellom kvinner
og menn, og vi vil at barna og parforholdet
skal være et felles ansvar. Ideologien som
kontantstøtten bygger på som er ei idyllisering av 50-tallet som ihvertfall ikke er svaret
fram mot år 2000.
Først da det ble fedrekvote på omsorgspermisjonen etter fødsel kom fedrene på banen.
Hvem er det i dag som tror at menn vil velge
kontantstøtte? Kommunale kontantstøtteordninger har ikke ført fedrene heim til barna og
kjøkkenbenken. For reell valgfrihet er det vel
ikke hvis det bare er for kvinner? Vil menn
velge tapt lønnsinntekt, tap av pensjonspoeng
og at deres muligheter på arbeidsmarkedet
svekkes med årene? Eller foretrekke kontantstøttede hjemmeværende koner?
RV mener at utviding av foreldrepermisjonen til ett år med full lønn og eget opptjeningsgrunnlag for far vil gi foreldrene et mer
likestilt økonomisk grunnlag for å velge å
være hjemme i barnets første år.
Økt lønn for kvinner vil gi større reell
valgfrihet.
Alle opp på 90% av lønnsgjennomsnittet i
industrien.
Når kontantstøtte for mange kvinner blir
mer lønnsomt enn å jobbe så viser det hvor
kort vi er kommet i forhold til kvinners rett til
økonomisk selvstendighet.

Ukhet I overføringene til barnefamlllene
Under oppbygginga av velferdsstaten har
prinsippet vært at offentlige tilbud skal være
tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomi

og geografi. Med innføringa av kontantstøtte
innfører regjeringen et annet prinsipp. Man
skal få betalt for ikke å benytte seg av et tilbud det er knapphet på, nemlig barnehageplass.
Økt satsing på kontantstøtte vil gå utover
barnehageutbyggingen. Dette er alvorlig siden det allerede er for få barnehageplasser.
Mangel på barnetilsyn hindrer sjelden fedrenes yrkesdeltagelse. For mødrene derimot er
et trygt barnetilsyn en forutsetning for å kunne kombinere jobb og barn.
RV mener at istedenfor å innføre prinsippet om at man skal få betalt for å ikke benytte
seg av et offentlig tilbud, må tilbudet bygges
ut til å gjelde for alle.
Reell valgfrihet er det først hvis det er et
barnehagetilbud til alle som er gratis og lett
tilgjengelig.
RV er imot den omfordelingen av midler
fra det offentlige til den private delen av økonomien som overhodet ikke representerer
noen utjevning av økonomiske forskjeller.
Kvinner trenger en sterk offentlig sektor, som
brukere, mottagere og som arbeidsplass.

Hva er best for ungene?
Skal vi også ta nordisk barnehageforskning
på alvor så er barnehagene et gode for barnas
utvikling. Ikke bare for barn hos utsatte foreldre. RVs syn er at omsorg for barn - inkludert
gode pedagogiske tilbud - er et samfunnsmessig ansvar. Vi understreker også betydningen barnehagene har som forebyggende
barnevern. Overgrep mot barn skjer i de
«beste» familier.
Regjeringa lover å stimulere til økt barnehageutbygging. Dette blir vanskelig å stole på
når det samtidig sier at «Det forutsettes at
kommunene justerer sine utbyggingsplaner i
forhold til det barnehagebehov de erfarer finnes når kontantstøtten er innført.» I følge

pressa (VG, 5. februar 1998) er utbyggingsplanene for 1998 allerede redusert med 3000
barnehageplasser.
I distriktene kan kontantstøtten få drastiske følger for barnehagene fordi sjøl små reduksjoner i antall barn i barnehagene kan gjøre det økonomisk umulig å opprettholde drifta.

MULIG UTSETTELSE
Barne-

familiedepartementeti
1

. sendte 2. februar ut et høringsnotati
.

Kontantstøtte og llkestllllngspolltlkk
Regjeringa drøfter ikke spørsmål om hvordan
kontantstøtte vil påvirke kvinners forhold til
arbeidslivet. Gjennom mer enn tjue år har
kvinner i Norge vist at de ønsker å være yrkesaktive også mens de har småbarn (i følge statistikken over 73%). At kvinnelønna fortsatt
er så lav at kvinner kan kjøpes ut av yrkeslivet
for 3.000 kroner i måneden, burde være en utfordring for regjeringas likelønnsansvarlige.

og

med rekordkort svarfrist. Både kom- j

I

muner og organisasjoner har klaget

1

over at fjre uker er for kort tid til å ut-~
1

arbeide en grundig redegjØrelse. Da l
fristen gikk ut, skal Barne- og familiedepartementet ha mottatt rundt 40
; høringsuttalelser. Etter hva Opprør

Positivt I høringsnotatet
At det ikke skal være samordning mellom
kontantstøtte og andre trygdeytelser/ låne- og
stipendordninger er positivt. Men hvordan
skal vi tolke det som sies om at kontantstøtten
«kan bidra til å reduseres behovet for lån,
henholdsvis sosialhjelp, men kan ikke betraktes som inntekt i ordinær forstand ...» ?
Hvem er «de verdige trengende»?
At ordningen med kontantstøtte skal evalueres før man eventuelt utvider ordningen til
å også gjelde eldre barn enn ett- og toåringene.
At regjeringa viser at den er villig til å bruke penger på famj.lier med små unger.
RV har ikke vært i tvil om at det finnes mer
enn nok penger til å sikre gode vilkår for både
unger og foreldre. Vi har i dette notatet vist
hvordan disse pengene bør brukes.

lhar les\ 1~isene, skal mange av h
11
...

t

ringsuttalefsene være negative til
• kontantstøtteforslaget.
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Norsk Lærerlag om kontantstøtte:

Landsstyret i RV hadde
møte i Oslo fra 27.
februar til 1. mars.
Etter å ha drøftet
Bondevik-regjeringens
forslag om innføring av
kontantstøtteordning,
sendte landsstyret ut
denne pressemeldingen:
Nei til kontantstøtte, Ja til gratis
barnehage og 6-tlmers dag
RV seier nei til kontantstøtteframlegget
av omsyn til ungane, mødrene og fedrene. RV har merka seg den massive viljen i Arbeidarpartiet til å motarbeida
innføringa av kontantstøtteordninga. Ut
frå alvoret i saka vil RV, særleg når det
gjeld framtida for barnehagane, invitera
til drøfting på sentralt hald som kan gi
retningsliner for ein felles lokal politikk
mot verknadene av kontantstøtteordninga. På kort sikt er reduksjon av betalingssatsane viktig for å forhindra at
mange av økonomiske grunner vel kontantstøtte.
E11es vil RV leggja vekt på <lesse argumenta mot ei gjennomføring av kontantstøtta:

Kontantstøtta vH
- undergrave barnehageutbygginga -regjeringa har sjølv sagt at dei vil redusera
utbyggjingsplanane med 3.000 p1assar
berre i år,
- rasera mykje av det som finst av barnehagetilbod i distrikta,
- ta frå ungane retten til eit godt tilbod
om samver med andre ungaer og kvalifiserte vaksne som er der for ungane si
skuld,
- ikkje gi ungane meir tid i lag med far,
- undergrava kvinner si tilknytning til
arbeidslivet.
Regjeringa viser med framlegget sitt
at pengane finst. RV krev at pengane
blir brukt til forsterka barnehageutbyggjing i raskt tempo og til innføring av 6timars normalarbeidsdag.
6 tirnars normalarbeidsdag og gratis
barnehage er det beste svaret på ein slitsam arbeidsdag.
Barnehageplassar for ungane under
tre år er omlag dobbelt så dyre i drift
som plassar for barn over tre år. Ei dobling av statstilskotet til småbarnsplassar
vil derfor vera avgjerande for å sikra
full barnehagedekning innan år 2000.
Forfagrørsla og NHO vil utfordringa
i tariffoppgjeret i år vera å løfta kvinnelønna så mykje at ingen blir freista til å
gi opp jobben for 3.000 kroner i månaden.

R

egjeringen har følgende prinsipper som grunnlag for utforming
av ordningen for kontantstøtte:
- Familiene skal sikres mer tid
til selv å ta omsorgen for egne

barn.
- Familiene skal gis reell valgfrihet når det
gjelder hvilken omsorgsform de ønsker for
sine barn.
- Det må bli mer likhet i overføringene den
enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes.
Det skal ikke være andre vilkår for å ha rett
til kontantstøtte enn at familien ikke benytter
statlig støttet barnehageplass. Kontantstøtten
skal være en rettighet for den enkelte, og det
forutsettes et likeverdig tilbud i alle kommuner - av samme art og omfang. Ordning bør
derfor i følge Barne- og familiedepartementet
lovfestes.

Ikke barnas behov
Norsk Lærerlag mener at regjeringens forslag
ikke har tatt utgangspunkt i barns behov.
Norsk Lærerlag mener at alle barn har utbytte
av å gå i barnehage. Det bør derfor stimuleres
til at foreldre som ønsker et omsorgstilbud
kan nyte godt av et offentlig regulert barnehagetilbud, slik at barna kan få et godt og likeverdig startgrunnlag. Den foreslåtte ordningen innebærer innføring av et nytt prinsipp: familier får betalt for ikke å bruke et offentlig
regulert tjenestetilbud. Stortinget har gjennom rammeplanen for barnehager tildelt barnehagen flere oppgaver enn å dekke foreldrenes tilsynsbehov. Det er et pedagogisk tilbud
som skal dekke barns behov for lek og læring.
Kontantstøtten slik den er utformet, kan undergrave barnehagens betydning i velferdssamfunnet, fordi private løsninger kan bli billigere for foreldrene.
Norsk Lærerlag mener at regjeringens tre
målsettinger bedre kan nås ved følgende tiltale
- Barnehagerett lovfestes og følges opp med
økt offentlig tilskudd for å sikre utbygging og
drift.
- Foreldrebetalingen reduseres med målsetting om gratis tilbud for å sikre reell valgfrihet uavhengig av foreldrenes økonomi.

Barnehager er fint for foreldre ...

- Normalarbeidsdagen reduseres med målsetting om 6-timers normalarbeidsdag med full
lønnskompensasjon for å sikre likestilling og
mer tid til omsorg for egne barn.
- Bedre permisjonsordninger for å sikre foreldre mer tid.
- Selvstendige rettigheter for fedre ved permisjonsordninger for å sikre likestilling.
Norsk L;ererlag reagerer sterkt på at en vil
innfør~ en svært kostnadskrevende reform
uten en grundig utredning og konsekvensanalyse. Høringen fra Barne- og familiedepartementet viser at kontantstøtteordningen er
mangelfullt utredet på flere områder. Den
korte høringsfristen forsterker inntrykket av
at gjennomføring av prinsippet er viktigere
enn grundig konsekvensanalyse.

Tid til omsorg
Norsk Lærerlag mener at utformingen av regjeringens kontantstøtteordning ikke sikrer at
foreldrene vil bruke mer tid til omsorg for
egne barn. Kontantstøtten er kun knyttet til
om man benytter offentlig godkjent barnehagetilbud eller ikke. De økonomiske konsekvenser for den enkelte familie, stimulerer til
bruk av andre omsorgsformer.
I følge «Myter&fakta - om kjønn & likestilling», utgitt av Barne- og familiedepartementet, likestillingsrådet og -ombudet, bruker foreldre mer tid sammen med barna sine i
dag enn for 20 år siden. Tidspresset i barnefamilier har altså ikke gått på bekostning av
barna, men tas fra husarbeid og foreldrenes
fritid . Kvinner bruker nesten dobbelt så mye
tid på hus- og omsorgsarbeid som menn.
Mens kvinnene har gått ut i arbeidslivet, har
menn i liten grad tatt større del av hus- og omsorgsarbeid. Fra 1980 til 1994 økte yrkesandelen blant kvinner med barn opptil 2-års alderen fra 47 til 71 prosent.

Kvinners yrkesaktivitet
Kontantstøtten kan bidra til at likestilling
både i hjemmet og i arbeidslivet reverseres.
Relevant arbeidsmarkedsforskning tyder på
at kontantstøtte ikke vil få betydning for
menns tilknytning til arbeidsmarkedet. Dette
bekreftes også i evalueringen av kontantstøtteordningen i Stavanger kommune; fedrene reduserte
ikke sin arbeidstid. Arbeidsmarkedet er fortsatt kjønnsdelt og kvinnelønna er gjennomgående lavere enn
mannslønna. Kvinner vil
derfor ofte ha en løsere tilknytning til arbeidslivet
mens barna er små. Dette
gjelder spesielt ufaglærte
kvinner og kvinner i lavtlønnsyrker. Allerede i 1997
innførte et titalls kommuner
ordningen med kontantstøtte. Disse kommunene kan
allerede nå rapportere at lokale arbeidsgivere har vanskeligheter med å skaffe
kvinnlig arbeidskraft.
Kontantstøtteordningen
som er foreslått, vil hindre
kvinners yrkesaktivitet. Et
regnestykke viser at en arbeidstaker med kr 180.000 i
arbeidsinntekt pr år og to
barn under tre år, vil sitte
igjen med et overskudd pr kr
7.000 pr år ved å velge bort
jobb og barnehageplass,
men si ja til kontantstøtten.
For kvinner med middel og
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lave inntekter vil det ikke lønne seg å arbeid.
Mange kvinnedominerte grupper innenfor
helse-, sosial-, utdannings- og omsorgssektoren vil kunne tjene på å velge kontantstøtte.
Dette er grupper som det i dag er stor mangel
på, for å nå sentrale samfunnspolitiske målsettinger, bl.a. sykepleiere, førskolelærere,
helse- og sosialarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere. Kontantstøtten inviterer på
denne måten disse kvinnegruppene til å vrake
tilknytning til arbeidslivet til fordel for kontantstøtte.

