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Folket på Island kasta 
regjeringa. Over hele 
verden protesterer folk 
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Palestina: Raudts krav til regjeringa
– Trekk oljefondet ut av Israel
– Send ambassadøren heim
– og: Les meir på side 2, 3 og 11

Ingrid Baltzersen, nestleiar i Raudt, formulerer krava slik:
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gada Azam (bildet) fra Fellesutvalget for Pale
stina og Palestinsk forening holdt appell utenfor 
Stortinget i Oslo 24. januar. Hun sa blant annet: 

  Hvis Israel er så interessert i sin egen sikker
het og fred som regjeringa sier, vil den enkleste 
løsninga for staten være å opphøre okkupasjonen, 
noe den selvfølgelig ikke ønsker. Israel har som 
mål å utmatte det palestinske folket for at det ikke 
skal være i stand til å yte motstand mot okkupa
sjonen; slik at Israel sakte men sikkert kan utvide 
sitt territorium og skvise palestinerne ut fra sitt 
hjemland.
    Det palestinske folket har ikke tenkt å gi opp 
sin kamp mot okkupasjon og for frihet. Israel og 

det internasjonale samfunnet må skjønne at så lenge okkupasjonen varer, vil det 
være naturlig at motstanden fortsetter.

Palestina

LEDER
Torstein Dahle

Kjersti Nordby

I de siste ukene, hvor Israels inhu
mane jævelskap har bretta seg ut på 
Gazastripa, har palestinere følt seg 
mer svikta av det etablerte verdens
samfunnet enn noen gang. Samtidig 
føler de oppriktig glede over den 
støtta de får fra den organiserte soli
daritetsbevegelsen i Norge og andre 
land, og fra «gata» over hele verden.
 Palestinakomiteens faglige utvalg 
arrangerer studieturer. Målet er at 
nordmenn skal se med egne øyne. Den 
neste turen går fra Norge 17. april, 
med hjemreise 26. april. Frist for bin
dende påmelding er 28. februar. 
 Denne turen er snart fulltegna. 
Hvis du vil være med, bør du være 
raskt ute. Men vi er for tida i den 
heldige situasjonen at vi har Steinar 
Pedersen, som er vår reiseleder, boen
de i Ramallah for tida. Der er han 
Palestinakomiteens koordinator og 

stedlige representant. Derfor kan vi 
arrangere nye turer så snart det mel
der seg 3–4 interesserte. Vi arrange
rer også studieturer for klubber og 
foreninger, hvis det er flere fra samme 
organisasjon som vil dra. Ved hjelp av 
et bredt kontaktnett på Vestbredden 

kan vi også skreddersy besøk.
 For mer informasjon kontakt:
• Gullbrand GiacobbeHelleberg
 976 60 285 – gullb-g@online.no
• Kjersti Nordby
 995 79 818 – kjer-n@onlineno

– Kom til Palestina, se med egne øyne – og døm sjøl

Deltakere på faglig studietur tar del i den faste demonstrasjonen (hver fredag) mot 
muren i landsbyen Bil’in. Foto: Lars Kaknes, oktober 2008

Fram for  
sekstimersdagen!
Seks timers normalarbeidsdag med 
full lønnskompensasjon vil være et 
viktig krisetiltak, som også vil ha 
varig verdi som sosial reform. 
 Regjeringa har valgt å satse på til
tak som kan bremse arbeidsløsheten 
bittelite grann – som utbedringer av 
veier og bygg. De innebærer ingen 
store inngrep i dagens økonomiske 
system, – de kan avblåses igjen. 
 Det finnes en mengde tiltak som 
regjeringa har valgt å ikke satse på, 
som jernbanebygging og styrking av 
offentlig sektor. Det finnes også muli
ge tiltak med strategisk perspektiv. 
Som å nasjonalisere bankvesenet og 
å reversere privatisering av offentlige 
tjenester. Som å starte en varig omleg
ging av energiproduksjonen. Som å 
drive industriproduksjon innafor de 
rammene som naturen setter. Det er 
viktig å tenke på hvordan samfunnet 
skal se ut med sosialisme, – uten den 
ødeleggende kapitalismen vi er utsatt 
for i dag.  
 Sekstimersdagen er både et krise
tiltak og en strategisk reform. Den 
vil bety et bedre liv for hele arbei
derklassen og alle vanlige lønnsmot
takere, ikke minst kvinnene. Ebba 
Wergeland, forsker i arbeidsmedisin, 
viser til at det nå er bedrifter som 
reduserer arbeidstida som et krise
tiltak, og at tusener går ned i lønn, 
blir permittert eller oppsagt, og spør: 
«Hvorfor skal noen bli arbeidsløse med 
dagpenger hvis i stedet alle kan få en 
kortere normalarbeidsdag?»
 Det er ikke første gang kravet om 
en arbeidstidsreform blir reist i kri
setider. ILOkonvensjonen om 40 
timers uke kom i 1935. Vedtaket fra 
ILO argumenterte med at arbeids
tidsforkortelser er et virkemiddel til 
å bekjempe arbeidsløshet internasjo
nalt.  
 Vi kan legge til at sekstimersdagen 
vil føre til at flere kvinner vil få  full 
dag og dermed full lønn, det vil bli 
mindre slitsomt å jobbe, lettere å stå 
i arbeid til pensjonsalderen, og ikke 
minst: Livet blir bedre. 

Det franskeide Veoliakonsernet – som 
nå bygger en ny bybane på okkupert 
palestinsk jord i Jerusalem – har samti
dig  store oppdrag for norske kommu
ner og fylker innenfor både kollektiv
trafikk og renovasjon. Den nye bybanen 
(Jerusalem Light Rail) vil splitte opp og 
isolere palestinske boligområder mens 
den knytter sammen ulovlige israelske 
bosettinger. Israels tidligere statsmi
nister Ariel Sharon har sagt at han ser 
på den nye bybanen som et middel til å 
befeste Jerusalem som hovedstad bare 
for jøder.

 I følge FNresolusjon 465 fra 1980 
er det ulovlig å bygge nye strukturer på 
okkupert territorium, slik Veolia gjør i 
Jerusalem.  
 Årsmøtet i Sosiale Institusjoners 
Fagforening oppfordrer Oslo bystyre 
til å fatte vedtak om at kommunen ikke 
skal inngå noen form for kontrakter 
med konserner som utfører oppdrag for 
en okkupasjonsmakt på okkupert land.
 Årsmøtet oppfordrer Forbundsstyret 
til å arbeide for at flest mulig kommu
nestyrer og fylkesting skal gjøre slike 
vedtak.

Årsmøteuttalelse  
fra Sosiale institusjoners fagforening (Oslo)

Tre advokater vil 
anmelde krigsforbry
terne i Israel for ret
ten. Vi spør en av 
dem, Bent Endresen, 
om bakgrunnen 

Johan Petter Andresen

– Hva mener dere med at det 
er begått krigsforbrytelser?
 – Internasjonalt har vi 
et regelverk som definerer 
hvilke handlinger under 
krig som er tillatt og hvilke 
som er forbudt. Ikke minst 

skal reglene beskytte sivil
befolkningen under krig 
og under okkupasjon. Den 
krigførende part kan ikke 
angripe sivile mål, men må 
tvert om verne de sivile som 
kommer i «skuddlinjen». 
Det er neppe mulig å hindre 
sivile tap og skader, men det 
er en plikt til å sørge for at 
disse blir små. Dette gir en 
regel om proporsjonalitet, 
både i omfang og i midler. Et 
«lite» angrep kan ikke sva
res med et uforholdsmessig 
stort. Og krigsmidlene som 
brukes i den enkelte aksjon 
må ikke være av en slik art 

at det rammer 
sivilbefolknin
gen uforholds
messig hardt. 
Begge deler 
skjedde i Gaza. 
Gaza er i rea
liteten okku
pert av Israel. 
Angrepet mot 
Gaza ble for
klart som en 
gjengjeldelse 
mot Hamas 
rakettangrep 

inn i Israel. Nå kan man nok 
diskutere fornuften og også 
lovligheten av disse rakett
angrepene. Det israelske 
svaret er imidlertid ufor
holdsmessig i sitt omfang, 
og det har rammet sivilbe
folkningen i en grad som 
overgår det folkeretten til
later. Dette er ikke et særlig 
kontroversielt juridisk syns
punkt.

de ansvarlige
– Hvem vil dere anmelde?
 – Etter folkeretten er alle 
«krigsmenn» ansvarlige for 
sine handlinger. Men det er 
sjølsagt viktig å få straffet 
dem som tar beslutningene. 
Vi mener at de politikerne 
og generalene som besluttet 
angrepet og de offiserene 
som planla og som gjen
nomførte det, må stilles til 
ansvar. 

Hvilken domstol?
– Hvor kan man anmelde 
krigsforbrytelser?
 – Det er et tosporet sys
tem. Krigsforbrytere kan 
stilles til ansvar for inter

nasjonale domstoler. FN 
har nedsatt slike for krigs
forbrytelsene for Jugoslavia 
og Rwanda. Saken kan 
også bringes inn for den 
nye permanente domstol 
for krigsforbrytelser (ICC). 
For internasjonale domsto
ler har USA vetorett, noe 
som gjør det vanskelig å få 
de ansvarlige opp for disse 
domstoler.
 Det andre sporet er at 
krigsforbrytere også kan 
stilles for nasjonale domsto
ler. Norge har vært treige 
med å få et regelverk på 
plass. Men for et år siden 
plikter også norsk politi å 
påtale og straffe krigsfor
brytelser begått av utlen
dinger utenfor Norge. Etter 
at vi begynte å arbeide 
denne saken, har vi funnet 
ut at jurister i mange andre 
land i Europa jobber mot 
samme mål. Dette kan være 
med å legge grunnlaget for 
at krigsforbryterne blir stilt 
for retten.

Vil stille krigsforbryterne for retten

Bent Endresen, Geir Høin, Kjell M. Brygfjeld. 
Foto: Privat

Motstanden fortsetter
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Kva er vegen til fred i 
Midtausten? Rødt nytt 
spør Ingrid Baltzersen. 
Ho er nestleiar i Raudt 
og har vore aktiv i soli
daritetsarbeid for det 
palestinske folket i 
ei årrekkje. Ho har 
også ein mastergrad i 
Midtaustenstudiar.

Jorun Gulbrandsen

– Kva vil Hamas?
 – Hamas er ein politisk, 
sosial og militær organisasjon, 
som er aktiv i dei palestinske 
områda. Hamas er ei grein av 
den muslimske brorskapen, ein 
islamistisk organisasjon som 
finst i mange muslimske land. 
 Politisk ønskjer Hamas fri
dom frå den israelske okku
pasjonen, og dei ønskjer eit 
samfunn styrt etter islamske 
prinsipp. Sosialt jobbar dei 
for å hjelpe palestinarar, gjen
nom sjukehus, skolar og andre 
institusjonar og aktivitetar. 
Militært driv dei frigjerings
kamp mot Israel.

