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LEDER   
Det store flertallet av folk vil ha mindre 
økonomiske forskjeller, og mener det er 
politikeres oppgave å gjøre noe med dette. 
Likevel har forskjellene i Norge økt de siste 30 
årene. Stadig flere ser at globale klimaendringer 
er en eksistensiell trussel mot mennesker og 
miljø, og krever handlekraft i miljøpolitikk. 
Likevel har norske klimagassutslipp økt siden 
1990. I meningsmålinger svarer nå over femti 
prosent at de ikke ønsker kommersielle aktører 
i velferden. Likevel forsvinner stadig flere 
skattepenger ut til privat profitt. Hvorfor er det 
sånn? 

Gang på gang har folk stemt på politikere 
som har lovt å redusere forskjellene, fjerne 
fattigdom, kutte utslipp, bevare grendeskoler 
og styrke rettighetene til folk som går på jobb 
i kommunene. Og gang på gang har folk blitt 
skuffa når de samme politikerne forhandler bort 
standpunktene sine dagen etter valget, eller i 
beste fall ikke klarer gjennomføre en brøkdel 
av det de lovet. I år er det på tide å spørre deg 
selv: skal du gi de samme partiene sjansen én 
gang til, eller skal du stemme på en utfordrer?

Rødt er utfordreren i norsk politikk. I mange 
kommuner stiller vi til valg for aller første gang, 
og meningsmålingene tyder på at vi kan bli 
dobbelt så mange røde folkevalgte de neste 
fire årene. Og det trengs. For med to lange 
år til dagens regjering kan stemmes ut er det 
i kommunene kampen mot Forskjells-Norge 
og for en rettferdig miljøpolitikk må stå. Det 
er i kommunestyrene man kan sette ned 
foten for kommersielle aktører i barnehage, 
sykehjem, barnevern og eldreomsorg, og 
det er der man kan si nei til nedbygging av 
matjord og natur. Samlet er norske kommuner 
den største arbeidsgiveren i Norge, og den 
største oppdragsgiveren innen bygg og anlegg. 
Denne makta må brukes til å bekjempe sosial 
dumping, og sikre hele og faste stillinger. Og 
det er i kommunene vi skal ta imot de som 
flykter fra krig og terror, og aktivt jobbe mot 
rasisme på frammarsj. 

Mange spør oss hvorfor Rødt vokser. Jeg 
tror det handler om at vi er et annerledes 
parti. Et parti som ser at politikk ikke først og 
fremst handler om partier og politikere, men 
om reelle interessemotsetninger i samfunnet. 
Arbeidsfolk kan ikke få mer makt uten at 
arbeidsgiveren mister noe av sin, og de 
rike kan ikke få skattegaver uten at det går 
ut over fellesskapets budsjetter. For Rødt 
handler det om å velge side – vi har valgt side 
med arbeidsfolk og miljø, med framtida og 
fellesskapet. Jeg håper du vil stemme på en 
utfordrer i år. Godt valg!

Stem på en utfordrer!

Marie Sneve  
Martinussen
marie@roedt.no
Nestleder i Rødt

BARNEHAGE
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Erna Solberg og resten av høyresida 
forsvarer profitt i barnehagene med 
behovet for mangfold. Men sannheten 
er at de kommersielle aktørene 
fortrenger de private ideelle, sier 
Bjørnar Moxnes.
En av de viktige sakene foran høstens lokalvalg 
er spørsmålet om kommersiell velferd. Skal det 
være mulig for private å tjene store penger på 
velferdstjenester som eldreomsorg, barnevern, 
avfallshåndtering og ikke minst barnehager? Nei, 
mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes. 
 – Men jeg vil gjerne avlive myten om at Rødt 
mener alle barnehager skal drives av kommunen. 
Det går et viktig skille mellom de private ideelle 
og de private kommersielle barnehagene. Vi 
har ingen problemer med ideelle barnehager 
drevet av foreldresammenslutninger, frivillige 
organisasjoner eller ideelle stiftelser, sier Moxnes.
 – Det viktige poenget når vi snakker om 
barnehager er at hver eneste skattekrone bevilget 
til barnehage skal gå til barnas beste, og ikke ende 
opp som profitt i et oppkjøpsfond med kontorer 
i skatteparadiset Guernsey. Det å ta vare på det 
mest dyrebare vi har, barna våre, er en altfor viktig 
oppgave til at den bør lages butikk av.

