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Tunisias kvinner vil
ikke la seg stoppe
på halvveien!
«Hverdagen vår er preget

og prøver å kvele gevinstene fra revolusjonen ved å
begrense den politiske friheten og kvinners rettigheter», fortsetter
hun.

av høye levekostnader
og høy arbeidsledighet»,
sier Afef Redifi
fra den nystiftede tunisiske
kvinneorganisasjon Likhet.
«Ennahda-regjeringen forverrer situasjonen
ved å øke landets
u
utenlandsgjeld
intervj

8. mars i Bergen
Torvalmenningen kl. 1700
• Gerd-Liv Valla, tidligere LO-leder
• Afef Redifi, Tunisias arbeiderparti og
kvinneorganisasjonen "Likhet"
• Kjersti Ericsson
Innearrangement med talerne etter toget.

Men

kvinnene

har ikke tenkt
å gi fra seg det
som er vunnet.
De slåss tvert om

for å utvide og videreføre
revolusjonen som veltet
diktatoren Ben Ali for to
år siden.
8. mars er Redifi en
av talerne ved markeringa i Bergen. Dagen etter, lørdag 9.
mars, innleder hun på
konferanse i Oslo.
Bla om for å lese intervju
med Afef Redifi.

8. mars i Oslo
Youngstorget kl. 1800

Lørdag 9. mars i Oslo
Norges Sosiale Forum arrangerer konferanse

Tunisia, kvinnene og den arabiske våren
Innleder: Afef Redifi
Tid: kl. 12–14 Sted: DogA
Hausmanns gate 16 (bak Jacobs kirke)

Møt Afef Redifi i Bergen fredag 8. mars

Tunisias kvinner vil ikke la
Tunisia var landet som i
2011 utløste den arabiske
våren. Landets kvinner
spilte en viktig rolle i
oppstanden som felte Ben
Ali-regimet. Men målene
for revolusjonen er ennå langt fra oppfylt.
ny politisk styrkeprøve
utspiller seg nå etter drapet
på den progressive opposisjonspolitikeren Chokri
Belaid i februar.
Afef Redifi
(bildet), som
også representerer Tunisias
arbeiderparti*, forklarer i
dette intervjuet med kpml.
no mer om den aktuelle situasjonen i dagens Tunisia.

En

Det nye kvinneforbundet
Likhet ble stiftet den 29.
og 30. desember 2012.
– Nå er organisasjonen i
ferd med å etablere regionale komiteer og forbereder til 8. mars, forteller
Redifi. – Det er en masseorganisasjon. Våre målgrupper er alle kvinner og
hovedsakelig arbeidende
kvinner, spesielt de som
jobber i landbruket og på
fabrikker, fordi det er de
som er mest marginali-

serte i form av overarbeid,
underbetaling og dårlige
arbeidsforhold.
– Hva er hovedkravene?
– Vårt umiddelbare mål er
å sikre det som er vunnet og
å gå videre for å oppnå reell
likestilling mellom kvinner
og menn i grunnloven, loven om personlig status**
og lovverket ellers. Dernest sikter vi mot å sette en

stopper for alle former for
kjønnsdiskriminering, vi
vil at alle former for vold
og seksuell trakassering
blir kriminalisert, og vi vil
ha opphevet de tunisiske
reservasjonene i forhold til
den internasjonale Konvensjonen om avskaffelse
av alle former for kvinnediskriminering (FN-konvensjon vedtatt 18. desember 1979). Et viktig mål er
også å bekjempe de reaksjonære kreftene som tror på
kvinners underlegenhet og
som på den ene eller andre
måten prøver å ekskludere
oss fra å delta i offentlige
anliggender. I tillegg vil vi

* Tunisias kommunistiske arbeiderpati endret nylig navn til
Tunisias arbeiderparti. Programmet er uendret. Partiet med
sin navngjetne leder Hamma Hammami, var en sentral kraft i
revolusjonen. Partiet deltar i Den internasjonale konferansen av
marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

** En serie av lover innført av Tunisias første president Hamid
Bourguiba i 1957. Dette var progressive lover for sin tid i et muslimsk land: flerkoneri ble forbudt og det krevdes samtykke fra
begge parter i forhold til inngåelse av ekteskap og skilsmisse. Selv
om lovene er høyst mangelfulle sammenliknet med tilsvarende
lovgivning i Europa, har de i alle år blitt angrepet fra reaksjonære
muslimske krefter.