Valgmulighetene svekkes
Det er forskningsmessig belegg for å hevde at
både kvinner og menn gjeme vil dele ansvaret
for barn og hjem, men det er først og fremst
kvinner som fortsatt kombinerer lønnsarbeid
og omsorg for barn eller velger omsorg for
barn. Det er derfor ikke noe grunnlag for å
anta at det er fedrene som vil storme hjem.
Familiens totale økonomi vil være avgjørende for hvem som blir hjemme, i praksis vil
dette oftest være mødrene.
Arbeidslivet legger mange føringer på
våre «valgmuligheter» i hjemmet. Disse valgene vil oftest forsvares som frivillige, fordi
det er den enkleste løsningen på familiens
problem. Kvinnen kan som følge av sine valg
bli taperne på arbeidsmarkedet og redusere
sine muligheter for økonomisk uavhengighet
i framtida. Kvinner som velger å ha omsorg
for egne barn ved å arbeide deltid eller ha
ulønnet permisjon, er sikret en opptjening i
folketrygden på 3 poeng pr. inntektsår. Dersom kvinner er i arbeid og tjener mer enn kr
170.000 i året vil de tjene opp en høyere poengsum. Dette betyr at dersom kvinner har en
årslønn på mer enn kr 170.000 vil de tape
pensjonspoeng i folketrygden ved å være
hjemme med egne barn.
Innføring av kontantstøtte kan føre til en
reversering av den likestillingspolitiske utviklingen som har skjedd de siste 10-20 årene. Kvinner utgjør nesten halvparten av arbeidsstyrken i dag. Norge er et av de land som
har høyest kvinnlig yrkesaktivitet. 7 av 10
kvinner er i dag i arbeid, og ønsker å kombinere yrkesliv og familieliv. Kontantstøtte vil
ikke automatisk føre til en bedre omsorg for
barna. Det som er utslagsgivende for hvor bra
barn har det i familien, er at foreldrene er fornøyde med sine liv. Aleneforeldre er spesielt
avhengig av et godt og stabilt barnehagetilbud for å kunne være i arbeid, fullføre en utdanning og ha mulighet for å opprettholde et
sosialt nettverk.
Norsk Lærerlag mener at samfunnet og arbeidslivet i større grad må legge til rette for
mer tid til barn og familie, blant annet ved
innføring av 6-timers normalarbeidsdag, bedre permisjonsordninger for foreldre, selvstendige rettigheter for fedre og et tilpasset barnehagetilbud.
Norsk Lærerlag mener at regjeringens forslag til kontantstøtte vil bli innført på bekostning av barnehager, det vil si redusert valgfrihet for de som ønsker barnehagetilbud.
Siden 1988 har det vært tverrpolitisk enighet om full barnehagedekning innen år 2000.
Barnehager skulle dekke både barns og foreldres behov for et likeverdig pedagogisk tilbud,
der barn får omsorg og utviklingsmuligheter.
Gjennom lov om barnehage med forskrifter og rammeplan for barnehage stilles det
krav til organisering og innhold for å sikre
barn en god ·og trygg hverdag og et stimulerende miljø. Barnehagen skal ikke erstatte familien, men være et kompleterende miljø
hvor barn får andre opplevelser og erfaringer.
Rammeplanen for barnehager har satt barne-
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hagen inn som en del av utdanningssystemet,
selv om det er et frivillig tilbud.

Barnehage en god løsning
Regjeringens utforming av kontantstøtte signaliserer at dagmamma/praktikantordninger
er bedre tilbud til barn og foreldre. Dersom
foreldre velger en annen omsorgsform enn
barnehage, vil de få kontantstøtte til å dekke
utgiftene. Foreldre som velger et offentlig
godkjent barnehagetilbud til sine barn betaler
selv minst 1/3 av kostnadene. De mister i tillegg rett til kontantstøtte. Dersom barnehage
skal være et reelt alternativ, dvs. et tilbud foreldrene har råd til å velge, må foreldrebetalingen reduseres, og foreldrene må ikke tape
økonomisk i forhold til de som bruker andre
tilsynsordninger.
Det hevdes i dokumentet at foreldrenes
valgfrihet mellom yrkes- og hjemmearbeid
hemmes av mangel på passende tilbud om
barnehage, og at det er vanskelig å få en barnehageplass som er godt nok tilpasset familiens behov.
Gallupundersøkelser om brukernes syn på
kommunale tjenestetilbud viser at barnehager
er det tilbudet som har mest fornøyde brukere.
Foreldre er minst fornøyd med tilgjengeligheten, dvs. et barnehagetilbud i nærmiljøet med
en åpningstid som er tilpasset deres arbeidstid.
Norsk Lærerlag mener at barnehagene må
ha en organisering og åpningstid som også
kan gi tilbud til er foreldrene ikke har et ordinært dagarbeid. Flere kommuner har utvidet
åpningstid i noen barnehager og enkelte har
utviklet tilbud om nattåpne barnehager.
Regjeringen påpeker at barnehagen har en
meget viktig oppgaver overfor familier og
barn med behov for særskilt hjelp og støtte,
eller spesielt tilrettelagt tilbud. Som eksempler nevnes funksjonshemmede barn og barnehageplass som barnevernstiltak. Regjeringen hevder at det er liten grunn til å tro at kontantstøtten vil påvirke familiens valg av
kontantstøtte der barnehageoppholdet er et
gode i barns utvikling (funksjonshemmede
barn) og at foreldre trolig vil være tilbakeholdne med å avvise et tilbud utelukkende av
økonomiske grunner (barnehageplass som
barnevernstiltak).
Norsk Lærerlag mener at det er grunn til å
tro at mange familier med spesielle behov, fra
før av har store utgifter pga. familiesituasjonen og/eller dårlig økonomi. Det vil være uri-

arns
melig overfor disse familiene å pålegge de reduserte overføringer/større utgifter enn andre småbarnsforeldre.
Barnehage har ikke bare
en viktig funksjon som
barnevernstiltak,
men
også som forebyggende
barnevern.
Ordningen
med barnehage gir mulighet til å avdekke barn og
familier som trenger særskilt hjelp og støtte. Innføring av kontantstøtte som
fører til at flere velger andre omsorgstilbud, kan
føre til at disse behovene
ikke blir oppdaget før det
oppstår en krisesituasjon.
En av barnehagens styrke
som tiltak overfor utsatte
barnegrupper ligger i at
det er et tilbud til ålle. Bar.•• og for barn nehagen representerer det
vanlige og det vil derfor
ikke være noe som hefter ved familien eller
barnet som bruker denne.
Barnehagen har også en viktig funksjon i
utviklingen av et flerkulturelt samfunn.
Mange barn med innvandrerbakgrunn lever
isolert fra norske miljøer de første leveårene,
noe som gir dem begrenset mulighet for å
lære det norske samfunn og nordmenn å kjenne. Barnehagen bidrar både til språklig og sosial integrering av flerkulturelle barn og deres
familier. Kontantstøtten vil hindre at store deler av denne befolkningsgruppen velger barnehager, da et barnehagetilbud vil ha for store
økonomiske konsekvenser.
Dersom barnehagen skal være et godt tilbud til barn med særskilte behov, må det forsatt være et tilbud til alle barn. Full barnehagedekning kan sikre at barnehageplass er et
reelt valg, uavhengig av familienes geografiske, sosiale eller økonomiske forhold.

Rettferdig fordeling
«Det må bli mer likhet i overføringene den
enkelte familie mottar til barneomsorg fra staten, uavhengig av hvordan tilsynet ordnes»
står det i regjeringas melding.
Norsk Lærerlag mener at regjeringen innfører et helt nytt prinsipp som grunnlag for å
motta sentrale velferdstilbud. Dette prinsippet
innebærer at foreldre får betalt for ikke å bruke et offentlig godkjent tjenestetilbud. Norsk
Lærerlag mener at barnehager burde være like
selvfølgelig som del av velferdsstatens tilbud
som grunnskole, videregående skole, sykehus, sykehjem og så videre. Barnehager skal
være et tilbud til alle barn, uavhengig av om
foreldrene er yrkesaktive eller ikke.
Dersom regjeringens definisjon av urettferdighet skal overføres på andre områder,
burde det komme mange krav fra de som står
på venteliste til operasjon, ikke velger videregående skole eller fra de som ønsker hjemmeundervisning for sine barn framfor et grunnskoletilbud.
Foreldres opplevelse av urettferdighet er
reell fordi som det påpekes i høringsdokumentet; «Familier som ikke når opp i barnehagekøen, må ordne tilsynet på privat basis
uten økonomisk bistand fra det offentlige.
Barnehageplass blir slik sett et privilegium.»
Denne urettferdigheten løses ikke ved kontantstøtte, men ved å bygge ut barnehager til
full barnehagedekning. Barnehager er ikke
bare et barnetilsyn, men et offentlig godkjent

pedagogisk tilbud som også skal dekke forel- barns behov for lek og utfordringer samme1
med andre barn, og mulighet for hjelp og støt
drenes behov for tilsyn.
I dag dekkes utgiftene ved et offentlig bar- te fra fagpersoner. Familiebarnehager er of
nehagetilbud mellom stat, kommune og forel- fentlig godkjent dagmammavirksomhet vec
dre. Dersom regjeringens målsetting om mer veiledning av førskolelærer. Norsk Lærerlai
likhet i overføringer skal nås, må dette også mener det er lite trolig at foreldre i framtid,
gjelde for kommunenes overføringer. I mot- vil velge denne barnehageformen med d,
satt fall vil kommunene tjene på at foreldre kostnadene det innebærer, framfor å velge e1
velger kontantstøtte, fordi de slipper å etable- privat dagmamma som kan betales med of
fentlige midler, kontantstøtten.
re et barnehagetilbud.
Norge har gjennom barnetrygden, småbarnstillegget til foreldre og skattelette til for- Organisering av kontantstøtten
eldre, Nordens høyeste overføringer direkte Regjeringen foreslår at kontanstøtte skal re
til familiehusholdningene. Norge ligger sam- guleres i forhold til statstilskuddet til barneha
tidig lavest når det gjelder offentlige utgifter geplass. Norsk Lærerlag er imot at ordninge:
skal knyttes opp til statstilskuddet, fordi de
til barnehager og barneomsorg.
Norsk Lærerlag mener at kontantstøtte innebærer at summen til kontantstøtte auto
ikke må gis som et alternativ til bruk av of- matisk vil øke tilsvarende økningen av staten
fentlig tjenestetilbud. Velferdsstatens tilbud, tilskudd til barnehager. Det kan være politis: ·
inkludert barnehager, må fortsatt bygge på motstand mot å øke overføringene til famili
prinsippet om at det skal være et tilbud for de en, og dette kan få konsekvenser for økt stats
som har behov. Innføring av et nytt prinsipp, tilskudd til barnehagene. Det har tidliger
kontantstøtte til de som ikke bruker offentlig vært bred politisk enighet om full barnehage
velferdstilbud, kan få store konsekvenser for dekning til en pris brukerne kan betale. Redu
vår vilje til å bidra for å opprettholde og vide- sert foreldrebetaling krever økte tilskudd fr
reutvikle velferdsstaten.
stat og kommune. Norsk Lærerlag er redd fo
Ut fra all den kunnskap vi har om barneha- at den foreslåtte ordningen vil hindre økte of
gens betydning for å sikre gode og likeverdi- fentlige overføringer til barnehagene.
ge oppvekstvilkår, mener Norsk Lærerlag at
Norsk Lærerlag mener at de skisserte løs
retten til barnehageplass må lovfestes. Dette ninger om delvis kontantstøtte skaper proble
vil forplikte stat og kommune til å legge for- mer både i forhold til organisering av barne
holdene til rette for videre utbygging og drift hagetilbud og administrasjon av ordninger
av barnehager. Norsk Lærerlag mener dette Knyttes størrelsen på kontantstøtten til anta]
vil være det beste familiepolitiske tiltaket, oppholdstimer i barnehagen, vil ordningen f
framfor å lovfeste en rett til kontantstøtte.
konsekvenser for barnehagens organisering
I høringsnotatet trekkes erfaringer fra Fin- Foreldre kan av økonomiske grunner føle se,
land fram som viktige. Finlands «hemvård- tvunget til å velge en oppholdstid de ikke øn
stod» kan ikke sammenlignes med den fore- sker eller har behov for. En slik ordning vi
slåtte ordningen i Norge. «Hemvårdstod» er hindre familiene i en mer fleksibel bruk a·
ikke knyttet opp mot statens tilskudd til bar- barnehagene, økonomien styrer og ikke fami
nehager. Ordningen administreres gjennom liens reelle behov. Norsk Lærerlag mener de
trygdekontorene og støtten er skattepliktig. er umulig å finne en praktisering som sikre
«Hemvårdstod» ble innført i en tid med stor «rettferdig overføring på øret».
arbeidsledighet i Finland. De har også innført
Ordningen vil også føre til mer byråkrati
rett til kommunal barnehageplass og fastsatt ·Den vil føre til merarbeid for styrer, og vi
maksimumspris på foreldrebetalingen. Satse- legge beslag på mer tid til administrasjon, p:
ne er inntektsgradert, og det gis søskenmode- bekostning av arbeidet rettet mot barna oi
rasjon. Et offentlig barnehagetilbud i Finland personalet. Barnehagenes bemanning er ikk,
er langt billigere enn andre tilsynsordninger. god nok til å kunne utføre dette merarbeidet.
Med det prisnivå de ulike tilbudene har, sti- I dag har heller ikke kommuneadministrasjo
muleres det til å bruke offentlige barnehager, nen en bemanning som kan ta denne oppga
og valgmuligheten blir mer reell enn i regje- ven uten ekstra ressurser. Økonomiske konse
ringens forslag .
kvenser av dette burde vært utredet.

Målsettingen om full barnehagedekning

Evaluering av kontantstøtten

For å nå Stortingets målsetting om full barnehagedekning innen år 2000, er det anslått et
behov for 40.000 nye barnehageplasser. Innføring av kontantstøtte kan føre til at kommunene ikke vil prioritere utbygging av barnehager, og det er også stor fare for nedlegging.
Både kommunale og private barnehager er
avhengig av sikre og stabile inntekter gjennom statstilskuddet. Kontantstøtten kan skape
usikkerhet om det økonomiske grunnlaget for
videre barnehagedrift. 52 prosent av barnehagene er private, og representanter for store
barnehagesammenslutninger har signalisert at
de vil fraråde sine medlemmer å bygge flere
barnehager. Mange kommuner har gitt tilsvarende signaler om at de ikke vil kunrK; prioritere videre utbygging.
Familiebarnehager og åpne barnehager er
barnehageformer som ikke vil være levedyktige med en slik reform. Familiebarnehager
og åpne barnehager drives med tilsvarende
statstilskudd som ordinære barnehager, og familier som bruker disse tilskuddene vil miste
kontantstøtten. Åpne barnehager er et tilbud
til barn og foreldre sammen. Denne barnehageformen dekker et behov for sosialt nettverk,

Dersom kontantstøtte blir innført for I -åring
ene nå, mener Norsk Lærerlag at ordningen
og konsekvenser av den, må evalueres før der
eventuelt utvides til flere årskull.
Evalueringen av kontantstøtteordninger
må ta for seg følgende punkter:
- Konsekvenser for barna generelt.
- Konsekvenser for barn med særskilte behov
- Konsekvenser for målsettingen om full
barnehagedekning innen år 2000.
- Konsekvenser for kommuneøkonomien.
- Konsekvenser for likestilling mellom kjønnene.
- Konsekvenser for velferdsstatens totale tilbud.
- Konsekvenser for arbeidsmarkedet.
- Konsekvenser for ditriktspolitikken.
- Konsekvenser for familiene.
Norsk Lærerlag ber regjeringen om å vurden
alternative tiltak som kan sikre barn et likeverdig barnehagetilbud og sikre familien mer tid.
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Høringsuttalelsen er signert Laila-Brith Jo
sefsen, leder i avdeling for førskolelærere, O/
Ame Bråten,fagsjef
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VS om kontantstøtte:

I
S legger til grunn at Stortingets
flertall har innført en kontantstøttemodell, men har merket
seg at denne er å anse som en
forsøksordning. Kontantstøttedebatten har fått frem i lyset at denne er å anse
som en forsøksordning. YS mener imidlertid
at kontantstøtteordningen lider av alvorlige
mangler. YS støtter derfor ikke den innføring
av kontantstøtte som Stortinget har vedtatt.