De ansatte betaler profitten
Kommersielle barnehager har stort sett et 
lavere kostnadsnivå per barn enn kommunale 
og ideelle barnehager, men får det samme 
offentlige tilskuddet. Det har gjort kommersiell 
barnehagedrift til en svært lønnsom 
virksomhet. En rapport regjeringen bestilte fra 
rådgivningsselskapet BDO viser at den opptjente 
egenkapitalen i de private barnehagene steg fra 
rundt 250 millioner kroner i 2007 til nesten fire 
milliarder kroner i 2016. I rapporten kommer det 
fram at de seks største kjedene har 30 prosent av 
barna i de private barnehagene, men 60 prosent av 

det samlede overskuddet.
 – Man trenger ingen mastergrad i 
bedriftsøkonomi for å skjønne hvordan de 
kommersielle barnehagene kutter kostnadene. Det 
er de ansatte som betaler prisen. Arbeidspresset 
er høyere på grunn av lavere bemanning. 
Pensjonsvilkårene er dessuten jevnt over dårligere, 
sier Moxnes. 
 Han viser til at de kommersielle barnehagene 
får et tilskudd tilsvarende 13 prosent av 
lønnskostnadene i de kommunale barnehagene, 
mens de fleste har mye lavere pensjonskostnader 
enn dette. Tidligere i år ble det kjent at de private 
barnehagene i 2017 fikk en milliard kroner mer 
til sammen i tilskudd til pensjon enn de faktisk 
brukte.
 – Dette er en helt bakvendt ordning. Den 
belønner de aktørene som har de dårligste 
pensjonsordningene og den laveste bemanningen 
med et tilsvarende stort overskudd. Det er 
fullstendig meningsløst at vi skal la skattepenger 
satt av til barnehageansattes pensjon ende i 
eiernes lommer. 

Kommersielle fortrenger de ideelle
Ifølge rapporten Kommersialisering av 
fellesgodene, utarbeidet av Høgskolen i Innlandet, 
økte andelen kommersielle barnehageplasser med 
10 prosent mellom 2011 og 2017. Tilsvarende sank 
andelen ideelle barnehageplasser med 10 prosent 
i samme periode. De seks største kommersielle 
barnehagene eier hver tredje barnehageplass. 
 – Disse tallene viser at høyresidas argumenter 
hviler på myter. De snakker varmt om viktigheten 
av mangfold i barnehagesektoren og hvordan 
kvinnelige gründere bør hjelpes fram. Realiteten 
er at de store, profittmotiverte kjedene tar over 
stadig mer av markedet og fortrenger de ideelle. 
Høyres politikk fører til at de ideelle barnehagene 
utraderes og mangfoldet de er så opptatt av 
forsvinner til fordel for kommersiell ensretting. 
Hvis dagens utvikling får fortsette vil de ideelle 
barnehagene være utryddet om noen få år.
 – De aller fleste kommersielle barnehagene 
i Norge i dag er innlemmet i de store kjedene 

Marked i endring: De kommersielle barnehagene fortrenger de ideelle. Foto: Magne Hagesæter.

Den store 
barnehagebløffen
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Rødt får inn to representanter og entrer 
bystyret for første gang i historien, dersom 
Sentios ferske meningsmåling for Fredriksstad 
Blad skulle slå til.
 – Jeg tror folk har fått opp øynene for at 
dette med profitt i velferden ikke er så bra. I 
tillegg har vi fått vist oss tydelig frem når det 
gjelder antirasistisk arbeid, sier Hannah Berg, 
Rødts 1. kandidat i Fredrikstad til avisen.

Ragna Vorkinnslien, Rødts 1. kandidat 
i Trondheim, mener vi trenger en ny 
barnehagelov for å forhindre oppkjøp av 
barnehager og store utbytter.
 – Det er vanskelig å stanse aktørene, 
men vi må ha regler som hindrer at 
skattepengene går til overskudd. Derfor 
mener vi det er rimelig at en eventuell ny eier 
av en barnehage må søke om tilskudd på 
nytt. Meldeplikt og kommunal forkjøpsrett vil 
kunne hindre at offentlig finansierte tjenester 
blir oppkjøpsobjekter for fond, sier hun til 
Adresseavisen.

Norge
RUNDT

RØDT

Rødt vil begrense antallet cruiseskip-anløp til 
ett i uka i Tromsø.
 – Det er stor vekst i næringa, og selv 
om det også skjer en teknologisk utvikling, 
skjer den ikke veldig raskt. Om vi skal ta tak 
i klima- og miljøproblematikken, er det ikke 
bare bilistene som skal kjøre mindre. De andre 
utslippspostene må også kuttes i, sier 1. 
kandidat Bendik Hugstmyr Woie til iTromsø.

Vil ha happy 
hour på trikk, 
buss og bane

OSLO:

Framfor tre timer gratis passering i bomringen 
mellom klokka 17 og 20, slik Oslo Høyre har 
foreslått - vil Rødt ha tre timers gyldighet på 
enkeltbilletter i hovedstaden.
 – Rødt liker ideen om happy hour. 
Men vi vil heller ha tre timer happy hour i 
kollektivtrafikken døgnet rundt og hele året, 
sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri til 
Dagbladet. 

