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EBATT 
På denne sida vil vi ha korte meningsytringer. Redaksjo
nen forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. De må 
undertegnes med fullt navn og adresse,,eller e�entuelt 

med abonnentnummer. Signatur kan brukes i avisa, men 
vi trykker ikke anonyme personangrep på navngitte per
soner. Ubrukte innlegg blir ikke returnert. 

6-tirnersdagen,
et klassekrav!
I en artikkel 15.10. polemi
serte jeg mot et syn på kra
vet om 6-timersdagen som 
kom til uttrykk i AKPs løpe
seddel om dette hvor det et
ter mitt syn blei lagt ensidig 
vekt på kravet som kvinne
krav. Jeg hevdet bl.a.: 
«Grunnleggende sett er ikke 
kravet om nedkorting av ar
beidstida et kvinnekrav ... •> 
I et motinnlegg 20.10. tar 
Magnhild Folkvord opp trå
den og hevder at jeg har 
«stokka korta». Dette gir 
meg høve til å grunngi mitt 
syn, sjøl om en del av MFs 
synspunkter nok går på ei 
overskrift som Klassekam
pen var ansvarlig for. og 
ikke jeg. 

Etter mitt syn er det nød
vendig å spørre hvorfor kra
vet om nedkorting av ar
beidstida har blitt reist i de 
siste 10 åra? Slike krav har 
blitt reist i de vesteuropeiske 
landa- og i Amerika, ikke ba
re i Norge. Men hva er bak
grunnen for krava? Er det 
fordi «kvinnene i disse landa 
plutselig har funnet ut at det 
ville være rettferdig? Eller 
de gamle fordi de synes de 
har slitt nok? Eller de ar
beidsløse - som naturlig 
nok synes det er urettferdig 
å være arbeidsløse? Hva har 
skjedd med den økonomiske 
utviklingen i nettopp disse 
l.anda som gjør at det på for· 
skjellige måter overalt blir 
reist krav om nedkorting av 
arbeidstida? 

Det bringer oss fra mora
len til økonomien. 

Grunnen til at kravet om 
nedkorting av arbeidstida 
har blitt reist på et utall for
skjellige måter i alle disse 
landa, er at i disse landa har 
det samme skjedd: På fa. 

brikken har arbeidere blitt 
erstattet med «høyteknolo
gi» i økende tempo. Fabrik
ken produserer like mye el-

ler mer, men med færre og 
færre arbeidere. Mindre ut
betales i lønn, men resultatet 
i beclriftene har totalt sett 
vært minst like store som 
tidligere eller økt, i samme 
takt som produksjonen. 
Eierinntektene har med and
re ord økt i samme trad som 
arbeiderne har mistet arbei
de. Dette har skjedd overalt. 
i fabrikker som i øvrige be
drifter. Det foreligger altsci 
en drastisk merverdiøkning i 
samfunnet som følge av den 
prosessen som skaper ar· 
beidsløsheten. 

Fordi dette er det virkeli
ge grunnlaget må det også 
trekkes fram i vår analyse 
når vi stiller krav. En helt 
vesentlig del av mobiliserin
gen rundt kravet må være å 
bevisstgjøre arbeiderklas
sen om den virkelige sam
menhengen. Vi stiller ikke 
6-timerskravet fordi det er
mest «rettferdig» for kvinne
ne, men fordi 6-timerskravet
er det kravet som mest di
rekte går på den meka
nismen som har skapt ar
beidsledigheten: mindre job
ber - javel, da krever vi at
det som er igjen skal deles
med de som fikk sparken
uten at arbeidsgiverne tje
ner på det. Altså med full
lønnskompensasjon.

Kvinnene må reise saken 
som kvinnekrav, de arbeids
løse må reise det som middel 
til å redusere ledighet. Ar
beiderklassen må reise det 
fordi den er blitt sterkere ut
byttet ved nøyaktig den sam
me prosessen som har skapt 
såvel teknologirikdommen 
som arbeidsledigheten. 

I stedet sier sosialdemo
kratiske kvinner i kvinne
bevegelsen: Vi må få 6-
timersdag fordi det er så 
rettferdig for kvinnene. Ar
beidsgiverne svarer: Ja, i og 
for seg er vi enige i at det vil-

- La oss få flere lærere, skriver innsenderen, som selv går på skolen. 

le være rettferdig, men vi 
har ikke råd. Så sier de so
sialdemokratiske kvinnene: 
Ja, men det behøver ikke å 
koste noe, vi vil ikke nød
vendigvis kreve lønnskom
pensasjon' 

Slik står det nå. Etter mitt 
syn kjører disse sosial
demokratiske kvinnene kra
vet om arbeidstidsforkortel
sen rett ut i grøfta. Vårt ut
gangspunkt må være å kreve 
at den allerede skapte mer· 
verdien skal brukes til ned· 
korting av arbeidstida! 

