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“Det Rødt prøvde på i valgkampen har vært umulig. Men vi 
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Leder   
Det er drøyt 30 år siden sperregrensa ble 
innført i Norge. Siden den ble innført har ikke 
ett nytt parti kommet over. Ikke en eneste 
gang. Det Rødt prøvde på i valgkampen har 
vært umulig. Men vi klarte det. Resultatet 
er en historisk sterk venstreside, et Rødt 
med oppslutning på 4,7 % og åtte røde 
stortingsrepresentanter. 

Det har tatt ti lange år å komme hit, 
men Rødt har bygd stein på stein: Vi har 
fornyet strategien: Løfta kampen mot 
Forskjells-Norge. Styrka samarbeidet med 
fagbevegelsen. Vi har bygd organisasjonen: 
Mangedoblet medlemstall. Fått aktive lokallag 
i hele landet. Vi har brukt stortingsplassen 
godt: Ikke lukka oss inne i bobla, men 
kombinert fighten i Stortinget med styrken 
fra folkelige mobiliseringer utenfra. Vi har vist 
at det er mulig å få til noe, gjennom politisk 
håndverk, samarbeid og kamp.

Vi har gjennomført tidenes grasrotvalgkamp. 
Og vi begynte tidlig. Allerede før sommerferien 
hadde vi delt ut en halv million løpesedler 
og aviser – og 12.000 tannbørster. Der noen 
få veldig rike har gitt veldig store beløp 
til partiene på høyresida, har Rødt bygd 
valgkampen vår på over 10.000 enkeltbidrag. 
Jeg vil rette en ekstra takk til Rødts 11.389 
medlemmer. Uten dere – ikke noe Rødt. 
Det samme gjelder alle dere som har delt 
ut løpesedler eller tannbørster for Rødt, alle 
som har ringt folk for å overbevise dem om å 
stemme på Rødt, alle som har hjulpet oss med 
å dele hva Rødt står for på sosiale medier. Alle 
som har stått på. Og til dere 140.000 som har 
stemt på Rødt i år: vi trenger dere med i den 
videre kampen!

I valgkampen kunne vi lese hos NRK at Rødts 
nye velgere er Linda, Erlend, Papole og Pål, en 
alenemor, en industriarbeider, en student, og 
servicearbeider. De har til felles at de vil ha et 
rødere Norge. De drømmer om at politikerne 
får lavere lønn og vil ha den motsatte politikken 
av Erna Solbergs kutt i brillestøtten til barn. 
De har tidligere stemt Arbeiderpartiet, eller 
vært arbeidsledige og vil ha et parti som setter 
arbeidsfolk først. Det forplikter.

13. september skrev vi historie. Etter åtte år 
med Høyreregjering, kan vi nå få en slutt på at 
milliardærene får alt de peker på. Og Støre og 
Vedum veit at Rødt er klare for samarbeid. Vi 
vil forandre Norge. Vi må også huske at Rødt 
ikke trenger være «på vippen» for å legge 
press på en ny regjering. Det holder at de vet 
vi står klar til å ta imot skuffede velgere hvis de 
svikter.

Gjennombrudd

Statsbudsjettet
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Velgerne har stemt for et skifte og i 
Rødt er vi utålmodige. Vi har ikke tenkt 
til å gå stille i gangene på Stortinget, 
lover 1. nestleder og finanspolitisk 
talsperson, Marie Sneve Martinussen. 
Høstens rekordvalg har gitt Rødt en helt ny posisjon 
i norsk politikk. Et valgresultat som ga 140 000 
stemmer, 4,7 prosent oppslutning og åtte sultne 
stortingsrepresentanter fyller nestlederen med 
optimisme.
 – Dette var venstresidas valg. Rødt har 
mangedoblet vår oppslutning samtidig som resten 
av venstresida også har styrket seg. Det er et kraftig 
signal fra velgerne om at man ønsker et skifte, en 
ny retning for Norge. 

Men Rødt fikk ikke drømmeposisjonen på vippen. 
Hvordan skal dere sikre innflytelse fra opposisjon?
 – Vi har tidligere fått til mye i opposisjon, med 
bare én stortingsrepresentant. Nå har vi åtte 
mandater og er representert i ni av Stortingets 
fagkomiteer. Rødt har blitt en maktfaktor i norsk 
politikk som det vil bli svært vanskelig å ignorere. 
Med det laget vi har på Stortinget nå er vi trygge på 
å få til viktige gjennomslag de neste fire åra.
 – Rødts viktigste samarbeidspartnere er 
fagbevegelsen, miljøbevegelsen og de sosiale 
bevegelsene. Vi skal løfte deres krav på Stortinget 
og samtidig bidra til å presse regjeringa fra utsida. 
Og vi står klare til å ta imot misfornøyde velgere 
hvis Støre og Vedum ikke leverer.
 – Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer til 

å få merke at Rødt har styrket seg. Vi vil ikke ta 
fem øre for å søke flertall for våre forslag der det 
er mulig. Hvis vi må danne flertall med FrP for å 
stoppe avkorting av NAV-stønaden til de som får 
hjelp med å betale strømregningen, er vi åpne for 
det, sier Martinussen.  
 
Skuffende budsjettforslag
Selv om Rødt har vært tydelige tilhengere av 
et regjeringsskifte, er det slett ikke bare lovord 
å høste for Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre 
og Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum. 
Martinussen er langt fra imponert over det Ap/Sp-
regjeringa har presentert til nå. 
 – Allerede da Støre og Vedum presenterte 
regjeringsplattformen så vi at dette kunne bære 
galt av sted. Selv om Hurdalsplattformen markerte 
et brudd med åtte års høyrepolitikk, er den altfor 
svak til å sikre det skiftet som folk har stemt fram 
og som landet trenger. Det største problemet er at 
de freder skatteforliket med høyresida, gjennom å 
beholde rabatten på formuesskatten for aksjeeiere 
og alle skattekuttene på selskapsoverskudd. Da får 
de ikke handlingsrommet som trengs for å få gjort 
noe med de økende forskjellene. 
 – Støre-regjeringa bruker for lang tid på å riste 
av seg arven etter Erna Solberg. Det gjør at folk blir 
utålmodige, med god grunn. Av de 22 konkrete 
usosiale kuttene Arbeiderpartiet gikk til angrep 
på under valgkampen, viderefører Støre-regjeringa 
18 av dem i sitt forslag til revidert statsbudsjett. Da 
snakker vi om blant annet kutt i brillestøtten for 
barn, kutt i barnetillegget for uføre og ikke minst 
kuttet i feriepenger til arbeidsledige og permitterte.

Budsjettgeneral: 1. nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen. Foto: Ole Mjelstad.

– Rødt skal få fart 
på forandringene

Bjørnar Moxnes
bm@roedt.no
Leder i Rødt
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Hva er årsaken til at regjeringspartiene løper fra løftene 
sine?
 – Det er et godt spørsmål. Jeg har veldig vanskelig 
for å forstå hvorfor Arbeiderpartiet ikke er mer 
opptatt av å rette opp i disse dypt urettferdige 
kuttene. Men det skyldes at Støre-regjeringa 
tviholder på skatteforliket med høyresida, da har 
de rett og slett ikke råd. Det blir ei tvangstrøye med 
fortsatt høyrepolitikk som resultat. 