Y

Reell evaluering
YS' oppfatning er at en kontantstøtteordning
ikke vil kunne bli underlagt en reell evaluering, uten at alternative forsøk på å løse livsklemmefasen samtidig blir utredet og utprøvd. Derfor krever YS gjennomføring av en
parallell og alternativ arbeidstidsreform, som
vil gi et bredere og riktigere evalueringsgrunnlag enn ved vurdering og evaluering av
kontantstøtteordning alene. Det vil være passivt, og dessuten gi lite informasjon, dersom
man nøyer seg med å evaluere kontantstøtten
opp mot dagens statussituasjon. Istedet bør
man gjennomføre en generell arbeidstidsreform for småbarnsforeldre, og bruke denne
reformen som supplerende sammenligningsgrunnlag og referansepunkt.
Som følge av at stadig flere ønsker å kombinere omsorgsoppgaver med deltakelse i yrkeslivet, har mange småbarnsforeldre kommet i en situasjon der tiden har blitt en knapp
faktor. YS er derfor positiv til at Regjeringen
tar opp dette problemet, men vi er meget
skeptiske til de virkemidler som blir foreslått.
YS vil derfor i denne høringsuttalelsen
spesielt fremheve de svake og uheldige sider
ved kontantstøtteordningen, med vekt på selve prinsippet om kontantstøtte, de samfunnsøkonomiske konsekvenser og de likestillingspolitiske føringene og konsekvensene ordningen legger opp til. I tillegg vil vi gi en
nænnere begrunnelse og omtale av YS' forslag om 6-timersdag for småbarnsforeldre. Til
slutt vil vi besvare de spørsmål departementet
har stilt angående den mer praktiske utformingen og gjennomføringen av ordningen.

Hvis kontantstøtteordningen i fremtiden
utvides til også å gjelde barn opp til skolealder, vil det bli vanskelig for personer som benytter seg av ordningen å vende tilbake til arbeidslivet. YS vil derfor støtte ordninger som
knytter mulighetene til heltids- og deltidsomsorg for egne barn til lovfestede permisjonsordninger, slik at veien tilbake til arbeidslivet
er sikret for de som velger å gå ut av arbeidslivet i barnas første leveår. En kontantstøtteordning vil ikke kunne sikre dette.
Etter YS' oppfatning må det være et overordnet mål både i likestillings- og familiepolitikken at kvinner og menn gis like muligheter
til å kombinere omsorgsoppgaver med yrkesdeltakelse. Dagens permisjonsordninger, med
unntak av fedrekvoten, benyttes i størst grad
av kvinner. Dette innebærer at kvinners muligheter på arbeidsmarkedet svekkes. YS er
derfor av den oppfatning at det blir svært viktig å legge opp til ordninger i fremtiden som
gjør at flere menn benytter mer tid sammen
medbarna.
Vi vil derfor be om at Regjeringen igjen ser
på fedres selvstendige opptjeningsrett til permisjon, og at en ser spesielt på de gruppene
som i dag utenfor ordningene med permisjon.
Dersom kontantstøtte i den form den er foreslått blir innført vil det sannsynsligvis føre
til at flere kvinner velger å redusere sin arbeidsinnsats, fordi kvinner gjennomgående
har lavere lønn enn menn. Dette henger nøye
sammen med det store innslaget av deltid
blant kvinner.
Dette vil isolert sett føre til at barna får mer
tid sammen med mor, men vil likevel være et
tilbakeskritt i forhold til hovedmålet om at
menn må ta en større del av omsorgen for barna. Samtidig vil det trolig bli slik at kvinner
med høy utdanning og lønn, og med høye studielån som må betjenes, fortsetter sin yrkesaktivitet, mens kvinner i lavtlønnede og

hardt belastede yrker vil velge å gå ut av arbeidslivet. Dette vil sett fra YS' side være en
meget uheldig utvikling. Det er viktig for likestillingen i samfunnet at kvinner har egen yrkesaktivitet og egen inntekt.
YS vil derfor alternativt til kontantstøtteordningen foreslå ordninger som gjør det mulig for begge foreldrene å styrke samværet
med sine barn i oppveksten. Det familiene
trenger er mer tid og ikke nødvendigvis mer
penger. YS vil i neste punkt vise til sitt arbeide
med en 6-timersreform for småbarnsforeldre.

Heltidsarbeid mer attraktivt
YS' svar på tidsklemmedebatten, og YS' alternativ til kontantstøtten, er en arbeidstidsreform med småbarnsfamiliene som målgruppe: 6-timersdag for foreldre med barn mellom 1 og 5 år.
YS tar sikte på å fremme krav om gradvis
utredning og gradvis gjennomføring av en slik
arbeidstidsreform innen år 2000. En forutsetning for en reform med 6-timersdag for småbarnsforeldre er imidlertid at reformen finansieres av staten. Finansieringen av arbeidstidsreformer av denne typen, med åpenbare
positive effekter for hele samfunnet, må myndighetene ta det finansielle hovedansvar for.
I en fullt utbygd reform ser YS for seg at
alle som har omsorgsansvar for barn i førskolealder har 6-timersdag med full lønnskompensasjon. I utbyggingsfasen av en slik reform bør foreldre til de minste barna prioriteres først. En løpende evaluering av bl.a.
kostnader og erfaringer på arbeidsplassene
må være bestemmende for hvor raskt reformen bør utbygges.
YS legger til grunn en skisse av en arbeidstidsreform som har til hensikt å styrke arbeidstakernes muligheter til å yte sitt beste,
både på arbeid og i familien. Sett i relasjon til
arbeidsgiversidens og myndighetenes vekt-

Llkestllllngspolltlske konsekvenser
Det er etter YS' oppfatning det utbredte ønske
i befolkningen til å kombinere deltakelse i arbeidslivet med omsorgsoppgaver for små
barn som skaper den etterhvert så mye omtalte tidsklemma. YS er derfor av den oppfatning
at reformer som skal gjøre dagens situasjon
for småbarnsforeldre bedre i første omgang
må rettes mot yrkesaktive og andre grupper,
for eksempel studenter, som har en form for
«utearbeid».
Det norske samfunnet er i dag beklageligvis fortsatt preget av ulik verdsetting av kvinners og menns arbeidsinnsasts. Omsorgsoppgavene overfor både barn, syke og eldre er
også knyttet opp mot kvinners yrkesvalg. I dagens situasjon er derfor mange kvinner sysselsatt i lavtlønnsyrker i helse- og sosialsektoren.
I disse sektorene er det dessuten mange som
arbeider deltid, og derigjennom svekkes deres
lønnsmessige incitament til å bli i sektoren
når de blir tilbudt økonomisk kompensasjon
for å være hjemme med barn. YS er med andre ord av den oppfatning at en innføring av
en kontantstøtteordning vil bidra til å reversere den økende kvinnelige yrkesdeltakingen.
Personene som benytter seg av ordningen vil
dessuten gå glipp av viktige opptjeningsår i
folketrygden og i offentlige og private tjenestepensjonsordninger, og mange vil derigjennom forsterke avhengigheten til familiens hovedforsørger ut li vet.

lite oversiktelige konsekvenser for barn, og for små voksne.

www.pdf-arkivet.no (2020)

legging av press-tendensene i arbeidsmarkedet, er det relevant å påpeke at innenfor enkelte kvinnedominerte yrker arbeides det opptil
70 prosent deltid. F.eks. er dette situasjonen
for hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. 6-timersdag for småbarnsforeldre vil gi flere arbeidstakere mulighet til å arbeide i hel stilling. Etter YS' oppfatning vil dette utvilsomt gi et
bedre tilbud av arbeidskraft innenfor sektorer
der mangelen nå er følbar. For myndighetene
er det et vedtatt siktemål å øke tilgangen på
arbeidskraft til omsorgsyrkene. En 6-timersreform vil, i motsetning til kontantstøttereformen, øke mulighetene for at mange kvinner
som i dag går i deltid vil velge heltidsjobb,
med de positive effekter dette vil ha på et
pressetarbeidsmarked.
YS arbeider nå med et notat om de samfunnsøkonomiske og likestillingsmessige aspekter av en 6-timersreform for småbarnsforeldre. Hensikten er skissemessig å utrede et alternativ til regjeringens kontantstøttemodell
med utgangspunkt i småbarnsforeldrenes
udiskutable tidsklemmeproblematikk. Konkret gjøres dette ved å ta utgangspunkt i en
mulig 6-timersdag for småbarnsforeldre, kostnadsberegne dette og i tillegg eventuelt vurdere å knytte en slik 6-timersdag opp til YS' generelle tidskontotankegang og ønske om fleksibelt og individuelt uttak av tidsressurser.
YS vil oversende departementet utredningen så snart denne er ferdig.
J

Kontantstøtten som prinsipp
YS finner løsningen med utbetaling til personer for ikke å benytte seg av et offentlig gode
svært vanskelig å forstå rent prinsipielt. YS
kan ikke se at dette prinsippet tidligere er blitt
brukt i det norske samfunnet. YS finner heller
ikke at denne typen ordninger bør bli vurdert
innenfor andre områder i samfunnet. Ved å
gjennomføre et slikt prinsipp for det offentli-
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man
ges tjenesteproduksjon, vil det snart melde
seg krav fra andre grupper som heller ikke benytter seg av de godene det offentlige produserer. Staten kan på den måten undergrave
sine rolle i samfunnet, der det vil være samfunnets svakeste som vil bli skadelidende. YS
mener at en slik utvikling vil være skadelig
for det norske velferdssamfunnet.
Det kan videre stilles spørsmål ved om
hvor fornuftig det vil være at en ordning som
er ment å styrke barnas oppvekstvilkår og familienes muligheter til å tilbringe mer tid
sammen, ikke er knyttet opp mot samvær med
barna, men at ordningen derimot er knyttet
opp mot fravær av muligheter til samkvem
med andre barn gjennom barnehager. Slik
ordningen er foreslått utformet ;,.v regjeringen, vil ikke barnas beste nødvendigvis være
resultatet. En kan derimot se mulighetene for
en fremvekst av en uregulert omsorgsnæring
uten mulighet for offentlig kontroll og innsyn.
Dette kan også føre til en utstrakt bruk av arbeidskraft som potensielt kan unndra seg beskatning.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser
Den norske økonomien går for tiden svært
godt. Det hevdes fra mange hold at økonomien i dag er overopphetet og at det norske samfunnet igjen står overfor en situasjon hvor etterspØrselspresset kan føre til en ny pris- og
lønnsspiral. Et av de tradisjonelle virkemidlene for å stabilisere nasjonaløkonomien har
vært finanspolitikken.
YS er av den oppfatning at ved å iverksette
en ny og stor reform, som ikke bygger på nøyaktige utredninger, i en slik situasjon kan virke skadelig på samfunnsøkonomien og være
med på å forsterke de presstendensene man
allerede ser i den norske økonomien. Hvis slike reformer noen gang bør iverksettes, bør det
skje i nedgangstider hvor tiltakene virker inn
på en positiv måte på samfunnsøkonomien. I
tillegg til at de offentlige budsjettene økes
gjennom innføring og utvidelse av kontantstøtteordningen og minstepensjonsreformen,
vil innretningen av ordningen forsterke presstendensene i økonomien ved å trekke arbeidskraft ut av arbeidsmarkedet, kanskje
først og fremst innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette kan føre til øket lønnspress innenfor helse- og omsorgssektoren. Dette kan
føre til øket lønnspress innenfor yrkesgrupper
hvor det allerede i dag er knapphet på arbeidskraft og hvor behovet for arbeidskraft ikke vil
være mindre i fremtiden enn i dag, med fare

for betydelige smitteeffekter over på andre yrkesgrupper og avtaleområder.

Barnehageutbyggingen må prioriteres
For at de overordnede mål om likestilling og
muligheter for begge foreldrene til på en likeverdig måte skal kunne delta i arbeidslivet, må
foreldrene ha et godt tilbud om barnepass i den
tiden de er på arbeid. Barnehagene representerer etter YS' oppfatning et godt tilbud for barn
og foreldre. Barnehagepersonalet har utdanning og erfaring som kommer til nytte i deres
og foreldrenes daglige omgang med barna.
Andre omsorgsløsninger som dagmamma eller praktikant vil etter vår mening være et dårligere alternativ for de aller fleste barn.
YS vil derfor understreke at målsettingen
om full barnehagedekning innen år 2000 fortsatt må ligge fast. Samtidig som barnehagekapasiteten økes, må det bli større muligheter
for korttidsplasser i barnehagene. Barnehagenes åpningstider må bli mer fleksible og tilpasses foreldrenes arbeidstid i større grad enn
i dag. YS ser med bekymring på at flere kommuner nå legger til side planer om utbygging
av barnehager i påvente av innføring av kontantstøtten. YS merker seg også at regjeringen
nå har omdefinert sitt mål fra full barnehagedekning til full behovsdekning innen år 2000.
Et mål basert på behovsdekning, etter innføring av en kontantstøtteordning som trolig vil
«tvinge» mange kvinner tilbake til hjeIDIJ).et,
vil etter YS' oppfatning være et mye mindre
ambisiøst mål enn det mål som hittil har vært
rådende i Norge, nemlig full barnehagedekning innen år 2000.
Når kontantstøtten kobles opp mot barnehager med statlig tilskudd vil man komme i en
situasjon hvor barnehager pga. «bortfall av
kontantstøtten» og høy foreldrebetaling blir
cirka 40.000 kroner dyrere enn om en benytter
seg av dagmammaordninger. Mens kontantstøtten vil dekke utgiftene til dagmamma eller
praktikant vil foreldre som benytter seg av
barnehage måtte betale ca. 40.000 kroner pr år
for barnepass. Samtidig vet vi at mange småbarnsforeldre er i en presset økonomisk situasjon, og disse vil se seg om etter alternative
løsninger for barnepass. En konsekvens av
dette vil være at de mange private, oftest foreldredrevne, barnehagene som i dag står for
en stor del av tilbudet, havner i en risikopreget
økonomisk situasjon.
Det gjøres oppmerksom på at dyn økonomiske gevinsten for en familie med barn i barnehage ved å ta barnet ut av barnehagen og

istedet motta kontantstøtte, utgjør omlag kr
72.000,- pr år, fordelt med kr 3.000,- på foreldrebetaling etter skatt og kr 3.000,- i kontantstøtte. I tillegg kommer virkningen av skattefordelen ved å lignes i skatteklasse 2 på kr
6.700,- pr år. For inntekter over kr 249.000
kommer også virkningen av lavere toppskatt.
Totalt sett tilsvarer kontantstøtteordningen for
en to-inntektsfamilie med ett barn i alderen 13 år i barnehage, der far tjener kr 300.000, for
familien en økonomisk gevinst dersom mor
tjener kr 110.000 pr år eller mindre. Med to
kontantstøtteberettigede barn vil «lønnsomhetsgrensen», definert som mors inntekt, øke
betraktelig, til omlag kr 190.000,-.
Barnehagene kan bli et tilbud til barn av
høyt utdannede foreldre med god økonomi og
vil kunne være med på å skape store forskjeller mellom barn, og deres utviklings muligheter. Mange barn har spesielt stort behov for
barnehageplass, det kan være barn med funksjonshemninger, barn som opplever omsorgssvikt med mer. Det er svært viktig at disse barna får tilbud om barnehageplass, og
valget må være reelt på den måten at barnehageplasser ikke blir for dyre.