Men et slikt utgangspunkt 
inntar verken MF i sitt inn
legg eller AKP i sin løpesed
del. Deres utgangspunkt er 
rettferdighet overfor kvinne· 
ne. Dermed blir begrunnel
sen sosialdemokratisk, fordi 
den ikke viser til den allere
de skapte merverdien. 

All ære til de kvinnene 
som nå har klart å reise den
ne saken som en kampsak 
for kvinnene. Nå er det vik
tig at den ikke blir bare det, 
men at klubber og fagfore
ninger reiser saka på nytt 
som en klassesak. De eneste 
som nå tjener på at kravet 
forblir bare et kvinnekrav, 
er borgerskapet - og ledel
sen i LO. 

Hvordan 6-timersdagen 
vil virke på kvinnenes situa
sjon og på arbeidsløsheten er 
sjølsagt helt avhengig av 
hvordan kravet blir gjen
nomført. Det er lett å peke 
på gunstige muligheter for 
begge. Uten lønnskompensa
sjon kan 6-timersdagen bli 
en boomerang: øket innsats 
for å holde «produktivite
ten». men med drastisk 
overtidsøkning for å få ut de 
samme kronene. 

Uansett det blir et 
kampspørsmål. 

Lars Borgersntd 

La oss få flere lærere 
Jeg er ei jente på tretten år 
som går i klasse 7c på Hers• 
leb ungdomsskole. I klasse 
7c er det 29 elever og en læ
rer. Vi har (minst) to proble
mer: 

1) Klasserommet vårt er 
beregnet på 25 småskoleele• 
ver, og da kan du tenke deg 
at det blir trangt. 

2) Det blir da også vans
kelig for læreren å få alle 
elevene til å følge med på un
dervisningen. Det hadde 
vært fint om vi hadde hatt en 
ekstra lærer til å gå rundt i 
klasserommet for å følge 
med oss, eller om vi hadde 
fått elevtallet ned til halv
parten. Jeg har hørt på TV at 

det fins mange arbeidsledige, 
lærere, så hvorfor kan ikke 
de få fylle ut der det mangler 
lærere? (Jeg vet at proble
met gjelder flere klasser og 
skoler.) 

Med hilsen 
Ch1·istin Aamodt 

- Lønnskampen og kampen for 6·timersdagen er klassekrav, po· 
,engterer Lars Borgersnu}, i dette debattinnlegget. 
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Varrna og 
truslene 

I Aftenposten 24.10. opplyser 
nyvalgte bystyremedlem 
Mohan Singh Varma at han 
har meldt seg ut av Høyre. 
Dette begrunner han med at 
Høyre mangler en innvand
rerpolitikk. og at partiet og 
regjeringen ikke tok avstand 
fra de, etter hans mening, 
diskriminerende og rasistis
ke uttalelsene som sjefen for 
Statens utlendingskontor, 
Carl Hugo Lund, har kom
met med i massemedia. 
Samtidig forteller herr Var
ma at han er blitt truet av 
innvandrere til å forlate 
Høyre - en informasjon som 
sekretær Svein Grønnern i 
Oslo Høyre stod fram i pres
sen med a!lered� et par da
ger i forveien. 

Undertegnede har for
ståelse for den frustrasjonen 
herr Varma må ha følt ved å 
representere et politisk parti 
som foretrekker å overse 
diskriminering av en gruppe 
mennesker han selv tilhører. 
Vi deler også fullt ut herr 
Varmas syn på Carl Hugo 
Lunds uttalelser til masse
media de siste månedene. 
som vi ser på som så grave
rende at saken bør forfølges. 
Men vi tar også sterk av
stand fra metoder som trus
ler og press på enkeltperso
ner for å tvinge fram av
gjørelser som det skulle stå 
fritt for hver enkelt å ta av 
egen overbevisning. Når 
herr Varma gør ut effentlig 
med informasjon om et så al
vorlig forhold - slev om han 
understreker at truslene 
ikke var grunnen tii at han 
meldte seg ut av Høyre -
bør han ikke legge skylden 
på innandrerne. For når 
herr Varma opplyser at han 
er blitt truet av «innvandre
re», hvem er det da han 
snakker om? Det bor ca. 
85000 innvandrere i Norge i 
dag, og de kommer fra 5 
kontinenter, fra Finland og 
USA i nord, til Argentina, 
Ghana og Filippinene i sør. 
Ble herr Varma truet av alle 
85000, av 1 eller 2, og viktigst 
av alt, av hvem? Innvand
rerne har de samme plikter 
og rettigheter som resten av 
landets bc,folkning, etter 
norsk rettspraksis må hver 

enkeltperson stå ansvarlig 
for egne handlinger, og, som 
om det skulle være nødven
dig å påpeke, har også alle 
de såkalte innvandrerne et 
fornavn og etternavn. En 
innvnadrer som blir be
skyldt for å ha begått et lov
brudd, må navngis. Bare slik 
kan han forsvare seg. og ba
re slik kan saken bli opp
klart. 