Hva med valgkampens hete potet, altså klimapolitikken?
 – Klimapolitikken er et annet område der den 
nye regjeringa skuffer stort. Den er så grå at jeg 
lurer på hva regjeringa egentlig har holdt på med 
under toppmøtet i Glasgow. Budsjettforslaget tar 
overhodet ikke alvoret fra klimatoppmøtet innover 
seg. I en verden som trenger kraftfulle klimakutt 
virker de tilfreds med status quo, og det satses 
fortsatt massivt på mer olje og motorveier, sier 
Martinussen.
 –  Mange håpet at korona ville gi oss store 
klimakutt, men nå viser tallene at vi er på full 
vei tilbake til tidligere utslippsnivåer. På noen 
områder har utslippene til og med økt. Rødt mener 
klimakrisa burde satt et langt tydeligere preg 
påstatsbudsjettet. 
 – Rødt er blant annet opptatt av å hindre 
at pandemien skal føre til dyrere og dårligere 
kollektivtrafikk. Det er en skjebnetid for 
kollektivtrafikken nå. Vi må sikre at veien ut 
av koronakrisa ikke går i privatbil. Derfor vil vi 
gjøre det billigere ved å kutte billettprisene på 
tog, t-bane, buss og trikk med 20 %, samtidig som 
vi kompensere fylkeskommunene for bortfall av 
billettinntekter som følge av korona.

Presser på for gratis tannhelse
En av Rødts hovedsaker i valgkampen var kravet 
om en tannhelsereform med mål om å sidestille 
tannhelse med øvrige helsetjenester. Også her 
skuffer regjeringa stort, mener Martinussen – til 
tross for at en samla fagbevegelse stiller seg bak 
kravet.
 – For alle som sliter med høye tannlegeregninger 
er Støre-regjeringas budsjettforslag tannløst og 
skuffende. Kravet om en tannhelsereform som 
sikrer gratis behandling på lik linje med andre 
helsetjenester ble en hovedsak i valgkampen. 
Likevel kommer det null og niks fra regjeringa, 
stikk i strid med Hurdalsplattformens mål om å 
behandle tennene som en del av kroppen.
 – I Rødts alternative budsjettforslag har vi satt av 
3,2 milliarder kroner til en tannhelsereform i 2022. 
Den skal gjøre behandlingen billigere for 1 million 
nordmenn. Dét ville vært en god start. Det er tross 
alt et massivt flertall på 8 av 10 nordmenn som 
ønsker en offentlig finansiert tannhelse, så denne 
kampen kommer vi ikke til å gi opp.

Jens Ingvald Olsen advarer mot å tillate 
Salmar og Lerøy å utvide oppdrettsanleggene 
i Troms. Nå krever han at fylkesrådet sier nei 
til planene. Det skriver iTromsø.
 – Vi har sett flere eksempler der ILA-
smitte har spredd seg på oppdrettsanlegg i 
Troms og Finnmark, der de må slakte ned all 
laksen, og hele områder legges brakk, sier 
Olsen.

– Vi har levert inn forslag på Stortinget der 
vi ber regjeringen fremme forslag om en 
lovendring som sørger for at barnetrygden 
holdes utenfor ved beregning av økonomisk 
sosialhjelp, sier Tobias Drevland Lund til 
Telen. Han viser til vedtak på Notodden og 
hans hjemkommune Kragerø hvor Rødt har 
vært med på å sørge for at barnetrygden 
holdes utenfor når sosialhjelpen skal 
beregnes.

Norge
rundt

Rødt

Gjennom eierskapet i Hafslund og Fortum 
Varme forventer Oslo kommune å ta ut utbytte 
på over 1,6 milliarder kroner neste år i takt 
med høyere strømpriser.
 – Er det én ting innbyggerne i Oslo 
kommer til å merke, så er det strømprisene 
denne vinteren og høsten. Vi ser at byrådet 
budsjetterer med å få inn over 700 millioner 
kroner mer enn i fjor fordi de forventer økte 
strømpriser. Det bør komme innbyggerne til 
gode, sier Eivor Evenrud til Aftenposten.

– Dette er 
jåleri

Buskerud:

Politikerne i Drammen vedtok i september 
å bruke drøyt 11 millioner kroner på å 
omprofilere kommunen. Rundt ti millioner går 
til selve jobben med å implementere den nye 
profilen, mens resten er brukt på utviklingen.
 – Jeg mener at dette fremstår som jåleri. 
Vi bør bruke den nye profilen kun der det 
er strengt nødvendig, sier Jørgen Harboe 
Wilhelmsen til Drammens Tidende.

– Hele landet 
må gjøre som 
Notodden

Tjener grovt 
på dyr strøm

Telemark:

Oslo:

Advarer mot 
oppdretts
giganter

Troms:

Budsjettgeneral: 1. nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen. Foto: Ole Mjelstad.

– Rødt skal få fart 
på forandringene

Noen viktige prioriteringer i Rødts 
 alternative budsjett

• 1,8 mrd til feriepenger til alle som har vært 
arbeidsledige.

• 2,7 mrd til å gjøre kriseforbedringene av dag-
pengene permanente.

• 2 mrd til å kutte billettprisene også på buss, 
tog, trikk og bane.

• 3,2 mrd til tannhelsereform.

Les mer på rødt.no/budsjett2022
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Stortingsrepresentant: Hege Bae Nyholt. Foto: Yngve Mandal Svendsen.

Slår et slag for de 
vanlige livene

Folkestyre
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com

– Jeg vil løfte opp folk sine erfaringer på 
Stortinget, sier Hege Bae Nyholt fra Sør-
Trøndelag. 
Rødt Nytt intervjuer den ferske stortings-
representanten i november 2020, etter snaut 50 
dager i den nye rollen. 
 – Jeg har fortsatt mye å lære og forstå av 
Stortingets interne språk og måter å gjøre ting på! 
Det er en del ting man må lære for å være en del av 
den politiske prosessen, samtidig som jeg kjenner 
en stor motstand i meg mot både språket og den 
omstendelige saksbehandlingen, sier Nyholt. 
 – Det er et demokratisk problem at det er 
vanskelig for folk å skjønne hva som blir diskutert 
og vedtatt på Stortinget. Jeg har vært på fylkestinget 
og har høyere utdannelse, men likevel sitter jeg 
og klør meg i hodet over hvordan skal jeg gjøre, 
skrive og si ting. Det er en avveining mellom å følge 
spillereglene og samtidig påpeke at Stortinget må 
bli mer språklig tilgjengelig. 

Vanlige erfaringer er viktige
Nyholt kom rett fra en jobb i barnehage. Hun synes 
det er typisk at det vekker oppsikt når noen med en 
helt vanlig jobb velges inn på Stortinget. 
 – Et folkestyre handler nettopp om at folk 
skal styre, og det betyr jo at både lokførere og 
barnehageansatte, lærere og tømrere skal kunne bli 
valgt inn på Stortinget – og en del er det også. Men 
mange på Stortinget er der i flere perioder, kommer 
fra et partiapparat eller andre organisasjoner, og det 
gir mange fortrinn. Man er vant med å jobbe på en 
bestemt måte og har et stort nettverk. 
 Nyholt ser det som viktig å kjenne virkeligheten 
når man skal representere folk. 
 – Jeg har grått over strømregninga, jeg også. Ikke 
fordi jeg og mannen min er fattige, men fordi vi 
har helt vanlige lønninger. Det er viktig å ha med 
seg. Hvis det er lenge siden man har kjent på noe 
sånt, eller hvis man er langt fra den hverdagen 
som mange har, virker det ikke så viktig med 
strømpriser, mener Nyholt. 