Valvinnarar
– Hamas vann valet i 2006, av 
di dei framstod som mindre 
korrupte og meir dedikerte til 
motstandskampen enn Fatah. 
Det var spesielt i direktevala 
at Hamas vann fram, og det er 
fordi lokale Hamaskandidatar 
nyt stor respekt, og fordi Fatah 
ikkje klarte å einast om dei 
lokale kandidatane 
sine.
 Hamas har i 
charteret sitt frå 
1988 sagt at Israel 
skal verte utsletta 
av islam. Det er 
fleire andre pales
tinske organisasjo
nar som også ønskjer å frigjere 
heile det historiske Palestina, 
ikkje berre dei 22 prosenta som 
Vestbreidda og Gaza utgjer. 
Men fleire Hamasleiarar har 
sagt at dei kan gå med på ei 
langvarig våpenkvile, om Israel 
trekkjer seg ut av Vestbreidda 
og Gaza.

Vegen til fred
– Kva meiner Raudt er vegen til 
fred i Midtausten, dvs fred som 
også tyder fridom for palestina-
rane?
 – Det vert ikkje fred før 
palestinarane har fått ein leve
dyktig stat, og før viktige 
spørsmål, som dei om flyktnin
gane og om Jerusalem, er løys
te. Ei tostatsløysing har vore 
framstilt som det mest realis
tiske, men verker mindre tru
verdig no etter at Osloavtalen 
har feila så grundig, og etter at 
Israel har annektert store delar 

av Vestbreidda gjennom buset
tingane og muren, samstundes 
som dei kontrollerer Gaza.
 Eg trur den beste løysinga 
vil vere ein felles stat eller ein 
føderal stat, der alle folkegrup
pene og religionane som bur i 
staten har like rettar.
 Hovudproblemet ligg i isra
elsk politikk: dei ønskjer ikkje 

ein felles stat, men 
dei ønskjer hel
ler ikke å gje frå 
seg dei 22 prosen
ta av det opprin
nelege Palestina, 
som Vestbreidda og 
Gaza er. Og dei vil 
ikkje gje flyktnin

gane retten til å vende tilbake 
eller få kompensasjon.
 Israel og USA er ansvarlege 
for krigen og undertrykkinga. 
Nøkkelen til fred i området 
ligg i det presset som massane 
kan reise mot desse to. Da ten
kjer eg på alle, på folk i Egypt, 
i Jordan, i heile området.

Kva må Noreg gjere?
– Kva må den norske regje-
ringa pressast til å gjere? Kva 
ville Raudt ha foreslått på 
Stortinget?
 – Den norske regjeringa har 
fordømd massakrane i Gaza, 
men dei har samstundes alltid 
fordømd Hamas sine rakettar. 
Denne måten å likestille hand
lingane på er forkasteleg, men 
også farleg. Vi ser det av frå
segner frå den israelske ambas
sadøren; han kjenner seg trygg 
på at norske styresmakter ikkje 
vil melde Israel for brotsverk 

mot menneskeheita, fordi dei 
implisitt har legitimert åtaka 
på Gaza.

Legitim motstand
– Israel okkuperer dei palestin
ske områda, og det er legitimt 
å drive motstandskamp mot 
ein okkupant. Israel er ein stat 
med eit sterkt militærvesen, 
Hamas er ein organisasjon. Dei 
er på ingen måte likestilte par
tar.
 Raudt krev i kommunesty
re og fylkesting rundt om i 
Noreg boikott av selskap som 
bryt folkeretten. Det er mel
lom anna Veolia/Connex, som 
byggjer forstadsbane mellom 
Jerusalem og busettingar på 
den okkuperte Vestbreidda.
 Dersom Raudt hadde vore 
på Stortinget, 
ville vi stilt krav 
til korleis den 
norske staten 
handlar, vi ville 
kravd at Noreg 
skulle trek
kje oljefondet 
ut av Israel, og 
vi ville kravd at 
Noreg kasta ut ambassadøren 
og braut alle diplomatiske band 
med Israel no under åtaket på 
Gaza.

egypt
– Kva rolle spelar Egypt?
 – Egypt er etter Israel og 
Irak det landet som får mest i 
bistandshjelp frå USA. Målet 
til USA er å ha allierte i regio
nen, og det får dei gjennom 
politisk og økonomisk støtte. 

Egypt ønskjer ikkje eit islamis
tisk styre i nabolandet. Det vil 
gje den muslimske brorskapen 
gode idear heime. Dei ønskjer 
heller ikkje eit fiendetilhøve til 
nabolandet Israel eller til USA. 
Rolla Egypt spelar, er å prøve 
å få Israel og palestinarane til å 
snakke saman.

solidaritetsarbeid
– Har solidaritetsarbeid i Noreg 
noko verknad?
 – Eg meiner den viktigaste 
grunnen til å vise solidaritet 
med palestinarane er at Vesten 
har eit ansvar for uretten som 
er begått mot dei, og derfor må 
vi prøve å gjøre det godt igjen.
 Solidaritetsarbeidet med 
Palestina er viktig for å for
telle folk om korleis palestina

rane har det. Det 
er mange som 
ikkje har høyrt 
om muren eller 
skjøner at han tar 
jord og stenger 
inne landsbyar, 
eller at dei mili
tære sjekkpunk
ta hindrar folk å 

kome på jobb og skole, og at 
gravide kvinner har måtta fø 
i køa. Men det er også viktig 
å forklare kvifor palestinarane 
har det sånn, og kva som kan 
løyse situasjonen.

mangfald
– Palestinasolidaritet tek mange 
ulike former. Det kan vere å 
boikotte israelske varer, lage 
konsert med palestinsk musikk 
eller til inntekt for Palestina, 

det kan vere å lage demon
strasjonar, møte eller post
kortaksjonar for å få den nor
ske regjeringa til å ta ansvar. 
 Palestinakomiteen er ein 
landsdekkande organisa
sjon som jobbar med solida
ritetsarbeid med palestinara
ne i Noreg og i dei palestin
ske flyktningleirane i Libanon 
og på Vestbreidda. Sjå www.
palestinakomiteen.no eller kon
takt eit lokallag der du bur, for 
å bli aktiv!

Antisemittisme
– Kva er skilnaden på anti-
sionisme og antisemittisme?
 – Sionismen er ein ideologi 
som legitimerer at Israel er ein 
stat for jødar. Antisionisme er å 
motarbeide denne ideologien, å 
seie at det er rasistisk å ville ha 
ein stat for berre jødar. 
 Antisemittisme er å seie 
at jødar er onde på grunn av 
religionen eller kulturen deira. 
Folkemordet på jødane er ein 
svart del av europeisk og norsk 
historie. Det er viktig at soli
daritetsrørsla skil klart mellom 
jødar og sionistar, og eg synest 
i stor grad at vi får det til.

– Løysinga er ein stat

Israel okkuperer 
dei palestinske 
områda, og det 
er legitimt å drive 
motstandskamp 
mot ein okkupant. 

Det vert 
ikkje fred før 
palestinarane 
har fått ein 
levedyktig stat.

Ingrid Baltzersen held appell i ein av januardemonstrasjonane mot Israel si krigføring på Gaza.
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Om ikke annet er oppgitt, 
tilhører bildene her i avisa 
Rødt nytt.

Rødt Nytt

Johan Petter Andresen

– Hva gjør Rødt for å møte 
krisa?
 – Rødt jobber i fagfore
ninger, andre interesseorga
nisasjoner, i kommunestyrer 
og fylkesting for å samle brei 
oppslutning om krava som nå 
reises over hele landet. Når 
regjeringas krisepakke er så 
utrolig tynn og så lite inn
retta på å sikre nye, vari
ge arbeidsplasser, trengs det 
breie, tverrpolitiske aksjoner 
som ikke lar seg stoppe med 
snakk. Slike arbeidsmåter og 
kampformer har vist seg å gi 
resultater før.

Lær av Tyssedal
– Da aksjonen Leve Tyssedal i 
198283 endra den daværende 
regjeringas planer om å avvik
le lokalsamfunnet, skyldtes 
det jo at aksjonen reiste krav 
som alle stod bak.  Det gjorde 
inntrykk da tyssedølene dro 
to ganger til Oslo og omringa 
Stortinget med faner og paro
ler.
 Nå er nedleggelser, raskt 
økende arbeidsledighet og mer 
fattigdom framtidsutsiktene 
over hele landet. NAV forven
ter 15 000 fl ere ledige bare i 
januar. Når regjeringas svar 
på dette er engangstiltak de 
anslår skal gi jobb til 15 000 i 
løpet av 2009, er det nødven
dig å slåss. Fagforeninga, akti
vistene i Natur og Ungdom, 
sanitetsforeninga og idrettsla
get må gjøre felles sak. 

rødt må på Tinget
– Hadde noe blitt annerledes om 
Rødt var på Tinget nå?
 – Hadde Rødt hatt en eller 
fl ere på Tinget, ville stor
tingsgruppa tidlig sist høst – 
invitert tillitsvalgte i fag og 
miljøbevegelsen til idedugnad 
i Stortinget for å få utfor
ma både konkrete tiltak og 
forsvarsaksjoner. Den typen 
møtevirksomhet var en styrke 
for den folkelige organiseringa 
i de fi re åra fra 1993 til 1997, 
da vi første gang var inne på 
Stortinget.
 Og alle de som hadde vært 
med på Rødts første idedug
nader i september og okto
ber, ville blitt invitert tilba
ke nå. Vi ville bedt dem ta 

med seg enda fl ere til et bredt 
ordskifte om hvilke endrin
ger som måtte til i den pak
ken som Kristin Halvorsen og 
Jens Stoltenberg la fram 26. 
januar. 

Lytt og lær
– Den røde stortingsgruppa 
ville brukt januar og febru
ar til å farte land og strand 
rundt for å lytte og lære, og 
for å oppmuntre til det som 
i alle fall bør bli de største og 
breieste grasrotaksjonene til 
nå for å endre statens øko
nomiske politikk. Fordi den 
norske staten er så enormt 
rik og fordi det er valgår, er 
det mulig å vinne fram med 
omfattende krav, viss bare til
strekkelig mange våger å ta 
opp kampen.  
 Når de som er betrodd å 
styre staten, svikter så grovt 
som nå, må ikke fagbevegel
sen la seg passivisere av tradi
sjonell lojalitet til regjerings
partiene.  