Praktisk utforming og glennomftrlng
Kontantstøtte bør avkortes i forhold til satsen
for driftstilskuddet.
YS er opptatt av at foreldrene skal kunne
ba 1en mest mulig fleksibel hverdag innenfor
de brdnili.ger som eksisterer. For å ivareta foreldrenes varierende behov for barnehageplas- •
ser er det derfor nødvendig at nye ordninger
ivaretar behovet for fleksibilitet.
Med alternativ b. i høringsutkastet, et forenklet todelt system, vil foreldre som har en
arbeidsdag hvor behovet tilsier en 25 timers
barnehageplass ikke ha rett til kontantstøtte.
Dette kan være det avgjørende moment for at
foreldrene av økonomiske grunner finner å
måtte opprettholde full stilling og dermed
tvinges til en fulltids barnehageplass. Dette vil
i så fall være i strid med regjeringens mål om
at familiene skal prioritere mer tid til barna.
YS anbefaler derfor alternativa. med utbetaling/avkorting av kontantstøtten i tråd med
satsene for driftstilskudd til barnehagene.

samlet oversikt over barn dom har en statlig
støttet barnehageplass.
YS vil understreke at den enkelte barnehage(eier) ikke må påføres utgifter som følge av
at regjeringen krever nye og utvidede rapporteringsrutiner i forbindelse med innføring av
kontantstøtte.

Konklusjon
Kontantstøtten i den form den er foreslått vil
etter YS' oppfatning ikke sikre at en når de
mål regjeringen selv har satt seg. Når det er en
viktig målsetting for regjeringen at barn og
foreldre får mer tid sammen er det for oss
uforståelig at kontantstøtten ikke kobles opp
mot tid. Slik ordningen er foreslått vil den
ikke sikre at foreldrene benytter mer tid til
barna sine. Regjeringen er videre opptatt av å
sikre større valgfrihet for foreldre når det gjelder omsorgsform for sine barn. Slik ordningen er foreslått vil denne valgfriheten ikke bli
reell, den vil faktisk bli dårligere enn den
valgfrihet som en har i dag.
YS anmoder derfor regjeringen å stille reformen i bero inntil saken er skikkelig utredet
og den konjunkturmessige situasjonen er bedre. Vi ber alternativt om en utredning av konsekvensene av en 6-timersdag for småbarnsforeldre og en gradvis innføring av denne reformen innen år 2000, subsidiært parallelt
med en kontantstøttereform, som en prøveordning innenfor avgrensede sektorer av arbeidslivet. ~or e.lalempel i ....,_. -

sosialsektoren.

_ , - _ OJr

·

Bjørn Tore Stølen, avdelingsleder, og Hege
Herø, rådgiver, har signert uttalelsen.

Valg av admlnlstrasJonsmodell
YS finner alternativ c som det mest hensiktsmessige. Modellen innebærer at trygdekontorene står for utregning og utbetaling av kontantstøtten til den enkelte og at kommunen eller den enkelte barnehage(eier) utarbeider en

Dyre krav fra Rikstrygdeverket
Rikstrygdeverket gjør det ikke lettere for regjeringen å samle troppene om kontantstøtteordningen. 106
millioner kroner i administrative
utgifter de første tre årene. 177 årsverk for å etablere ordningen. De
første utbetalingene forsinkes til
senhøstes i år - i beste fall.
Rikstrygdeverkets beregninger
framkommer i etatens høringsnotat.
Årlige faste administrasjonsutgifter, som inkluderer 45 nye årsverk,
beregnes til 33 millioner kroner etter at ordningen er etablert. Det er
ikke bare å vedta en kontantstøttereform. Rikstrygdeverket har satt
fram en liste over ting som må være
på plass før en krone betales ut:

- Rundskriv utarbeides, trykkes og
distribueres .
- Brosjyre utarbeides og trykkes.
- Eventuelle blanketter i forbindelse med meldingsgang mellom barnehageeiere og trygdekontorene
må utarbeides .
- Standardbrev utvikles, trykkes og
distribueres.
- Ny edb-rutine utvikles, testes og
distribueres.
- Brukerhåndbok utarbeids, trykkes og distribueres.
- System for at trygdekontorene
kan kontrollere størrelsen av kontantstøtte med eventuell barnehageplass med statsstøtte, må foreligge.

- Opplæring i nytt edb-system og
nye regler må gjennomføres.
- Informasjonstiltak rettet mot de
enkelte foreldre med barn i aktuell
aldersgruppe må iverksettes.
- Statsannonse og eventuell tv-spot
må lages .
- Faktisk og detaljert arbeidsfordeling må avklares mellom trygdeetaten og kommunene blant annet i
forbindelse med eventuell utferdigelse av bekreftelse på at søkeren
ikke benytter barnehagetilbud med
statlig støtte.
- Det må avklares hvilke kontrolltiltak som må iverksettes, hvor ofte
de skal gjennomføres, og hvordan
de skal gjennomføres.

Rikstrygdeverket ønsker også avklaring av en del andre forhold,
som faktisk vil innskjerpe kravene
til kontantstøttemottakerne. Blant
annet spør RTV om hvilke tilknytningsregler mottakere skal ha til
Norge: Det må for eksempel tas
stilling til om barnet må være bosatt og/eller oppholde seg i Norge,
om retten til støtte skal inntre med
det samme barnet kommer til Norge, om retten til stønad skal gjelde
ved utenlandsopphold og om retten
skal være avhengig av om forsørgeren er skattepliktig til Norge.»
Videre bes om en avklaring med
hensyn til barn til ansatte ved utenlandske ambassader i Norge, barn
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som oppholder seg i institusjon og
fosterbarn. Og endelig spør RTV
om mor eller far skal få kontantstøtten utbetalt - eller om de skal få
halvparten hver, blant annet med
hensyn på situasjonen etter samlivsbrudd.
Dersom Barne- og familiedepartementets egne beregninger slår til,
kan trygdeetaten får hele 68.000
saker til behandling i år. Kanskje
den første kontantstøtteutbetalingen blir julepresang i år? - Og hvordan har mottakerne hatt det økonomisk mens de ventet?
MAJ

LINDHOLT
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Hverda slivsperspe
I anledning Rød Valgallianse sitt Sosialismestevne
bringer Opprør her et utdrag fra Kjersti Ericssons
klassiske bok Den Flerstemmige Revolusjon som
studiematriell. Ericsson hevder at kvinners «gratisarbeid» fungerer som en buffer mot en økonomisk
Dette betyr sjølsagt ikke at markedsøkonomi eller planøkonomi er ett fett for kvinner.
Innafor en planøkonomi er det mulig å ivareta
kvinners interess~r, forutsatt at de er synlige og
harmakt.
Kvinner tråkler ihop hverdagslivet, og de
bruker seg sjøl og tida si som buffere mot et
samfunn som ikke er organisert for å ivareta
· folks hverdagsbehov. Kvinner er de fremste
konsekvensekspertene. En plan som virkelig
skal tjene kvinnene, må ta utgangspunkt i et
allsidig hverdagslivsperspektiv. Hvis ikke, kan
nødvendige og viktige endringer komme til å
skje på kvinnenes bekostning. Jeg har tidligere
skrevet at et sentralt, overordna mål under sosialismen må være å legge om til en lav-energi,
lav-ressurs-økonomi. I Norge står husholdningene for ca. 30 % av energiforbruket. En
plan for energisparing med et tradisjonelt utgangspunkt, der menn og produksjon er det
synlige, kvinner og husarbeid det usynlige,
kunne lett komme til å prioritere viktige produksjonsbedrifter på topp, mens husholdningsartikler, vaskemaskiner, og oppvaskmaskiner i
private hjem kom på bånn. Dersom planen
mangler kvinne- og hverdagslivsperspektiv, vil
det kvinnearbeidet som må settes i stedet for
husholdningsmaskinene være et ikke-problem.
Zimmerman setter fingeren på dette når hun
sier:
Kvinners rolle i praktisk talt alle samfunn er å
være salderingspost. Hun skal løse de oppgavene det ikke er lønnsomt å gjøre til varer på et
marked, eller som ikke er «viktige» nok til å
puttes inn i en plan. Dette kan illustreres gjennom et tilsynelatende paradoks: I kapitalistiske
land er det slik at jo større spillerom markedskreftene får, jo verre går det ut over kvinnene.
(Se for eksempel Else Skjønsbergs rapport
«Om kvinner og EF», som blant annet tar opp
hva EFs «fire friheter» vil bety for kvinner). I
sosialistiske land har derimot overdrevne restriksjoner på markedet ofte gått mot kvinners
interesser. Alec Nove beskriver hvordan det
oppsto sterk mangel på forbruksvarer i Sovjet i
den første fem-årsplans-perioden. Dette var en
periode da den kvinnelige sysselsettinga økte
sterkt, noe som gjorde at kvinnene ikke kunne
drive hjemmeproduksjon i samme utstrekning
som før. Samtidig ble mange private småbedrifter og verksteder, som hadde produsert forbruksvarer, stengt. Samme tendens beskriver
Hilda Scott fra etterkrigstidas Tsjekkoslovakia.
Kampen for å skaffe nødvendige forbruksvarer
til familien ble ikke lettere av at utendørsmarkedene, der småbøndene tidligere hadde solgt
produktene sine, ble avviklet.
Uttrykk for det samme
Dette tilsynelatende paradokset: at privatisering truer kvinnene under kapitalismen, mens
en viss privatisering ser ut til å tjene kvinnene
under sosialismen, er uttrykk for samme
grunnleggende forhold: at kvinner ikke har hatt
makt i noen av de to samfunnssystemene. Under kapitalismen er ikke kvinner et kjøpekraftig marked. Det er gjennom å utgjøre et kjøpekraftig marked at behovene dine blir synlige og
påvirker investeringer og produksjon under kapitalismen. Under sosialismen er ikke kvinners
behov blitt prioritert i de store, sentrale planene. Kvinner har ikke hatt makt i stat og parti, og
dermed er de og behovene deres usynlige der
de viktige politiske prioriteringene foretas.

«Det er noen som fordømmer energikrevende ny tekno
logi og hevder at vi må tilbake til den tida da vi klarte oss
sjøl, gjennom alternativ teknologi. I virkeligheten har
sjølsagt «den tida da vi klarte oss sjøl» aldri eksistert: fa
milienettverk, markedstjenester, tjenere og støttesyste
mer i lokalsamfunnet gjorde det mulig for folk å overle
ve uten energikrevende teknologi. Å prøve det samme nå
ville ikke bare kreve bruk av alternative, fornybare ener
giressurser, noe som både er mulig og tiltrekkende, men
også utvikling av en helt annen husholdningsteknologi
og helt andre sosiale strukturer, noe som er høyst usann
synlig.
Dessverre er det slik at de fleste tilhengere av
«riktig teknologi» (definert som desentralisert, i liten
skala, lav-kostnad, og med lite bruk av fossilt brensel)
vil erstatte olje med kvinneenergi. Å kreve at kvinner
skal være hjemme og bake brød, dyrke grønnsaker, sylte
eller sy isolerende gardiner for å overleve er absurd. Li
kevel er det sjelden slik at de som kritiserer mikrobølge
ovner eller fordømmer tørketromler melder seg frivillig
til å overta ansvaret for å lage mat eller henge klærne på
snora for en familie på fem. »

Det finnes antakelig en rekke områder der
det kan være fristende å gjennomføre ressurssparing ved økt bruk av den usynlige, og derfor
uendelige ressursen som kvinners gratisarbeid
utgjør. Men fra hverdagslivsperspektiv, og fra
kvinneperspektiv, er kvinners gratisarbeid i aller høyeste grad synlig. Ut fra et slikt perspektiv kan det å redusere kvinners slit formuleres
som et problem som krever en samfunnsmessig løsning innafor planens rammer. For det
finnes andre alternativer enn hver kvinne sin
mikrobølgeovn og tørketrommel på den ene
sida, og hver kvinne som brødbaker, sylter,
grønnsakdyrker og sydame på den andre. Det
er bare så lenge den isolerte kjernefamilien ses
på som en selvfølge, med kvinnen som hovedansvarlig for hus- og omsorgsarbeid, at valget
står slik.
Strategi for et nytt samfunn
Det er særlig to punkter som er viktige når det
gjelder å utforme en strategi og en plan og som