Solidaritet og hverdagsliv
Nyholt har også erfaringer som har gitt henne stort 
internasjonalt engasjement mot imperalisme og 
undertrykking.
 – Jeg bodde i Palestina da den andre intifadaen 
brøt ut, har blitt sikta på av tanks, og vært en 
av to nordmenn i en flyktningleir med 25 000 
palestinere. Man er øyenvitne og erfarer situasjonen 
skulder ved skulder med folk. Samtidig er man jo 
«den andre», noe veldig mange som kommer hit 
som flyktninger kjenner på: å ikke kunne språket 
og ikke kjenne de kulturelle kodene, sier Rødt-
representanten. 
 Arbeidslivet og fagbevegelsen har også forma 
engasjementet hennes. 
 – Jeg har jobba i kvinnedominerte yrker siden 
jeg var i tjueåra: barnevernet, barneskole og 
barnehage. Mastergrad og etterutdanning som 
barnehagepedagog har jeg tatt ved sida av jobben 
mens jeg har vært i arbeid. Yrkeslivet gir deg 
erfaring med samarbeid og hva som er viktig. Jeg 
har ikke et teoretisk forhold til bemanning, jeg 
veit hvordan det er klokka sju om morgenen når 
meldingene begynner å tikke inn om sykt barn og 
syke kollegaer og så skulle organisere hverdagen og 
ringe rundt. Jeg veit hvordan det er å gå hjem fra 
jobb med dårlig samvittighet for alt du ikke rakk. 
Når jeg snakker om å øke grunnbemanninga i helse 
og oppvekst, er det ikke bare politisk. Det gjelder 
hverdagen til mannen min, kollegaene mine, 
ungene våre. Målet mitt er å kunne målbære disse 
erfaringene på Stortinget. 

Holder kontakten med fagbevegelsen
Nyholt framhever at det er viktig å samarbeide 
og holde kontakten med krefter utenfor den 
parlamentariske bobla.
 – Rødt jobber tett med fagbevegelsen og andre 
både i kommuner, fylkesting og Stortinget. Etter at 
jeg ble valgt inn på Stortinget, har jeg hatt møter 
med både Barnehageopprøret, folkeaksjonen for 
Nesna og fagbevegelsen. Fagbevegelsen er den 
viktigste krafta i dagens samfunn, og den løfter 
opp erfaringene, ønskene og krava til arbeidsfolk i 
Norge.
 Nyholt ble med i Rød Ungdom som 15-åring og 
har lang fartstid på venstresida. 
 – Jeg har vokst opp med sosialistiske foreldre og 
er mer eller mindre født inn i Palestinakomiteen. 

Det var en del ting jeg alltid hadde gjort i 
oppveksten, som å gå i 1. mai- og 8. mars-tog og ha 
Palestina-plakater på veggene. Etter hvert fikk jeg et 
mer selvstendig politisk engasjement, og var med å 
stifte Lillehammer Rød Ungdom, sier Nyholt. 
 – Denne bevegelsen var livet mitt i hele 
ungdomstida og de tidlige voksenåra. Så hadde 
jeg ti år med små barn og omsorgsoppgaver for 
andre familiemedlemmer, da hadde jeg nok med å 
holde hodet over vannskorpa. I mellomtida hadde 
Rødt endra seg – det var på mange måter blitt 
det vi drømte om da jeg var med å stifte det på 
Håndverkeren: et moderne sosialistisk parti som var 
verdt å bruke kreftene på, sier Nyholt.
 Hun husker en samtale med en far i barnehagen 
da hun skulle ta permisjon fra jobb for å drive 
valgkamp. 
 – Han spurte hvilket parti jeg dreiv valgkamp 
for, og jeg mumla «ja, Rødt, da». Han lyste opp: 
«Rødt! Dere går det jo kjempebra med.» Det har 
jeg hatt med meg, at Rødt plutselig ble omtalt med 
stor selvfølgelighet som et parti som har medgang. 
Folk opplever oss som et reelt alternativ og ser at vi 
tar opp ting som er viktige i hverdagen. Vi klarer å 
være relevante og tett på hverdagslivet til folk, for vi 
lever det selv. Derfor betaler jeg min partiskatt med 
glede, sier Nyholt.

Har større drømmer
Hege Bae Nyholt er ikke bare fersk 
stortingsrepresentant. Hun skal lede utdannings- og 
forskningskomiteen på Stortinget de neste åra.
 – Det er en plattform for å løfte opp politikken 
til Rødt, og det er viktig at man hele tida har lengst 
framme i panna hvorfor man er der. Man kan fort 
miste seg selv i det hektiske daglige arbeidet på 
Stortinget, men vi drømmer jo alltid om noe større 
– og det skal vi aldri miste av syne. Vi er ikke på 
Stortinget for å skrive de beste merknadene, men 
for å jobbe for en bedre verden!
 Nyholt er optimistisk på Rødts vegne etter at 
stortingsgruppa ble åttedobla. 
 – Rødt fikk til veldig mye med èn representant 
også. Nå er vi representert i ni komiteer med 
åtte folk som er sultne på politisk forandring, og 
som kan løfte opp saker og presse på. Vi kommer 
til å være et evig gnagsår på venstrefoten til 
Arbeiderpartiet, ler hun.
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Streik
Brage Aronsen brage@roedt.no  

En lang og krevende streik i 
kultursektoren endte med gjennomslag 
for hovedkravet: en livslang og 
kjønnsnøytral pensjon. 
Flere hundre kulturarbeidere har vært gjennom en 
lang streik i høst. Arbeidsgiverne ville at de ansatte 
skulle godta en pensjonsordning hvor kvinner og 
menn får ulik pensjonsutbetaling - i en sektor hvor 
rundt halvparten av de ansatte er kvinner.
 – Denne streiken handla i korte trekk om 
rettferdig pensjon. Hovedkravet vårt var å få på 
plass en permanent livsvarig og kjønnsnøytral 
pensjonsordning. Det vil si en pensjon som varer 
livet ut, og ikke stopper opp etter et visst antall 
år. Kvinner lever i snitt lenger enn menn og vil 
derfor tape mest på dette, sier Mari Røsjø, leder av 
Fagforbundet Teater og Scene.

Ny pensjonsordning
Kulturarbeiderne gikk i 2016 med på en midlertidig 
pensjonsordning for å sikre bærekraften til 
institusjonene de er ansatt i. Men en forutsetning 
var en framtidig pensjonsordning som varer livet ut 
og som virker likt for kvinner og menn. Det løftet 
ville arbeidsgiverne plutselig løpe fra. Kravet var 
derfor innføring av såkalt hybridpensjon.
 – Hybridpensjon er en mellomting mellom 
innskuddspensjon og ytelsespensjon. Den tar med 
seg de viktigste prinsippene fra ytelsespensjonen 
som er livsvarighet og kjønnsnøytralitet. Det 
er en form for innskuddspensjon som gir både 
forutsigbarhet til arbeidsgiver, men også til 
arbeidstaker som får pensjon livet ut. Fordi 
hybridpensjonen har livsvarig utbetaling 
inneholder den et kvinnetillegg som sikrer at 
kvinner får like god pensjonsutbetaling som menn, 
forklarer Røsjø. 
 Etter mer enn seks ukers streik ga endelig 
arbeidsgiverne etter, og gikk med på de streikendes 
hovedkrav. 
 – Nå får vi en varig tjenestepensjonsordning 
med livsvarig utbetaling og lik årlig utbetaling til 
kvinner og menn fra og med 1. april 2022. Innen 
1. februar 2022 skal et partssammensatt utvalg 
avklare flere faglig uavklarte spørsmål, blant 
annet hvilket lovverk som best ivaretar livslange 
og kjønnsnøytrale pensjonsytelser for de ansatte 
ved hjelp av nøytral og uavhengig ekspertise som 
Riksmekler oppnevner.
 – Ordningen skal gi pensjon fra første krone 

og første arbeidede time og omfatte alle fast 
og midlertidig ansatte, herunder frilansere, 
uavhengig av ansettelsesforholdets varighet og 
stillingsstørrelse.