Vil ha ny 
barnehagelov

Cruisetrafikken 
må begrenses

TRØNDELAG:

TROMSØ:

Historisk 
måling i 
Fredrikstad

ØSTFOLD:

som eies av oppkjøpsfond, aksjeselskap 
og storkonserner. Eierne av kjeder som 
Læringsverkstedet, Norlandia og Espira får 
milliarder i offentlige tilskudd og går med store 
overskudd. I tillegg til normalt utbytte blir verdier 
hentet ut gjennom å flytte penger mellom ulike 
selskap i et konsern. Disse pengestrømmen har vi 
liten kontroll med. Ved flere økonomiske tilsyn har 
vært avdekket juks for eksempel gjennom kunstig 
høye husleier til egne selskap. 

Et retningsvalg
Moxnes mener resultatet av kommunevalget vil få 
mye å si for framtida i barnehagesektoren.
 – Hvem som vinner valget vil få mye å si for den 
kommende utviklinga. I Rødt er vi tydelige om 
at vi ønsker fullstendig slutt på privat profitt i de 
skattefinansierte velferdstjenestene. Men på veien 

dit kan vi rette opp mye av skadene høyresiden har 
påført fellesskapet. I Oslo, Trondheim og Bodø har 
Rødt stått i spissen for lokale vedtak om å stanse 
utbyggingen av nye kommersielle barnehager. Der 
resten av den rødgrønne siden er avhengige av 
Rødt for å styre, har vi dratt dem i riktig retning og 
fått gjennomslag for å si stopp. 
 – Der vi får muligheten til det skal vi sørge 
for fortsatt full barnehagedekning, men at alle 
nye barnehager drives i kommunal eller ideell 
regi. Et sterkt Rødt øker også sjansene for at 
kommunen fører skikkelig økonomisk tilsyn med 
velferdsprofitørene og krever tilbakebetaling 
der det avdekkes at fellesskapets midler ikke har 
kommet barna til gode. Alle som er opptatt av at 
skattepenger bevilget til velferd skal gå til velferd 
bør vise det gjennom stemmeseddelen, avslutter 
Rødt-lederen. 

Marked i endring: De kommersielle barnehagene fortrenger de ideelle. Foto: Magne Hagesæter.

Den store 
barnehagebløffen

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



4 Nr. 4  2019

VELFERD
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com  

– Lønn og pensjon må være med når vi 
vurderer kvaliteten på tjenesten, sier 
førstekandidat Jeanette Syversen i 
Raudt Vestland. 
Vestlandskommunen Austevoll har valgt å ta 
eldreomsorgen tilbake fra Aleris Omsorg, nå 
Stendi. Snuoperasjonen ledes av en Høyre-ordfører 
og kommer få år etter at tjenestene ble privatisert.  
 – Det er nok et tegn på at til og med Høyre har 
fått smake egen medisin, og frykter at en steil 
posisjon vil koste dem ordførersetet. Innbyggere 
og ansatte kan umulig ha vært fornøyd med Aleris, 
mener Syversen.
 – Når kommunalt ansatte blir utsatt for 
kommersialisering, så vet de hvilke rettigheter 
de mister i et konsern som hele tiden søker etter 
avkastning. I et lokalsamfunn som Austevoll er det 
kort mellom opinionen og kommunestyret, når de 
møtes på butikken hver dag. 

Frp uten bakkekontakt
Daværende ordfører Helge André Njåstad fra FrP 
var avgjørende for at eldreomsorgen i Austevoll ble 
privatisert i 2013. Syversen er krass i kritikken av 
«partiet for folk flest»:
 – FrP har for lengst blitt et broilerparti, 
spekket av karrierepolitikere, som har mistet 
bakkekontakt. Det er partiet som gir skattelette 
til de rikeste på bekostning av folk flest. Tette 
bånd til næringslivet går foran de som jobber i 
eldreomsorgen, fastslår Rødt-kandidaten.
 Fra 1. juni 2020 blir Austevoll kommune 
arbeidsgiver for de som nå jobber i den private 
eldreomsorgen. Høyre-ordfører Morten Storebø 
viste til fordelene ved å ha dette i egen regi da han 
kommenterte avgjørelsen tidligere i år. Overfor 
NRK Hordaland 31. januar trakk han spesielt 
fram at den private leverandøren hadde for dårlig 
sykepleierdekning.
 – Poenget her er jo at kommunen ikke har et 
profittmotiv, sier Jeanette Syversen. 
 – Ergo kan man styre ressursene, som ikke går 
til privat berikelse, til å styrke kompetansen og 
sørge for at den blir i lokalsamfunnet. 