Møt Afef Redifi i Oslo lørdag 9. mars

a seg stoppe på halvveien!
kjempe for å sikre juridiske
og sosiale rettigheter for
kvinner som jobber i landbruks- og industrisektoren,
særlig retten til lik lønn for
likt arbeid. Vi oppmuntrer
til at kvinner skal delta i
det politiske livet, at de får
høyere stillinger og verv, er
aktive i fagforeninger, foreningsliv osv. fordi disse
områdende er overveldende mannsdominerte. Vi
krever også en rekke andre
rettigheter som likestilling
ved arv – kvinner arver
halvparten av hva en mann
gjør, og retten til lengre
svangerskapspermisjon.
– Hvordan kan norske
kvinner og progressive
støtte kampen i Tunisia?
– Vi vil gjerne ha støtte til
å presse regjeringa og den
konstituerende forsamling
til å vedta konvensjon 183
om beskyttelse av barn, og
til å grunnlovsfeste kvinners politiske, sosiale og
økonomiske rettigheter og
prinsippet om likestilling
mellom menn og kvinner. Dette kan gjøres for
eksempel gjennom å lage
uttalelser, skrive brev og

organisere støttekampanjer gjennom foreninger og
kvinneorganisasjoner.
– Hvordan er dagliglivet
for tunisiske kvinner?
Kan de delta fritt i alle
sosiale aktiviteter, kan de
kle seg som de vil osv.?
– Inntil videre er kvinner fortsatt til stede i alle
aktiviteter. Men vi møter angrep fra reaksjonære
krefter som ønsker å «sende oss hjem». Så tunisiske
kvinner kjemper for å vise
at de fins og nekter enhver
form for usynliggjøring eller mannlig dominans som
reduserer kvinner til rolla
som husmødre.
«Forbundet til beskyttelse av revolusjonen» er
indirekte relatert til regjeringspartiet. De trakasserer
og slår folk, går på andres
møter og lager problemer.
De gikk til og med til angrep på den faglige landsorganisasjonen
UGTT
da den skulle forberede
en generalstreik. I enkelte
nabolag trakasserer de og
går til angrep på kvinner.
– Innebærer det du har
sagt at folkeoppstanden

«ikke var verdt det», slik
som en del reaksjonære og
også noen venstreliberale
i Europa hevder?
– Først vil jeg si at vi ser
på det som en revolusjon
og ikke som en folkeoppstand. Selv om de viktigste
målene for revolusjonen
ikke er oppnådd ennå, vil
det tunisiske folket ikke
slutte med å kreve sine rettigheter gjennom protester, streiker, sultestreiker.
Videre er det, som du sa,
de reaksjonære og liberale kreftene som ønsker å
få folk til å tro at det ikke
var verdt det. Vi tror fast
og fullt på at vi skal fortsette på den revolusjonære
veien. Selvfølgelig er det
mange vanskeligheter og
mange krefter som ønsker
å holde oss tilbake, men vi
vil ikke gi oss!
Intervjuet er forkortet. Skann
koden for å lese mer.

Les mer på nett: www.kpml.no
E-post: kontakt@kpml.no
PB 4480 Nydalen, 0403 Oslo

Følg Island – forby
porno- og prostitusjonsindustrien
Island har i mange år stått

fremst i kampen mot porno- og prostitusjonsindustrien. De har tatt loven
mot sexkjøp alvorlig og
forbudt alt salg av seksuelle
«tjenester», også stripping.
Nå vurderer de et forbud
mot de verste typene av
pornografi.
KPml ønsker at Norge skal

Illustrasjon: Front mot salg av kropp.

følge Island og ta et klart
standpunkt mot salg av
kjønn og kropp.
Det er ikke hvem som
helst som ender opp i pornobransjen. Gode undersøkelser gjort blant kvinner

som har medvirket i prostitusjonsindustrien har vist
at så mange som 70 prosent hadde opplevd seksuelle overgrep tidligere. 63
prosent hadde som følge
av dette posttraumatisk
stress-syndrom (PTSD).
Vi i KPml mener at det er

feil at dette skal være en så
stor del av vårt samfunn.
I tillegg til å misbruke
kvinner i en vanskelig situasjon, fremmer industrien
et feil bilde av seksualitet.
Porno lærer menn at
kvinner er til salgs. At
kvinner er passive motta-

kere. At et nei ikke betyr et
nei. Den setter likhetstegn
mellom sex og vold, og viser i de fleste tilfeller kvinner som underlegen menns
maktbruk.
Porno har en nedverdigende karakter som spiller
på kvinners underlegenhet.
Den fremmer også andre
stereotypier som at folk fra
arbeiderklassen er mer «dyriske», og inneholder dessuten rasistiske stereotypier.
KPml sier ja til et forbud
mot porno- og prostitusjonsindustrien, og ja til et
sunt og trygt seksualliv.

Unge Venstre og Unge
Høyre har prøvd å
kuppe parolemøtene i
flere byer i forkant av
8. mars.
Slå tilbake alle
reaksjonære forsøk
på å undergrave
arbeiderkvinnenes
internasjonale
kampdag!