Avgjørende med støtte
Nær 900 ansatte ved 15 kulturinstitusjoner, 
deriblant Operaen og Nationaltheatret, deltok i 
den nesten sju uker lange streiken. De ansatte er 
organisert i Creo, NTL og Fagforbundet. Samholdet 
på tvers av forbund har vært en fordel, forteller 
Røsjø: 
 – Det har vært en stor styrke å være tre forbund 
sammen i denne kampen. Vi har hele tida hatt 
et godt samarbeid og båndene har styrket seg, 
spesielt lokalt på de ulike arbeidsplassene. Samtidig 
er det ingen hemmelighet at det er en større 
koordineringsjobb med tre enn med ett forbund.
 – Det har vært tøft å stå i en langvarig streik, 
men samholdet og engasjementet har vokst dag for 
dag og gitt oss styrke til å holde ut. Vi har fått mye 
støtte som har vært helt avgjørende for at vi kunne 
stå så lenge og at vi landa et resultat som innfrir 
hovedkravene våre. Vi har fått støtte fra en samla 
fagbevegelse, fra kollegaer, publikum og politiske 
partier. Vi takker Rødt for god og solid støtte helt 
fra første streikedag.
 – Nå går vi en spennende framtid i møte. Vi 
har vært gjennom en turbulent tid med strenge 
restriksjoner og nedstengninger ved mange av 
våre virksomheter, som medlemmene har vært 
sterkt preget av. Nå er vi overlykkelige over å være 
tilbake på jobb og endelig lage forestillinger, møte 
publikum igjen og ha smekkfulle saler. Kulturens 
plass i samfunnet blir viktigere enn noensinne på 
vei ut av krisa.

Seher Aydar er stortingsrepresentant 
og medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Barselopprøret er 
nødvendig
 
Hvert år føder nesten 60 000 kvinner i Norge. Det 
er seksti tusen kvinner som fortjener en verdig, 
informativ, trygg og stabil omsorg og oppfølging 
før, under og etter fødsel.

Barselomsorg har blitt en salderingspost. Dette 
fører til både psykiske og fysiske helsekonsekvenser. 
Mange kvinner opplever press for å reise tidlig 
hjem, og når jordmødre ikke har tid til veiledning 
reiser mange hjem før ammingen er i gang. Dette 
er spesielt et problem ved de store sykehusene. Når 
kvinnene kommer hjem oppstår strev i forbindelse 
med amming, nedstemthet og andre utfordringer. 
Kommunene har begrenset med ressurser og mange 
opplever at det ikke er noe sted å henvende seg. 
Både mødre og den andre forelderen kan oppleve 
utrygghet i denne tiden. Dersom partner ikke har 
fått mulighet til å være sammen med mor og barn 
på barsel, har han dårlige forutsetninger for være 
til hjelp når de kommer hjem. Barseldepresjon er et 
økende problem og et tegn på at noe er galt.

Ved flere sykehus må partner betale for å 
overnatte på barselhotell med mor og barn. Dette 
er et eksempel på hvordan økonomi påvirker 
mulighetene fra fødsel. Under halvparten av alle 
kvinner som fødte i fjor fikk hjemmebesøk av 
jordmor etter fødselen, og mange blir overlatt til seg 
selv. I stedet for at alle får den hjelpen og støtten de 
har krav på, har flere sett seg nødt til å betale privat 
for å dekke opp for manglende tilbud. Ikke alle har 
den muligheten. Det offentlige må sikre kontinuitet 
i svangerskaps- fødsel og barselomsorgen.

I likhet med andre kvinnedominerte yrker opplever 
også ansatte i fødeavdelinger stort arbeidspress, 
og for dårlig grunnbemanning. Flere jordmødre 
har varslet om at arbeidspresset er så høyt at 
det går ut over egen helse og oppfølgingen av 
pasientene. Jordmødre har spesialkompetanse 
innenfor kvinnehelse, men dessverre blir denne 
kompetansen ikke utnyttet godt nok på grunn av 
tidspress.

Svangerskap, fødsel og barsel er en prosess som 
henger sammen, og som må styrkes med mer 
ressurser og respekt for det arbeidet som kvinner 
gjør under graviditet, fødsel og i barseltida.

Rødt jobber for å organisere fødselsomsorgen 
og jordmortjenesten slik at familier tilbys 
sammenhengende omsorg et tverrfaglig 
samarbeid som er innlemmet i primær- og 
spesialisthelsetjenesten. Alle sykehus må ha egnede 
lokaler for barselopphold slik at den fødende og 
partner har rett til å bli på barselavdeling til de selv 
føler seg klare til å dra hjem. Det forutsetter også 
bedre grunnbemanning både på sykehusene og 
kommunal helse og omsorgstjeneste.

Halve himmelen er vår

Svangerskap, fødsel og barsel er 

en prosess som henger sammen.

”

Tomme saler: Etter sju ukers streik vant kulturarbeiderne fram med sitt hovedkrav. Foto: Kilyan Sockalingum/Unsplash.

– Denne streiken 
måtte vi bare vinne

Leder i Fagforbundet Teater og Scene: Mari Røsjø. Foto: Sissel 
M. Rasmussen/LO Aktuelt.
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Rødt Nytts julegavetips for deg som liker harde pakker

 Annonse:

Jonas Bals: Streik! 
RES PUBLICA, 2021

Streiker har vært en dramatisk og viktig del av Norges historie. Forfatter  Jonas 
Bals skriver engasjerende om streikens betydning gjennom 150 år og viser 
hvordan arbeidskonfliktene har formet oss som nasjon og dannet grunnlaget 
for velferdsstaten. Streiker og fagforeninger har ikke bare noe å si for hvordan 
 arbeidslivet ser ut, men påvirker organiseringen av hele samfunnet, og fordelingen 
av både makt og rikdom.

Streik! er historien om dannelsen av det moderne Norge, om klassekamp og 
 arbeidsfred, og om frihet og menneskeverd. Forfatteren viser hvor viktig  streiken 
har vært for å skape et godt samfunn, og fremdeles er et redskap for sosial 
 forandring – fra skoleelever i streik for klimaet, til demokratiforkjempere i kamp 
mot diktatur. Dette er en bok om strid, men også om samhold og solidaritet. 

Kjøp på
respublica.no

449,-

Erik Olin Wright: Anti-kapitalisme 
MANIFEST, 2021

Kapitalismen har revolusjonert verden og teknologien vi har rundt oss, men ikke 
uten enorme menneskelige omkostninger. Verdier som rettferdighet, demokrati 
og frihet skyves til side i et system der noen få eier nesten alt mens millioner har 
nesten ingenting. Samtidig er klima og natur på bristepunktet. Men alternativer 
finnes, mener sosiolog Erik Olin Wright. I denne boken argumenterer han for 
 hvordan vi kan gjøre motstand og peker på veier videre. Antikapitalisme. Strategier 
og muligheter i det 21. århundret er et kraftfullt opprop for demokrati og sosialisme. 
En annen verden er mulig.

Kjøp på manifest.no332,-

Linn Stalsberg: Etter pandemien 
MANIFEST, 2021

Da koronapandemien traff oss, stoppet samfunnet opp. Skoler stengte og 
vi måtte holde oss hjemme. Mange ble permittert og andre mistet  jobben. 
Myndighetene bestemte hvor mange vi kunne ha på besøk og hvor vi 
kunne reise, og alt som virket fast syntes å fordampe i luften. Pandemien 
ble et  forstørrelsesglass som avslørte forskjellene som allerede eksisterte i 
 samfunnet, både i Norge og i verden.

Hvorfor rammet pandemien så skjevt? Kan vi vende tilbake til hver dagen 
vi hadde før? Eller er det bare oppskriften på nye kriser? Hvilke  muligheter 
har vi til å skape et mer rettferdig samfunn, som er bedre for både 
 mennesker og natur?