Må bedre arbeidsvilkårene
Ser vi til Oslo, gikk de fleste opp i 
lønn da kommunen overtok driften av 

Uranienborghjemmet fra Stendi.
I snitt gikk de ansatte opp 40 000 kroner, 
meldte tidsskriftet Sykepleien 28. august i år. 
Lønnsøkningen var på 35 000 til 107 000 kroner 
årlig for sykepleiere med ti års ansiennitet eller 
mer.
  – Det er god kommunedrift å forholde seg 
til landsdekkende tariffavtaler som gir bedre 
vilkår for de ansatte. Men hvor god bemanningen 
og pensjonsavtaler er, avhenger jo også av en 
sterk fagforeningsklubb som får kommunen og 
politikerne til å prioritere deres krav som del av 
en vurdering av kvaliteten på tjenesten, påpeker 
Syversen.
 Hun mener arbeidsvilkårene må stå sentralt i 
vurderingen.
 – Det er klart at lønn og pensjon er en del 
av kvaliteten på tjenesten. De ansatte må 
dessuten være med i beslutninger om turnus, og 
bemanningen må svare til oppgavene. Dessuten 
mener vi i Rødt at det trengs 6-timers arbeidsdag 
med full lønnskompensasjon i kvinnedominerte 
yrker som omsorgen er. Det er essensielt, for at folk 
skal klare å stå lengst mulig i jobb og faktisk ha et 
liv og tid til rekreasjon.    
 – Vi må satse på de desentraliserte yrkesskolene, 
og styrke fagutdanningen for voksne via 
voksenopplæringen. Dessuten må vi kreve 
lærlingegaranti, forby bemanningsbyrå og 
erstatte innleie med intern bemanningspool i 
offentlig sektor. Ufrivillig deltid er et uvesen vi 
må luke bort, ved å satse på tett samarbeid med 
Fagforbundet. Vi må gi et løft til fagutdanningen 
i offentlig sektor ved å faktisk gjøre disse jobbene 
attraktive, ved å tilby hele faste, trygge stillinger. 
Bra for de ansatte, og bra for de som skal få 
tjenester!

Profittfritt: Rødt jobber for universell helse og omsorg uten profittmotiv. Illustrasjonsfoto: Ihne Pedersen.

Høyre-kommunen 
som tok tilbake 
eldreomsorgen

1. kandidat i Vestland: Jeanette Syversen. Foto: Ihne Pedersen.

Seher Aydar er vararepresentant for 
Rødt på Stortinget og kvinneaktivist. 
Hun skriver om feminisme i Rødt Nytt.

«Trygghet for 
barn og mor. Vi 
vil føde der vi 
bor!»
 
Denne sommeren har den såkalte Bunadsgeriljaen 
spredt seg over hele landet, fra Nordmøre til 
Helgeland. Og det er ikke rart at planene for 
nedleggelse av fødeavdelinger skaper så store 
protester. Det er dobbelt så høy risiko for 
livstruende komplikasjoner når det er over én 
times reisevei til fødeinstitusjon. Gravide i Norge 
har fått stadig lengre vei til fødetilbud. Antall 
kommuner med reisetid på over to timer har 
økt med 5 %, til 18 % siden 2012. Når reiseveien 
i distriktene kan være både to og tre timer, 
med skiftende vær- og føreforhold, fører det til 
utrygghet. For å sikre en tryggere fødsel skal 
alle fødende som har mer enn 90 minutter langt 
reisetid til nærmeste fødested, egentlig ha følge 
av en jordmor i ambulansen, men bare 20 % 
av kommunene organiserer følgetjeneste med 
jordmor.

Jordmødre melder om et så stort arbeidspress 
at de ikke får gjort jobben sin tilfredsstillende 
på grunn av manglende ressurser. I fjor ble 7 av 
28 barselrom stengt ved St. Olavs. På de store 
fødeavdelingene på Østlandet er det gjentatte 
ganger blitt varslet om sprengt kapasitet og for 
få jordmødre på jobb. Ved Kvinneklinikken på 
Haukeland er det kuttet 18 årsverk siden 2015, 
og i samme periode har bruken av overtid og 
merarbeid økt med 50 %.

Selv om juni er den måneden da flest føder, er 
det også den måneden flere fødeavdelinger har 
sommerstengt. Selv om Norge aldri har vært rikere 
som nasjon enn vi er akkurat nå, har vi tydeligvis 
ikke lenger råd til det vi hadde råd til før. For hva 
skal vi tenke om et samfunn som blir rikere og 
rikere, men likevel kutter og sparer i det meste som 
angår kvinners helse? Når det blir en kamp å få 
beholde noe så grunnleggende som lokalsykehuset?

Det som nå skjer, skyldes at sykehusene er tatt 
ut den politiske forvaltningen og blitt gjort om 
til juridisk selvstendige foretak etter modell av 
aksjeloven. Sykehus, velferdsstatens kronjuvel, 
har blitt forvandlet til noe som ligner på en 
hvilken som helst bedrift. Konsekvensen er at 
sykehusene styres mer etter bunnlinje og mindre 
etter pasientenes behov, og at man altså må kutte i 
tilbud for å kunne spare opp midler til finansiering 
av nye sykehusbygg. 

Vi i Rødt ønsker å avvikle denne foretaksmodellen 
og legge sykehusene tilbake under folkevalgt 
styring. Det ville frigjort sykehussektoren 
fra de ødeleggende bedriftsøkonomiske 
styringsprinsippene. Vi skal fortsette å samarbeide 
med folkeaksjoner og fagforeninger for å slå ring 
rundt befolkningens sykehustilbud – også etter 
lokalvalget. 