tjener kvinnene:
1) Strategien for kampen, og for utviklinga
av det nye samfunnet, må se gratisarbeidet, og
den indirekte utbyttinga. Det må være en strategi som både omfatter den virksomheten som
foregår i det vi har vært vant til å kalle arbeidsli vet, og den virksomheten som foregår i det vi
har vært vant til å kalle hjem og privatliv, og
som ser disse i sammenheng.
Den direkte utbyttinga i produksjonen oppheves ikke ved å «fjerne» produksjonen. Den
oppheves ved at arbeiderne får kontroll over
produksjonsmidlene, arbeidsprosessen og arbeidsresultatet. På samme vis betyr det å oppheve den indirekte utbyttinga ikke nødvendigvis å oppheve reproduksjonsoppgavene. Den
indirekte utbyttinga skjer nettopp ved at en del
av det arbeidet som er nødvendig for å skape et
overskudd i produksjonen, skjer «utafor» produksjonen - i en annen sfære, i hjemmet, underordna, privatisert og usynliggjort. En ny
sarnfunnsorgansering må fjerne dette skillet
mellom «utafoD> og «innafor» - og gjøre alt til
likeverdig, menneskelig arbeid som er nødvendig for at folk skal leve og utfolde seg. Og
kvinner må ha makt i utforminga av denne nye,
helhetlige samfun,nsorganiseringa.
2) Strategien for kampen, og for det nye
samfunnet, må se kvinner som sjølstendige personer, ikke som vedheng til en familie eller et
hushold. Siden familieinstitusjonen tjener som
en slags hjørnestein i kvinneundertrykkinga,
vil en sti;ategi som tar maktforholda og arbeidsfordelinga i familien for gitt, ikke kunne endre
kvinners situasjon grunnleggende. Ofte vil den
tvert imot gjøre den verre. Dette har blant annet. skjedd når tidligere felleseid landsbyjord,
som kvinnebøndene har hatt hevd på å bruke,
er blitt stykka opp og gjort til privateiendom.
Mannen i familien er blitt stående som eieren.
Ved at kvinnene er blitt behandla som et vedheng til familien, er de blitt fratatt sin tidligere
rett til jorda.
Disse to punktene kan ikke oppfylles dersom kvinnene ses på som ei «spesiell, sosial
gruppe» med sine særkrav som ikke innvirker
synderlig på den helhetlige strategien. I virkeligheten dreier det seg om avgjørende politiske
valg som krever at en ser mange nivåer i sammenheng. Valg av hovedlinje for den økonomiske strategien har virkninger for kvinners
dagligliv som beslutningstakerne (som regel
menn) sjelden forstår eller bryr seg om. Her er
noen eksempler på hvordan forhold som oftest
oppfattes kjønnsnøytralt, berører punktene
ovenfor:
Eksport eller sjølberging
Ett grunnleggende valg er om en skal satse på
ei økonomisk utvikling gjennom integrering i
verdensmarkedet, og stor vekt på eksport, eller
om en skal satse på en produksjon som først og
fremst er innretta på den egne befolkninga.
Den typen økonomisk aktivitet som svært
mange kvinner i den 3. verden driver, nemlig
sjølbergingsjordbruk for eget og familiens behov, er uten verdi og uten interesse i et eksportperspektiv. Den er nærmest usynlig. Som Vandana Shiva skriver: For verdensbanken og liknende organisasjoner er ikke sjølberging
økonomisk aktivitet. Det usynlige ved kvinnenes aktivitet smitter over på jorda deres, som
blir oppfattet som «øde». De indiske landsbykvinnene brukte almenningene, s~m ofte var til-
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ktivo kvinnemakt
struktur der det blir tatt mer hensyn til en sentralt
diktert plan eller de pengesterkes lommebøker
enn grunnleggende behov. Hun tar også opp spørsmålet om hvordan et kvinne- og hverdagsperspektiv kan bli en sentral del av revolusjonær tenkning.
vokst med blandingsskog, på en allsidig måte
for å dekke daglige behov: Her hentet de både
frukt og spiselige planter, bygningsmaterialer,
brensel og medisinske urter. Det administrative
ordet for «almenning» er nettopp «ødemark»,
et uttrykk arvet fra kolonitida:
«Den koloniale definisjonen av ødemark hadde ikke noe
å gjøre med jordbunnens biologiske produktivitet, men
med dens inntektsgivende muligheter: ødemark var jord
som ikke ga noe utbytte fordi den ikke var oppdyrket.»

Almenningene er «øde» for dem som ser
naturressurser som kilde til varer og profitt. Nå
blir «ødemarka» tatt og tilplantet med ulike typer cash crops eller tømmer for salg og eksport.
Den ensidige satsinga på «moderne» avlinger
som ofte ikke er tilpasset naturgrunnlaget, forvandler i mange tilfeller områdene til virkelig
ødemark. Og lokalbefolkninga, særlig kvinnene, mister en helt nødvendig del av livsgrunnlaget.
En eksportrettet vekststrategi som innebærer sterkere integrering i verdensmarkedet, er
antakelig det dårligst mulige utgangspunktet
for å synliggjøre kvinners arbeid, og for å se
lønnsarbeidet og den ubetalte sektoren i sammenheng. Ressursene kanaliseres vekk fra
kvinnene·og over i eksportrettet, markedsrettet

virksomhet. Dette gjelder ikke bare for den 3.
verden. Også i land av Norges type vil err økonomisk politikk med stor vekt på å «øke konkurranseevnen» og «internasjonalisere økonomien» ramme kvinner spesielt. En slik politikk
vil vanligvis gå på bekostning av oppbygging
av offentlige velferdstilbud. Og når offentlige
velferdstilbud mangler, finnes det bare en ting
å sette i stedet: Ubetalt kvinnearbeid. I tråd
med dette opererer ei stortingsmelding om helsepolitikk med begrepet «omsorgspotensiale»:
Antall kvinner i alderen 45 - 59 år pr. 1000 eldre. (St.meld.nr. 41, 1987 - 88)
Utviklig av industri
Et annet av de «store» valgene av hovedretning, er forholdet mellom oppbygging av tungog lettindustri. Jeg har allerede nevnt den stalinske strategien med forsert oppbygging av
tungindustrien på bekostning av alt annet. Denne strategien ble seinere kopiert av/påtvunget
de øst-europeiske landa. Det kan ha vært tungtveiende grunner til en slik strategi i den konkrete, historiske situasjonen Sovjet sto overfor.
En slik tungtveiende grunn var muligheten til å
stå imot et angrep fra Nazi-Tyskland. Men det
var definitivt ikke en strategi som rettet seg
mot den indirekte utbyttinga av kvinnenes gratisarbeid. Tvert imot, den forutsatte, og bygde
på, denne utbyttinga. Også i India har staten
forsøkt å satse planmessig på tungindustrien.
India er ikke et sosialistisk land. Men også her
har satsinga på tungindustri fått negative konsekvenser for kvinnene. Raj beskriver hvordan: Statens linje var å konsentrere offentlige
investeringer om en planlagt oppbygging av
tungindustrien. Forbruksvarer måtte dermed
produseres i det Raj kaller den «uorganiserte»
sektoren, og som delvis er det sarnrne jeg tidligere har kalt den «uformelle» sektoren. Men
det dreier seg også om småbedrifter litt i «utkanten» av produksjonslivet. Disse småbedriftene unngår fagorganisering og berøres lite av
arbeidervernlovgivning. De unndrar seg en del
skatter og trenger ikke konsesjon. Disse småbedriftene ansetter blant annet kvinner som
produserer varer hjemme, for stykkpris, i stil
med manufakturen i kapitalismens barndom.

Slike produksjonsformer er bevisst tatt i bruk
for å kunne konsentrere de store midlene på
den tungindustrielle satsinga. Kvinnenes
skjebne er uløselig knyttet til denne utviklingsmodellen, sier Raj. Deres samfunnsmessige stilling gjør de har små muligheter i den
«organiserte» sektoren, for eksempel. i storindustrien. Kvinners behov for inntekt, og for å
dekke reine livsnødvendigheter driver dem
inn i den eneste sektoren som tar imot dem.
Her har vekta på tungindustrien ikke bare
fryst fast eller økt den indirekte utbyttinga av
det ubetalte arbeidet. Den valgte strategien
har også skapt to økonomiske sektorer, med
radikalt forskjellige lønns- og arbeidsforhold.
Kvinnene er blitt et ekstrautbytta underproletariat uten rettigheter.
Hvem skal eie jorda?
Et av de store spørsmålene i mange 3. verdenland, er behovet for jordreform. Halvføydale
godseiere og store kapitalister eier og kontrollerer mesteparten av jorda. Den store massen
av jordløse bønder lever i fattigdom og nød.
Dette er også et omfattende økologisk problem: De jordløse bøndene har ofte ikke annet
valg enn å gå løs på skogen og rydde den for å
skaffe seg litt ny jord. Sison beskriver denne
prosessen for Filippinenes vedkommende. På
slutten av 60-tallet var alle landområder der
det var mulig å drive jordbruk, utnytta. Etterhvert som de fattige nyrydningsbøndene skaffet seg ny jord, kom de rike etter og slo jorda
under seg. Slik ble de jordløse bøndene og de
nasjonale minoritetene forfulgt inn i de fjerneste avkrokene og opp langs fjellsidene. Nyrydning av fritt land var ikke lenger en utvei for
fattigbøndene. Sison nevner ikke de økologiske virkningene av dette. Men store deler av Filippinenes skogsområder er nå rasert, av denne
og andre grunner.
Men jordreform er heller ikke et kjønnsnøytralt spørsmål. Dankelmann og Davidson skriver:
«Mange av de som er blitt fratalljorda på grunn av øken
de konsentrasjon i eierforhold, er kvinner og barna deres.
Kvinner eier bare en prosent av jorda på kloden. Like
vel produserer de mer enn halvparten av verdens mat og i land med matmangel er prosenten enda høyere.
Kvinner produserer mer enn 80 % av maten i Afrika

...

kan neppe avskaffes uten at kvinnene sjøl får
jord. Så lenge «familie» eller «hushold» utgjør
den enheten økonomiske tiltak rettes mot, vil
de patriarkalske maktforholda opprettholdes.
At kampen for egen jord står på kvinnenes
dagsorden, og at den møter motstand, ikke bare
fra godseierne, men også fra deres egne menn,
viser et eksempel fra landsbyen Sunara i Indias
fattigste delstat, Bihar. Siri Jensen besøkte
landsbyen i september 1990, og deltok i en diskusjon med landsbyboerne. Jordeierne var blitt
drevet vekk fra områdene rundt landsbyen. Da
kvinnene ble spurt om de hadde fått tildelt jord,
svarte de at de ikke hadde fått jord i sitt eget
navn, enda de hadde deltatt i kampen. Dette var
det viktigste kriteriet for tildeling av jord. En
kvinne sa at grunnen til at de ikke fikk jord, var
at mennene trodde kona ville gå fra dem hvis
hun disponerte egen jord. Dette ble bekreftet
av en mann seinere i diskusjonen.

sør for Sahara, 50 - 60 % av Asias mal, 46 % i del kari
biske området, 31 % i Nord-Afrika og Midt-Østen og
mer enn 30 % i Latin-Amerika.»

Hva så om en jordreform ble gjennomført
med utgangspunkt i familier eller hushold? Det
ville i praksis bety at jorda ble mannens eiendom. Menn og kvinner prioriterer forskjellig.
Whitehead refererer den vanlige oppfatninga
blant Kusasi-folket i Ghana: «Kvinner dyrker
jordnøtter for å kunne fø ungene sine i sultperioder. Menn dyrker jorda for å få kontanter.»
Dette er ikke enestående for Kusasi-folket. På
Elfenbenskysten ble det mangel på grunnleggende matprodukter etter at regjeringa oppfordret mennene til å dyrke eksport-avlinger. Det
skyldtes at en del av den beste jorda, der kvinnene tidligere hadde dyrket mat, ble tatt av ektemennene deres til cash crops. Konene måtte
dessuten bruke mye av tida si til å arbeide på
mennenes åkre. Noe av det samme skjedde i
Malawi. En jordreform som ikke tar utgangspunkt i at kvinner er sjølstendige personer, men
behandler dem som vedheng til en familie eller
et hushold, vil i beste fall bety en del vis forbedring for kvinner og barn. Men sulten og nøden

Kompensasjon eller nytt mønster?
Eksemplene ovenfor illustrerer at en strategi
som behandler kvinner som en «spesiell sosial
gruppe» med en del rettferdige delkrav, er
dømt til å mislykkes. Gjennom en slik strategi
kan en verken oppnå full kvinnefrigjøring, eller nå de overordna målene til revolusjonære
bevegelser: Slutt på materiell og sosial nød.
Slutt på alle klasseskiller. En jordreform som
overser kvinnene, vil ikke avskaffe sulten. En
teknologisk utvikling som overser kvinnene,
vil skape nye klasseskiller. Kvinneperspektivet
må bygges inn som et grunnpremiss i strategien. Det gjøres ikke· ved å klaske på noen nye
elementer her og der. Hele byggverket må forandres fra bånn.
Kompensasjon eller nytt mønster ?
Produksjon og reproduksjon må ses i sammenheng, og familien som sarnfunnsinstitusjon og kvinnens plass i den kan ikke tas for
gitt. Sjøl vidtgående, lovfestete rettigheter er til
begrenset nytte for kvinner dersom de ikke en-
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drer strukturen: Skillet mellom produksjon og at det er mulig å bruke de rettighetene loven gir
reproduksjon, der reproduksjon er knyttet til foreldrene. Og fagforeningene interesserer seg
kvinner og underordnet produksjonens krav. lite for slike spørsmål.
Karin Widerberg viser dette klart i en studie av
Hovedfeilen ved reformene, sier Widerberg,
hvordan det svenske lovverkets regler og ret- er nettopp at de ser på kvinners problemer med
tigheter knyttet til svanger- og foreldreskap, å kombinere lønnsarbeid og barneomsorg som
fungerer i praksis. I hovedtrekk er reglene slik: et individuelt problem. Det som trengs, er en
Foreldre som har vært i arbeid de siste 6 måne- helt annen type reform - reformer som endrer
dene før de går i permisjon, har rett til full tids de materielle betingelsene. Det blir et spørsmål
permisjon til barnet er 18 måneder gammelt om sosial organisering basert på de to mennes(12 måneder betalt, 3 måneder med redusert kelige funksjonene produksjon og reprodukbetaling). De har også rett til redusert arbeids- _sjon.
tid (til 6 timer, uten lønnskompensasjon) til
«Kompensasjonsmodellen» - å gi kvinner
barnet er 8 år. Videre har de rett til 60 dagers rettigheter som skal kompensere for at det
betalt fravær i året ved barns sykdom til barnet mønsteret samfunnet er organisert etter, ikke
er 12 år.
passer for dem, kan aldri bli noen virkelig løsStatistikken viser at det i all hovedsak er ning. Mønsteret må forandres. For det er der
kvinner som bruker disse rettighetene. I 1986 kvinneundertrykkinga ligger innebygd. Dette
sto menn for bare 6 % av de samlete betalte for- er ikke spesielt for kvinneundertrykking, men
eldrepermisjonsdagene som ble tatt ut i Sveri- gjelder alle de store undertrykkingsforholdene
ge. Men Widerbergs undersøkelser på 3 ulike i samfunnet.
arbeidsplasser avslørte at flere av rettighetene
Altså trengs det et nytt mønster for samvar mer formelle enn reile også for kvinner. funnsorganisering, der produksjon og reproKvinner som ønsket å bruke retten til redusert duksjon er vevd sammen på en ny måte. Hvorarbeidstid, måtte i mange tilfeller gå over på dan skulle det være ? Det er vanskelig å tenke
mer ubekvem arbeidstid, eller i andre typer stil- seg, fordi det er så annerledes enn det mønstelinger. Noen ganger opplevde de at redusert ar- ret vi kjenner. Samtidig bryter skillet mellom
beidstid ikke betydde redusert arbeidsmengde. produksjon og reproduksjon opp livet vårt, og
Og det hendte de ble plassert i en «pool» med særlig kvinners liv, på en måte som vi må kjemarbeidskraft som ble satt inn der det for øye- pe med hver eneste dag. Igjen blir det hver enblikket var størst behov. Ble det innskrenkning- kelt kvinnes individuelle oppgave å knytte verer på arbeidsplassen, var det gjeme arbeiderne i den sammen i hverdagen.
«pool'en» som ble sparket først. Å være borte
på grunn av barns sjukdom var heller ikke lett,
siden det ofte gikk ut over arbeidskameratene. Et nytt hverdagsliv
Ragnhild Hoem foretar det tankeeksperimentet
Widerberg oppsummerer funnene slik:
~Gjennomgangstemaet i beskrivelsene fra de ulike ar
å snu opp ned på forholdet mellom produksjon
beidsplassene er at reformene fungerer så lenge kvinne
og reproduksjon, slik vi kjenner det fra vårt
ne ikke gjør bruk av dem. Men hvis kvinnene bruker
samfunn. Hun påpeker at den kapitalistiske vadem, forverres arbeidssituasjonen deres. Dette vet de, og
reproduksjonen stiller en serie med krav til arbeidskrafta som betyr en rekke oppgaver, både
det er derfor de de gjør så begrenset bruk av rettighetene
for «privatsfæren» og «det offentlige» . Arsine. De bruker dem bare når de er tvunget til det. Det er
en myte å snakke om foreldre med små barn. Det finnes
beidskraft av en bestemt kvalitet skal skapes,
bare mødre med små barn - de er de eneste som i virkeog den arbeidskrafta den kapitalistiske vareligheten har små barn i dag. »
produksjonen av ulike grunner ikke vil ha, må
Widerberg peker på at den svenske lovgiv- sørges for/oppbevares/ behandles. Men kostnaninga rundt foreldrepermisjon har tatt utgangs- dene med å skape den foretrukne typen arpunkt i den konflikten som oppstår på grunn av beidskraft, og å sørge for resten, kommer ikke
skillet mellom produksjon og reproduksjon, til syne i bedriftenes kostnadsregnskap. Hoem
der «mannen som norm» ligger bak organise- siterer fra Stortingsmelding 75 - Langtidsproringa av lønnsarbeidet. Lovgivninga skal gjøre grammet 1978 - 1981, der det heter at arbeid
det lettere for «den svake part», det vil si kvin- for alle er et mål. Men langtidsprogrammet sier
nen, å leve med dette mønsteret.
samtidig at det foregår en viss utestengning fra
arbeidslivet. Særlig eldre, men også andre aldersgrupper utsettes for dette. Ofte må det stilKollektive løsninger
les bestemte krav til utdanning, yrkeserfaring,
Premisset som ligger til grunn for måten det arbeidsførhet, innsatsevne, alder o.a. for å løse
hele fungerer på, er dette: Når en kvinne i de mange krevende arbeidsoppgavene i samlønnsarbeid velger å får barn, er det et individu- funnet. Ny teknologi og endringer i sammenelt valg og en individuell handling. Det er ikke setninga av etterspØrselen gjør også at kravene
noe som angår kollektivet samlet, det angår stadig endres. Og meldinga konkluderer:
bare en og en kvinne av gangen. Arbeidslivet er «Slike krav faller ikke alltid sammen med den
ikke organisert slik at det tar hensyn til at små enkeltes forutsetninger» .
barn finnes. Arbeim ,.,iv~.ne har ingen forplikMen, sier Hoem, tenk om vi så det omvendt?
telser til å organisere arbeidsbetingel8ene slik Tenk om vi så folks forutsetninger som det