Kjøp på manifest.no

305,-

Rødts røde planlegger
RØDT, 2021

Rødts Røde Planlegger gjør det enkelt å 
holde styr på møter og avtaler! Denne lekre 
 almanakken kommer i A5-størrelse og er inn-
bundet i glanset kartong. Den trykkes opp i et 
eksklusivt opplag til de første 200 som bestiller 
og  leveres før jul. Ikke noe dumt julegavetips? 

Kjøp på 
roedt.signon.no

2022
RØDTS RØDE
PLANLEGGER

2022 RØ
DTS RØ

DE PLAN
LEG

G
ER
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Ohnesorg: Retten til byen 
PLATESELSKAPET NO. 13, 2021

Ohnsorgs andrealbum består av ti spor hvorav sju 
er tolkninger av protestsanger fra ulike deler av 
 verden og tre er deres egne komposisjoner. Albumet 
byr på mer av det lavmælte og melodiske uttrykket 
 Ohnesorg er kjent for, men også lystige sleivspark og 
ektefølt kampglød. Den røde tråden på albumet er, 
som tittelen indikerer, retten til byen. Byens makt-
forhold påvirker alt fra hvordan vi bor til hva vi føler og 
kan forestille oss. De ti låtene beskriver store og små 
kamper for eierskap og tilhørighet. Retten til byen 
er et sårt, ærlig og brennaktuelt manifest – og en 
kjærlighetserklæring til prosessene som oppstår når 
folk samler seg for å skape ei framtid til det beste for 
fellesskapet.

Kjøp på 
plateselskapetno13.no

Rødt Nytts julegavetips for deg som liker harde pakker

 Annonse:

Mímir Kristjánsson: Jon Michelet - En 
folkets helt 
KAGGE, 2021

I 1962 mønstrer den unge dekksgutten Jon Michelet på skipet M/S Tomar. Blant 
de røffe sjøfolkene møter han flere gamle krigsseilere og tanken om den store 
sjøromanen vokser fram. Men det skal gå mange år før han klarer å skrive sitt 
storverk.

I En folkets helt følger forfatter og Rødt-politiker Mímir Kristjánsson  Michelet 
gjennom alle disse årene. Med innsikt og fortellerglede får vi historien om 
 Michelets år som kontroversiell journalist og medlem av AKP (m-l). Han sto på 
barrikadene for revolusjon og kommunisme, og ble overvåka av de hemmelige 
 tjenestene. Boka har et utall ramsalte historier om eventyr i ødemarken og livet 
som A-kjendis i Norge. Her er boksuksesser, familieidyll og berømmelse – men 
også samlivsbrudd, fylleslagsmål og skrivetørke. Jon Michelets liv faller sammen 
med overgangen fra søttitallsradikalisme til framveksten av en kommersiell 
kjendis kultur i Norge.

Kjøp på kagge.no

393,-

250,-

Rødts røde planlegger
RØDT, 2021

Rødts Røde Planlegger gjør det enkelt å 
holde styr på møter og avtaler! Denne lekre 
 almanakken kommer i A5-størrelse og er inn-
bundet i glanset kartong. Den trykkes opp i et 
eksklusivt opplag til de første 200 som bestiller 
og  leveres før jul. Ikke noe dumt julegavetips? 

Kjøp på 
roedt.signon.no

2022
RØDTS RØDE
PLANLEGGER

2022 RØ
DTS RØ

DE PLAN
LEG

G
ER

200,-

Sliteneliten: Sliteneliten
PLATESELSKAPET NO. 13, 2021

Slitenelitens selvtitulerte debutalbum består av 14 
spor med stor spennvidde – fra grandiose power-
ballader til lettbeint viserock. Det gjennomgå-
ende kjennetegnet på plata er fengende melodier, 
 kompromissløst budskap og lekne komposisjoner 
med høyt allsangpotensiale. Alt fra slitsomme 
«runke gutter» til såkalt «bærekraftige kapitalister» 
som Gunnhild Stordalen får passet sitt behørig 
påskrevet i Slitenelitens nidviser. Det røde flagget 
veives ivrig uten blygsel, og i en søken etter hvor de 
skal rette langfingeren sin skrangler de seg videre 
og synger ut på Vossamål mot prestasjonsjag, 
 ubrukelige politikere og rikinger.

Kjøp på 
plateselskapetno13.no

250,-
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Stortingsrepresentant: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Strømprisen
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Rødt vil erstatte dagens kaotiske 
markedsregime med et regulert 
toprissystem. Vanlig forbruk skal være 
rimelig og luksusforbruk må koste 
mer, sier stortingsrepresentant Sofie 
Marhaug fra Hordaland.
Marhaug påpeker at kunden er den største taperen 
på dagens strømmarked. 
 – Hun må orientere seg blant hundrevis av 
selskap, som alle har som mål å øke fortjenesten. 
Strømprisene er historisk høye, og flere analytikere 
anslår at en vanlig familie må betale 2000 kr mer i 
strømregning hver måned denne vinteren. Vi vet at 
strømsjokket vi ser i dag vil ramme ulikt ut ifra hva 
du har på konto og hvor dårlig isolert hjemmet ditt 
er, sier Marhaug. 
 Høye strømregninger som folk ikke klarer 
å betale er dessuten en gjenganger hos 
inkassoselskapene: «Antall inkassosaker tilknyttet 
strøm var ved utgangen av tredje kvartal omtrent 
50 prosent høyere enn samme periode i fjor,» sa 
gjeldsøkonom Morten Trasti fra inkassobyrået 
Intrum til Dinside 28. oktober. 
 Trasti påpekte samtidig at antall inkassosaker 
er nært knyttet til de økte strømprisene. NRK 
har allerede meldt at flere studenter har tatt opp 
forbrukslån for å betale strømregningene.
 – Rødt har foreslått å øke pengestrømmen til de 
som har minst, slik at de kan betale for sitt eget 
strømforbruk. Men i det lange løp er dette bare et 
plaster på såret, understreker Marhaug. 
 Hun og Rødt tar til orde for et toprissystem, der 
strømmen du trenger for å varme opp huset er 
rimelig. Hvis du har et luksusforbruk av strøm til 
å varme innkjørselen på hytten eller det utendørs 
svømmebassenget ditt hele året, må du betale mer – 
og det lar seg gjennomføre:
 – Fram til midten av 70-tallet hadde man fastpris 
på et visst forbruk, og betalte mer for bruken over 
det. En variant av dette er det fullt mulig å innføre 
igjen!
 Marhaug krever at regjeringen skroter den nye 
effekttariffen, en rushtidsavgift på strøm som 
Solberg-regjeringen vedtok å innføre og som trer 
i kraft 1. januar 2022. Den gjør det dyrere å bruke 
strøm samtidig som alle andre gjør det, og billigere 
hvis du kan bruke strøm når få andre gjør det.
 – Hvis du har en jobb som gjør at du må koke 
kaffe og kanskje ta en dusj om morgenen, og vaske 
klær på kvelden, kommer strømmen til å koste mer. 
Rushtidsavgift på strøm favoriserer de med fleksible 
kontorjobber og mulighet for hjemmekontor, ikke 
barnehageansatte og bussjåfører. Dette er en dårlig 
og urettferdig løsning, men den viser at det går an 
å regulere markedet hvis det er politisk vilje til det, 
sier Marhaug.

Foreslår topris
system for strøm

Streik
Vegard Foseide vegard.t.foseide@gmail.com  

Tidlegare SAS-tilsette krever 
fortrinnsrett til jobbene dei hadde før 
pandemien. No får dei drahjelp frå Raudt 
på Stortinget. 
Under pandemien var det lite eller ingen flyging for 
dei fleste, og flyselskapa måtte nedbemanne kraftig. 
SAS valte å seie opp om lag 40 % av dei tilsette, med 
beskjed om at dei måtte ta vare på uniformane, og 
vere klare til å bli tilsette igjen når flytrafikken tok 
seg opp – i tråd med gjeldande kollektivavtale. Men 
no meiner dei tidlegare tilsette at SAS bryt avtalen 
ved å opprette ulike dotterselskap som dei ikkje har 
fortrinnsrett til stillingar i. 

