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Kvinnekamp og internasjonal solidaritet
Kvinner er de som framfor noen må bære byrdene i verdens fattigste land. Det er
kapitalisme og utbytting som opprettholder skillet mellom i-land og u-land, og
kapitalismen må rykkes opp med roten.
Varig endring blir det bare når fattige og undertrykte kvinner i det aktuelle landet selv
reiser seg, støttet av arbeidende kvinner i andre land.
Burkina Faso er et eksempel på dette. Der har blant annet kvinner reist seg mot
regjeringen for å få fast arbeid. Også i Tyrkia har kvinner tatt til gatene, for eksempel i
forbindelse med Den internasjonale dagen mot vold mot kvinner, 25. november. Da
protesterte de mot Erdogan-regjeringens ultrareaksjonære kvinnesyn og dens aktive
undertrykkelse av kvinner. De krevde også lik rett til arbeid og utdanning, og
dessuten at menn som mishandler kvinner skulle straffes. Samtidig uttrykte de
solidaritet med de kurdiske kvinnene i Kobane, der befolkningen lenge sloss
heltemodig mot den fascistiske terrorgruppen IS.
Dette er solidaritetsarbeid i praksis og blir et fundament i kampen mot kapitalen.

Elendig behandling av voldtektsofre
Amnesty International har sluppet sin siste globale årsrapport. Der får Norge
flengende kritikk på grunn av den manglende straffeforfølgelsen av
voldtektsforbrytere. Kritikken retter seg blant annet mot norsk lovverk. Der
defineres voldtekt som seksuell omgang ved hjelp av vold eller truende atferd. Dette
er i strid med definisjonene til FNs kvinnekomité og FNs komité mot tortur. Ifølge de
sistnevnte er voldtekt all seksuell omgang uten samtykke. Dessuten er
etterforskningen av voldtekt meget mangelfull. Bare 20 prosent av alle anmeldte
voldtekter ender med domfellelse. Dette er langt over grensen til det absurde, og
kan overhodet ikke aksepteres!
Ikke bare må politiet skoleres grundig i hvordan man behandler slike saker - de må
faktisk prioritere dem også. Det skjer ikke i dag, og det er nok en del av grunnen til
det kun er én av ti voldtekter som blir anmeldt i det hele tatt...

Nei til kvinnefiendtlig arbeidsmiljølov!
Den mørkeblå regjeringen har lagt frem flere forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.
Blant annet ønsker de å utvide bruken av deltidsstillinger. Da vil det bli vanskeligere å
oppnå en fast stilling. Siden det er flest kvinner som har deltidsstillinger, vil de bli
spesielt hardt rammet.
Det nye forslaget til arbeidsmiljølov er sterkt kvinnefiendtlig og må stoppes! Kjemp
mot bruken av midlertidige ansettelser!
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