grunnleggende, og at produksjonens oppgave passiviserer og umyndiggjør. På den andre sida
var å tilpasse seg disse? Da ville bedriftene · påstås det, uten problematisering, at velferdsvære mer eller mindre egnet ettersom de var i staten er «for dyr». Dermed er det behov for anstand til å dra nytte av det arbeidskrafttilbudet dre typer løsninger for å dekke behov som « det
som faktisk fantes på et sted. Og de ville ha be- offentlige ikke har kapasitet til å yte». Da er lohov for hjelp til omlegging av produksjonsfor- kalt «samvirke» en god ide, der folk sjøl går
mene dersom de ikke kunne tilfredsstille ar- sammen og ordner opp. Og lista over hvilke
beidstakernes krav om en arbeidsplass som områder utredninga utpeker som velegnet for
passet deres forutsetninger. Når det gjelder slikt samvirke, kommer ikke som noen overlønnsomhetsbetraktninger, måtte en spØrre seg raskelse:
hvordan forholdet var mellom den arbeidsinn- - barneomsorg, i form av barnehager, arbeidssatsen som ble gjort i bedriften, og de helhetli- stuer, fritidsklubber og fritidssentra
ge. reproduksjonskostnadene. Dette måtte også - eldreomsorg, i form av hjemmehjelp, hjemomfatte kostnadene med å oppdra, lære opp og mesykepleie, transport, matombringelse, ærensørge for dem som ikke kan være i arbeid på der, rengjøring, telefonvakt og fritidsvirksomgrunn av «produksjonens krav». Hoem spør: het
Hvilke produksjonsformer er samfunnsøkono- - servicehus med felles matlaging og innkjøp
misk lønnsomme om en sammenholder ar- for folk i yrkeslivet
beidsinnsatsen med det den forutsetter av - behandlingskollektiv for stoffmisbrukere
grunnlagsinvesteringer og oppfølging ?
- kollektiv for psykisk utviklingshemmede
Den tverrvitenskapelige, nordiske kvinne- - grendehus, byqelshus o.l. med ulike aktiviteforskergruppen «Det nye hverdagslivet» har ter i lokalsamfunnet
også vært opptatt av hvordan hverdagslivet kan
Problemet er sjølsagt at når dette defineres
organiseres mer på kvinners premisser. De øn- ut som et samfunnsmessig ansvar, («det offentsker seg en større nærhet mellom hverdagens lige har ikke kapasitet»), så blir det heller ikke
ulike funksjoner: lønnsarbeid, omsorg og bo- prioritert med ressurser. Og lokalbefolkninga
lig, mellom produksjon og reproduksjon, og får ingen makt til å bestemme premissene for
mellom ulike aldersgrupper. Tarja Cronberg samfunnsutviklinga. De skal bare ta seg av proforklarer:
blemene den skaper. «Makta vandrer sentralt
«Det nye hverdagslivet er en ny mdte 11 organisere det
og ansvaret vandrer lokalt, og de ser hverandre
nødvendige arbeidet, i første omgang det reproduktive
ikke igjen,» er det blitt sagt. Og det skal ikke
arbeidet men seinere også lønnsarbeidet, som nye samar
mye fantasi til for å se at det i hovedsak blir
beidsformer lokalt. Derfor kreves en ny lokal arena, som
kvinnene som skal stå for den lokale samvirkeforskerne har kalt ~meUomnivået». Dette uttrykker nivå
aktiviteten.
ets plassering meUom det private og det offentlige, mel
Ei slik utvikling kan også komme til å skje
lom samfunnet og den stadig mindre og mindre hushold
under sosialismen. I verste fall kan også overningen.»
føring av en del produksjonsoppgaver til det
Siden mellomnivået ikke finnes, må oppga- «mellomnivået» Cronberg og andre snakker
ver overføres dit, sier Cronberg. Det er ikke om, forsterke denne tendensen. Både i planøbare snakk om omsorgsoppgaver, men også konomier og i planøkonomiske innslag i andre
oppgaver fra produksjonen. Avhengig av loka- samfunn (se Rajs eksempel fra India ovenfor)
le forhold kan det skapes forskjellige typer er det tungindustrien som er blitt prioritert. Promellomnivåer med med ulikt økonomisk fun- duksjonen av forbruksvarer som er viktige for
dament. Et sentralt poeng ved «mellomnivået» folks dagli gli v, har kommet i annen rekke. Hvis
er at det gir omsorgsrasjonaliteten et større gyl- «mellomnivået» får større ansvar for produkdighetsområde enn den enkelte familie- hus- sjonen av dagligvarer, kan det bety ytterligere
holdning, og at det betyr en ny organisasjons- nedprioritering i praksis.
form med et videre samfunnsmessig perspekHverdagslivsperspektivet må inn i planlegtiv.
ginga dersom plan og samfunnsorganisering
Tankene fra forskergruppa «Det nye hver- skal være innrettet på å dekke folks behov, slik
dagslivet» har mye til felles med ideer Siri Jen- de oppleves i dagliglivet. Dette er særlig viktig
sen har kastet fram fra et klart politiskutgangs- for kvinner, som lever et liv som buffer og salpunkt. Tenk dere et samfunn der kvinnearbei- deringspost. Det springende punktet er om
deren er det typiske, hun som har ett bein i hverdagslivsperspektivet legger premissene
omsorgsarbeidet og ett bein i produksjonen, for den helhetlige samfunnsutviklinga. En
sier Siri Jensen. I sosialistiske tradisjon har det hverdagslivsorganisering på lokalplan som
vært vanlig å tenke at kvinnene må bli som fungerer som storsamfunnets «søplekasse» vil
menn for å bli frigjort. Men det går an å tenke neppe bety noen forbedring, men kanskje gjøre
omvendt- at kvinnene er det «normale». Den vondt verre.
doble posisjonen som ubetalt omsorgsarbeider
på den ene sida og lønnsarbeider på den andre, LITfERATUR:
er i dagens samfunn en byrde. Men under andre Cronenberg, Tarja: Det intelligenta hemmet. Kampen om varforhold kan en slik forankring i ulike typer opp- dagslivets teknologisering. I Haksaa \ Beatrice & Vie
gaver danne utgangspunkt, både for et rikt og stad, Else: I pose og sekk. Framtidsbi/der. Oslo 1990.
allsidig liv for den enkelte, og for en samfunns- Dankelmann, Irene & Davidson, Joan: Women and Environ
organisering som hever noen av de skillene vi ment in the third world, Alliance for the Fu ture. London
lider under i dag, og som gir folk flest mer makt 1988.
over eget dagligliv. Hvis en tenker på kvinnene Hoem, Ragnhild: Privatsfæren som salderingspost i den of
som «det normale» blir behovet for en ny, hel- fentlige politikk. I Tidsskrift for Samtidsforskning nr. 4,
hetlig organisering av produksjon og reproduk- 1979.
sjon, et nytt mønster, synlig. Hvis en tenker på Jensen, Siri: Mindrejobb, merarbeid. I Røde Fane nr. I
mannen som «det normale», havner en lett i 1990.
den posisjonen Widerberg beskriver: Mønste- Jensen, Siri: Kvinnekrav i Bihar. I Klassekampen 12/12 1990
ret bevares, mens kvinnen må nøye seg med Nodenstam, Lasse: Fillipineneforan Økologisk katastrofe.Kr
onikk i Klassekampen 2 1/3 1991
kompensasjon for ubekvemt kjønn.
Rai, Maithreyi Krishna: Women and Development. The lndi

an Experience. Bombay 1988

Mellomnivåets funksjon
Et nytt forhold mellom produksjon og reproduksjon forutsetter at reproduksjonen ikke fortsetter å være en slags «søplekasse» for uløste
og uprioriterte oppgaver fra «viktigere» samfunnssektorer. Da hjelper det ikke så mye om
de organiseres innafor en annen ramme. Tanker
som likner på det som kommer fra forskergruppa for «Det nye hverdagslivet» er også lansert i
offentlige utredninger, men da som kriseløsninger som skal gjøre nedbygginga av velferdsstaten mer spiselig for folk flest.
Et eksempel er utredninga med den innsmigrende titelen: «Samvirke på nye områder Fornyelse, selvhjelp og demokrati» (NOU
1988:30). Her gripes det på den ene sida fatt i
reell kritikk av den kapitalistiske velferdsstaten: Tjenestene som ytes, er for standardiserte
og lite tilpasset den enkeltes behov, det offentlige apparatet er byråkratisk og tungrodd, det
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Sison, Jose Maria & Weming, Rainer: The Philippine Revolo

s

tion. The leader view. New York 1989
Scott, Hilda: Women and Socialism . London 1976
Skjønsberg, Else: Om kvinner og EF. Oslo 1990
Whitehead, Ann: «I'm hungry, mum»: The politics of domes-

tic budgeting. I Young, Wolkowitz & McCullagh: Marriage
and the Marked. London 1884
Widerberg, Karin: Reforms for women - on male terms - the

example of the Swedish legislation on parental leave. I
Strand, Kitty: Graviditet og arbeid. Institutt for forebyggende
medisin, Oslo 1991
Zimmerman, Jan: Once uponn afuture. London 1986
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En verden fri for
atomvåpen

---

21. desember 1997 Vintersolverv, da sola
«snudde», innledet folkene
på den nordlige halvkule
den siste etappen i
arbeidet for en
atomvåpenfri sone .
Denne optimistiske uttalelsen kommer fra Den
norske Fredskomite i invitasjonene til å tiltre
Vintersolverv-erklæringen. Erklæringen er et
arbeidsdokument for å sikre en avtale om «en
atomvåpenfri nordlig halvkule og en rniljømessig trygg skroting av atomvåpen». RV har
tiltrådt erklæringen. Dette er i tråd med programpunktet «RV stør alle krav om atornnedrusting og forbod mot ABC-våpen, og stør alle
nedrustingskrav retta mot <lei imperialistiske
stormaktene» (kap. 22). I tilslutningsbrev understreker RV at partiet støtter alle initiativ mot
ABC-våpen og atornnedrusting. I RVs politikk
legges også vekt på en del andre sider ved
ABC-våpen enn masseødeleggelse. Blant·annet settes de inn i en imperialistisk sammenheng.

Foreldede mllltære doktriner
Den norske Fredskomite framholder erklæringen som en naturlig del av den umiddelbare
politiske diskusjonen som ble reist ved utformingen av mandatet for Verdikommisjonen.
Denne kommisjonen må ta høyde for å endre
de foreldede militære doktrinene basert på
trussel om anvendelse av atomvåpen .... Uten-

riksminister Knut Vollebæk trenger noe annet
enn den lurvete politiske bagasjen, når han på
nyåret trer inn i OSSEs ledertroika. I 1998 må
den brede internasjonale folkebevegelsen for
fred vi er en del av sette ned de merkesteiner
som skal markere den veien Norge leder OSSE
inn på. Den sikkerhetspakt OSSE vedtar i 1999
skal være noe mer enn en pakt mellom stater
som ruster for krigføring og sender militære
styrker for å kontrollerer og dominere sine interesseområder, skriver komiteen i invitasjonen. Og fortsetter: verdenssamfunnets viktigste humanistiske arv ble bekreftet ved et vedtak
i Den internasjonale Domstolen i Haag 8. august 1996 der det blant annet heter: «Anvendelse eller trussel om anvendelse av atomvåpen er ulovlig i henhold til internasjonal humanitær lov.» og «Det eksisterer en forpliktelse
om å fortsette med å få i stand forhandlinger
som leder til avvikling av atomvåpen i alle
dens former under streng internasjonal kontroll.» Skroting av atomvåpen blir et av det 21.
århundrets store utfordringer, hevder Fredskomiteen.