Manglande respekt frå SAS
– Når SAS prøver å omorganisere seg vekk 
frå avtalar, viser dei mangel på respekt for 
fagforeiningar og tidlegare tilsette sin rett til å 
få tilbake jobben. Det er eit uanstendig brot på 
samfunnskontrakten som høyrer heime i selskap og 
land vi ikkje liker å samanlikne oss med, seier Sofia 
Rana, tidlegare tillitsvalt i Norsk Kabinforening, 
kabintilsett i SAS, og bystyrerepresentant for Raudt 
i Oslo.
 Ho er no i permisjon frå SAS, men har jobba der 
lenge og alltid vore stolt av selskapet som, trass i 
hard konkurranse, har forsøkt å vere anstendige i 
behandlinga av dei tilsette.
 – SAS har vore eit flaggskipselskap for den 
skandinaviske modellen, men det selskapet driv 
på med no, er ein hån mot fellesskapet. Både 
mot samarbeidet med fagforeiningane, og mot 
fellesskapet, fordi dei er eitt av mange selskap 
som har fått milliardar i statleg støtte, frå alle 
skandinaviske land, for å ta vare på arbeidsplassar 
gjennom pandemien, seier Rana.

Vil endre loven
Med den solide statlege støtta i grunn, ligg det eit 
spesielt ansvar hos politikarane om å ta grep. Mímir 
Kristjánsson, stortingsrepresentant for Raudt, har 
levert eit forslag om å endre arbeidsmiljølova for at 
tilsette som blir sagt opp, skal ha fortrinnsrett på ny 
tilsetting i same verksemd, også innafor eit konsern 
med fleire underselskap. Han meiner det er godt 
håp for å få gjennomslag for dette.
 – Før eller seinare blir nok dette gjennomført av 
dagens stortingsfleirtal. Så spørs det om regjeringa 
vil gjere det no eller seinare. Det vi har foreslått 
er å tette desse smutthola som SAS nyttar seg av, 

for finst det smutthol, så vil dei bli utnytta. Desse 
forslaga er løysingar på akkurat dei problema 
SAS-tilsette har fått på grunn av SAS-leiinga sine 
krumspring, seier Kristjánsson.
 Han ser at det ikkje er mangel på andre 
politikarar som uffar seg over SAS-leiinga, men at 
ingen andre har foreslått noko konkret som kan 
hjelpe dei mange tidlegare SAS-tilsette.
 – Av erfaring dreg Ap som regel beina etter seg, 
dei meiner nok ikkje noko feil her, men det hastar 
jo ikkje for dei. Trøkket frå SAS-tilsette har vore 
avgjerande for at saka har fått merksemd og har 
vorte løfta opp, men det trengst eit endå sterkare 
press frå fagforeiningar og folk for å fortgang. Vi 
har fått positive signal om forslaga, men kjenner eg 
desse folka rett, kan dei avvise oss no, og så kome to 
månader etterpå og foreslå det same sjølv. Uansett 
får vi dette til, seier Kristjánsson.
 Sofia Rana er glad for forslaga frå Raudt på 
Stortinget, og vil definitivt vere med og skape 
presset som trengst for å få til forandring.
 – Eg ber SAS om å legge frå seg desse 
arbeidarfiendtlege planane og ikkje drive med 
fagforeiningsknusing. Regjeringa må ta tak i dette, 
for vi treng meir regulering av norsk luftfart, seier 
Rana.

Svik: SAS har vore eit flaggskipselskap for den norske modellen, men sviker no sine tidlegare tilsette. Foto: Anna Zvereva/Wikimedia Commons.

SAS kræsjar  
mot fellesskapet

Stortingsrepresentant: Mímir Kristjansson. Foto: Ihne Pedersen.

Tidlegare kabintilsett: Sofia Rana. Foto: Ylva Holm Torsteinson.
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Dette er Rødts nye 
stortingsgruppe

Med 4,7 % oppslutning nasjonalt gjorde Rødt et rekordvalg og mange dobler 
Stortings gruppa fra én til åtte representanter. Her kan du lese mer om de nye 
stortingsrepresentantene og hvilke felt de skal jobbe med de neste fire årene.

Marie Sneve Martinussen (35) er samfunns økonom og 
nestleder i Rødt. Hun er oppvokst på Sandnes, ved det 
gamle gruvesamfunnet  Bjørnevatn utenfor Kirkenes. 
Hun har bakgrunn fra miljøbevegelsen og har blant 
 annet vært Russlandsekretær i Natur og Ungdom. I 
2012 ble hun valgt til nestleder i Rødt.  Siden 2017 har 
hun hatt permisjon fra jobben som rådgiver i Miljø-
direktoratet for å jobbe fulltid for Rødt. Hun er valgt 
inn fra Akershus.  Martinussen er medlem av finans-
komiteen.

Bjørnar Moxnes (39) er leder i Rødt. Han er oppvokst 
på Nordstrand i Oslo med en mor som var hjelpepleier 
og en far som jobbet i barnehage. Fra 2004-2006 var 
han leder i Rød Ungdom. Moxnes er utdannet sosiolog 
ved Universitetet i Oslo. I 2010 ble han nestleder i Rødt 
og fra 2012 er han partileder. I 2011 ble han valgt inn i 
bystyret i Oslo og i 2017 ble han Rødts første stortings-
representant. Moxnes er medlem av utenriks- og 
forsvarskomiteen på Stortinget.

Seher Aydar (32) er kurder født i Tyrkia, og har vokst 
opp i Fredrikstad. Hun var leder i Rød Ungdom 2012-
2014. Aydar har også bakgrunn fra Kvinnefronten og 
har vært leder i Agenda X. Hun har også vært leder 
i Solidaritet med  Kurdistan. Siden 2017 har hun vært 
Rødts  første vara representant på Stortinget. Hun 
 jobber som  politisk rådgiver for Rødt på Stortinget med 
 ansvar for helse, barnehage og høyere utdanning. Hun 
er Rødts andre representant på Oslobenken. Aydar er 
medlem av helse- og omsorgskomiteen.

Mímir Kristjánsson (35) er oppvokst i Stavanger med 
islandsk far og norsk mor. Fra 2006-2008 var han leder 
i Rød Ungdom. Fra 2019 har han vært gruppeleder for 
Rødt i Stavanger bystyre. Kristjánsson har bakgrunn 
som journalist i avisa Klassekampen og har skrevet 
flere kritikerroste bøker. Noen kjenner han kanskje også 
fra TV-programmet Farmen kjendis, der han var med 
i 2020. Han er valgt inn fra Rogaland. Kristjánsson er 
medlem av arbeids- og sosialkomiteen.

Hege Bae Nyholt (43) er utdanna barneverns pedagog 
med en master i Tverrfaglig kulturstudier med 
 spesialisering i kjønn og etnisitet, og etter utdanning 
som barnehagepedagog. Hun er  organisert i Felles-
organisasjon der hun er  møtende vara i distrikts-
styret i Trøndelag.  Nyholt har også hatt et langvarig 
 engasjement for  Palestina, . Siden 2019  representerer 
hun Rødt på fylkestinget. Hun er valgt inn fra Sør- 
Trøndelag. Nyholt leder Stortingets utdannings- og 
forskningskomité. Hun vil også følge arbeidet i familie- 
og kulturkomiteen.