HALVE HIMMELEN ER VÅR
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1. kandidat i Bergen: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

SOLIDARITET
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Det er en seier for Rødt at Bergen 
kommunale pensjonskasse (BKP) 
slutter å investere i vår tids apartheid, 
mener Sofie Marhaug.
Hun sikter til at pensjonskassen har trukket seg ut 
av et selskap med virksomhet i israelskokkuperte 
palestinske områder. Da bystyret i Bergen 
behandlet BKPs årsrapport fra 2017, kom det fram 
at pensjonskassen ut fra etiske vurderinger har 
sluttet å investere i selskapet  Vanguard SRI Global 
Stock Instl. EU. 
 Ikke et øyeblikk for tidlig, mener Marhaug: 
 – Vanguard var ett av Vestbredden-selskapene 
som Rødt viste til i 2015. Da la vi fram en 
interpellasjon der vi ba BKP ekskludere selskaper 
som opererer i okkuperte områder fra sin 
aksjeportefølje. 
 – Forslaget vårt ble ikke vedtatt, men en 
moderert oppfordring til styret i pensjonskassen 
fikk like fullt flertall, sier Rødt-representanten. 
«Bergen bystyre anmoder styret i BKP om å gå 
igjennom egne direkte og indirekte investeringer, 
for å kontrollere om disse er i tråd med eget etiske 
regelverk», lød oppfordringen fra bystyret den 
gangen.  
 – KrF ville aldri gått med på en mer uttalt 
politikk mot investeringer i okkuperte områder. 
Etter valget håper vi de mister makten, og at 
Bergen åpent kan føre en solidarisk politikk, 
understreker Marhaug.
 Bystyret har ikke myndighet til å instruere BKP, 
men Marhaug mener likevel det er viktig å sende 
signaler om at styret i pensjonskassen må gjøre 
mer for å følge de etiske retningslinjene. 
 – Det å investere i okkuperte områder bryter 
med de etiske retningslinjene til BKP, som slår fast 
at det ikke skal investeres i selskaper som «bryter 
eller bidrar til brudd på menneskerettighetene».
 Kravene til Rødt er motivert av rapporten 
Farlige forbindelser II – norske bånd til den 
israelske okkupasjonen fra Norsk Folkehjelp og 
Fagforbundet. Der blir det blant annet pekt på 
konkrete selskaper BKP investerer i, og som bidrar 
til å opprettholde den israelske okkupasjonen. 
 – Dette er virksomheter som på forskjellig 
vis er direkte involvert i Israels okkupasjons- 
og bosettingspolitikk. Rødt vil ikke at 
pensjonspengene til kommunalt ansatte 
skal investeres i brudd på folkeretten og 
menneskerettighetene under okkupasjonen av 
Palestina, sier Marhaug.
 Gruppelederen for Rødt vil følge opp saken også 
i neste bystyreperiode for å holde temaet varmt. 
 – Rødt har fått delvis gjennomslag i denne 
saken, men det er ikke nok. Vi trenger en full, 
oppdatert gjennomgang av hele porteføljen til BKP.

Gjennomslag for 
Palestina-krav

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

– For fire år sia var FrP i Trondheim 
nesten tre gonger så stort som Raudt, 
men no er det relativt daudt løp på 
målingane. Raudt knivar også med FrP 
om kven som blir størst av dei i Oslo og 
Bergen. Eit slikt resultat kan gje Raudt 
ein avgjerande vippeposisjon i både 
Trondheim og dei andre storbyane. 
For å bli klokare på denne raude trenden, tok vi 
ein prat med toppkandidaten til Raudt Trondheim, 
Ragna Vorkinnslien. 

Kva i alle dagar er det som skjer i Trondheim?
 – Det er ein litt spesiell politisk situasjon her, 
då alle parti er med i den Ap-leia koalisjonen 
utanom Raudt, SV, Høgre og FrP. Vi er åleine i 
venstreopposisjon og det er ingen Høgre/FrP-
samarbeid. Høgre har trekt seg mot sentrum, og 
då står FrP og Raudt på kvar si side som tydelege 
motpolar. Og det er først dei siste åra at vi i Raudt 
har vorte ordentleg inkludert i den politiske 
debatten av dei etablerte media, seier Ragna 
Vorkinnslien.
 I motsetnad til store delar av landet, er ikkje 
bompengar ei viktig sak i Trondheim. Vorkinnslien 
trur det er andre årsaker til at Raudt veks og FrP 
slit.
 – Raudt veks fordi vi har vorte det tydelegaste 
opposisjonspartiet. Her har alle dei andre partia 
utanom Ap drukna i samarbeidet. Det har vore 
ein «trygg styring»-modell, utan at det eigentleg 
går i ei retning, og vi i Raudt har då etablert eit 
tydeleg sosialt alternativ. Nasjonalt sett er det 
jo ei misnøye med regjeringa fordi den aukar 
forskjellane, og den yngre generasjonen som er 
opptatt av klima og sosial urettferd, går til Raudt. 
FrP slit ikkje like mykje her som i resten av landet, 
fortel Trondheimstoppen.