Alternativ politikk
– Hvilke tiltak trengs?
 – Kommunene må få en 
kraftig og varig inntektsøk
ning. Det bør være såkalt 
frie inntekter slik at de kan 
brukes der de trengs mest. 
Regjeringas økning av de frie 
inntektene i 2009 er mindre 
enn 7 promille av kommune
nes samla inntekter.  Det er 
rent narrespill. Vi må slåss for 
en «en fl erårig, forpliktende 
opptrappingsplan» i kommu
neøkonomien, slik regjeringa 
i 2005 lovte fra Soria Moria, 
men som de glemte før et år 
var gått.
 Staten må også fullt ut 
dekke både de kommunale 
pensjonskassenes ekstraordi
nære tap og hele den kom
mende svikten i kommunale 
skatteinntekter.

sekstimersdagen
– Reis krav om en arbeidstids
reduksjon for alle i 2009. 37 år 
med effektivisering har gått 
sia sist ei lovendring reduserte 
arbeidstida. Tida er overmo
den for sekstimers normalar
beidsdag. 
 Det trengs et nytt indus
trikraftregime som gir indus
trien langsiktige kraftkon

trakter til priser som gjør at 
den vannkraftbaserte smelte
verksindustrien i Norge opp
rettholdes og moderniseres. 
 Lokale omstillingstiltak 
må kjempes fram, for eksem
pel for aluminiumsproduksjo
nen på Karmøy.

opplæring
– Det må settes i gang stor
stila opplæringstiltak for at 
ansatte som mister jobben i 
kvinnedominert dagligvare
handel og privat tjenestey
ting, skal få kvalifi sere seg 
for faste jobber i barneha
ger, eldreomsorg og helseve
sen. Underbemanninga er jo 
i dag viktigste grunn til at 
kvaliteten på tjenestene ikke 
er god nok.  Også den tidli
gere Høyrestatsråden  Victor 
Normann er enig i dette og 
sier at «Vi bør ikke sørge for at 
butikkarbeidere blir snekkere. 
De bør bli omsorgsarbeidere.» 
(Klassekampen 24.01.09).

prioriter det nyttige
– Vi bør stanse samfunnsu
nyttige prosjekter som skak

Mobiliser mot krisepolitikken!
– Det trengs omfattende folkelige aksjoner og protester for å møte regjeringas og Stortingets krisepolitikk! 
Rødt nytt har snakka med Erling Folkvord, stortingskandidat for Rødt i Oslo.

Erling Folkvord

kjørte DNBNors nye bankpalass 
i Bjørvika i Oslo. La heller dyk
tige bygningsarbeidere bygge og 
vedlikeholde det folk trenger: 
Skoler, barnehager, sykehjem og 
boliger.
 Så må staten fullfi nansiere 
barnehagereformen.
 Nedgangen i boligbygginga 
må kompenseres med å tilføre 
Husbanken 10 milliarder ekstra, 
øremerka for å bygge både rime
lige utleieboliger og eierboliger 
med klausul for videresalg.
 Det må bevilges 10 milliar

der ekstra til kommunene i form 
av frie midler. 

systemkrise
 – Hvor bærer utviklinga hen?
 – For tre måneder sia sa 
finansminister Halvorsen at 
statsbudsjettet var nok for å få 
til en «stabil utvikling i norsk 
økonomi». Nå innrømmer hun at 
raskt økende arbeidsledighet er 
virkeligheta. En av grunnene er 
at mange kommuner nedbeman
ner fordi Stortinget så seint som 
i desember ga kommunesektoren 
alt for knappe inntekter. 
 Halvorsens tiltakspakke, som 
er slank på tiltak for kollektiv
trafi kken og tom når det gjel
der bekjemping av fattigdom, er 
ikke i nærheta av å snu den ned
gående spiralen som regjerin
gas politikk har påført de fl este 
kommunene.

Fargen betyr ingenting
– Den rødgrønne pakka er sydd 
over samme lest som det vi de 
siste månedene har sett fra andre 
europeiske regjeringer.  Det ser 
ikke ut som partifargen har noen 
betydning.  Ønsket om å sikre 
kapitalismens overlevelse har 
vært drivkrafta bak alle de pak
kene vi til nå har sett i USA og 
EU og fra andre statsledere.  
 Er det noe vi kan lære av 
utviklinga, er at det å lappe på 
kapitalismen fører i lengden 
ingen steds hen. Skal det bli noe 
orden for vanlige folk må de ta 
styringa sjøl. Og det er dette vi i 
Rødt jobber med – vi står sam
men med vanlig folk i dag i deres 
kamp for å overleve her og nå, 
med målet om at vi skal bygge 
en styrke sterk nok til å tvinge 
fram et samfunn der folket sjøl 
har makta. 

magnhild Folkvord og ebba Wergeland:

Sekstimarsdagen 
– den neste store velferdsreforma?

Gyldendal Norsk Forlag – Arbeidsliv
kr. 339,–
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Marit Kvamme

– Kva har prosjektet avdekka?
 – Sosial dumping i grøn 
sektor er langt meir omfat
tande og alvorleg enn vi trudde 
då vi starta. Vi har funne døme 
på ekstremt låge løner og ulov
leg lange arbeidsdagar. Dette 
er ikkje enkelthendingar, men 
systematisk og omfattande 
utnytting av sårbar arbeids
kraft. 
 – Kva type arbeidsplassar 
har de granska? 
 – Vi fekk mistanke om 
omfattande sosial dumping i 
jordbrukskommunen Frosta, 
og har brukt mykje tid der. 
Vidare har vi konsentrert oss 
om jordbærproduksjonen i 
Steinkjer og Levanger. 

informantane
– Korleis har du fått tilgang til 
informasjon? 
 – Dei viktigaste informanta
ne var fem kvinner frå Litauen, 
som uavhengig av kvarandre 
har fortalt same historia. I til
legg har vi snakka med gard
brukarar og andre knytta til 
grøn sektor og med folk i kom
munen og hos lensmannen. 

 Mange har vore redde for å 
snakke. Dei fleste har kravd å 
få vere anonyme. Nokre seier 
rett ut at det er mafialiknande 
metodar som vert brukt, og at 
dei er redde for dei som står 
bak rekruttering av den utan
landske arbeidskrafta. Fleire er 
redde for familiane sine i heim
landet.

Frå Litauen til Frosta
– Korleis hamnar litauiske og 
filippinske arbeidarar på gardar 
og gartneri i Nord-Trøndelag? 
 – Eit døme: I 2004 kom folk 
frå utleigefirmaet Darbona for 
å rekruttere kvinnelege arbei
darar i Litauen. Kvinnene 
skulle arbeide i veksthus i 
Norge. Arbeidslause sto i 
kø for å vere med. I Frosta 
arbeidde dei på Frostaflor og 
Frostagrønt. Passa vart inn
dregne. Dei fekk 35 kroner 
timen og arbeidde mellom 10 
og 16 timar sju dagar i veka, 
utan tillegg i løna. Dei hadde 
ikkje éin fridag på tre måna
der. Det viste seg seinare at dei 
heller ikkje var blitt registrer
te som arbeidstakarar i 
Frosta. 
 Då Darbona vart 

etterforska av politiet, oppretta 
gartnerieigarane sitt eige utlei
gebyrå i Litauen, Generalta. 
Det er umogleg å finne ut kven 
som eigentleg eig Generalta. 
Eigarane av Frostaflor og 
Frostagrønt påstår at dei ikkje 
har eigarinteresser, men vi trur 
ikkje på dei. Det gjer heller 
ikkje folk på Frosta.  

generalta
– Gardbrukarane som  leiger 
arbeidskraft, betaler til fir
maet. Dei har ikkje kontroll 

med kor 

mykje som går vidare til arbei
darane. Ein gardbrukar sa om 
to norske aktørar i Generalta: 
«Dei har tent seg steinrike 
på utnytting av utanlandsk 
arbeidskraft gjennom dette 
utleigefirmaet sitt i Litauen.» 
 Ein annan fortalte at også 
arbeidarar som ikkje er til
sette gjennom Generalta, må 
betale 2000 kroner per månad 
av løna, når dei kjem heim til 
Litauen. Innkrevjaren er tilsett 
i Generalta.

Falske kontraktar
– Kvifor har ikkje politiet eller 
Arbeidstilsynet gjort noko med 
desse tilhøva?
 – Vi har blitt fortalt at til 
dømes Generalta nyttar fal
ske arbeidskontraktar, som dei 
legg fram for Arbeidstilsynet. 
Arbeidarane har fått instruks 
om å gi feilinformasjon om løn 
og arbeidstilhøve. 
 Vi har også grunn til å tru 
at det går føre seg skattesvik 
både i Noreg og i Litauen. 

Generalta har hyra inn 
dyktige advokatar for å 
omgå regelverket i båe 
landa.

Kva må gjerast?

– Kvifor er arbeidarane så redde 
for å fortelje om tilhøva?
 – Mange er redde for å 
miste jobbane. Dei er ofte fat
tige og arbeidslause. Berre dei 
som er lojale, ikkje sjuke og 
arbeider raskt, får kome til
bake etter dei tre første måna
dene.
 – Korleis kan ein få slutt på 
slike døme på sosial dumping som 
dette prosjektet har avdekka? 
 – Mellom anna ved å all
menngjere tariffavtalane og 
innføre solidaransvar i grøn 
sektor, og ved å opprette ombod 
for utanlandske arbeidarar.

Sosial dumping i grøn sektor

Baltikum
Krisa blir møtt med innstramminger. Det fører 
til motstand. I midten av januar var det gateslag 
i både Latvia og Litauen. I Vilnius demonstrerte 
7000 den 16. januar. Demonstrasjonen var orga
nisert av fagforeninger og var retta blant annet 
mot lønnsnedslag i offentlig sektor og økning av 
momsen. Hver fjerde litauer har forlatt landet 
etter 1990. 
 I Latvia falt produksjonen med 4,6 prosent i 
tredje kvartal 2008 og med over 8 prosent i fjer
de kvartal. Latvias bruttonasjonalprodukt vil 
antakelig krympe med minst 5 prosent i 2009. 
Parlamentet vedtok å kutte de offentlige ansattes 
lønninger med 15 prosent. I Riga demonstrerte 
10 000 den 13. januar. Også denne demonstra
sjonen endte med gateslag. 

Polen
Offisielt vokste arbeidsløsheten med 76 000 bare 
i desember 2008. Forsiktige overslag regner 
med 2,2 millioner arbeidsløse om 18 måneder. 
Regjeringa later fortsatt til å tro at Polen vil ha 
økonomisk vekst i 2009, men lite tyder på at lan
det vil gå fri av depresjonen. 