Tobias Drevland Lund (25) kommer fra Kragerø og 
studerer statsvitenskap ved UiO. Han har  tidligere 
 jobbet i dagligvarebransjen. Lund var leder i Rød 
 Ungdom 2018-2020. Han var kommunestyre-
representant i hjemkommunen Kragerø for perioden 
2015-2019, og har representert Rødt på fylkestinget 
i Vestfold og Telemark. Han er valgt inn fra Telemark. 
Lund er medlem av kommunal- og forvaltnings-
komiteen. Han vil også følge arbeidet i justiskomiteen.

Geir Jørgensen (49) jobber som regionssekretær for 
Nord-Norge i Naturvernforbundet. Han har mange år i 
kommunestyret i Hadsel bak seg. Siden 2019 har han 
representert Rødt på fylkestinget i Nordland. Han er 
særlig opptatt av fiskeripolitikk og kystfiske. Geir er 
valgt inn fra Nordland. Han er medlem av nærings-
komiteen. Han vil også følge arbeidet i transport- og 
kommunikasjonskomiteen.

Sofie Marhaug (31) har bakgrunn fra Rød  Ungdom. 
Hun er stipendiat i allmenn litteratur vitenskap, og 
 midlertidig ansatt ved Universitetet i Bergen. Hun er 
 organisert i Norsk Tjenestemannslag. Marhaug ble 
valgt inn i bystyret i Bergen i 2011, der hun har vært 
gruppeleder for Rødt siden 2015. Hun er valgt inn 
fra Hordaland. Marhaug er 2. nestleder i Stortingets 
energi- og miljøkomité. 

Rødts nye stortingsgruppe: Her fra første samling etter valget. Foto: Ihne Pedersen.
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Mer enn 300 ledere i stat og 
kommune har høyere lønn enn landets 
statsminister. Rødt etterlyser kraftige 
grep for å stanset lønnsgaloppen.
Ingen har hatt så sterk lønnsvekst siden slutten av 
1990-tallet som ledere i staten, konkluderer Jørgen 
Tveit Sandberg i en mastergradsoppgave han har 
levert hos Økonomisk institutt på Universitetet i 
Oslo. Det skriver forskning.no.
 Lønnsveksten til ledere i offentlig sektor generelt 
var disse årene på 64 prosent. Det er betydelig mer 
enn for øvrige ansatte i staten og kommunene. Det 
er også betydelig mer enn lønnsøkningen til ledere i 
privat sektor, ifølge Sandberg.
 – Dette er tall som burde provosere mange. Vi har 
vært vitne til en helt uansvarlig lønnsgalopp blant 
toppledere i staten, som har spilt en urovekkende 
rolle i framveksten av Forskjells-Norge, sier 1. 
nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt, Marie 
Sneve Martinussen. 
 – At toppledere og byråkrater skal tjene mer enn 
statsministeren er helt meningsløst og uansvarlig. 
Hvis du trenger millionlønn for å gjøre en innsats 
for fellesskapet er det noe galt med motivasjonen 
din.  

– Rødt har flere ganger foreslått ulike tiltak for å 
bremse lederlønnsveksten, og disse ferske tallene 
bekrefter at det haster med å sette på bremsen, sier 
Martinussen. 
 – Nå trengs det kraftige grep på dette området. 
Hvis regjeringa mener alvor med at det skal være 
vanlige folks tur, er dette en sak der de må gå fra ord 
til handling. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

– Uansvarlig lønnsgalopp

– Det blir bare meningsløs pengeflytting 
hvis vi skal frata folk økt bostøtte 
gjennom avkorting av sosialstønaden, 
sier Tobias Drevland Lund.

I oktober gikk et enstemmig Storting inn for å 
bruke en engangssum på 202 millioner i ekstra 
bostøtte i november. Den økte bostøtten skal hjelpe 
de som sliter med å betale strømregningene sine 
på grunn av de høye strømprisene. Problemet er 
imidlertid at de som får NAV-støtte risikerer å miste 
sosialhjelp fordi pengene fra Husbanken gjør at de 
overstiger det beløpet de har fått godkjent støtte for 
i løpet av november. Det er opp til kommunene, og 
dermed de enkelte NAV-kontorene, om de ønsker å 
avkorte de som får ekstra bostøtte eller ikke.
 Nettavisen gjengir følgende SMS fra et lokalt Nav-
kontor: «Hei, du vil på fredag den 19. november få 
3.070,- kroner i ekstra bostøtte. Denne må du spare 
til desember måned da du vil få tilsvarende mindre 
utbetalt av NAV i desember. Ha en fin dag videre».
 – Jeg synes det er flaut at regjeringen, som utroper 
at de er for vanlige folk, likevel ikke sørger for å 
hjelpe de vanlige folkene som trenger det mest, sier 
stortingsrepresentant Tobias Dreveland Lund.

– Økningen i bostøtte regnes som inntekt og 
trekkes derfor ofte fra sosialhjelpen. Det blir bare 
en meningsløs pengeflytting og tomme lovnader til 
de av oss som har minst. Det tyder på at de samme 
politikerne som skryter av den økte bostøtten ikke 
vet hvordan NAV-systemet fungerer. 
 Samtidig som de vedtok ekstrastøtten, stemte 
stortingsflertallet ned et forslag fra Rødt om at økt 
bostøtte ikke skal gi fratrekk i andre ytelser.

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

Jonas Gahr Støres nye regjering vil ikke reversere 
Solberg-regjeringas kutt i stønaden for folk som går 
på såkalt arbeidsmarkedstiltak hos NAV. Dagsatsen 
reduseres fra 411 til 255 kroner dagen.
 – Regjeringa forstår ikke at det ikke går an å leve 
av 255 kroner dagen, sier stortingsrepresentant 
Mímir Kristjánsson til Fri Fagbevegelse.
Kristjánsson, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen 
på Stortinget, mener «dette er nok et smålig og 
usosialt kutt som kjennemerket Solberg-perioden, 
som jeg trodde det var denne regjeringas fremste 
oppgave å rette opp».
 – Dette øker åpenbart forskjellene mellom dem 
som skal leve av tiltakspenger og oss som ikke har 
bare 255 kroner dagen å leve for. Regjeringa forstår 
ikke at det ikke går an å leve av dette, sier Rødt-
politikeren til FriFagbevegelse. 
 – Folk blir bare nedslått og havner lenger unna 
arbeidslivet enn de var i utgangspunktet, sier han.
 – Politikken er at staten vil at folk skal på tiltak, 
så skal de straffes for det.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Stortingsrepresentant: Mímir Kristjánsson. Foto: Ihne Pedersen.

10.000 rammes av 
kutt i tiltaksstønaden

Pengeflytting: Det er opp til lokale NAV-kontor å vurdere om økt bostøtte skal medføre avkorting av andre stønader. Foto: Brage Aronsen.

Krever moderasjon: Stortingsrepresentant Marie Sneve 
Martinussen. Foto: Ihne Pedersen.

Mister NAVstøtte fordi de får økt 
bostøtte for å betale strømregningen

Stortingsrepresentant: Tobias Drevland Lund. Foto: Ihne 
Pedersen.