Men kva med FrP?
 – Dei går ikkje ned på grunn av bompengar 
iallfall! Det er ingen store protestar her, og ingen 
nye konkrete bompengeprosjekt på gang. Også er 
fleire FrP-arar misnøgde med regjeringa. FrP sa dei 
skulle fjerne bommane og senke skatten for folk 
flest, men ingenting skjer. Folk får fleire bommar, 
og mindre å rutte med. Det er kutt i sosialstønad, 
og då FrP prøver å skulde på kommunane, trur 
ikkje folk på dei. Det her er veldig svoger-forsking, 
men eg har snakka med ein del folk som meiner 
FrP ikkje haldt det dei lovte, seier Vorkinnslien.

Thriller i Trondheim
På dei to siste målingane har Raudt både vore 
større enn FrP, og nøyaktig like store på 6,1%. 
Det ligg an til å bli ein ordentleg valthriller i 
trønderhovudstaden.

Så kva trur du blir dei avgjerande sakene fram 
mot valet?
 – Byutuvikling. I Trondheim har vi store 
endringar på gang i kollektivsystemet, 
gatestrukturen og heile bybildet. Folk er opptatt av 
nye bustadprosjekt tett på sentrum, og då prøver vi 
å kommunisere vår sosiale bustadpolitikk. Her er 
både vi og FrP ueinge med storkoalisjonen, men vi 
har ulike alternativ. Vi vil bygge flere kommunale 
bustader, ha ein aktiv bustadpolitikk og skape 
alternativ til det kommersielle bustadmarkedet, 
seier førstekandidaten.
 – Her har ikkje FrP vore i posisjon på 16 år, 
så vi har lite å ta dei på, utanom dei dårlege og 
usosiale budsjettforslaga deira. Men nasjonalt har 
dei jo ført ein usosial skattepolitikk i regjering, 
og prøvd å overføre ansvar til kommunane 
som ikkje har fått nok midlar til å gjere jobben. 
Regjeringsdeltakinga viser at dei er eit ekte 
eliteparti, og det bør dei få høyre, meiner ho.

Vanlege folk vs. broilerar
Vorkinnslien fortel om eit Trondheim med mange 
karrierepolitikarar og «broilerar» som har gått 
politikarskulen. Raudts hjartemedisin er å vere litt 
som vanlege folk.
 – Vi skal jo ha eit representativt utval i 
politikken. Min makker i bystyret, Roald Arentz, 
er drosjesjåfør og eg har jobba som bartender, så 
vi er ei motvekt der. Vi jobbar også for å kutte den 
høge løna ein får som folkevalt, for å fjerne litt av 
insentivet til å ha politikk som karriereveg, seier 
ho.
 Trønderane er positive til innspurten, og 
toppkandidat Vorkinnslien har følgande historie 
frå sist valkampmøte:
 – Vi er faktisk tre stykk her i laget som har 
opplevd at det har komme tre små FrP-arar bort til 
oss på stand og sagt at dei skal stemme Raudt!

1. kandidat i Trondheim: Ragna Vorkinnslien. Foto: Ihne Pedersen.

Raudt kan 
bli større 
enn FrP

Blir jevnt: Siste målinger i Trondheim. Kilde: Pollofpolls.no.

Respons for Adressa
5/6-2019

Respons for Adressa
18/8-2019

6,1 % 6,1 %

8,5 % 8,2 %

Raude Ragna i Trondheim:
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– Nå er det på tide å bygge Nord-Norge-banen

Siden 20. august har et hundretalls 
sykkelbud i matleveringstjenesten 
Foodora vært i streik for tariffavtale. 
Nestleder i Rødt, Silje Josten 
Kjosbakken, oppfordrer til boikott av 
tjenesten inntil tariffavtalen er signert.

– Foodora-syklistene stiller med egen sykkel 
og egen telefon, og alt de ber om er en avtale 
som sikrer dem den samme forutsigbarheten og 
lønnsveksten som er vanlig ellers i arbeidslivet, 
sier Kjosbakken. 
 Lønnen til Foodora-syklistene ligger i dag 
på omtrent 157,5 kroner i timen på hverdager. 
Grunnlønna er på 120 kroner. I tillegg kommer 
15 kroner ekstra per leveranse på hverdager, 20 
kroner per leveranse på lørdager og 25 kroner på 
søndager.
 – Kravet fra syklistene handler i hovedsak om 
et slitasjetillegg på fem kroner timen og et tillegg i 
vintermånedene på 3,9 prosent. Eierne av Delivery 
Hero, som driver Foodora, har blitt milliardærer 
på virksomheten. Det skulle bare mangle at de 
betalte syklistene en anstendig lønn.
 – Budsyklister over hele verden sliter med lave 
lønninger og dårlige vilkår. Derfor er det så viktig 

at Foodora-syklistene nå setter makt bak kravene 
sine. Kampen deres angår hele arbeiderbevegelsen. 
De kjemper for et fortsatt organisert arbeidsliv og 
det viktige prinsippet om at det er tariffavtalene 
som skal være bærebjelken i arbeidslivet.
 – Rødt vil uttrykke vår varmeste støtte til 
Foodora-syklistene og oppfordrer alle til å la være 
å bruke tjenesten inntil kravet om tariffavtale er 
innfridd, sier Kjosbakken.