Slik herr Varma har å 
framstilt nyheten om trusler 
fra «innvandrere», føyer ut
talelsene hans seg inn i rek
ken av beskyldninger om 
trygdemisbruk, narkotika
handel og proforma ekte
skap blant «innvandrere» 
som Carl Hugo Lund har 
kommet med. Det kan umu
lig være hans hensitk å mis
tenkeliggjøre store folke
grupper med generelle hen
tydninger, en framgangsmå
te herr Varma selv ser på 
som diskriminerende og ra
sistiske? 

Vi slutter oss fullt ut til 
Aftenpostens leder 24.10. der 
det understrekes at trusler 
ikke er den riktige politiske 
veien å gå. Men vi er ikke 
enige i Høyres formann, Jo 
Benkows, kommentarer til 
Varma-saken i s::i.mme avis. 
når han sier at det som har 
skjedd «skader innvand
rernes sak ytterligere». I 
rettsstaten Norge kan ikke 
en hel folkegruppe bli stilt til 
ansvar for kritikkverdige el
ler illegale handlinger be
gått av enkeltpersoner - li
ke lite som nordmenn ge
nerelt kan bli bedømt for 
hvert underslag. ran eller 
mord i dette lanrlet! 

Vi oppfordrer derfor herr 
Varma om å komme med 
konkrete opplysninger. slik 
at den eller de personene 
som har kommet med trus
ler overfor ham kan bli stilt 
ansvarlige for sine handlin
ger. 

Joao Delgado, 
Kapp Verde-foreningen, 

Gerd Fleischer, 
Innvandrerbarnas 

Forelclreuni.on 

Hasan Yilclirim, 
Tyrkisk Arbeiderforening 

Debatt� 

Mve vann 
LILLEHAMMER (NTB): 
Mye nedbør og mildvær. 
med påfølgende snøsmel
ting i fjellet, har gjort at 
vannføringen i Gudbrands
dals-Lågen og andre vass
drag i området er used
vanlig stor for årstiden. De 
regulerte magasinene er 
fyllt opp 100 prosent. 

Store vannmengder blir 
nå sluppet forbi kraftsta
sjonene, både fordi de ikke 
kan ta imot alt vannet og 
fordi stasjonene ikke blir 

kjørt for fullt. Det er nem
lig overskudd på kraft for 
tiden. til tross for at eks
porten til naboland går for 
fullt, skriver Dagningen. 

235 til 
Reidun 
OSLO (NTB): Depal"le• 
mentet for utviklingshjelp 
vil få i alt 235 ansatte med
regnet NORAD. og av dette 
vil 28 stillinger bli overført 
fra Utenriksdeparte
mentet. 

Dette går fram a ,. for3la
get til opprettelse a ,. depar
tementet for utvikingshjelp 
som ble lagt fram i statsråd 
fredag. 

Departementet vil bli or
ganisert med tre departe
mentsavdelinger fo1• plan
legging, multilaterale 
spørsmål og administra
sjon. 

Direktoratet for utvik
lingshjelp (NORAD) blir 
foreslått opprettholdt som 
direktorat med spesielt an. 
svar for å planlegge og 
gjennomføre den bilate1·ale 
bistanden. 

NORADs styre vil bli 
avviklet og erstattet av et 
prosjektutvalg mens NO
RADs råd blir foreslått om
dannet til et råd for depar
tementet og forutsettes å 
dekke både multilaterale 
og bilaterale bistands
spørsmål: Alle nærings
livssaker skal samles i en 
egen næringslivsavdeling i 
NORAD. Avdelingen skal 
inntil videre ledes av NO
RADs assisterende direk
tør. 

Reidi,n Brusletten får 235 
medhjelpere. 

Skulle gå 
til aksJon 
OSLO (NTB): Sikkerhets
staben ved Forsvarets 
overkommanda vurde1·te 
ifølge Arbeiderbladet alle
rede 18. mai i å,· å gå til ak
sjon mot avisen Ikkevold 
og bevegelsen Folkereis
ning Mot Krig. 

Etter det avisen erfarer 
står det i et notat at avslø
ringene av to radarstasjo
ner og to kontrollstasjoner 
bygger på ulovlig etterret• 
ningsvirksomhet. Sikker
hetsstaben har i sitt notat 
først og fremst konsentrert 
seg om oversikten over 
bombemål i Norge som ble 
offentliggjort i Ikkevold for 
april/mai i år. 

Skulle politiet slått til tid
ligere, Huuse? 

-. 