Vlntersolverv-erklærtngen
1. De parlamentariske lederne på Stortinget går
sammen om å avgi en felleserklæring om nye
norske initiativ for atomnedrustning, en traktat
om Norden som atomvåpenfri sone og fortsatt
konvensjonell nedrustning.
2. De politiske lederne i Sametinget går
sammen om å avgi en felles uttalelse hvor de
samiske bosettingsområdene erklæres som en
traktatfestet atomvåpenfri sone. Traktaten kan
ha tiltredelsesbestemmelser som åpner for tilslutning også fra bosettingsområder for urbefolkningen i Arktis, kommuner, fylkeskommuner, lan, oblaster, autonome republikker og republikker og stater innen Barentsregionen,

Arktis, Norden og Østersjøregionen som har
erklært eller ønsker å erklære seg som atomvåpenfrie områder eller soner.
Sametinget kan også vedta å opprette et sekretariat, for eksempel i Karasjok, for erklærte
atomvåpenfrie områdene og sonene i Arktis, i
Norden og innenfor Barentsregionen og Østersjøregionen.
3. De nordiske statsministrene avgir på det
neste fellesmøtet en viljeserklæring om å opprette Norden som en traktatfestet atomvåpenfri
sone innen år 2000.
4. De nordiske Nato-landenes utenriks- og
forsvarsministre må i 1998 innen NATO ta opp
spørsmålet om å opprette atomvåpenfrie soner
innen alliansens forsvarsområde.
Det er den politiske ledelsens oppgave å definere det sett med tillitsskapende tiltak og politiske garantier som behøves fra atommaktene
overfor områder og land som erklæres atomvåpenfrie, oppretter eller slutter seg til atomvåpenfrie soner på den nordlige halvkulen.
5. Stortinget, Sametinget og regjeringen må
medvirke til at alle atomvåpenmakter vedtar å
avvikle doktrinen om førstebruk av atomvåpen, avstår fra militær avskrekking med atomvåpen og klargjør de politiske garantiene overfor land, byer og områder som erklærer seg
atomvåpenfrie, vil inngå i eller inngår i en
atomvåpenfri sone.
6. Vi må arbeide for at alle atomvåpenmaktene blir en del av START ill-prosessen.
7. De nordiske land må medvirke til at en
nulløsning for fly- og sjøbaserte krysserraketter med atomvåpen for Nordatlanteren, Østersjøen, Nordsjøen, Norskehavet, Grønlandshavet, Barentshavet og Nordishavet blir støttet av
en erklæring fra Det euroatlantiske partnerskapsråd og finner avtalemessige løsninger innen OSSE, i FN og i START ill-forhandlinge-
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ne innen år 2000.
8. De nordiske land må medvirke til en sterk
reduksjon av de strategiske atomvåpen med
mål om en nulløsning for denne våpenkategorien i Nordatlanteren, Østersjøen, Nordsjøen,
Norskehavet, Grønlandshavet, Barentshavet
og Nordishavet innen år 2005.
9. Vi må arbeide for å opprette samarbeidsorganer for de urfolk, bosettingsområder, reservater, autonome republikker, land. fylker og
kommuner som erklærer seg atomvåpenfrie,
og som vil inngå i traktatfestede atomvåpenfrie
soner i Norden, Canada, Arktis, Europa, NordArnerika, Asia eller i andre deler av den nordlige halvkulen med:
- et samarbeidsråd for de erklærte atomvåpenfrie sonene, en utøvende samarbeidskomite og
et sekretariat direkte underlagt lederen av Den
utøvende samarbeidskomite.
Det norske Storting bør tilby å finansiere et sekretariat f.eks. i Karasjok de første fem årene.
10. Vi må slutte opp om intensjonene i Ikkespredningsavtalen for atomvåpen og arbeide
for at alle atommakter slutter seg til prøvestansavtalen og etterlever denne.
11. Vi må arbeide for at medlemslandene i
De Forente Nasjoner i 1998 igangsetter forhandlinger om en global konvensjon som forbyr atomvåpen.
12. De nordiske statsministrene må i 1998 ta
initiativ for å videreutvikle Arctic Military Environmental Cooperation (AMEC) for å bli en
av flere byggesteiner i det globale samarbeidet
mellom Russland, Kina og OECD-landene.
Samarbeidet må utvikle forpliktende finansieringsløsninger og handlingsprogrammer for
en rniljømessig trygg skroting av utrangerte
og/eller avtaleforbudte atomvåpen innen tusenårsskiftet.
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Irak-sanksjonene må
Med gylfen i
Gulfen
Spørsmålet
om hvem sin
sæd
som
måtte befinne seg på en
blå kjole i en
amerikansk
sekretær sitt
skap kan bli
helt avgjørende for folk
i Irak. Sammenhengene
mellom amerikansk innenrikspolitikk
(les presidentens seksualliv) og amerikansk utenrikspolitikk har de siste ukene
blitt tatt opp til et nivå hvor en kan begynne å lure på om opplyst enevelde
egentlig var smartere enn den vitsen
som i dag presenteres som storpolitikk.
Siden Sovjet blei snille og slutta å
være Sovjet har USA måtte se andre
steder for å finne fiendebilder som kan
forsvare en overdimensjonert våpenindustri og økonomisk ekspansjon (imperialisme) med dertil tilliggende rolle
som «verdenspoliti». Saddam Hussein
har siden opprustningen til Gulf-krigen
fylt rollen med glans.
USA trenger Saddam Hussein. Han
har vært vidundermedisin på mange
områder. Den noe hjelpeløse president
Bush fikk gjennom Saddam framstå
som en resolutt verdenspolitiker, og
USA fikk sikre allierte i oljemekka. Siden den tid har Hussein med jevne mellomrom blitt trukket fram i media,
FN/USA har trua med krig og heroiske
våpeninspektører har lagt fram vitnesbyrd om sit nitide arbeid for å utføre sin
«mi.ssion from God and tb.e people of
planet Earth.>>. Clinton har.brukt Saddam til å dekke over sine noe famlende
forsøk i Jugoslavia, og trekker ham nå
fram for å dekke over et noe liberalt forhold til det bibelske bud om troskap. På
et vis er dette forholdet tosidig. Saddam
har sjøl flere ganger valgt å provosere
fra.m fraksjoner fra USA og bruker USA
og FN som det samlende fiendebilde i

Irak.
På et vis føles denne leken med fiender, ord og media litt uvirkelig, som en
videreføring av CNNs «War in the
Gulf» såpeopera fra 1990. Problemet ei:
bare at det bor folk i Irak også. Alle irakere er ikke onde diktatorer med stygg
bart og kjemiske våpen i bakhagen.
Tvert imot er de helt vanlige folk, som
har måtte oppleve krig DW$teparten av
80 og 90-tallet. De lever under et undertrykkende regime med Saddam og
militæret i spissen. I tillegg har ver~
denssamfunnet de siste åra økt lidelsen
radikalt i form av en økonomisk boikott. Boikotten og embargoen er en
straff for angrepet på Kuwåit.

På et møte i Oslo 12.
mars poengterte leder
av Norges Fredsråd,
Fredrik Heffermehl, at
de metodene som nå
brukes i Irak er forbudt i
krigens folkerett.
Av KRISTINE MOLL0-CHRISTENSEN
EU- OG INTERNASJONAL ANSVARLIG I RV

elv om det kan føles som en umulighet - en anakronisme - så har
altså krigføring internasjonale avtaler om skikk og bruk.
Krigens folkerett slår bant annet fast at
kollektiv utsulting er forbudt som metode
i krig. Det burde derfor være selvsagt at
metoder som er forbudt i krigssituasjoner
ikke kan gjennomføres under fredelige
forhold. Men det er nettopp dette FN nå
gjør.
Selv om den umiddelbare krigsfaren
er over for det irakske folket, fortsetter
sanksjonene - et «våpen» som av mange
er blitt karakterisert som et masseødeleggelsesvåpen på høyde med de våpnene
det søkes etter i Iraks palasser. På disse
sju årene blokaden har vart, er Irak redusert fra et moderne samfunn, med gratis
skolegang, et godt utbygget helsevesen,
utbygget infrastruktur til et land på ulandsnivå. Infrastrukturen er fullstendig
ødelagt, det er akutt mangel på rent vann,
og skolene har ikke materiell.

S

Sult og død
UNICEF fastslår at tallet på døde som
følge av underernæring og sykdommer
som kan knyttes til sanksjonene nå er
oppe i 4.500 hver måned. Over 1,2 millioner barn var døde som følge av boikotten per januar 1998. 1/3 av barna opp til 5
år er underernærte. Mødrene mister melken og har enten ikke råd til morsmelkserstatning, eller tynner den ut med vann.
Mange spedbarn får bare sukkervann.
Folk må leve på rasjoner som har for lavt
kaloriinnhold go for at familien skal ha en
sjanse til å overleve må mange barn jobbe. I et land som tidligere hadde alle barn
i offentlig skole, går nå bare 3/4 av barna i
skolen.
De barna som overlever vil være preget av dette hele livet. Sammenhengen
mellom underernæring og funksjonshemming er velkjent. Psykiske lidelser som
følge av å se familie, venner og søsken
dø, av selv å gå konstant sulten er naturlige følger. Analfabetisme som følge av avbrutt skolegang. Det finnes ikke leker,
ingen har lenger råd til bursdagsselskaper. FN har effektivt radert ut dagens irakiske barns muligheter til en barndom.

Sanksjonssytemet
Sanksjonssystemet er lagt opp slik at en-

Sanksjonene mot Irak skaper store problemer for vanlige folk i landet. BIidet viser «

hver kontakt/forespørsel om innføring av
varer skal behandles av sanksjonskomiteen i New York. Hvis noen av landene representert i sanksjonskomiteen har «motforestillinger» eller nedlegger veto er det
helt stopp for denne varen. Blyanter, penner, viskelær, skolebøker, leker, sykler,
leppestifter, damebind og skolisser er eksempler på varer som er rammet av boikotten. Det samme er mye medisinsk utstyr, medisiner (som bedøvelsesmidler),
kjemikalier (for eksempel klor) med mer.
Alt dette kan på finurlig vis knyttes til en
eller annen mulig militær nytte. Tidsaspektet er et annet problem. Ofte tar behandling av forespørsler opp til ett år.
Sanksjonene kommer til behandling i FN
på nytt i april.

Organisert katastrofe
Katastrofen i Irak er ikke følge av flom,
jordskjelv, orkan eller vulkanutbrudd den er skapt av FN. I Irak er en i den «surrealistiske» situasjon at Sikkerhetsrådet

AsLAK S IRA MYHRE

Kommentaren har tidligere stått i Stavanger Aftenblad
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er skyld i at andre FN-organ må gå inn
for å yte nødhjelp til en befolkning på 23
millioner. Og det nytter bare litt den hjelpen UNICEF og andre FN-organisasjoner
gir; eksempelvis er det 22.000 skoler i
Irak, alle uten blyanter, papir, bøker. UNICEF har satt igang et prosjekt for å hjelpe
150 skoler!
På møtet i Oslo 12. mars uttalte lege
Ebba Wergeland, som nylig er kommet
tilbake fra en reise i Irak: «Ikke gi den
norske regjering mulighet til avlat». Både
FN-systemet og den norske regjerings
hjelpeforsendelser kan bare i liten monn
hjelpe. Litt penger for å lette samvittigheten kan ikke frata verken FN, den norske
regjering, utenriksminister Knut Vollebæk eller Stortinget ansvar for å være
med på en organisert katastrofe - en ren
og pur ondskap påført et helt folk fordi
det tjener USA-imperialismen.

Hva kan vi gJøre
RV var en av hoveddrivkreftene bak anti-
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bort!

1.mai og innvandrerne
.
AV FINN OLAV ROLIJORDET

Youngstorget har sendt ut melding
om årets I.mai-paroler. Blant dem
har jeg registrert følgende parole i
kampen mot rasisme og fremmedfykt: «Kjennskap gir vennskap». Javel, da vet vi det om vi ikke visste
det frafør.
Det er klart at det er viktig for
folk i Norge å bli kjent med våre nye
landsmenn. Men hvordan? For en tid
tilbake deltok jeg i en paneldebatt
om innvandrernes problemer i min .
hjemkommune. Mitt viktigste argument for å «integrere» innvandrerne
var å skaffe dem jobb. Mens de andre partiene ville enten sette dem på
norskkurs etter norskkurs for deretter i invitere dem på middag. Hyggelig det kjære venner, men det blir vel
litt stusselig for dere også å gå arbeidsledig og den middagsinvitasjonen så dem vel egentlig ikke så mye
til heller.
Etter hvert som norsk økonomi
går så det suser, får også flere innvandrere jobb. Men fremdeles er arbeidsledigheten høyere blant innvandrere enn nordmenn. Overoppheta økonomi betyr press på arbeidsmarkedet - noe som igjen har betydd

at både NHO og Ted Hanisch vil øke
arbeidsinnvandringen. Dermed kan
lønnspresset holdes nede. Dette mener jeg er økonomiske fakta som har
større betydning enn at Ola spiser
middag med sin nye nabo fra Irak det vil han vel gjøre allikevel(?).
Så fra Osterhausgate går følgende

paroleforslag ut til alle klassekjempere: Vi omskriver en gammel kjent
parole og mobiliserer arbeidere i alle
farger til felles kamp og avviser at
etnisk opprinnelse skal brukes til
splitt og hersk i arbeidslivet.
Parola må V\ere: Arbeidere fra
alle land - stå sammen!

Opphev boikotten av Irak!

en matkø I Bagdad

krigsarbeidet i forbindelse med Golfkrisa. Fortsatt eksisterer det Golf-aksjoner rundt om. De fleste steder var også
opphevelse av sanksjonene en del av det
felles grunnlaget. Bruk Golf-komiteene
til å ta opp sanksjonene. Skriv innlegg
til avisene. Bruk oppropet som danner
grunnlaget for den underskriftskampanjen som pågår fram til 31. mars. Stå på
stand. Arranger møter.
Lærerlaget i Oslo har sendt ut underskriftslister til sine medlemmer. Kanskje det er mulig å få til skoleaksjoner
hvor elevene samler inn blyanter? Palestinakomiteen har startet helseteam og
samler inn penger til dette. RV har laget
et klipphefte om Golf-krisa og sanksjonene og kan være behjelpelig med å finne innledere til eventuelle møter (kontakt Kristine på tlf. 22 98 90 54 ).
Statistikk kan si lite eller mye. Hvert
6. minutt dør et irakisk barn. Vi har ingen tid å miste.