NRK melder at Fiskeridirektoratet ønsker å innføre 
nye systemer for fiskemottakene. Bakgrunnen er 
et ønske om bedre kontroll på fiskerikriminalitet 
og overfiske. Et av forslagene handler om nye krav 
til bruk av automatiske vekter og veiesystemer på 
fiskemottakene. Foreløpige beregninger viser at 
innføringen av dette systemet vil koste mottakene 
rundt 200.000 kroner, ifølge NRK. 
 Fiskarlaget og mottakene selv frykter at det 
kan bety kroken på døra for mange bedrifter 
langs kysten. De får støtte fra Rødts nyslåtte 
stortingsrepresentant Geir Jørgensen. 
 – Et slikt pålegg vil ramme de minste mottakene 
hardt. I Nordland har vi denne høsten sett hvor 
sårbar mottaksstrukturen er, med driftsstansen 
på Træna som igjen førte til at hele kystflåten på 
Nord-Helgeland ikke fikk solgt fangsten, skriver 
Jørgensen til NRK.
 Dersom kravene blir innført, vil Rødt kreve at 
det må følge penger med pålegget.
 – Det må bli slutt på at det kommer krav etter 
krav uten det følger midler med. Dessuten er jeg 
usikker på hvor presist denne forskriften treffer, når 
vi vet at mye av fisken som omsettes ulovlig aldri 
kommer over kai på fiskemottakene, sier Jørgensen.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Stortingsrepresentant: Geir Jørgensen. Foto: Ihne Pedersen.

Frykter for fiske
mottakenes framtid
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Rødts danske søsterparti Enhedslisten 
gjorde sitt beste lokalvalg noensinne 
16. november. Med 24,6 prosent ble 
Enhedslisten det største partiet i 
København.

– Enhedslisten har vært en viktig inspirasjonskilde 
for Rødt gjennom mange år, og det er gøy å se at de 
gjør det så godt i valget. Vi har lært mye av å følge 
deres fornyelse, vi har skjelt til deres mål om å spille 
en mer sentral rolle i politikken og folks hverdag, 
uten å miste visjonene, ambisjonene og prinsippene, 
sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 Nasjonalt har Enhedslisten ligget rundt 6-7 
prosent siden gjennombruddet i folketingsvalget  
2011. Årets valg endte med 7,3 prosent for de røde 
danskene, opp 1,3 prosentpoeng fra valget i 2017. 
Den store nyheten er at Enhedslisten har blitt 
hovedstadens største parti, og er 7,3 prosentpoeng 
større enn Socialdemokratiet i København. Også i 
Frederiksberg og på Bornholm gikk Enhedslisten 
markant fram med et resultat på henholdsvis 17,5 
og 23,1 prosent. 
 – Socialdemokratiet tar likevel 
overborgermestervervet i København, 
med de borgerlige i ryggen. Men det gjør 

samtidig at Enhedslisten får to viktige poster: 
miljø- og byutviklingsborgermesteren og 
sosialborgermesteren. Dermed er det duket for at 
Enhedslisten kan utøve betydelig innflytelse på 
den politiske utviklingen i København i åra som 
kommer. Det skal bli spennende å følge med på, sier 
Moxnes.
 Det største partiet i valget nasjonalt ble 
Socialdemokratiet med 28,5 prosent av stemmene. 
På andre plass følger Venstre med 21,2 prosent. 
Dansk Folkeparti ble valgets største taper. Partiet 
fikk 4,1 prosent av stemmene, mer enn en halvering 
fra 2017 da de fikk 8,7 prosent.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Brakvalg for danske Enhedslisten

Stortingets kontrollkomité krever svar 
fra Finansdepartementet om saken der 
tidligere finansminister Jan Tore Sanner 
(H) forsinket dokumentinnsyn «i en 
oppjaget valgkampinnspurt».

– Vi må få klarhet i om daværende finansminister 
Jan Tore Sanner brøt loven ved å bruke sin makt 
som finansminister til å holde tilbake et viktig 
offentlig dokument om fellesskapets verdier i 
oljefondet, av hensyn til Høyres valgkamp, sier 
Seher Aydar, som er Rødts representant i komiteen, 
til VG.
 Saken ble utløst av at tidligere finansminister Jan 
Tore Sanner uka før stortingsvalget ba embetsverket 
om å utsette utsendelsen av dokumenter om det 
omstridte Sverdrup-utvalget. Utvalget skulle blant 
annet skal vurdere om Oljefondet burde skilles 
ut som et eget selskap – en avgjørelse som førte 
til frustrasjon i Stortingets representantskap for 
Norges Bank. Den nye regjeringa har siden stoppet 
utredningen.
 VG har avdekket at Sanner begrunnet utsettelsen 
av innsynet til pressen slik på følgende vis: «Vi 
er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget 
valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før 

fristen. Jeg tenker sent torsdag.»
 – I utgangspunktet handlet saken om mulig 
elitesamrøre i forvaltningen av fellesskapets verdier 
i oljefondet, sier Aydar.
 – Dermed står det både om de offentlige midlene 
som er med på å finansiere vår felles velferd, og 
om det helt sentrale demokratiske prinsippet 
at befolkningen har rett til innsyn i hvordan 
makthaverne forvalter makt og ressurser, sier Aydar 
til VG.

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

Seks palestinske menneskerettsgrupper er 
terrorstemplet av Israel. Nå krever LO at dette 
reverseres. Det melder Fri Fagbevegelse. Lederne 
i LOs største forbund og ledelsen i LO sentralt, 
som sammen utgjør LO-sekretariatet, krever 
at Israel trekker tilbake terrorlistingen av seks 
palestinske menneskerettighetsorganisasjoner. Tre 
av organisasjonene får støtte fra Norge.
 – Dette er et steg i totalitær retning, sier Julie 
Lødrup i LO-ledelsen, om Israels beslutning som ble 
kjent i slutten av september.
 LO ber den norske regjeringa presse på for å få 
Israel til å omgjøre beslutningen.
 – LO forventer at den norske regjeringa støtter 
LOs krav om at Israel trekker tilbake terrorlistingen, 
sier Lødrup til FriFagbevegelse. Hun har ansvaret 
for internasjonalt solidaritetsarbeid i LO.
 Også Amnesty International og Human Rights 
Watch reagerer mot terrorstemplingen.
 – Denne redselsfulle og urettferdige beslutningen 
er et angrep fra Israels regjering på den 
internasjonale menneskerettsbevegelsen, sier de to 
organisasjonene i en felles uttalelse.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Førstesekretær: Julie Lødrup har ansvaret for LOs solidaritetsarbeid. 
Foto: LO.

LO: – Israel blir 
mer totalitært

Brøt han loven?: Tidligere finansminister Jan Tore Sanner. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre.

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Kontrollkomiteen krever svar 
om Sannersaken

Krever svar: Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar. Foto: 
Ihne Pedersen.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug har tatt 
initiativ til en tverrpolitisk støttegruppe for 
WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange. Rødt har 
tidligere forsøkt å få Solberg-regjeringa på banen i 
Assange-saken, uten hell. Nå håper Marhaug at den 
nye utenriksministeren, Anniken Huitfeldt (Ap), tar 
ballen. I et intervju med Dagsavisen viser hun til 
avsløringer i blant annet britiske The Guardian som 
tyder på at CIA har hatt planer om å kidnappe og 
drepe Julian Assange.
 – Også vi politikere bør være opptatt av 
ytrings- og pressefrihet. Det er viktig for oss og 
for demokratiet vårt som sådan. Derfor har det 
noe å si hvordan parlamentarikerne i det øverste 
folkevalgte organet stiller seg, at vi sier klart ifra. 
Det er hensikten med en slik gruppe. Jeg håper få 
med så mange representanter som mulig, også fra 
regjeringspartiene, sier Marhaug til Dagsavisen.
 – Amerikanske presseorganisasjoner har 
fastslått at publiseringen Assange nå straffes for, 
i prinsippet ikke skiller seg fra Aftenpostens 
publisering av de samme WikiLeaks-dokumentene. 
Det betyr at enhver som publiserer lekket 
informasjon om amerikanske krigsforbrytelser og 
menneskerettsbrudd, også her i Norge, risikerer å 
bli forfulgt av USA, sier Marhaug.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Stortingsrepresentant: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

Danner støttegruppe for 
WikiLeaksgrunnlegger
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