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

Nye tall fra Bufdir viser at andelen barn som 
vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt er 
mer enn tredoblet siden 2001, ifølge NTB. Fra 2013 
til 2017 har over 60 prosent av norske kommuner 
fått flere barn som lever i familier med såkalt 
vedvarende lavinntekt, det NAV kaller fattigdom.
 Tallene er hentet fra SSB og viser en jevn 
stigning de siste åra. I 2017, som er de seineste 
tilgjengelige tallene, levde 105 538 norske barn 
under denne grensen. Det er 4.213 flere enn 2016, 
skriver NTB.
 – Disse tallene er fullstendig uakseptable og 
vitner om et Forskjells-Norge ute av kontroll, sier 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 – At vi lar slike ekstreme forskjeller vokse fram, 
og at vi ikke klarer å skjerme barna fra det, skyldes 
politisk svikt og ingenting annet. Dette er grunnen 
til at kampen mot Forskjells-Norge er Rødts 
viktigste sak. 
 – Tiltak for å løfte barn ut av 
fattigdomstilværelsen vil være en prioritet for Rødt 
både på Stortinget og i kommunene etter valget, 
forsikrer Rødt-lederen. 

Brage Aronsen brage@roedt.no

Fattigdom: Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker. Foto: 
Pixabay.

– Barnefattigdom 
skyldes politisk svikt

En fersk meningsmåling viser at et 
klart flertall av befolkningen fra sør 
til nord i Norge er positive til å bygge 
Nord-Norgebanen, uansett hvilket parti 
de stemmer på.

Det var VG som 19. august kunne melde at seks av 
ti nordmenn er positive til Nord-Norgebanen. 20 
prosent av de spurte er negative, og 20 prosent er 
usikre. Den landsomfattende meningsmålingen 
utført av Respons Analyse er gode nyheter, mener 
Bendik Hugstmyr Woie, Rødts 1. kandidat i 
Tromsø.
 – Nord-Norgebanen er et helt tiltrengt løft, 
både for landsdelen og hele landet. Det vil 
skape effektive transportruter som skaper 
næringsutvikling og arbeidsplasser. Vi kan ikke 
bygge ut et hovedvegnett som både er sikkert, raskt 
og miljøvennlig nok, sier Woie.
 – Det er bra at så mange nå har innsett 
viktigheten av å forlenge jernbanenettet nordover. 
Jeg tror vi skal få det til, for det virker mer og mer 
som at det er et prosjekt hele Nord-Norge kan 
slutte seg til. Det er typisk at vi i nord alltid må 
velge ett prosjekt om gangen. Sånn skal det ikke 
være. Vi skal ha jernbane, men vi krever også en 

satsing på å ta igjen etterslepet på fylkesvegene. 
Vegene langs kysten, hvor ressursene finnes, må 
være gode når ressursene skal transporteres til 
godsterminalene. Det henger tett sammen, sier 
Woie.
 På Stortinget har Rødt foreslått å sette av en del 
av oljefondet til et grønt infrastrukturfond for å 
sikre langsiktig finansiering av store prosjekter som 
for eksempel Nord-Norgebanen.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

I streik: Foodora-syklistene i Oslo. Foto: Pixabay.

1. kandidat i Tromsø: Bendik Hugstmyr Woie. Foto: Ihne 
Pedersen.

Oppfordrer til boikott av Foodora

Nestleder i Rødt: Silje Josten Kjosbakken. Foto: Ihne 
Pedersen.

Nesten en tredel av totale norske klimagassutslipp 
kommer fra transport, der over halvparten 
kommer fra veitrafikk. Det viser tall Statistisk 
Sentralbyrå publiserte i slutten av august.
 – Utslippene fra transportsektoren har økt med  
27 % siden 1990 til tross for at vi har visst at vi 
må få utslippene ned, sier nestleder i Rødt, Marie 
Sneve Martinussen. 
 – Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen om å 
begrense den globale oppvarminga til 1,5 grader, 
må utslippene fra transport ned. Det krever store 
endringer i hvordan vi flytter på både folk og gods. 
Derfor sier Rødt nei til alle nye motorveier som 
øker veitrafikken, og nei til ny tredje rullebane på 
Gardermoen som øker flytrafikken. 
 – Vi må bygge for framtida og heller prioritere 
jernbane og kollektivtrafikk. Det trengs flere 
avganger, billigere billetter, flere sovekupeer, 
raskere reisetid og storstilt utbygging av nye 
strekninger som tar oss dit vi skal uten at vi 
brenner opp kloden av den grunn.
 – Rødt stiller til valg i rekordmange kommuner 
i år, og er klar for å kjempe for konkrete og 
gjennomførbare klimatiltak i hver og en av dem, 
sier Rødt-nestlederen.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Jernbane: Rødt vil satse på klimavennlig transport. Foto: 
Pixabay.