Island
Finanseliten har, i samarbeid med regjerin
ga, knekt Islands kapitalistiske økonomi og 
forventer at arbeidsfolk skal betale regninga. 
Reykjavik har opplevd de største gateslag på 50 

år, der opp til 2000 mennesker har deltatt i pro
tester utafor Alltinget med krav om at regjeringa 
trekker seg. Det blir nå valg 9. mai.

Hellas
Hellas opplever en streike og demonstrasjons
bølge, der ungdommer og fagforeninger slåss 
mot innstramminger og politibrutalitet. Dette er 
det største opprøret siden 1974. Arbeidsløsheten 
blant unge grekere er nå offisielt på over 21 
prosent. For dem fra 25 til 34 år er tallet 10,5 
prosent.

Bulgaria
I Sofia demonstrerte mellom 2000 og 5000 stu
denter, bønder 14. januar mot innstrammings
politikken og den korrupte regjeringa. 1500 
deltok 16. januar. Det er planlagt nye demon
strasjoner framover.

Russland
Streiker og demonstrasjoner brøt ut i Vladivostok, 
øst i Russland, mot slutten av desember. De ret
ter seg mot regjeringas økonomiske politikk. 
Reallønna i Russland falt med 6,2 % i novem
ber 2007 i forhold til et år tidligere, melder 
Economist.

Kilder: BBC, Klassekampen, The Times, Gazeta 
Wyborcza, Scandinavian Oil/Gas Magazine

FAKTA
Sosial dumping er 
det når utanlandske 
arbeidarar som 
utfører arbeid i 
Noreg, får vesentleg 
dårlegare løns- og 
arbeidsvilkår enn 
norske arbeidarar.

Opprør mot krisa i mange land

Fra demonstrasjon i USA. Foto: Raleigh FIST

Rose Maiken Flatmo har vore engasjert av Fellesforbundet i NordTrøndelag i eit prosjekt om sosial dumping i grøn sektor,  
dvs. jordbruk, skogbruk og veksthusnæring. 

Rose Maiken Flatmo. Foto: Privat
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Arbeidet med reformen er i 
full gang, men langt fra alt er 
ferdig. For eksempel gjenstår 
det å forhandle med de ansatte 
om Norges omfat tende ordnin
ger for tjenestepensjon i offent
lig sektor. Dette er pensjons
rettigheter som er knyttet til 
arbeidssted (offentlig sektor), 
og som kommer i tillegg til 
Folketrygden. 
 Disse rettighetene er 
utviklet over 100 år. De er 
fastsatt i både tariff avtaler og 
Norges lover. Derfor kan ikke 
Stortinget uten videre endre 
dem, selv om de har vedtatt pen
sjonsreformen. De må opp til 
for handling. Og det skjer våren 
2009. Da skal lærere, sykeplei
ere, ren holdsoperatører, første
konsulenter, forskere, pleie
assistenter, sjåfører, leger og 
så videre, ut i et tariffopp gjør 
som kan avgjøre hva slags øko
nomisk trygghet den enkelte 
kan se fram til etter et langt 
yrkesliv. 
 Mange har mye å miste. 
Eksemplene til høyre illustre
rer alvoret. De gjelder avta
lefestet pensjon, AFP, som 
kan tas ut fra fylte 62. Tallene 
er utarbeidet av Kommunal 
lands pensjonskasse (KLP), og 
viser an slag for hvor mye den 
enkelte kan tape, hvis offentlig 
ansatte mister dagens sosiale 
AFPordning og får en blåkopi 
av ordingen privat sek tor endte 

med, etter at denne ble tilpas
set pensjonsreformen i tariff
oppgjøret 2008.
 Disse tallene er laget av 
eksperter, men kan ikke være 
pinlig nøyak tige. Summene vil 
gå litt opp eller ned ettersom 
hvordan man regner. Men de 
viser tydelig at det kan bli store 
tap for den enkelte. 
 Og dette var bare tidligpensjo
nen AFP, ved 62 år. Like vik
tig blir hva som skjer med de 
andre kjer nepunktene i offent
lig sektors pen sjonsrettigheter: 
 • Bruttogarantien, som 
sikrer minst to tredeler av 
sluttlønn i pensjon.
 • Opptjeningstiden, som er 
30 år på fulltid i offentlig sek
tor. 
 • 65årsregelen, som sikrer 
tidlig pensjonister at bruttoga
rantien slår inn fra fylte 65 år 
og gjelder livet ut, også for den 
som har gått av med AFP.
 Disse rettighetene har vært 
ansett som en del av lønns
og ansettelsesvilkårene innen 
offentlig sektor. De har vært 
sett i sammenheng med lønns
utviklingen: Man har fått 
tryggere pensjon i bytte mot 
å godta det store lønnsgapet 
som gir mange offentlig ansatte 
store inntektstap hvert eneste 
år, sam menliknet med tilsva
rende yrker i privat sektor. Nå 
kan pensjonsret tighetene stå 
for fall. Slaget vil stå ved tariff

oppgjøret våren 2009. 
 Fagbevegelsen har noen 
sterke kort på hånden. 
Pensjonsforliket på Stortinget 
våren 2005 garanterte for pen
sjonsordningene i offentlig sek
tor: «Tjenestepensjon tilsvaren
de 2/3 av sluttlønn i offentlig 
sektor (bruttoordninger) vide
reføres.» 
 Hvor god er denne garan
tien? Det kommer an på detal
jene. Det er her striden vil stå. 

Mye 
 å miste 

– om offentlig tjeneste pensjon
Forlaget Manifest og Magnus Marsdal gav i fjor ut 
faktaboka «AFP på en–to–tre», om avtalefesta pen
sjon. Nå følger de opp med en pamflett om de 
offentlige tjenestepensjonene. Hvordan disse skal 
samordnes med pensjonsreformen vil stå sentralt 
i vårens tariffoppgjør. Rødt nytt trykker her et lite 
utdrag fra innledninga til «Mye å miste».

Tallene viser anslått årlig tap for AFPpensjonister (ugifte) født i 
1963 ved overgang fra dagens AFP i offentlig sektor til ny AFP, 
som etablert i privat sektor 2008. «Årslønn» betyr gjennomsnitt
lig årsinntekt målt med dagens kroneverdi. Kilde: Unios notat
serie 5/2008. (Tegninger av Johanne Hjorthol.)

Anslått årlig pensjonstap
for dagens 45åringer ved avgang ved 62 år

renholdsoperatøren
 300 000 i årslønn
 35 års opptjening
 Årlig pensjonstap: 
  – 40 000 kr

overingeniøren
 400 000 i årslønn
 40 års opptjening
 Årlig pensjonstap: 
  – 23 000 kr

Læreren
 400 000 i årslønn
 35 års opptjening
 Årlig pensjonstap: 
  – 47 000 kr

Vaktmesteren
 300 000 i årslønn
 40 års opptjening
 Årlig pensjonstap: 
  – 29 000 kr

MYE Å MISTE
Ei bok om offentlig 
sektors pensjon

Gode pristilbud:
1 eks: 99 kroner
10 eks: 89 kr/stk
50 eks: 79 kr/stk
100 eks: 69 kr/stk
Frakt kommer i tillegg

Bestill fra 
post@manifest.no.

Magnus Marsdal. Foto: Andreas Øverland

Takk frå en gammäl slitär som snart ska gå av med pensjon
Øyvind Bremer Karlsen

Å, takk fer at di knappär inn
på pensjon jæ ska få;
og eldrebolighusleier
ska også leggäs på:

som verdiskapär ska jæ helst
si: «Takk fer meg!» og gå.
Men si mæ så med klare ord,
å ska jæ leva tå?

 Så derfer vil jæ synge
 en liten trudelutt:
 Å, takk, å, takk,
 det er snart slutt!

Og jeg har ytt så godt jæ kan,
jæ søns jæ har gjort mitt
og burte få behova dekt
og ette høre dritt,

fer pensjonistär, her jæ skjønt:
«En byrde» harøm blitt;
behova som døm har, døm har
visst gått fer langt, fer vidt.

 Så derfer ska jæ slutte
 med denna vesle sangen:
 Takk, å, takk
 fer siste gang!

Krise i EU 
EUkommisjonen reg
ner med at den offi sielle 
arbeidsløsheten blir over 
10 prosent i løpet av året. 
EUøkonomien krymper, 
og kommisjonen regner 
med en nedgang i BNP 
på 1,8 prosent i 2009. 
Tyskland vil krympe med 
2,3 prosent, Frankrike 
med 1,8 prosent, Italia 
og Spania med 2 prosent, 
Irland med 5 prosent.

Vollgrav? Bjørnesaks? 
Minefelt? Kvitt fosfor?
I ei annonse i Aftenposten 6. januar ber den ameri
kanske ambassaden i Oslo om tilbod på «the con
struction of a man Trap Addition to perimeter 
Fence» rundt ambassaden. Prisantydninga er mel
lom 100 000 og 250 000 amerikanske dollar. Vil du 
bidra med gode forslag? Skriv til: DeLauderMA2@
state.gov

PensJon
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Redd offentlig 
ansattes pensjon!
Jorun Gulbrandsen

– Hvorfor har dere starta en 
egen aksjon for de offentlige 
pensjonene?
 – Pensjonsforliket fast
slo at de offentlige pen
sjonene skal videreføres. 
Samtidig er det bestemt 
at ordningene skal tilpas
ses resten av det nye pen
sjonssystemet. Det hen
ger vanskelig på greip, og 
om vi ikke passer på, får 
vi et like galt resultat her 
som for avtalefesta pensjon 
(AFP). 

splittelse
– Og hva kan gå galt?
 – Tjenestepensjonen 
for statlige ansatte er regu
lert ved lov, noe som gjør 
at det kanskje blir vanske
lig å innføre dårligere ord
ninger for dem som allere
de er i jobb og har opptjent 
rettigheter – det er ikke så 
lett å gi lover tilbakevir
kende kraft.
 Det som da kan skje, 
er at en setter en strek og 
sier at alle som er ansatt 
nå, får eksisterende ord
ning, mens nye må ta til 
takke med dårligere betin
gelser. Slik gjorde man det 
i Posten, så vidt jeg veit. 
 Resultatet blir sjølsagt 
lett splittelse, og at de nye 
har dårligere betingelser, 
også lønnsmessig.

Hvem bryr seg?
– De fl este av dem som er 
opptatt av pensjon, tilhø

rer gruppa 50 år og over. 
Det er helt åpenbare grun
ner til at det er vanskelig 
å mobilisere unge folk til 
å være veldig opptatt av 
en pensjon de skal få om 
30 år. 
 Det er derfor jeg tror at 
det kan komme slike ord
ninger, som kan «berolige» 
oss som er mest engasjert 
og nærmest pensjonsalde
ren.

solidaritet
– En av grunnene til at 
jeg synes det er så viktig å 
forsvare de offentlige pen
sjonsordningene, er nett
opp ansvaret vi har for 
dem som kommer etter. 
 Vi har en plikt til å for
svare kollektive og solida
riske ordninger og dessu
ten jobbe for å gjøre dem 
bedre. Vi må ikke godta 
ordninger som legger opp 
til at pensjon blir mer og 
mer et «ansvar» for den 
enkelte. Det må ikke bli 
slik at de som har råd til 
det, tegner egne forsikrin
ger, mens de som ikke 
orker å stå i jobb til de er 
67 eller kanskje 70, får 
livsvarig reduserte pensjo
ner i forhold til de ordnin
gene vi har i dag.

Krav
– Hva er da de rette krava 
ved tariffoppgjøret? 
 – Vi må forsvare 30 års 
opptjeningstid og en pen
sjon på minst 2/3 av slutt
lønn når du går av ved 65 

år eller eldre. Og dette må 
gjelde for alle, ikke bare 
dem som er i systemet nå.

driv folkeopplysning!
– Hva kan Aksjon Forsvar 
offentlig pensjon bidra med?
 – Det trengs informa
sjon og debatt på grunn
planet. Aksjonen stiller 
gjerne med innledere, og 
vi er behjelpelig med å 
lage små og store møter. 
 Vi har laget foredrag 
av ulik lengde. Disse kan 
brukes slik de er eller som 
mal for folk som vil holde 
innledninger. Se www.for-
svarpensjon.no/. Der kan 
du også bestille klistre
merker og buttons.
 5. mars skal det være 
en stor konferanse i Oslo 
med innledere bl.a. fra den 
politiske ledelsen i forbund 
i offentlig sektor og fra 
utvalget som jobber med 

tilpasning av offentlig tje
nestepensjon til pensjons
reformen. Utvalget skal 
etter planen legge fram 
si innstilling 27. februar. 
Vi vil også jobbe med å 
få arrangert konferanser/
møter andre steder i lan
det.

Bli med i aksjonen
– Og forresten: Forsvar 
offentlig pensjon ønsker 
tilslutning fra mange fl ere 
klubber/foreninger. Det er 
årsmøtetid og dermed ei 
god anledning til å frem
me forslag om tilslutning.
 Vi ønsker også bevilg
ninger – gjerne også fra 
klubber/foreninger i privat 
sektor. Det koster penger 
å arrangere konferanser, 
seminarer, holde foredrag, 
lage skoleringsmateriell og 
drive opplysningsarbeid.

FATTIG 
OG RIK

palestina

Israels lukking av Gaza har ført til 
forverra leveforhold for palestinerne. 
Fattigdom økte fra 47,9 % i 2006 til 
51,8 % i 2007. På Vestbredden sank 
antall fattige fra 22 % i 2006 til 19,1 % 
i 2007. Justeres tallene for nødhjelp 
og man ser på de hus holdningene som 
ikke kan leve av egen inntekt, utgjør 
de 69,7 % på Gaza og 45,7 % på 
Vestbredden i 2007.
En palestiner på jobb i Israel får ca 
4000 ILS per måned (minstelønn 
3700). Israel har lagt på en avgift 
for å ansette palestinere, slik at en 
månedslønn for arbeidsgiveren vil bli 
på ca 7000 ILS per måned. Det vil 
ikke lønne seg å ansette palestinere.
Konsumprisindeksen på mat økte med 
28 % i Gaza og 21,4 % på Vest bredden 
fra juni 2007 til juni 2008.
66 % av inntekten brukes på mat i 
Gaza. På Vestbredden brukes 56 %.
98 % av Gazas industribedrifter er 
ikke operative.
Arbeidsledigheten i Gaza var i 2007 på 
29,8 %, på Vestbredden 19 %. Utenfor  
ved beregningen av arbeidsløshet er 
undersysselsatte arbeidere som utfører 
ubetalt arbeid eller sesongarbeid. 
Tallene tar heller ikke med i 
beregningen alle dem som har forlatt 
arbeidsmarkedet pga livssituasjonen.
Anslaget på økonomisk støtte til 
Palestina er 1,9 milliarder US dollar; 
samlet BNP er på 6,6 milliarder dollar.

Kilder: Palestinian Economic Prospects: 
Aid, Access and Reform. Verdensbanken.

israel
Statsbudsjettet for 2008 er på 440 
milliarder kroner (ca 60 milliarder 
US dollar), med beregnet vekst på 
4,2 %. 71,6 milliarder (16 %) skal gå 
til Forsvaret.
Israel har inngått frihandels avtaler 
med Nafta, EU, Efta, Tyrkia og 
Jordan. Israel samarbeider også med 
Jordan og Egypt gjennom «Qualifi ed 
Industrial Zone» støttet av USA.
Eksporten vil passere over 380 
millarder kroner i 2008.
Forskjellene øker: En av fi re israe lere 
lever under fattigdomsgrensen. En av 
grunnene til dette er at barne trygden 
er kraftig redusert – noe som rammer 
de barnerike palestinske familiene og 
de barne rike ultraortodokse familiene. 
35 % av israelske barn lever under 
fattigdomsgrensen.
Israels BNP er halvannen gang så 
stort som Libya, Syria, Jordan og 
Egypts til sammen. 
2007: privat forbruk økte med 
11,8 %. Investeringer i fast eiendom 
økte med 23,7 %. Import av kapital
varer økte med 19 %.

Kilde: www.miff.no

UsA
Siden 1948 har Israel mottatt minst 
80 milliarder dollar i militær støtte,  
blant annet fl y, helikoptre og drivstoff. 
Det er gitt mellom 2 og 3 milliarder 
hvert år i støtte fra uhjelpsbudsjettet.

Kilde: Dagbladet 04.04.02 og BT 20.07.06.
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•Stor konferanse om 
offentlig pensjon i Oslo 5. mars

www.forsvarpensjon.no

Bok fra Rødt:

Hvem tjener på pensjonsreformen?
Alt du trenger å vite om pensjonsreformen – og litt til:
• Beskrivelse av dagens pensjonssystem og det som er vedtatt
• Snart tar de den offentlige tjenestepensjonen. Hva må gjøres?
Pris: 100 kroner, pluss porto. Fem eks eller fl ere, portofritt.
Bestill fra raudt@raudt.no eller på tlf. 22 98 90 50

Gudrun Høverstad

PensJon

Ei rekke fagforeninger har starta «Aksjon Forsvar offentlig pensjon». Gudrun 
Høverstad er tillitsvalgt i NTL og styremedlem i aksjonen, som krever bevaring 
av de offentlige tjenestepensjonsordningene.
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– Hvilket spillerom har Rødt i 
den kommende valgkampen?
 – Det er klart at Rødt har 
en viktig oppgave som en 
stemme til venstre for regje
ringa. I mange spørsmål står 
vi sammen med store deler 
av befolkninga mot de eta
blerte partiene. Se for eksem
pel på Norges engasjement 
i Afghanistan, der et flertall 
ønsker å hente soldatene hjem. 
I dag er dette flertallet uten 
representasjon på Stortinget.

Kinderegg-effekt
– Å stemme Rødt utløser en 

kindereggeffekt.  For det 
første fordi det er så langt 
unna Siv Jensen som du kan 
komme. Rødt vil være den 
beste garantisten for å holde 
de borgerlige ute av regje
ringskontorene.
 For det andre kan Rødt
framgang føre til at de rød
grønne lener seg til venstre i 
stedet for å ape etter FrP og de 
borgerlige.
 Men viktigst av alt: Ei rød 
vaktbikkje blant flokkdyra 
på Løvebakken trengs for å 
utfordre de etablerte partienes 
sannheter. 
 Ta pensjon som eksempel. 
Politikerne på Stortinget for
teller oss at vi ikke har råd til 
å sikre våre eldre en verdig 
alderdom. Men det er klart vi 
kan det! Det forutsetter bare 
at vi velger å satse på felles
skapet i stedet for på skatte
lette til dem som har mest fra 
før. 

Taktikk
– Men er det ikke lite taktisk å 
stemme Rødt mange steder?
 – Nå er jeg såpass gam
meldags at jeg mener folk bør 
stemme på den politikken de 

er mest enig i, ikke ut i fra 
innfløkte taktiske beregninger.
 Men når det er sagt, er det 
galt at det er utaktisk å stem
me Rødt. I Oslo og Hordaland 
er det snarere utaktisk å 
la være: Rødt balanserer 
helt åpenbart på grensa til 
å komme inn, mens SV og 
Arbeiderpartiet gjerne ligger 
langt unna et ekstra mandat. 

Kjente fjes, nye takter
– Kjente fjes dominerer partiets 
lister. I Oslo og Hordaland er 
det nok en gang Erling Folkvord 
og Torstein Dahle Rødt set-
ter sin lit til. Er det noe nytt i 
denne valgkampen?
 – Vi skal drive valgkamp 
helt annerledes enn de andre 
partiene, med kreative aksjo
ner og nytenkende politiske 
utspill. Det handler om å være 

positive og vise at 
en annen verden er 
mulig. I dag, når 
folk flest må ta reg
ninga for finans
festen på børsen, 
er dette budskapet 
mer aktuelt enn 
noensinne. I stedet 
for å kritisere de 
andre partiene skal 
vi bli flinkere til å 
synliggjøre Rødts 
alternativer. Der de 
andre sier forand
ring er umulig, sier 
vi at det er klart vi 
kan.

obama
– Prøver dere rett og 

slett å dra en Obama?
 – Nei. Målet med Rødts 
valgkamp er å organisere folk 
for et sosialistisk folkestyre, 
ikke å «kommunisere bedre 
med velgerne gjennom nye og 
spennende medier». Flere av 
dem som har latt seg begeistre 
av Obama i de andre partiene, 
vil nok oppleve at Rødt står 
for mer «change» enn de kan 
svelge.

Johan Petter Andresen

– Du stiller på førsteplass 
på stortingsvalglista for 
Nordland i år?
 – Jeg synes det er kjempe
spennende og utfordrende. 
Jeg er veldig fornøyd med 
hvordan alle (mann)folka i 
Nordland har støtta meg. 
Dette er noe jeg håper 
resten av Rødt kan lære av.
 – Hva er de viktigste 
sakene ved årets valg?
 – For min del er det 
skole, sjukehus og oljebo
ring.

skole
– En desentralisert skole
struktur er helt sentralt om 
folk skal fortsette å bo i 
«usentrale» fylker. Det hol
der ikke å vifte med bud
sjettet for å forsvare ned
leggelser av skoler og vide
regåendelinjer, når resul
tatet er at det snart ikke bor 
folk igjen i fylket. Man må 
føre en politikk der skole
strukturen oppfordrer folk 

til å bo, jobbe og studere 
over hele landet. Ikke bare 
i Oslo.

sjukehus
– Når folk blir sjuke, bør de 
ha en rett til å bli behandla. 
I Nordland i dag er ikke det 
alltid tilfelle. Sommerstid 
er fødeavdelingene stengt 
på skift, fire uker hver, og 
er du så uheldig at du ikke 
har «tima» fødselen din til 
ei uke der di lokale fødeav
deling er åpen, så har du et 
problem.
 Da risikerer du å måtte 
bli frakta med helikop
ter (om været holder) eller 
ambulansebåt og sjukebil i 
all slags vær, på veier som 
hvert år krever mange liv. 
Og reiseveien er ofte ikke 
på under tre timer.
 Det at hovedstadspoli
tikerne argumenterer for 
at folk på Østlandet heller 
ikke har sjukehuset sitt i 
bakgården, burde virkelig 
innse at det er forskjell på 
infrastrukturen i Lofoten 

og innafor ring 3 i Oslo.

oljeboring
– I alle nordnorske aviser 
blir det framstilt som om 
oljeleiting utafor kysten 
vår er den eneste måten å 
få en oppsving for lands
delen. Oljeboring skal snu 
fraflytting, forgubbing og 
forgamling, mens vi som er 
mot oljeboring blir fram
stilt som bakstreverske og 
gammeldagse. 
 Kampen mot oljebo
ring utafor Lofoten og 
Vesterålen og mot videre 
utvinning utafor Helgeland 
er en kamp for Nordlands 
framtid. For oljeboring vil 
ikke gi oss ringvirkninger i 
fylket, det vil bare være ei 
frarøving av naturressurser 
fra en landsdel som allerede 
har blitt frarøva mye.
 17. januar ble Lofot
aksjonen og Vesteråls
aksjonen slått sammen til 
den nye nasjonale «Lofot
aksjonen». Med en fien
de som oljebransjen tren

ger man en sterk beve
gelse i NordNorge som 
kan kjempe mot åpning av 
Lofoten og Vesterålen for 
olje og gassleiting. Jeg tror 
Lofotaksjonen kan fylle 
denne plassen.

Hvorfor rødt?
– Hvorfor skal folk stemme 
på deg og Rødt i Nordland?
 – Folk skal stemme på 
meg fordi det er på tide med 
nytt blod på Stortinget. Med 
meg på tinget fra Nordland 
vil kamp for distriktsvenn
lig skole og sjukehuspo
litikk og mot oljeboring i 
nord bli saker som løftes 
fram. 
 På tross av at vi er rela
tivt små i Nordland, så er 
det på tide å ha ambisjoner 
for partiet. Vi kommer inn 
til høsten. Spørsmålet er 
bare fra hvor mange fyl
ker.

Ingeborg Steinholt er ei 22 år gammel nordlandsjente.  
Ved siste valg kom hun inn i fylkestinget for Rødt. Nå vil hun inn på Stortinget.

Ingeborg på førsteplass

Valgkampen står for 
døra, og etter fire år med 
rødgrønn regjering er 
rommet for Rødt større 
enn noensinne. Rødt nytt 
tok en prat med valg
kampsekretær Mimir 
Kristjansson, som er 
overbevist om at Rødt er 
tilbake på Stortinget fra 
høsten av.

Rød vaktbikkje  
med kurs for Løvebakken
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stortingsvalget

Ingeborg Steinholt

Mimir Kristjansson
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Rødt nytt har spurt Vegard Velle i 
Rødts ledelse:
 – Hvilke utfordringer står partiet 
overfor?
 – Med kapitalismen følger kriser, 
kriger og uforutsigbarhet. Og med 
de økonomiske krisene kommer også 
ideologiske og politiske kriser. 
 Ta den gedigne bataljen for tida 
om markedsøkonomien. Så sterkt har 

frimarkedsideologien blitt utfordret 
at president Barack Obama i innset
telsestalen måtte forsikre om at mar
kedet faktisk fungerer. 
 Også politiske kriser følger, etter
som statene blir stadig mer desperate 
og forsøker å skyve sine egne  proble
mer over på andre. Bitre feider opp
står mellom Russland og Ukraina, 
Tyskland og EU, USA og Kina.

skapt for slike tider
– Hva betyr krisa for Rødt?
 – Det er nettopp slike tider Rødt 
er skapt for. Og det er slike tider som 
på brutalt vis vil teste partiets evne til 
å presentere svar og løsninger. Rødt 
må være ideologisk skarpt. Samtidig 
må partiet være på tå hev og gripe 
inn raskt der vi har muligheten til å 
slå tilbake mot angrep. Små kamper 
kan fort få stor symbolsk betydning. 
 Rødt satte seg som mål på lands
møtet å vokse med femti prosent, opp 
til 2500 medlemmer, innen utgangen 
av 2009. 
 Det vil bety fl ere personer som 
kjemper for Rødts politikk. Vi ønsker 
at spekulantene og toppsjefene skal 
betale for sin egen krise, at de norske 

soldatene skal hjem fra Afghanista, 
at det settes i gang storstilt jernbane
utbygging, at olja skal ligge og at vi 
kommer i gang med en kraftig opp
rustning av kommunene.

sterk og radikal
– Vi trenger ei sterk, radikal venstre
side i Norge. Ikke ei venstreside som 
kommer Fremskrittspartiet halvveis 
i møte hver gang partiet kjører nye 
runder med grove, rasistiske angrep 
på innvandrere og muslimer.

Utnytte potensialet
– Kan Rødt vokse?
 – Gapet mellom de 43 000 perso
nene som stemte Rødt sist, og dagens 
medlemstall må bli mindre. Partiet 
har ennå ikke utnyttet sitt potensiale 
for vekst. Den nåværende krisa vil 
radikalisere. Folk som tidligere ikke 
har vært modne for å melde seg inn i 
Rødt, vil se annerledes på verden. 
 Vi har ikke vært fl inke nok til å 
promotere oss selv, til å be folk om 
å melde seg inn når de støtter Rødt 
politisk. Dermed har vi kanskje ube
visst sendt ut signalet om at det ikke 
er så farlig om folk er organisert eller 
ikke. Krisa stiller nå høyere krav til 
oss. Vi må begynne å rekruttere. Og 
vi må trekke med nye medlemmer og 
interesserte på lagsmøter.

Rødt må bli større 
og sintere enn Hulken

Johan Petter Andresen

Dette er feil. Ikke fordi det 
ikke kan bli oppgang om et 
år eller to, men fordi det i så 
fall blir som en oppgang på en 
rutsje bane. Etterpå vil nedgan
gen bli enda djupere. Denne 
tendensen til økonomisk stag
nasjon har prega kapitalis
men sia andre verdenskrig. En 
enkel måte å vise  denne stag
nasjonstendensen på, er den 
for melle økonomiske veksten i 
verdens største økonomi, USA, 
i denne perioden. 

Tiår
Vekst i 

bruttonasjonal-
produkt

1930tallet 1,3 %
1940tallet 5,9 %
1950tallet 4,1 %
1960tallet 4,4 %
1970tallet 3,3 %
1980tallet 3,1 %
1990tallet 3,1 %
2000–07 2,6 %

gjeldsdrevet vekst
Man kan lure på hvorfor veks
ten ikke har tatt av mer sia 
1970. Den viktigste grunnen 
er at veksten i økende grad har 
vært knytta til fi nansnæringa 
og eiendomsmarkedet.
 Innenlandsk gjeld som 
andel av den formelle total
økonomien, bruttonasjonalpro
duktet (BNP), i USA har vokst 
enormt i perioden.

innenlandsk gjeld og BNp i 
tusen milliarder Us dollar

Tiår BNp Total 
gjeld

70tallet 1,0 1,5
80tallet 2,7 4,5
90tallet 5,8 13,5

2000tallet 9,8 26,3
2007 13,8 47,7

Tabellkilde: Monthly Review, desember 2008

Som vi kan se, har gjelda vokst 
fra å være en halv gang så 
stor til å bli nesten fi re ganger 
så stor. Særlig har gjeldsveks
ten vært stor sia forrige krise 

på begynnelsen av 1990tallet. 
Denne gjeldsveksten har hind
ra at den økonomiske veksten 
har blitt enda lavere. 

Boligbobla innebar 
slutten på finansbobla
Når prisen på boliger, aksjer og 
annen eiendom steg, kunne en 
fortsette opplåninga. Men når 
boligprisene slutta å stige, satt 
folk med lån, mens pantet de 
hadde lånt på sank i pris – og 
fortsetter å synke. Og dermed 
ramla den gjeldsdrevne veks
ten sammen som et korthus.
 Den tilstanden som vi nå 
er inne i – med en krympen
de økonomi, massivt økende 
arbeidsløshet, angrep på folks 
lønns og arbeidsvilkår osv – 
er altså ikke et forbigående og 
tilfeldig fenomen. Det kapita
listiske systemet er rett og slett 
slik at det hindrer en positiv 
økonomisk vekst. 
 Med positiv økonomisk 
vekst mener vi at samfunnet 
bruker sin viktigste kilde til 

rikdom – mennes
kenes arbeidskraft – til å utvik
le et bærekraftig, miljøvennlig 
og menneskevennlig samfunn.
 De økonomiske stagna
sjonstendensene er ikke særeg
ne for USA. Hvis vi ser på 
Japan og Europa, vil vi fi nne 
det samme. Disse tre økono
miske områdene utgjør langt 
over 70 prosent av verdens 
totale økonomi. 

eksportdrevet vekst 
Kina og India har vokst, fordi 
Vesten har kunnet importe
re deres varer, som er basert 
på billig arbeidskraft. Nå har 
denne eksportdrevne veksten 
møtt veggen. For at Kina og 
India skal fortsette sin vekst, 
må de altså øke sin innenland
ske etterspørsel. Men i begge 
landa øker arbeidsløsheten, og 
de lave lønningene vil nødven
digvis bli svekka. 
 Alt tyder derfor på at vi 
for første gang i historia står 
foran en verdensomspennende 

depresjon. På 1930tallet fan
tes det områder som opplevde 
høy vekst. Særlig gjaldt dette 
daværende Sovjetunionen, som 
gjennomførte ei omfattende 
industrialisering. Men nå i dag 
vil bare land som river seg 
løs fra den globaliserte impe
rialistiske økonomien, som er 
dominert av svære monopoler, 
kunne få til en positiv vekst.

idioti 
Det er idioti å bruke tid og 
krefter på å prøve å redde 
dagens kapitalisme. Den går 
mot undergangen. Enhver 
regjering som prøver seg på 
å administrere dette råtnende 
systemet, uavhengig av om den 
er rødgrønn, blågrønn, blårød 
eller brun, vil bare lykkes i å 
forlenge den tida menneske
heten skal måtte leve under 
jungelens lov. Det er på tide at 
arbeiderklassen og fagbevegel
sen setter sosialismen på dags
orden igjen.

Råtnende kapitalisme

«
Denne 
krisa skyl-
des at 
under kapi-
talismen 
blåses det 
med lovmes-
sighet opp fi nanskapitalbobler 
når den stadig voksende kapi-
talen får problemer med å fi nne 
faktisk, merverdibasert profi tt i 
stort nok omfang. Det presser 
seg fram allverdens oppfi nn-
somme og svindelaktige meto-
der for å blåse opp «profi tt» 
eller raske til seg andres ver-
dier, for eksempel ved å plyndre 
kommuner for kraftverksverdier. 
Det er umulig å få den faktis-
ke merverdibaserte profi tten til 
å tilfredsstille behovene til en 
kapitalakkumulasjon som prø-
ver å gå ut over alle grenser.»

Fra Torstein Dahle: 
«Ødeleggelsens økonomi» 

Kjøp boka – bli klok!

Velkommen til den nye virkeligheten: Krisa viser at kapitalis
men ikke fungerer. Stadig flere vil få øynene opp for dette fak
tum, ettersom de mister jobben sin, må senke forbruket eller 
frykter de ikke klarer å betale neste avdrag på lånet. Det stiller 
partiet overfor store muligheter og et stort ansvar.

Regjeringa og de fleste av mediene ser på krisa nå som forbigående. 
De regner med oppgang om et år eller to.

under kapi-

med lovmes-

Vegard Velle 

rødt
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FAKTA
• Det er omkring 70 
millioner tamiler, som 
for det meste bor i del
staten Tamil Nadu i 
India (65 millioner) og 
i det nordlige og østlige 
Sri Lanka (3 millioner). 
I Norge var det i 2004 
over 12 000 tamiler. 
Med få unntak har de 
alle bakgrunn fra Sri 
Lanka.

• Konflikten i Sri 
Lanka er en uløst strid 
mellom den singale
siske majoriteten (ca. 
74 % av befolkninga) 
og den tamilske mino
riteten (ca. 18 %). The 
Liberation Tigers of 
Tamil Eelam (LTTE) 
kjemper for et hjemland 
for den tamilske mino
riteten i nord og østde
lene av Sri Lanka. 
• I 1956 gikk Solomon 
Bandaranaike til valg 

på slagordet Sinhala 
only (bare singalesisk). 
Partiet hennes vant en 
knusende seier og inn
førte singalesisk som 
landets eneste offisi
elle språk under sterke 
protester fra tamilene. 
Singalesere angrep 
tamiler. Over hundre 
mennesker ble drept; de 
fleste tamiler. Seinere 
har tamilsk igjen blitt 
anerkjent som offisielt 
språk.

• Black July (Svart 
juli) er navnet som van
ligvis brukes på mas
sakrer på tamiler i Sri 
Lanka som starta 23. 
juli 1983. 
• Hundretusener 
tamiler har blitt drept 
og hundretusener har 
flykta fra Sri Lanka 
etter 1948.
• Tamiltigrene 
(LTTE) er den største 
og mest betydnings
fulle tamilske bevegel

sen på Sri Lanka. Den 
ble grunnlagt i 1976 
som en av flere orga
nisasjoner som ønsker 
å opprette en uavhen
gig tamilsk stat, Tamil 
Eelam. Organisasjonens 
leder er Velupillai 
Prabhakaran. LTTE 
har deltatt i freds
samtaler, og de støtter 
også et politisk parti, 
Thamizarasuk Katchi, 
som fikk omkring 
90 prosent av stemmene 

i den nordlige delen av 
landet ved siste parla
mentsvalg.
• Etter svært blodige 
sammenstøt i ved års
skiftet 2008–09 har 
soldatene i regjerings
hæren klart å ta kon
troll over tamilske byer 
i nord. LTTE er på 
vikende front.

(Kilde: Wikipedia)

Johan Petter Andresen

– Hvordan undertrykkes 
tamilene på Sri Lanka?
 – Det foregår åpen
bart et folkemord mot 
tamilene nå. Titalls tami
ler blir drept hver dag, 
og enda flere blir alvor
lig skadet i regjerings
styrkenes bombeangrep 
og artilleribeskytninger i 
Vanniområdet i nord. 
 I øst er situasjonen 
annerledes. Tamilene 
blir utsatt for vilkårlige 
arrestasjoner, forsvinnin
ger og voldtekt uten at 
noen reagerer. 
 Over 500 000 sivi
le tamiler er internt for
drevne i eget land. De 
lever i konstant frykt 
under svært dårlige for
hold i skoler, kirker eller 
under åpen himmel. De 
har ikke tilgang på mat, 
reint vann eller medisi
ner. Frivillige hjelpeor
ganisasjoner ble kastet ut 
i september i fjor.

LTTe
– Det ser ut som om regje-
ringshæren nå knuser 

den tamilske frigjørings-
bevegelsen, LTTE. Hva 
er regjeringas politiske mål 
med den militære offen-
siven?
 – De vil splitte tami
lene fra LTTE og ned
kjempe deres krav om 
sjølråderett. 
 Uten LTTE blir 
tamilene svært svekket. 
Den srilankiske regjerin
ga vil skape en situasjon 
der den kan diktere ea 
løsning som tamilene må 
akseptere, om de vil ei.

Hva må gjøres?
– Hva synes dere at tami-
lene på Sri Lanka bør 
gjøre nå?
 – De må stå sammen 
for ett krav: Sjølråderett 
og en egen sjølstendig 
stat – Tamil Eelam, og 
kjempe for dette, fram til 
det blir en realitet.
 – Ser dere noen mulig-
heter for ei varig løsning 
på konflikten i nær fram-
tid?
 – Vi tamiler ber bare 
om å få styre over oss sjøl 
og vårt eget tradisjonelle 
hjemland. Hvis vi ikke 

kan leve sammen, må vi 
jo få lov til skilsmisse?

solidaritet i Norge
– Hvordan drives det soli-
daritetsarbeid for tamilenes 
frigjøringskamp i Norge?
 – Tamilene støtter 
Tamilsk rehabiliterings
organisasjon, som er den 
eneste frivillige hjelpe
organisasjonen som dri
ver hjelpearbeid i nord, 
etter at de internasjonale 
hjelpeorganisasjonene ble 
kastet ut av den srilan
kiske regjeringa. 
 Tamilsk ungdoms
organisasjon arrange
rer demonstrasjoner mot 
folkemordet som foregår 
der. Vi ungdommer prø
ver å fortelle det norske 
folk om grusomhetene. 
 Når det gjelder støtte 
fra andre, er det mest 
nyttige nå å gi pengestøtte 
til TRO (Tamilsk rehabi
literingsorganisasjon) på 
konto 7054 63 46593 og å 
delta på demonstrasjoner 
som vi arrangerer. 
 Denne krigen må ikke 
forbli en glemt konflikt!

Rødt krever at regjeringa i 
Colombo stanser krigførin
ga og godtar at spørsmålet 
om tamilsk sjølråderett skal 
avgjøres i fredelige forhand
linger og ved at den tamilske 
befolkninga får ta den endelige 
avgjørelsen.
Rødt fordømmer Colomboregjeringas 
terrorhandlinger og utallige brudd på 
krigens folkerett. Vi veit at regjeringa 
ikke kunne føre denne krigen og fort
sette terroren uten den solide støtta de 
har fra USA. Også på dette punktet ser 
vi likheta mellom det sionistiske apart
eidregimet i Israel og Colomboregje
ringa.
 Vi krever at:

• Colomboregjeringa stanser krigfø
ringa, trekker hæren tilbake fra de 

tamilske områdene og innleder for
handlinger.

• USA stanser si støtte til regjeringas 
krig og terror mot tamilene.

• Den norske regjeringa klart og 
tydelig anerkjenner tamilenes sjøl
råderett.

 Rødt forventer at den norske regje
ringa reiser disse krava både i FN og 
i direkte kontakt med USA og med 
andre av Norges allierte som i praksis 
støtter Colomboregjeringas krig og 
terror.
 Når ei regjering prøver å knuse et 
folk med terror og krigsforbrytelser, 
finnes det ikke noe nøytralt mellom
standpunkt. Vi forventer at også stats
minister Jens Stoltenberg og bistands
minister Erik Solheim, som kjenner 
tamilenes frigjøringskamp godt, tar 
konsekvensen av dette.

Stopp folkemordet på tamilene!
Sivasangeetha Sivagnanasundaram og Khamshajiny Gunaratnam 
er leder og nestleder i Tamilsk studentunion. De demonstrerte mot 
folkemordet på deres folk utafor Stortinget 16. januar. 

erling Folkvord: 
anerkjenn tamilenes sjølråderett

Sivasangeetha Sivagnanasundaram og Khamshajiny Gunaratnam

Fra demonstrasjon foran Stortinget 16. januar. Foto: Privat
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Mirjam S. Folkvord er bystyrerepre
sentant for Rødt i Trondheim og med
lem av Rød Ungdom. Hun var blant 
dem som hindra nedleggelsene. 
 – Dette er først av alt en prinsipp
sak. Å legge ned skoler er en uaksep
tabel måte å kutte i budsjettet. Det 
ville fått alvorlige følger for barna det 
angikk. De ville miste muligheten til 
å gå på skole i nærmiljøet, musikk og 
idrettsforeninger ville mista øvings
lokalene sine og skoleveiene ville blitt 
farligere
 Forslaget innebar også at det ikke 
skulle være noen offentlige barneskoler 
i Trondheim sentrum. Da ville privat
skoler vært eneste alternativ for dem 
som ville gå på skole i nærmiljøet. Sånn 
kan det ikke være.

Brei motstand
– Hvem organiserte motstanden?
 – Utdanningsforbundet i Trondheim 
tok initiativ til Fellesaksjonen for trond
heimsskolen, som samla FAUene (forel
drerådene) på de nedleggingstrua sko
lene til felles kamp mot planene. Rød 
Ungdom lagde sammen med flere andre 
en egen ungdomsaksjon mot skolen
edleggelser. Sammen arrangerte vi fak
keltog og møtte politikerne med krav 
om å stoppe nedleggelsene. Nærmere 
tusen mennesker deltok, og saken fikk 
stor medieoppmerksomhet.

 – Hva gjorde Rødt?
 – Rødt gikk på sin side i front for å 
samle opposisjonspartiene, og vi klarte 
til slutt å få alle til å gå mot nedleggel
sene, bortsett fra de rødgrønne makt-
haverne. Det massive presset tvang 
dem imidlertid til å snu, og tidlig i janu
ar ble det klart at de tre barneskolene 
var redda for denne gang. 
 Dette viser at det nytter. Hadde det 
ikke vært for at folk gikk sammen om 
å presse på for å stoppe nedleggelsene, 
ville forslaget gått gjennom.

synd på de rødgrønne 
– Hvordan synes du de rødgrønne i 
Trondheim har opptrådd i denne saken?
 – På den ene sida har de vært veldig 
arrogante ved plutselig å komme med 
et sånt forslag og forsøke å tvinge det 
gjennom uten debatt og uten skikkelig 
forarbeid. De kjører flere store proses
ser parallelt og håper at alt skal gå så 
fort at ingen rekker å summe seg før 
vedtak er gjort. 
 På den andre sida synes jeg litt synd 
på dem. Dette handler jo aller mest om 
at kommunene får for lite penger fra 
staten. Bare i Trondheim trengs det 400 
millioner for å ta inn etterslepet på ved
likehold av skolene. Sånn sett er det de 
rødgrønne i regjering som er skyld i at 
de rødgrønne i Trondheim må komme 
med slike kuttforslag, som de sikkert 
ikke er enige i selv en gang.

I høst ønska det rødgrønne bystyret å legge ned tre barneskoler 
i Trondheim. Kommunen hadde over lang tid hatt store under
skudd, og nedleggelsene skulle gi reduserte utgifter og dessuten 
økte inntekter gjennom salg av eiendommene. 

Rød Ungdom og en rekke 
andre organisasjoner – fra 
Fagforbundet Ungdom til 
Blitz og AUF – har tatt 
initiativet til et opprop for 
å trekke pensjonsfondets 
investeringer ut av Israel.
 Organisasjonene mener 
det er på tide at Norge tar i 
bruk økonomiske virkemid

ler for å markere at angrepet 
på Gaza og okkupasjonen av 
Palestina ikke aksepteres. 
 Pensjonsfondet har store 
midler investert i israelske 
selskaper og statsobliga
sjoner. Oppropet krever at 
Norge trekker ut alle disse. 
 – Israels voldsomme 
angrep på Gazas innbyggere 

er ute av alle proporsjoner, 
og et overtramp mot men
neskerettighetene og folke
retten. Norge kan ikke være 
med på å gi Israel kapital til 
å fortsette dette, sier inter
nasjonalt ansvarlig i RU, 
Mari Røsjø.
 Gå inn på opprop.no for 
å skrive under du også!

Finanskrisa som har slått bør
ser og finansinstitusjoner i 
hele verden over ende, beg
ynner nå for fullt å slå inn i 
realøkonomien. 

Iver Aastebøl

En rapport fra Norsk Industri spår at 
man kan vente seg et hav av oppsigel
ser om et halvt års tid, og at ingen slip
per unna krisa. 
 Rød Ungdom mener det er bra 
med krisepakker som kan demme opp 
for de verste utslagene av finanskrisa, 
men mener like fullt at pakkene ikke 
gjør noe med selve kjernen i proble
met, nemlig systemet i seg selv.
 – Det er kapitalismen som system 
som har forårsaket denne krisa, som 
med så mange kriser tidligere. Så lenge 
man fortsetter med et system basert på 
mål om profitt og uhemmet vekst, vil 
det igjen og igjen oppstå nye kriser i 
økonomien, sier Mari Eifring, leder i 

Rød Ungdom, før hun fortsetter:
 – Men ei krise som er mye stør
re og faretruende enn finanskrisa, er 
klimakrisa. Den truer med å endre 
livsforholdene på jorda til det drastisk 
verre for hele menneskeheten. Ved å 
la hensyn til profitt gå foran hensynet 
til miljø, blant annet gjennom oljevirk
somhet, er kapitalismen i ferd med å 
la global oppvarming bli en av tidenes 
største naturkatastrofer, sier Eifring.
 – Matvarekrisa er et annet eksem
pel. Gjennom spekulasjon i matvarer 
og jordområder  har matvarepriser 
blitt pressa opp, noe som har gjort det 
enda vanskeligere for dem som alle
rede sliter med å ha råd til å overleve, 
avslutter hun.
 Alle disse krisene viser at kapita
lismen som system ikke fungerer, og 
at kapitalismen ikke er det beste sys
temet for menneskeheten i dag. Rød 
Ungdom mener vi trenger et system 
som setter folk sine behov framfor 
kravet om profitt. Vi trenger sosialis
tisk folkestyre!

Skolenedleggelser stoppa i Trondheim

Fakkeltog mot skolenedlegging: Elevene lager fakkelhjerte. Foto: Emmanuel Causse

Krisepakker løser 
ikke problemet

Pensjonsfondet ut av Israel
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FRA TOPPEN 
AV ET TRE

Skam har tradisjonelt vært knytta til noe 
vi har gjort. Horet, slått og løyet. Bare 
for å nevne noe på vegne av oss i toppen 
av et tre. Men skam med utspring i noe 
man har gjort, kan man forsøke å rydde 
opp i. Skamma over det vi ikke har 
gjort, er vanskeligere. Den henger ofte 
sammen med skyldfølelse over det vi 
er: vesener vassende i vestlig velstand. 
Privilegier som synes naturgitt. Skulle 
ikke jeg være hvit, velholden, trygg og 
mett? Og såre tilfreds med mitt eget?
 Vi er kanskje avhengig av en viss 
fortrengning. Hvordan skulle vi ellers 
leve med denne urettmessige fl aksen? 
Men uten skamvett og ydmykhet kan vi 
heller ikke solidarisere oss med utsat
te grupper. Uten skamvett kan det bli 
stygt. Som når Ari Behn hos Skavlan 
betegnet sine latterlige oppstøt i sein
ere tid, i den seinere Gazatid, som «å gå 
i krigen». Han brukte de ordene! Etter 
Gilbert og Fosse, etter mengdene av 
blødende sjeler i Palestina sa han: «å gå 
i krigen». Er du menneske hvis du ikke 
eier skam?
 Vi i toppen tror mange av oss går 
omkring med en vag følelse av skyld. 
Har vi kjempet nok mot den urett som 
ikke rammer oss selv?
 Skyldfølelse kan avstedkomme en 
trang til å gjøre noe. Noe. Nå! Flere av 
oss var på bristepunktet før vi kunne 
slutte oss til det første fakkeltoget. For 
å kunne gjøre noe. Slik Gilbert hadde 
bedt oss om. På sms. Noe, selv om det 
var skammelig lite.
 Men av skam alene gror ingenting. 
Først når den stumme skamma over det 
som vår del av verden må ta ansvar for, 
gis en mening, en retning,  kan endring 
skje. Hvis Obama lykkes i sitt store pro
sjekt, er det fordi han lykkes i å gi folk 
en slags stolthet tilbake. Mannen er jo 
en oppreisning i seg sjøl. Tenk om ame
rikanerne kan bli løst fra sitt åk som 
krigsherre og «segselvnok», tenk om 
Obama kan transformere deres massive 
frykt til en massiv bevissthet. Om sitt 
ansvar. For hverandre og for oss andre.
 Uten kollektivets ansvar og ansvar 
for kollektivet er vi «lost in space». Vi 
risikerer å bli både logisk og emosjonelt 
forkrøpla. Slik som han som ble stoppa 
på gata av et menneske, med Norsk 
Folkehjelps innsamlingsbøsse med bilde 
av et skrikende barn, som oppfordret: 
«Støtt folkehjelpa sitt arbeid for sivilbe
folkningen i Gaza!» Ignoranten med den 
endelige løsning, denne gang overfor 
en befolkning  fanga i sine egne hjem, 
vrengte kontant utav seg idet han hastet 
forbi:
 «Send dæm hjæm!!» 
   

Skogul

Gaza, døden 
og håpet
Langt ute, langt inne
ei ferd i galaksefart
farer lagnaden gjennom
rommet i lysfart

Stjerneskodder driv ein
ut av seg sjølv
fi nn ingen atom å klamre seg til

Tida si uimotståelege trong
til langsamt å
treffe livet midt på kjeften

Mørk materie slår ut venger
drep, drep, drep, seier det,
men håpet fi nns der ute og
Bruk det i folkets kamp!

Ivar Jordre

Tusen hjertelig takk! 
48 000 kroner til Rødt nytt!
Juleinnsamlinga til Rødt nytt gav et strålende resultat. Redak
sjonen sender mange tusen og enda fl ere glade takk til alle 
snille givere! Vi er absolutt klar over at vi ikke gir ut ei stor 
og påkosta avis – for å si det forsiktig. Men vi lager den på 
dugnad, ingen er betalt for å jobbe med den. Vedlikehold av 
adresseregister, skriving, layout, og ikke minst dugnadsar
beiderne som adresserer og 
pakker – og de som deler 
ut avisa på gata – alle 
er med i den samme 
dugnaden, sammen 
med dem som gir pen
gegaver. Så da setter vi 
fornøyd i gang med avisar
beid i 2009 også!

Hilsen Jorun Gulbrandsen 
og hele redaksjonen til Rødt ny� 

torstein dahle og John Bellamy Foster:

Ødeleggelsens økonomi
30. oktober 2008 skreiv Svein Gjedrem i Aftenposten:
 – Det ser ut til å bli en relativt mild nedgangskonjunktur.

Ødeleggelsens økonomi forklarer hvorfor sentralbanksjefen tok feil.
 Seks aktuelle artikler fra Torstein Dahle som forklarer hvorfor 
krisa i fi nansmarkedet skjer, om boligbobla i USA, om Terraskan
dalen og statens ansvar. Hva er alternativet?
 John Bellamy Foster (miljøsosiolog og redaktør av Monthly 
Review, www.monthlyreview.org) skriver om «peak oil», at oljetoppen 
er nådd og om de økonomiske og miljømessige konsekvensene for 
folk og natur. I artikkelen «Økologiens elendighet» analyserer han 
sammenhengen mellom det kapitalistiske økonomiske systemet og 
miljøet.
 Pris: 148 kroner pluss porto
 Ved bestilling av 5 eller fl ere bøker: 75 kroner stykket
 Bestilles fra www.marxisme.no
 Boka kan også kjøpes på Rødts partikontorer i Oslo og Bergen

Den 6. februar er 
det Sámi álbotbeaivi, 
Samenes nasjonaldag. 
Rødt nytt gratulerer!

Bli medlem
av Rødt i dag!