Fram til 31. mars pågår en landsdekkende underskriftskampanje mot
boikotten av Irak.
Blant de 19 initiativtakerne er
Kristine Mallø-Christensen som er
EØSÆU/Internasjonal-ansvarlig i
RV. Oppropet ble presentert på en
pressekonferanse i Oslo 19. februar
av Arnljot Ask, Ebba Wergeland,
Nina Karin Monsen, Fredrik Heffemehl, Sanaa Mustafa, Walid al-Kubaisi og Kristine. Øvrige initiativtakere er Majed Ahmad Dakhil, Espen

Løkeland-Stai, Thoralf Øisang, Lars
Gule, Elisabeth · Eide, Hege Storhaug, Inger Lise Lien, Geir Furuset,
Reidar T. Larsen, Mona Kildahl,
Unni Vikan og Berit Ås.
Initiativtakerne legger spesielt
vekt på nøden som boikotten har forårsaket og som har resultert i at 1,2
millioner barn er døde. De som vil
skrive under oppropet som er rettet
mot den norske regjering, kan skrive
til Kristine Mallø-Christensen, Lutvannv. 16, 0676 Oslo eller på e-post:

steinhol@online.no. Oppropsteksten
er: «Vi, underskriverne av dette oppropet, oppfordrer den norske regjering til å arbeide aktivt for opphevelse av FN-boikotten mot Irak. Denne
boikotten rammer i liten grad Saddam Hussein, men har ført til sult,
mangel på medisiner og umåtelige lidelser for den irakiske befolkningen.
Barna i Irak har ingen tid å miste!

Opphev boikotten nå!

Ja, jeg støtter oppropet:
navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

navn

a resse

Sendes innen 31. mars til Kristine Mollø-Christensen, Lutvannv. 16, 0676 Oslo
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Kampenfor
enhetsskolen
Å drøfte skolens modell er
å snakke om hvilket
samfunn vi ønsker å ha i
fremtiden. Skolen er en
felles arena for fremtidige
borgere, hvor de lærer å
bli kjent med hverandre,
samfunnets verdier og
historie - i tillegg ti l
praktisk rettet kunnskap.
Av

JUAN CARLOS ORIETA

år vi velger den ene eller den andre
modellen for skolen, velger vi en
samfunnsmodell for våre barn, de
som i morgen skal ta ansvar, og de som forhåpentligvis skal bidra til å utforme samfunnet.
Det er viktig å forskuttere hvilken type
samfunn vi vil ha før vi går inn i en diskusjon
om skolens modell. Vi i RV har kommet fram
til at vi ønsker å arbeide for et flerkulturelt
samfunn, som gir alle borgere like rettigheter,
og at hver person - samt sosiale, religiøse og
kulturelle grupper har lov til å forme sin egen
tilværelse, til å leve ut fra sine egne kulturelle
forutsetninger. Se for øvrig RVs Antirasistiske Manifest (kan bestilles fra RV-kontoret).
Vi forutsetter at alle bidrar til å ha respekt
for de grunnleggende menneskerettighetene,
at felles verdier må legges til grunn for å leve
sammen. Et samfunn uten undertrykkelse og
med likestilling mellom kvinner og menn,
uansett borgeres hudfarge og religion er lagt
til grunn i vår visjon om dette samfunnet. Jeg
forutsetter at alle disse vilkårene kun kan realiseres i et sosialistisk samfunn.

N

Flerkulturelt samfunn
Vi må videre arbeide for å bidra til at noen av
disse vilkårene for et flerkulturelt samfunn
blir realisert mens vi også arbeider aktivt for
vårt mål om sosialisme.
Vi lever i en tid hvor borgerskapet og kapitalismen på verdensbasis har lagt premissene
for oppbygginga av samfunnet. Privatisering
av offentlige tjenester og statseide bedrifter
står på første plass på deres dagsorden.
Når vi snakkerom skolen-private skolerer vi nødt til å se på rammene samfunnet bygger på. Private løsninger er hovedfasit for verden i dag. Helsevesen, for eksempel, som ikke
fungerer må privatiseres, sier borgerskapet og
deres tjenere (de politiske partier - med få
unntak).
Vi må innse at kampen mot privatisering
ikke er kommet langt nok. Og at mange tjenester og statseide bedrifter venter på å få andre eiere. Et annet interessant spørsmål er
hvem som eier disse tjenestene per i dag. Om
det er staten, må vi vite hvilke sosiale/økonomiske interesser staten tjener. Vi - sosialister
- vet at staten alltid er en klassestat.
I desember 1997 vedtok Oslo bystyre å
ikke tillate private, muslimske skoler i Oslo.
Dette ble Oslo bystyres vedtak etter en søknad
fra en gruppe muslimer i Oslo. Blant de partiene som har gått mot søknaden om privat
muslimsk skole, var vårt eget parti, RV.
Men det er forskjellige synspunkter og meninger blant oss. Noen mener at RV bør innse

Med sikte på et flerkulturelt samfunn- er det riktig at barn som tilhører andre kulturer/rellgloner, har sine egne
skoler?
Foto: KK-Arklv
at de grunnleggende rettigheter for muslimer tilhører etniske/nasjonale grupper som ikke av foreldrenes dårlige økonomi ikke har adikke er ivaretatt innenfor de rammene vi har opprinnelig er norske, er det viktig å stille gang til private skoler?
per i dag. To elementer er kommet frem: Det spørsmål om:·
Er det tenkt at de private skolene skal få
første er innføring av kristendomsfaget, som
1. Integreringspolitikk
penger fra staten for å drive med sine private
Integrering forutsetter blant annet at de uli- formål?
et obligatorisk fag. Det andre er at til tross for
at RV er imot private skoler, har andre grup- ke nasjonale og etniske gruppene er villig til
Disse spørsmålene er viktige å ta med seg
per, for eksempel katolikker, rett til å ha egen gjensidig å lære av hverandre, og til å la seg når en drøfter private skoler. I en tid med priskole. Det er diskriminerende at muslimer i påvirke av, hverandres kultur og erfaringer. vatisering som magisk fasit for å nå bedre reNorge ikke får lov til å ha egen skole på lik Med sikte på et flerkulturelt samfunn - er det sultater, bedre liv, burde vi som sosialister
linje med andre religiøse minoriteter.
riktig at barn som tilhører andre kulturer/rel- tenke gjennom dette. Denne saken er viktig å
igioner, har sine egne skoler? Hva da med drøfte. I de landene som har gått inn for privaLovfestet rett tll morsmålsundervlsning
skolen som felles arena for sampandling, fel- te skoler, på religiøst grunnlag, har klasseskilAndre mener at til tross for at bildet av diskri- les forståelse, om gjensidig kunnskap om lene økt og gått hånd i hånd med samfunn; utmineringen stemmer, må vi kjempe for en · hverandres røtter?
viklingen for øvrig. Skolen er en modell av
styrking av enhetsskolen, opphevelse av det
2. Kamp for enhetsskolen
det samfunnet vi ønsker å ha. Når vi går for en
obligatoriske kristendomsfaget, og igangset- Er vi fornøyd med den skolen vi har pr i dag? løsning, trenger vi å begrunne valget grundig.
ting av en rekke tiltak for verdsette livsan- Er skolen god nok for å ivareta alles interes- Det ville ikke være nok å forholde seg til daskuelser, kulturer fra minoriteter som er bosatt ser? Eller er det slik at denne modellen repro- gens virkelighet. Vi kan velge/finne andre ali Norge. Å lovfeste rett til morsmålsundervis- duserer ulikheter i samfunnet, slik at de barna ternativer, hvor alle skal få fullføre sin tenkning er et gammelt RV-forslag som ligger til som har foreldre med høy utdanning/god øko- ning og sine ønsker. Vi i RV ønsker derfor å
behandling i Stortinget fra den tiden RV had- nomi og så videre klarer seg bra uansett klas- drøfte saken. Vi vil invitere alle de som har
meninger om skolepolitikken, enten den er
de en representant.
se/etnisk tilhørighet?
foreldre/foresatte, lærere eller andre borgere,
Man kan også tenke seg at så lenge en går
for private skoler for muslimer, kunne det
til å diskutere om vi skal gi oss i kampen for
være aktuelt å være åpen for forslag om priva- Private skoler
en bedre enhetsskole og si ja til private løste skoler for alle som ikke ønsker å sende sine Skal barna som går på private skoler - enten ninger?
de er muslimer eller katolikker - ha bedre utbarn til den offentlige skolen.
Så lenge muslimer i Norge er personer som gangspunkt i livet enn de barna som på grunn
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I anledning at det var 150 år siden Marx
og Engels skrev Det Kommunistiske Manifest, er det nyoversatt og trykt opp
1gien.

TIDSSKRIFT FOR MARXISTISK TEORI OG DEBATT

Manifestet vekker selv i dag debatt. Er
det mulig å tenke seg et kommunistisk
samfunn - uten klasser og undertrykking?

Det innholder disse artiklene:
- Taran Sæther: Leder: Hæclersmanden og snikmorderen
- Toril Nustad:

Et nytt nummer av tidsskriftet for
marxistisk teori og debatt er ferdig.

Det Kommunistiske Manifest: Uaktuelt og kjønnsløst?

- Johanne Bergkvist Pornoindustriens offensiv
- Jorun Gulbrandsen: Kontantstøtte - et komplott
-Agnete Strøm: Kvinneforskning og kvinneaktivister
- Johanne Bergkvist og Guro Bakke:

Heftet er på 80 sider og inneholder tidlig~re forord, et forord av Jorun Gulbrandsen og et forord av oversetteren
Morten Falck. Heftet har ekstra noter
som forklarer personer og hendelser
som for 150 år siden var kjent for
alle, men som i dag for det meste er
ukjent.

Skjønnhetstyranniet og radikale jenter

- Kirsten Holstad og Randi Solberg:
«Har Norge råd til kvinner?» - en omtale
-Agnete Strøm:
Hvordan møte forsøkene på å få anerkjent prostitusjon som arbeid?
- Frode Bygdnes: Bosetting, flytting og tilhørighet
- Terje Valen: Manifestet og partiteori
- Paul M. Sweezy: Mer (eller mindre) om globalisering
- Tron Øgrim: KVIKKSØLV - kvinnens plass?

Heftet koster kr. 40,- pluss porto og oppkravsgebyr - og kan bestilles
fra: Røde Fane, Postboks 124, Sentrum, 3251 Larvik, på tlf: 33 18 04 57
eller per e-post: eness@online.no
Biblioteker, skoler og andre som bestiller større antall, kan få kvantumsrabatt.

Bestill for løssalg av Erik Ness, tlf. 33 I 8045 7/e-post:eness@onfine.no
Røde Fane kommer med 4 nummer i året.

Vil du abonnere, send kr. 180 til:
Rødefane, PB.1 24, Sentrum, N-3257 Larvik
Postgiro 0804 220 8478.
Skoleelever under 20 år: kr. 50.
Du finner Røde Fanes hjemmeside på internett på:
http://home.sol.no/eness/rf.htm

Medhilsen
Røde Fane

Liste over materiell som kan bestilles fra RV

Utgitt av Revolusjonært Forbund. Bestill
abonnement eller gratis prøveeksemplar fra:

Venstre om!
Pb 2718 Møhlenpris ,
5026 Bergen
•••••••••••••••••••••••

To nye hefter ,foreligger:
• Arbeiderkamp mot privatisering i Argentina
av Juan Carlos Orieta. Kr 40,·
- Ny Golfkrig? Klipphefte om Irak/USA
redigert av Kristine Motlø-Christensen. Kr 10,-

Bestlll hos Rød Valgallianse - bruk bestillingslisten!

Sendes til: RV, Osterhausgt. 27, 0183 Oslo eller fakses til 22 98
9055.
Der det står oppgitt to priser gjelder dette lagspris og eksternt
salg. Materiellista er ajourført: 5.2.98.

Bøker:
..• stk. Livet bak murene (V97)
Red: Erling Folkvord. RV på Stortinget.
160 sider. Paperback.
Ved bestilling over 5 eks koster boka kr 30 .
. . . stk. 20 år med RV i kommunestyrer
og fylkesting - to år på Stortinget.
Red. Aksel Nærstad. RV-bok
240 sider, paperback. 1995.

Pris:
kr 40

kr 10

Hefter:
... stk. Arbeiderkamp mot privatisering i Argentina kr 40
Av Juan Carlos Orieta. Rapport fra studiereise
60 sider, egen_kopiering
kr 10
. .. stk. Ny Golfkrig?
Klipphefte om Irak-USA-konflikten
Redigert av Kristine Mollø-Christensen
kr 10
... stk. Om kontantstøtten
Klipphefte redigert av Maj Lindholt
... stk. Lærdommer fra forsøk
kr 10
med sosialistisk økonomi
Av Peder Martin Lysestøl.
Debatthefte, 16 sider, egen kopiering
kr 10
... stk. Om statsbudsjettet 1998
Av Finn Olav Rolijordet.
RV-hefte, 16 sider, egen kopiering
kr5/10
... stk. For en helhetlig eldreomsorg
Av Peder Martin Lysestøl/Kjell Stephansen
RV-hefte, 26 sider, egen kopiering

... stk. Anti-rasistisk Manifest
... stk. Ja, vi elsker. Studie i det nasjonale spørsmål
Av Jørn Magdahl. Debatthefte, 64 sider, trykt
... stk. Fortsatt kamp mot EU!
Nei til den utvida EØS-avtalen!
Av Solveig Aamdal. RV-hefte, 58 sider, trykt
... stk. RV krever 6-timers dag nå!
Av Nina Aakernes og Rune Soma
RV-hefte, 26 s., egen kopi

kr 5/10
kr 50

kr 30
kr 20

Studiesirkel
kr 15/20
•.• stk. RVs prinsipprogram og arbeidsprogram
kr 20
. .. stk. Studiesirkel på RVs prinsipprogram
Av Jørn Magdahl
Arbeidshefte, egen kopi. Revidert pr desember 97.
Løpesedler
..• stk. Verveløpeseddel med postgiro

gratis

Plakater:
... stk. Rød Valgallianse Oogoen i plakatversjon)

kr 5

Buttons:
... stk. RV-flagget - trenål

kr 30

Lydavis:
... stk. Kassett om RV
ved Erling Folkvord og Kaia Storvik

Noe av materielletfra valgkampen kan fortsatt skaffes.

RV skal sende bestillinga til:
Navn
Adresse
Postnummer
Poststed

www.pdf-arkivet.no (2020)

kr 50

20

OPPRØR2-98

LOVORD YVER

D IALEI<TII<I<EN
Uretten gjeng i dag fram
med sikre steg.
U nderkuvarane lagar seg til for ti tusen år.
Makti slær seg fast: Slik som det er, vert det.
Ingi røyst ljomar anna røysti til den som råder,
og på marknaden segjer utsugaren:
No fyrst byrjar eg.

Millom dei underkuva segjer mange:
Det me vil, gjeng aldri.

So lenge det spinn liv, so seg ikkje: aldri!
Det sikre er ikkje sikkert.
Slik som det er, vert det ikkje
Når dei som råder har tala,
kjem dei underkuva til åtala.
I<.ven vågar segja: Aldri?
I<.ven har skuldi for at utsugingi varer ved? Me.
I<.ven skal gjera slutt på henne? Ogso me.
Du som er underkuva, reis deg!
Du som er fortapt, strid
Har du skyna di stode, korleis du kan roa deg?
Dei slegne i dag kan sigra-i morgon,
og aldri vert: No i dag.

BERTOLDT BRECHT
Til norsk ved OLAV H. HAUGE
Illustrasjon: ARNE SJUR ,
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