Vil bygge jernbane, 
ikke motorvei
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Foto: Per-Otto Oppi / Alamy.

«Rødt er en kompromissløs stemme for å bevare 
truet natur og samiske rettigheter mot utbyggerjag og 
storkapital – derfor stiller jeg til valg for Rødt!»

Aslak Heika Hætta Bjørn, vokalist i Ondt blod

«Jeg stemmer Rødt (og er medlem av Rødt) fordi 
jeg er sterkt imot et samfunn styrt av kapitalistisk 

maktkonsentrasjon og profitt, og dette kommer vi ikke 
utenom i verken miljøspørsmål eller andre viktige politiske 

saker.»

Jenny Hval, musiker og forfatter
Foto: Baard Henriksen.

Foto: Egil Korsanger.

«Hvis vi skal klare å løse klimakrisa, må vi skape et 
samfunn som tar vare på både natur og folk. Det må bli 
Rødt for å bli grønt.»

Jenny Jordahl, illustratør 
og tegneserieskaper

«Du bør stemme på Rødt hvis du ønsker mindre 
økonomiske forskjeller og bedre liv for folka i din 

kommune. Rødt er et parti fullt av dyktige lokalpolitikere 
man alltid kan stole på at tar kampen for de svakeste i 

samfunnet.»

Amalie Kasin Lerstang, forfatter
Foto: Kristine Helliesen.

Foto: Mariam Butt/NTB Scanpix.

«Skal vi hindre en økologisk kollaps på kloden vår må 
kapitalismens rovdrift ta slutt. Vår tids største utfordring 
må løses med en grønn sosialisme som setter miljø og 
folk over profitt og overforbruk. Dette vil jeg kjempe for 
sammen med Rødt.»

Espen Kloumann Høiner, skribent, 
skuespiller og regissør



«Du merkar det med ein gong du får denne 
boka i handa: Dette er ei annleis bok. Berre 
ved å bla gjennom henne merkar du at ho 

verkar kroppsleg eller a�ektivt på deg.»

Harald Dyrkorn, Gnist 1/2019

Skjult – ny krigsmaskin
Hans Husum

Pris: 260,-
Forlaget Rødt

Bestill på marxisme.no

Bli medlem i Rødt!
Send sms med kodeord Rødt + Navn og adresse til 2434 eller se  
rødt.no/innmelding

 fb.me/roedt     @raudt    @stemroedt
Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt, få svar på  
det du lurer på og dele med vennene dine.

 ANNONSE:

 ANNONSE:

Det annet kjønn – 70 år og fortsatt viktig // 
Feministisk praksis // Hvorfor kom  
aldri #MeToo til Afrika? 

Få med deg siste nummer av Gnist!

Abonner på Gnist

100 kr for et år

Send mail til  
gnist@marxisme.no  
for bestilling.

Eller kjøp nummeret 
på www.marxisme.no

Står du mellom Rødt og et annet parti, og synes det er vanskelig å bestemme 
seg? På vår nettside har vi lagd en oversikt over forskjellene mellom andre partier 
og Rødt – sånn vi ser det.

Les mer på rødt.no

Rødt har ingen rike onkler 
 eller  pengesterke givere. Men 
vi har mange aktivister og 
sympatisører. Alle  monner 
drar i et grasrotparti. Fordi 
 fellesskap fungerer. 

Støtt Rødts 
valgkamp

Lurer du på  forskjellen på 
Rødt og de andre partiene?

Fo
to
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ed
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se

n.

Støtt Rødts valgkamp med: 

VIPPS

Klikk på Kjøp og betal og 
bruk vipps-nummer #557255 
eller søk opp Rødt Valgkamp.

BANKOVERFØRING

Du kan støtte oss ved å over-
føre penger direkte fra din 
nettbank. Vårt kontonummer 
for gaver er 1254.62.98858

HVA SKJER?
7. september
KVINNER I KAMP - 
FOREDRAG MED MARTA 
BREEN 
Litteraturhuset, Oslo. litteraturhuset.no

9. september
VALGDAG OG VALVAKER
Hele landet. rødt.no/valgvaker

26. september
LOS UTDANNINGS-
KONFERANSE
Sørmarka. Lo.no

28. september
FORSVARSPOLITISK 
SEMINAR
Athene 1, Oslo Met, Pilestredet 46.  
rødt.no

5. - 6. oktober
RØDTS FOLKEVALGT-
KONFERANSE
Sundvolden Hotel. rødt.no

2. november
NEI TIL EUS 
KVINNEKONFERANSE
Hollendergata 5, Oslo. neitileu.no

Tips oss om aktuelle arrangementer! 
Send en e-post til  brage@roedt.no.

 ANNONSE: ANNONSE:


