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Støtt streiken!
Natt til 16. mai ble det brudd mellom Avinor og de to 
fagforeningene Norsk tjenestemannslag (NTL) og EL 
& IT. Når dette skrives, er det streik på flere flyplas-
ser.
 Tone Mette Rusten i EL & IT-klubben i Avinor 
sier: 

 – Andre grupper i Avinor får alle tillegg med som 
pensjonsgivende inntekt, mens vi har et tak på 56 000 
kroner. Det er uforståelig for oss. I tillegg har vi over 
flere år fått mindre enn de andre i lønn. Etterslepet er 
stort, og når vi i tillegg blir tilbudt mindre også i år, må 
vi sette ned foten. Det er trist at bedriften velger å ha en 
splittende lønnspolitikk. Frustrasjonen har vært stor på 
dette, og derfor er også streikeviljen stor.

16. mai sendte Statistisk 
sentralbyrå (SSB) ut 
denne meldinga: De økte 
oljeprisene gjør hele det 
store pensjonsforliket 
unødvendig. Her sakser 
vi fra Aftenpostens opp-
slag samme dag:
 «Norge har råd til å 
senke skattene, beva-
re velferdsnivået, samt 
beholde det gamle pen-
sjonssystemet uten å 
bruke mer oljepenger 
enn i dag. Alt dette kan 
vi gjøre samtidig som vi følger handlingsregelen, 
viser nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå.
 Da politikerne vedtok pensjonsreformen, gikk de 

ut fra en oljepris på 25 
dollar fatet, SSBs bereg-
ninger går ut fra 50 dollar 
fatet. I dag er prisen over 
120 dollar.» 
 Erling Holmøy, som 
Aftenposten henviser til, 
er  forsker i Statistisk sen-
tralbyrå. Senioranalytiker 
Steinar Juel i Nordea er 
enig: «Politikerne har 
bommet så grovt på olje-
prisen at pensjonsforli-
ket var unødvendig.» Han 
mener dette viser at det er 

meningsløst å ta beslutninger i dag basert på progno-
ser som går 50 år fram i tid.

Les mer på side 2 og 3

Statistisk sentralbyrå:

PENSJONSFORLIKET
ER UNØDVENDIG

LEVE  
ELLER 
DØ?
Det er ikke alle steder det 
er like enkelt å dra på en 
sommerlig badetur.

Les mer på side 6

Rist det 
av deg –  
INTIFADA!
Ny låt fra Hank og Mari

Les mer på side 7

– Norge har råd!



Rødt nytt – nr. 5/2008 mai� PENSJONSREFORMEN

LEIAR
Ingrid Baltzersen

AFP i offentlig sektor kan ikke 
bli en blåkopi av privat sek-
tor. Offentlig sektor har en 
annen sammensetning enn pri-
vat sektor, med høyere kvinne-
andel, flere deltidsansatte og 
større andel med høyskole- og 
universitetsutdanning. 

Uttalelse fra Aksjon Forsvar AFP

Svært mange vil ikke ha 40 års opptje-
ning med jevn lønn, som beregningene 
av den nye afp-ordningen bygger på, og 
vil derfor tape mer på en blåkopi. 

Kvinner og lavtlønte rammes
Kvinner har langt færre opptjeningsår 
i folketrygden enn menn, lavest er opp-
tjeningstiden i helse- og sosialsektoren: 
I 2007 hadde kvinner som tok ut AFP 
ved 62 år her, gjennomsnittlig opptje-
ning på 31,6 år over 1 G, mens kvinner 
i snitt hadde fra 30–34 års opptjening. 
Tall fra KLP viser at dette slår kraf-
tig ut på pensjonen; ansatte med 35 års 
opptjening vil tape langt mer enn de 
som har 40 år. Selv med en full lønn 
på 262 000 kroner i 35 år vil en enslig 
kvinne tape 36 000 i året fra hun er 67 
år og livet ut.

deltidsarbeidere mister retten 
til å gå av ved 62 år
Mange kvinner kommer så dårlig ut 
at de ikke får gå av ved 62 år. 17 pro-
sent av kvinnene som i dag tar ut AFP 
vil ikke ha høy nok inntekt til å kunne 
gjøre dette i 2010. LO sier at en må ha 
tjent over 200 000 kroner i 40 år for å 
kunne gå av med AFP ved 62 år i 2010.  
I 2025 har departementet beregnet at en 
kommer under dagens minstepensjon 
sjøl med ei inntekt på 260 000 i 40 år.

Utdanningsyrkene rammes 
Det gjelder særlig kvinnedominerte 
høyskoleyrker med relativt lav lønn. 
Ansatte med høyere utdanning har ikke 
sjanse til å nå 40 års opptjening før de 
er 62, og vil straffes ekstra hardt med 
ny AFP. Dette vil slå særlig hardt ut for 
utdanningsyrker med høy slitasje, som 
sykepleiere og lærere.

Arbeidsplassen rammes
Yrker i offentlig sektor lønnes ofte dras-
tisk mye lavere enn tilsvarende i pri-
vat, mens en god pensjonsordning med 
trygghet fra 62 år har vært et vik-
tig gode. En svekket AFP-ordning vil 
svekke det offentlige som arbeidsplass 
for alle grupper av ansatte og gjøre det 
vanskeligere å rekruttere med sikte på å 
skape gode offentlige tjenester.

seniorordningene svekkes
Det ligger ikke lenger noen egenandel 
for den enkelte arbeidsgiver når ansatte 
tar ut AFP, det betales per ansatt. Det 
er derfor ikke lenger noe å tjene på at 
ansatte utsetter AFP på din arbeids-
plass. Den økonomiske motivasjon for 
seniortiltak fra arbeidsgivers side tas 
bort.

Krev streikerett
AFP fra 62 til 64 i offentlig sektor har 
til nå vært lik LO/NHO-ordningen, 
mens tjenestepensjonsordningen har 
trådt inn fra 65 til 67. En omlegging av 
prinsippene for AFP vil kunne gripe 
inn i offentlig tjenestepensjon og bidra 

til å tvinge fram endringer. Kravet må 
derfor være at forhandlingene også om 
AFP-ordningen utsettes til 2009, med 
uravstemning og konfliktrett.

Forsvar dagens AFp-ordning
Fagbevegelsen må stå fast på kravet om 
en AFP-ordning i offentlig sektor som 
er på samme nivå som i dag, også for de 
med kortere opptjening, deltidsarbeid 
og for utdanningsgruppene. Dette kan 
løses gjennom at AFP-potten i sin hel-
het brukes til de som går av fra 62 til 67 
år. Det var aldri meningen at vår fram-
forhandlede AFP-pott skulle gå til de 
som er ved god helse og en jobb de kan 
stå i til over normal pensjonsalder.

No seier Statistisk sentralbyrå (SSB) at 
heile grunngjevinga for pensjonsreforma 
byggjer på sand. Kva meiner Raudt? Vi 
spør nestleiar Ingrid Baltzersen.

Rødt nytt

Det har vore stor motstand mot pensjonsreforma i 
fagforeiningar og forbund, blant studentar, kvinneor-
ganisasjonar og pensjonistar. Og Raudt har, som det 
einaste partiet, frå første stund kjempa mot regjeringa 
sitt åtak på folkepensjonen. 
 Pensjonsreforma er ei reform som vil auke skil-
nadene mellom folk enormt. Ho er eit kraftig åtak 
på levekåra til arbeiderklassen. Uføretrygda vert no 
angripen i kjølvatnet av dette.
 Regjeringa har i heile dette løpet i stor grad synt 
til tal frå SSB for å ha «solid bakgrunn» for sitt syn. 
Ho er gong på gong vorten kritisert for å velje dei tala 
som passar ho. Mange har sagt at det ikkje er mogleg 
å seie noko sikkert om korleis situasjonen i økonomien 
og befolkninga vil vere om 50 år. 
 – Men vi har høyrt lenge frå regjeringshald at det 
vert for mange gamle og for få til å arbeide og betale pen-
sjonane. Er ikkje dette rett?
 – Nei! Pensjonsreformer av same typen vert no 

gjennomført over heile den vestlege verda. Alle indus-
trialiserte land svekkar og privatiserer pensjonane 
og hevar pensjonsalderen. Dette vert gjort heilt uav-
hengig av korleis situasjonen i det einskilde landet er, 
om det er høg eller låg arbeidsløyse, om det er høg 
eller låg vekst, om levealderen aukar eller ikkje. Dei 
same åtaka på pensjonane skjer i Italia, Frankrike, 
Tyskland og Spania. Dette har absolutt ikkje noko å 
gjere med kva ein trur om økonomien om 50 år!
 – Men noko må det vel handle om?
 – Det handlar rett og slett om at borgarskapen vil 
utnytte arbeidskrafta betre og styrke konkurranse-

evna si. Så rått og brutalt.
 – Så omsorgen for framtidas generasjonar er berre eit 
spel?
 – Det er reint hykleri; det er det verste. Det er 
akkurat passe mange pensjonistar. Det er nok arbeids-
kraft, om berre samfunnet vil bruke ho og vil tilpasse 
arbeidslivet til dei som er dytta ut, 600 000 berre i 
Noreg. Vi har arbeidskrafta, den generelle utviklinga 
av produktiviteten gir meir enn godt nok rom for å 
sikre at dagens folketrygd kan videreførast. Og det 
er rom for forbetringar for dei som har dei dårlegaste 
ordningane i dag. Ei tilbaketrekking av pensjonsre-
forma er heller ikkje avhengig av store oljeinntekter.
 Det er ikkje pensjonsalderen som er problemet, 
men ein kapitalistisk økonomi som skaper kriser, 
aukar klasseskilla og skaper arbeidsløyse.
 – Held kampen fram under stortingsvalet til neste 
år?
 – Det skal i alle fall Raudt bidra til. Den store 
rørsla for AFP og mot pensjonsreforma har ikkje 
noko talerøyr på Stortinget. Raudt på Tinget er heilt 
avgjerende for å utvikle kampen. Det er med røynsle 
frå RV sine fire år på Stortinget tidlegare at eg kan 
seie dette. Raudt vil på ein heilt annan måte enn i dag 
kunne organisere og samle rørsla som skal slå pen-
sjonsreforma attende!

Noreg treng ikkje  
nye jagarfly!

Noreg treng ikkje USA sitt Joint Fight 
Striker eller Sverige sitt JAS-Gripen. Det 
er heller ikkje naudsynt med ei kostbar 
opprusting av F-16-flya som vi har, om 

vi ikkje meiner at Noreg skal følgje med i 
galoppen og ta enda meir del i Vesten sine 
intervensjonskrigar verda rundt!
 Forsvaret må vi ha for å kunne forsva-
re norsk territorium så godt som råd er. 
Det må også ha som mål å kunne frigjere 
Noreg, dersom landet skulle verte okku-
pert ein gong til. 
 I staden for ei jagarflyflåte treng vi 
difor å byggje ut eit mobilt land- og sjø-
basert luftvern, kombinert med styrka 
kystovervåking. 
 Motortorpedobåtar og fregattar er for-
svarsmateriell. Men vi har sett at også 
dei kan settast inn i støtteoperasjonar for 

USA-krigar. Det skjedde under forspelet 
til Irak-krigen, da Noreg tok del i mari-
neoppbygginga i det indre Middelhavet. 
Landet vårt er for øvrig der enno, gjen-
nom Operation Endeavour. Noreg tok 
også del i blokaden av Libanon etter 
at Israel vart kasta ut derfrå sommaren 
2006. 
 Difor: Same kva slag militæroppset-
ting Noreg har, er det naudsynt med 
ein politisk kamp om korleis norske 
militærstyrkar – og våpen – skal bru-
kast. Våpenproduksjonen på Raufoss og 
Kongsberg er viktig for den norske for-
svarsevna. Men samstundes er dei med på 

å forsyne USA sin krigsmaskin. Til dømes 
er Noreg ein hovudleverandør av tårna 
som vert nytta på stridsvogner både i Irak 
og Afghanistan. 
 Dei over hundre milliardane som SV-
AP-Sp-regjeringa vil kjøpe jagarfly for, 
står i grell kontrast til det som er planlagt 
på å bevare ei hæroppsetting i Noreg. Til 
og med eit sterkt svekka heimevern vert 
no omdanna til å skulle delta i utanlands-
operasjonar utfrå USA og Nato sine behov. 
 Så: Nei til regjeringa sitt planlagte 
kjøp av jagarfly! Nei til at Noreg inn-
ordnar seg stadig meir under USA sin 
angrepspolitikk!

Forsvar AFP i offentlig sektor

– Trekk pensjonsreforma attende

Fra 1. mai i Oslo  Foto: Finn Jensen
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www.forsvarafp.no

Marit Kvamme,  
Raudt kvinnepolitisk lag i Oslo

I tillegg til forslag om å kriminalisere 
kjøp av seksuell omgang og handling i 
Norge og i utlandet, vert det også fore-
slått einskilde endringar i bestemmel-
sane om kjøp av seksuelle tenester frå 
born, og ein ynskjer å kunne gi adgang 
til teknisk kontroll av kommunika-
sjonsanlegg for å handheve straffebodet 
mot førebuingar til overgrep mot born, 
såkalla «grooming». 
 Forslaget har vore på høyring, og 
ikkje uventa prostesterer Pro Sentret 
mot å forby kjøp av seksuelle tenester 
frå vaksne. Pro Sentret hevdar at pro-
stituerte vil få det verre, og at prosti-
tusjonen vil gå under jorda. Dessutan 
meiner Pro Sentret at å forby berre kjøp 
og ikkje sal, vil umyndiggjere kvinnene 
i prostitusjonen! Slik kan ein argumen-
tere når ein ser på kjøpar og seljar som 
likeverdige partar, og når ein er blind 
for undertrykkinga, valden og utbyt-
tinga som prostitusjonen inneber.
 Senter for kvinne- og kjønnsforsk-
ning treng meir utgreiing før det kan ta 
stilling til forslaget. Kor mange liv skal 
verte øydelagde før forskarane synest 
dei har bevis nok? HivNorge meiner 
forbod mot kjøp vil medføre fare for 

auka hiv-smitte. PION meiner forslaget 
vil føre til auka hallikverksemd. Norsk 
senter for menneskerettar uttalar at eit 
forbod mot kjøp av seksuelle tenester 
«krenker individets rett til en privatsfæ-
re og retten til å etablere og utvikle 
relasjoner til andre mennesker». 
 Vi trur Rogaland politidistrikt er 
meir oppdaterte på fakta når dei uttalar 
«... det som kjennetegner selgersiden er 
at den for en stor del befolkes av men-
nesker som ikke er likeverdige aktører 
og hvor elementet av tvang og ufrihet 
ofte er tilstede. Det er en kjent sak at 
prostitusjon er et manøverområde for 
organisert grenseoverskridende krimi-
nalitet, med sterke innslag av vold, 
menneskehandel og direkte slavearbeid 
mot den svake part.» Oslo politidistrikt 
imøtegår argumenta til Pro Sentret og 
PION ved å hevde at eit forbod mot 
kjøp av seksuelle tenester «... utelukk-
ende er positivt for å forhindre men-
neskehandel, og vil vanskeliggjøre virk-
somheten til de multikriminelle halli-
kene».
 å kriminalisere kjøp av seksuel-
le tenester er ei solidaritetshandling 
overfor kvinner og barn i prostitu-
sjon – å avvise forbod mot kjøp er eit 
svik!

Forbod mot kjøp  
av seksuelle tenester
Justis- og politidepartementet har i odelstingsproposisjon nr. 
48 lagt fram sitt forslag til endringar i straffelova for å krimina-
lisere kjøp av seksuell omgang og handling i Norge og i utlan-
det. Raudt har eit kvinnepolitisk partilag i Oslo. Det har diskutert 
kriminalisering mange gonger. Her er deira reaksjon på forslaget 
frå Justisdepartementet og usemjene rundt det.

Turid Kjernlie og Eli Aaby

Regjeringas barnelovutvalg foreslår å 
endre barneloven, slik at en forelder 
med daglig ansvar for et barn (omsorgs-
forelder) må ha samtykke fra den andre 
forelderen (samværsforelder) for å 
kunne flytte. Samtykke trengs enten 
du skal flytte til den andre sida av byen 
eller til den andre enden av landet. 
 Aleneforelderen er som oftest mor, 
og i gjennomsnitt er hun blant de fat-
tigste i Norge. Flytteforbud vil hindre 
henne i å flytte for å ta utdanning eller 
få arbeid, og dermed er trygd og fortsatt 
fattigdom det hun tilbys.

mer konflikt
Når foreldrene ikke klarer å sam-
arbeide i forbindelse med et sam-
livsbrudd, er konfliktnivået 
høyt. Forslag om rett til 
å gi flytteforbud vil 
ikke være kon-
fliktdempende 
– tvert imot! 
Samværsforelderen omfattes ikke 
av flytteforbud, og kan flytte 

hvor han vil uten samtykke fra den 
andre, men får selv rett til, gjennom det 
maktmiddelet flytteforbud er, å ta hevn 
og kontroll over ekssamboers liv.
 Noen foreldre er det ikke bra for 
barn å være sammen med. Det er de 
foreldrene som mishandler barna eller 
den andre foreldreren, og foreldre 
som utsetter barna for omsorgssvikt. 
Flytteforbud fratar omsorgsforelderen 
muligheten til å flytte så langt vekk at 
hun kan beskytte barnet sitt mot en 
samværsforelder som det ikke er bra å 
være sammen med. 

Kvinnediskriminerende
På papiret er dette en kjønnsnøy-
tral lov, men i Norge er 85 prosent 
av alle aleneforeldre kvinner. Det 

betyr at forslaget fratar mange 
kvinner retten til å bestem-

me over eget liv. Derfor er 
forslaget kvinnediskrimi-
nerende.

Nei til flytteforbud
I gamle dager var det slik at tjenestefolk i Norge bare kunne flytte 
for å få seg annet arbeid to ganger året. Hvis noen hadde foreslått 
å gjeninnføre en sånn regel i arbeidslivet, ville det utløst store pro-
tester. Nå har det kommet et slikt forslag – bare enda verre, for 
her er det ikke noen flyttedag i det hele tatt! 

Arne Byrkjeflot, leder LO i Trondheim 

For dem som er utslitt før de er 65 år og som faktisk ikke vil få lov å gå av, er 
en kopi av AFP-løsningen i privat sektor blodig alvor. I 2010 må de ha tjent opp 
220 000 i 40 år for å få lov til å gå av med AFP når de fyller 62 år. 280 000 i topp-
lønn og 252 000 i gjennomsnittslønn gir ikke rett til å gå av med AFP i 2025. Mitt 
tips er at over halvparten av alle ansatte i Trondheim kommune mister sin rett. Og 
når de jobber et år til og sniker seg forbi grensa, blir de minstepensjonister.

overlever 30-årsgrensa?
I stortingsforliket heter det at de offentlige tjenestepensjonsordningene skal tilpas-
ses, slik at det lønner seg å arbeide lenger. Den partssammensatte ekspertgruppa 
skriver: Kravet til opptjeningstid på 30 år for tjenestepensjonsordningene innebæ-
rer at opptjening ut over 30 år i full stilling ikke øker pensjonen. Deretter stiller 
utvalget det åpent om 30-årsregelen skal overleve.
 Faller 30-årsregelen, vil svært mange bli avhengig av folketrygda også som 
pensjonister, ikke av offentlig bruttopensjon. 

66 prosent av brutto lønn er målet
LO-kongressen vedtok, og LO-ledelsen gjentar gjerne, at målet er 66 prosent av 
brutto lønn i samlet pensjon. Da er det iallfall ingen grunn til at de offentlig ansatte 
skal gi fra seg sin bruttogaranti. Men denne bruttogarantien er lite verdt, dersom 
30-årsgrensa faller. Hadde det vært opp til meg, ville jeg starte ei kampanje for 
forsvar av 30-årsregelen, rettet inn på neste års tariffoppgjør og valg. Men akkurat 
nå er kampen defensiv. Jo mindre som blir vedtatt av føringer ved årets tariffopp-
gjør, jo bedre.

Kampen om AFP i stat og kommune:  
Blodig alvor!

Fra boka Om Tjenesteforhold, 
Kristiania 1895: «Flyttedag er paa 

landet 14. April og 14. Oktober.»

En 1. mai-plakat i Trondheim. «Arne» er Arne Byrkjeflot, LO-leder i Trondheim, en  sterk for-
svarer av dagens AFP.     Foto: Ronny Kjelsberg
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I flere generasjoner har satsingen på samferdsel stort 
sett gått til veg og fly. Her har transportmengden økt 
dramatisk. På tog, som er den mest miljøvennlige og 
kostnadseffektive transportformen over lengre strek-
ninger, har utviklingen stått nærmest stille. Dette er 
et enormt paradoks. 

stor skuffelse
På Sørlandet oppleves det som en stor skuffelse at 
både kortsiktig og langsiktig satsing på tog nærmest 
er utradert i Nasjonal transportplan. Rødt mener det 
må utarbeides en finansieringsordning som tenker 
togsatsing over lang sikt og ikke bare inn i de årlige 
statsbudsjettene. 

statens ansvar
Vegene finansieres nå med offentlig-privat samarbeid  
(OPS). OPS er et verktøy som forserer vegutbyg-
gingen. Det stiller jernbaneutbyggingen tilsvarende i 
skyggen, fordi jernbanen ikke sees på som en langsik-
tig investering budsjettmessig, slik OPS åpner for. Vi 
vil understreke det statlige ansvaret.

Utbygging av tog
Rødt vil framheve at sammenkoplingen mel-
lom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, med stasjon i 
Gjerstad, må inn på Nasjonal transportplan. Rødt 
støtter Vestfold og Telemark sin kamp for moderni-
sering av Vestfoldbanen og ny bane mellom Larvik 
og Porsgrunn, som er en forutsetning for en sammen-
kobling og videre utbygging i Gjerstad. 
 Rødt mener det er svært viktig å framskynde 

utredningene om mulige nye trasévalg for høyhastig-
hetstog på Sørlandet, slik at investeringene her kan 
startes raskest mulig i tråd med faglige konsekvens-
utredninger og anbefalinger.

For Rødt Risør, ved Dag Thorvaldsen, Liv Jorunn 
Høiberg, Knut Henning Thygesen, Rune Hansen, 
(bystyrerepresentanter) og Daniel Glaser (leder)

Rødt Risør:

– Snu satsingen fra veg til bane
Transportetatene og Avinor har laget for-
slag til Nasjonal transportplan for 2010–
2019. Forslaget har vært til høring før 1. 
mai i år. Regjeringen skal legge fram en 
stortingsmelding om Nasjonal transport-
plan ved årsskiftet 2008/09. Her er et 
klipp fra Rødt Risør sin uttalelse om 

Rødts uttalelse om  
Nasjonal transportplan
Se www.roedt.no,  
nyheter, 5. mai 2008

Tog eller  veg?       Foto: Rødt nytt og GFDL-lisens fra Wikimedia Commons

Jorun Gulbrandsen

– De negative konsekvensene av et OL 
i Tromsø går opp for flere og flere, og 

OL-motstanden er økende. Første mai 
mottok Nettverket Nei til OL 114 støt-
teerklæringer fra folk over hele landet, 
og 97 av disse ønska å være synlige på 
nettverkets hjemmeside. Jeg vil oppfor-
dre lesere av Rødt Nytt til å være med 
å støtte arbeidet mot OL på www.nei-
tilol.no.
 Meningsmålinger der det blir knytta 
økonomi til spørsmålet, har lenge vist at 
det er et mindretall som er for OL 
(NRK og Aftenposten). Mens Tromsø 
2018 AS sine målinger, hvor det ikke 
knyttes økonomi til spørsmålet, har 
vist flertall, størst i Nord-Norge. Også 
i disse målingene har flertallet sunket 
fra 61 prosent ja i november 2007 til 54 
prosent ja i april i år.
 – Er det noe i at søringene er mot, 
mens tromsøværingene er for?
 – Det har i den senere tid vært 
mange forsøk på å gjøre spørsmålet om 
et eventuelt OL i Tromsø til en «nord–
sør-debatt». Det framstilles som om 
«søringene» igjen er i ferd med å øde-
legge en enestående mulighet for Nord-

Norge. Dette er ei fullstendig avsporing 
fra det debatten bør dreie seg om, nem-
lig de faktiske konsekvensene av et OL 
de neste ti åra, under OL og etter OL 
for Tromsø og for resten av landsdelen.

ikke bærekraftig
– Hvorfor kritiserer dere OL i Tromsø på 
et miljøgrunnlag? 
 – Fordi de fleste deltakerne og til-
skuerne vil være avhengige av å bruke 
fly som transportmiddel. Beregninger 
som er gjort med bakgrunn i talla fra 
OL-søknaden, viser at dette vil medføre 
utslipp på 200 000 til 300 000 tonn CO2 
og 75 000 kg NOX. Et OL i Tromsø vil 
dessuten føre til 
seks–sju år med 
omfattende og 
forurensende 
anleggsarbeid 
og ødeleg-
gende inngrep 
i viktige tur- og 
rekreasjonsområ-
der. 
 – Er det lenger noen som 
snakker om OL som et «null-
utslipp-OL»?
 – Det er i søknaden fra Tromsø 2018 
AS det står at det skal være et utslipps-
fritt OL. Miljøforslaga som Tromsø 

– OL i Tromsø er miljøfiendtlig!
Ved kommunevalget i 2007 
økte Rødt i Tromsø fra en til 
fire representanter og fikk 7,9 
prosent av stemmene. En viktig 
grunn til oppslutninga er at 
Rødt er det eneste partiet som 
sier klart nei til OL i Tromsø. 
De fire representantene er 
Jens Ingvald Olsen, Maria Evon 
Sriharan, Sigurd Langseth og 
Elin Beate Jørgensen. Det er 
Elin vi spør om hvordan kam-
pen nå står omkring OL i 
Tromsø: Hvilken side har styr-
ka seg i løpt av de siste tolv 
månedene: Ja eller nei? Elin Beate Jørgensen  Foto: Rødt nytt
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Det kom en oppfordring forleden. 
Lag en liten epistel. Om livet i sko-
gen, skjevfordeling av nøtter ... Ja, 
tenkte vi, og raste stammelangs. Å 
få sine meninger, hittil holdt bak 
nedgnissede tenner, på trykk! En 
ære. Ikke enhver gnager forunt. 
 Men så synker halens potente 
positur og gruen siver inn; demo-
kratiseringa av det offentlige rom. 
Dette at stort sett alle kan bringe 
til torgs alt. Via blogging, sms i 
teve, leserinnlegg og sms i aviser. 
«Du som kjørte forbi meg på strekn 
Kråsen-Vorpa i går. Se deg for»! 
Eller fornærmelsen mot all ansten-
dighet : «Vil du la denne neger’n 
voldta døtrene dine? Stem nå!»  Må 
vi ha dette? 
 «Ytringsfrihet!!,» møtes vår 
skepsis med. Ja, den kan vi gå 
langt for! Et eksaltert eksemplar 
er sogar villig til å kaste seg ut 
fra toppen av et tre, for den gode 
sak. Han lar idéen raskt fare. Det 
er tanken som teller, beroliger vi. 
Gapet mellom liv og lære er for 
stort, sjøl for de mest flygeføre av 
oss. 
 Men er alt som ytres, ytringer?  
«Fri-ytrerne» mener, uten dialog. 
Det er gyting. Er det en mennes-
kerett å gyte, i offentligheten? Er 
vi tømmestasjon for gørra?
 Vår eksalterte venn roper 
begeistret: «Skal vi få folket i tale, 
må vi la dem komme til orde. Øke 
valgdeltakelsen!» Her kneler vår 
venn etter et totalt utpust. 
 Vi tror heller «de frie ytrernes» 
deltagelse i reelle politiske fora er 
omvendt proporsjonal med deres 
trang til å ytre seg. Ting er ikke 
fordi noen mener det. Det interes-
sante er hvem som mener hva og 
hvorfor. Det man byr andre, må 
tåle noen hvorfor. De mest oppegå-
ende river også på noen hvordan. 
 «Den norske skolen er noe dritt. 
Fjern prøvene og lærerne så det 
går an å værra der!» Oppgaven må 
besvares med  hvem, hva og hvor-
for. Og gjerne hvordan. Lykke til!
 Til slutt; vårt skriftemål: det 
er ikke en ære å ytre seg, vi har 
tatt oss til rette i offentligheten på 
utilbørlig vis, og innrømmer visse 
sympatier med siste «fri-ytrer». Er 
det noe galt med skolen? Eller de 
som driver den? De som reforme-
rer den? Men det skolen har mest 
av, bortsett fra ufokuserte og halvt 
abdiserte elever, er jo lærere. Hvis 
det ikke er noe galt med lærerne, 
hvordan kan det være så mye galt 
med skolen da, undres vi. Og raser 
i ly. 
    Skogul

Gunnar Rutle

Her i Ålesund har vi 
i årevis slitt med dår-
lig tilgang på komfy-
rer og tv-apparater. Vi har nemlig bare 
hatt ett skikkelig stort elektrosuper-
marked, Elkjøp. Jeg tror det var stor 
enighet blant folk om at dette er en situ-
asjon vi ikke kunne leve med stor len-
ger. Nå har heldigvis noen tatt ansvar. I 
høst åpnet Expert et gigantvarehus, og 
nå er vi i den lykkelige situasjonen at 
også Lefdal er i ferd med å bygge. Så nå 
skal det bli slutt på varehuskøene!
 Det er riktignok skrikende mangel 
på sjukehjemsplasser i byen, og skole-
byggene er i en slik forfatning at noen 

er stengt av helsemyndighetene, og flere 
står i fare for å bli det. Jeg tror likevel 
folk flest forstår at det er fornuftig å 
vente med skolebygg og sjukehjem til 
vi har fått dekt de aller mest grunn-
leggende behovene, for DVD-spillere, 
videokameraer og den slags. 

spøk til side ...
Spøk til side – min påstand er at hver 
gang det bygges et varehus, så er det en 
skole eller et sjukehjem som ikke kan 
bygges. Noen vil sikkert innvende at 
det ene dreier seg om offentlige penger, 
og det andre om private. Men er det så 
enkelt?

«Varehus skaper ikke press»
Årsaken til at det offentlige ikke har 
penger til helse, skoler, sjukehjem osv., 
det er ene og alene at staten har defi-
nert sin rolle til å være det vi kan kalle 
en «temperaturregulator» i økonomien. 
Penger er det nok av, men staten vil 
ikke bruke dem, fordi det skaper press 
i økonomien. Så statens penger må sen-
des utenlands. Offentlig velferd har 
liksom ingen egenverdi. Skoler og sju-
kehus er noe vi bygger hvis det er byg-

ningsarbeidere igjen etter at de private 
har tatt sitt. Ingen snakker om at vare-
husbygging skaper press i økonomien.

private kan gjøre alt de vil
Norsk økonomisk politikk har de siste 
tjue årene blitt omtrent slik: Først kan 
private gjøre alt de vil (ikke bare med 
egne penger, men om ønskelig med fri 
tilgang på lån i utlandet – her skal intet 
reguleres!), og så får vi se hvilket rom 
det blir igjen til offentlige prosjekt. 
Akkurat så enkelt – og så tragisk – er 
det! Og de rødgrønne er faktisk verre 
enn forrige regjering, de er så «ansvarli-
ge» at de bruker mindre av oljepengene 
enn handlingsregelen tillater.
 Vi har valgt våre politikere for at 
de skal styre samfunnet. Burde de ikke 
snart si: «Beklager, det blir ikke et tred-
je elektrovarehus i Ålesund, for akkurat 
nå må vi bygge en skole, og da trenger 
vi bygningsarbeiderne til det!»
 Neste gang du ser et varehus reise 
seg, skal du tenke – og helst si høyt: 
«Der forsvant sjukehjemsplassen til mor 
mi» eller «Så blir det fortsatt noen år 
med muggsoppinfisert skole for sønnen 
min». 

Ja til varehus –  
nei til sjukehjem og skoler
Eller: hvorfor er den norske staten så gjerrig?
Hvorfor er det bra for økono-
mien at penger, bygningsma-
terialer og bygningsarbeidere 
blir brukt på varehus, mens det 
er dårlig for økonomien at det 
samme blir brukt på skoler og 
sjukehjem?

2018 AS har lansert, er først og fremst 
tiltak Tromsø kommune og befolkninga 
i Tromsø skal gjøre. Det er ingen for-
slag utover det alle byer og tettsteder 
jobber med. For Tromsø 2018 AS sin 
del sier de at de skal stille strenge miljø-
krav til dem som skal levere produkter 
til prosjektet. Men det er ikke tatt noen 
budsjettmessige konsekvenser av det, at 
for eksempel miljø går foran pris. 
 – Et OL i Tromsø 

vil bety en 
kolossal res-
s u r s b r u k , 
20–30 milli-
arder kroner 

over noen få 
år, til et arran-

gement som ingen 
kan dokumentere har mil-

jømessig bærekraft, ver-
ken når det gjelder bruken 

av anlegga før eller etter et OL. 
Det bor 65 000 mennesker i Tromsø 
og 155 000 i Troms fylke. Det bor ca. 
100 000 innafor en biltur på tre timer. 

 – Hva er grunnen til at SV er for OL 
i Tromsø?
 – Det må de nesten svare for sjøl. 
Men SV på landsplan har ikke tatt stil-
ling til spørsmålet ennå. Vi tror en del 
i SV tror at jernbane til Tromsø er en 
del av OL-søknaden, men det er det 
altså definitivt ikke! Ellers framhever 
de den store positive betydninga et OL i 
Tromsø vil ha for hele landsdelen. Mens 
vi derimot mener et OL vil bidra sterkt 
til ei ytterligere sentralisering i Tromsø, 
som allerede har store voksesmerter.

– Horribelt!
– Det sies ofte at idretten i vid forstand 
vil ha fordel av et OL. Vil breddeidretten 
i Troms fylke ha fordel av OL i Tromsø i 
2018?
 – Breddeidretten både i Tromsø og 
Troms for øvrig vil tape på det. Det 
legges opp til å bruke minst 700 mil-
lioner av tippemidlene til overdimen-
sjonerte idrettsanlegg i Tromsø, som 
jo deler av Tromsø-idretten om ti år 
vil kunne nyte godt av. Men anlegga 

i Tromsø vil være temmelig verdiløse 
for resten av landsdelen, og de vil gå 
på bekostning av lokale anlegg. Flere 
nødvendige anlegg i Tromsø er lagt på 
is i påvente av om det blir gitt stats-
garanti eller ikke, som bygginga av en 
ny hall på Sør-Tromsøya. I Nordlys 10. 
mai er kommentaren fra en av Norges 
beste sprintere, Martin Rypdal, følgen-
de: «Hvis OL-søknaden skal bety at vi 
får dårligere halltilbud i tiden fremover, 
synes jeg det er horribelt.»

svak søknad
– Tror du Tromsø 2018 vil få statsga-
ranti?
 – Nei. Søknaden har for store svak-
heter når det gjelder sentrale områder 
som kostnadsberegninger, transport, 
distriktspolitiske ringvirkninger, infra-
struktur og miljøbelastninger. Dessuten 
sier flere og flere i hele landet: OL, 
Tromsø 2018, NEI TAKK!

Quiz: Hvilken av disse bygningene er til 
velsignelse for norsk økonomi? Svar sendes 
redaksjonen@raudt.no.

Foto: Rødt nytt

FRA TOPPEN  
AV ET TRE
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Tekst og foto: Hilde Marie Reksjø

Et par venner av meg i Ramallah hadde planlagt en 
tur. Drømmen var å komme til Dødehavet sammen 
med venner, familie og kolleger. Vi skulle være borte 
hele dagen og bade, grille og hygge oss. Så skulle vi 
reise til Jeriko om kvelden. Diskusjonene gikk høyt 
om hvorvidt dette ville la seg gjennomføre på grunn 
av Israels kontrollposter.
 Så kommer dagen. Det er fredag, det er sol, vi har 
leid en minibuss, den blir fylt opp av glade mennesker 
og selvfølgelig masse mat. Vi er totalt 18 mennesker 
i alderen 12–70 år. Stemningen er god, vi har ara-
bisk musikk på full guffe, folk klapper, synger og ler. 
Underveis stopper vi og kjøper fersk falafel og brød. 

dødehavet stengt
Så kommer vi til kon-
trollposten som Israel 
har satt opp og som 
vi må passere for å 
komme til Dødehavet. 
Vi får ikke lov til å 
komme gjennom. Et 
par av mennene i bilen 
vil prøve å snakke med 
soldatene for å se om 
det er mulig å få dem 
til å forandre mening, 
og de vil gjerne at jeg 
skal være med for å se 
om det kan hjelpe med 
mitt blonde, utenland-
ske utseende. Vi går 
ut til en av soldatene. 
Samtalen foregår på 
hebraisk, flere solda-
ter blander seg inn i 
diskusjonen, og vi blir 
med bort til han som 
tydeligvis er sjefen for alle på dette skiftet. Han sitter 
i en pansret militærbil med åpne dører og virker helt 
uinteressert i hva vi har å si. Den eldste mannen fra 
vår gruppe bøyer seg inn i bilen hans og prøver seg 
med en jovial tone for å få tillatelse til å kjøre videre. 
Sønnen til denne mannen ble drept av israelske solda-
ter for seks år siden, han gikk på gaten og ble skutt i 
hodet og døde momentant. Men nå er det døtrene sine 
han tenker på, jentene på 12 og 16 år, som har gledet 
seg til turen, og som så gjerne vil bade i Dødehavet. 
Det er det han jobber for når han prøver så godt han 
kan å få lederen til å skifte mening, alt annet er uve-
sentlig. Som far vil han gjøre det beste for døtrene 
som sitter forventningsfulle i bilen. 
 Men ingenting hjelper, beskjeden er klar, vi må 
snu. Jeg spør en av soldatene om det er noe problem 
at vi kjører videre, og får vite at det er det, reglene er 
nemlig at han ikke kan slippe oss gjennom. Så spør jeg 
om det er sånn alltid, og da forteller han at det ikke er 
sånn hele tiden, men fordi det i dag er fredag, og der-
med fridag for palestinere, slipper ingen palestinere 
gjennom.

et fatal feil
Vi er klar for plan B, vi 
snur bussen og kjører 
mot Jeriko. Stemningen 
er fortsatt god, dette var 
ikke uventet, vi har frem-
deles hele dagen foran oss. 
På det første kontrollpos-
ten vi prøver, er det full 
stopp, ingen slipper gjen-
nom. Soldatene bare står 
der, og lar seg ikke affi-
sere av at bilkøen vokser. 
Det er ingen som får noen 
forklaring på hvorfor det 
er stopp, sånn er det bare. 
Vi snur bussen igjen og 
kjører mot et annet kon-
trollpunkt.
 Her er det selvfølgelig 
også lang kø, men plutse-
lig er det vår tur til å pas-
sere som neste bil. Bilen 
foran kjører gjennom, vi 
venter på klarsignal fra 
soldaten, han ser på bus-
sen og bare går til side, 
akkurat som om han vil 
la oss passere uten noen videre kontroll. Og det er da 
det fatale skjer: Sjåføren kjører på feil side av en kant-
stein. 

 S o ld ate n 
eksploderer, 
han kommer 
bort til bus-
sen og freser til 
sjåføren, som 
får beskjed om 
at straffen for 
å kjøre på feil 
side av stei-
nen, er at han 
må rygge til-
bake og stil-
le seg bakerst 
i køen igjen. 
Mens vi rygger 
bakover, går 
soldaten ved 
siden av bus-
sen og kjefter 
og vifter med 
våpenet sitt. 
Han har også 
fått selskap av 

en soldat til, som oppfører seg likedan, og fordi vi 
med ryggingen vår hindrer motgående trafikk, er det 
hele et kaos av kjefting og tuting i bilhorn. Jeg sitter 
bakerst i bussen, og stirrer på soldaten 
som er på min side av bussen. Han ser at 
jeg følger med på ham, og det gjør ham 
ikke akkurat blidere.

parken var mulig
Vi orker ikke å stå i den lange køen en 
gang til, så hvis det eksisterte en plan 
C, er det den vi går for nå. Vi finner en 
park hvor det er fullt av andre mennes-
ker som også har tatt turen hit på frida-
gen sin. Vi griller og spiser, går tur og 
sparker fotball. Så er det vannpipe til de 
som vil ha det, og kaffe og te. Alle er 
fornøyde, vi prater sammen, spiser litt 
mer, og så er det plutselig kveld, og vi 
pakker sammen for å dra hjem.

sjåføren skal skytes
Køen foran kontrollpunktet er lang, det 
er mange som har vært ute denne fine 

dagen, og nå er de fleste på 
vei hjem igjen. Heldigvis 
går det rimelig raskt fram-
over, og vi nærmer oss 
passering. Mellom bilrek-
kene dukker plutselig den 
samme soldaten opp, han 
som var så rasende tidli-
gere på dagen. Han kjen-
ner selvfølgelig igjen både 
bussen vår og sjåføren. Han 
kommer bort og begynner 
å kjefte på sjåføren igjen. 
Så gir han  beskjed om at 
hvis vi prøver å passere, vil 
han skyte sjåføren. Jeg vet 
ikke hva sjåføren tenker da, 
men i alle fall ser det ut som 
han tenker at han vil prøve, 
for bussen følger med den 
øvrige køen fremover. 
 Så kommer vi helt 
fram, der står selvfølge-
lig soldaten og venter. Det 
blir masse kjefting igjen, 
og sjåføren må gi fra seg 
sin identifikasjon. Soldaten 
kommer nedover til vin-

duet hvor jeg satt tidligere på dagen, men hvor det 
nå sitter en annen. Han titter inn, snur og går til-
bake til førervinduet. Så sier han at sjåføren har 10 
sekunder på seg for å snu og kjøre tilbake til Jeriko, 
ellers vil han bli drept. Han har fortsatt sjåførens id-
kort i hånda når han går bort til sine medsoldater ca 
20 meter unna, for å gjøre dem oppmerksomme på 
vår buss og hva som kan komme til å skje. Dermed 
er han litt uoppmerksom,  sjåføren gir bånn gass, og 
vi flykter fra kontrollposten i full fart. Dumt? Ja kan-
skje, men også veldig forståelig, når vi tenker på hvor 
redd han var, og hvor mye han hadde blitt herjet med 
i løpet av dagen. Heldigvis sier jeg, heldigvis skyter de 
ikke etter oss, og vi kommer oss unna.

store, store problemer
Nå er sjåføren virkelig i trøbbel, soldaten har id-kortet 
hans og vet hvem han er, sannsynligvis vil han nå bli 
satt på lista over ettersøkte palestinere. Det vil heller 
ikke være mulig for han å bevege seg noe særlig uten-
dørs når han ikke har id-kort, og dermed kan han hel-
ler ikke fortsette i jobben sin. Dessuten har vi enda et 
stykke igjen til Ramallah, det er flere kontrollposter 
underveis, og hvis vi blir stoppet, og sjåføren ikke har 
id-kort, vil også de andre palestinerne bli pågrepet 
sammen med sjåføren. Altså virkelig, virkelig proble-
mer for alle.
 Han bestemmer seg for å kjøre de veiene hvor det 
er minst sannsynlig å treffe på kontrollposter, og det 

Leve eller dø?  
En kantstein avgjør på turen til Dødehavet
Hilde Marie Reksjø er Palestinakomiteens 
representant i Ramallah. Hun skriver 
her et brev om en flokk venner som for-
søkte å dra på tur for å bade i Dødehavet. 
Dødehavet grenser til Vestbredden, et pal-
estinsk område. Palestinsk? Det er likevel 
Israel som bestemmer der. For Palestina er 
okkupert av Israel. Av Israel som bestem-
mer hvem som skal få jobbe, gå på skole, 
leve eller dø, – eller bade i Dødehavet. 

Etter mange problemer har vi kommet fram, her er deler av gjengen på vei 
inn i parken.

Kontrollpost. Med mange kantstein. 

Her er jeg sammen med Fatin, en god venn og kollega. 
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blir en lang omvei. Alle er nå nedtrykte fordi vi føler 
så sterkt med sjåføren, og fordi vi er redd for hva som 
kan skje hvis vi kommer til et nytt kontrollpunkt. Det 
er helt stille i bussen, vi følger intenst med på veien, 
og håper at vi ikke skal møte flere hindringer i dag. 

i sikkerhet
Men den gang ei, like før vi kommer på veien til 
Ramallah, er det satt opp et «flying checkpoint», og vi 
føler oss alle helt maktesløse. Jeg går fremover i bus-
sen og sier at jeg må sitte foran, det er det eneste som 
kan hjelpe oss nå, og så får vi bare la det gå som det 
går. Bilen foran oss blir undersøkt og får ikke passere, 

men blir holdt igjen for videre undersøkelse. Så er det 
vår tur, jeg krysser fingrene og sjåføren smiler tappert 
til meg. Vi kjører fram, jeg ser på soldaten, han ser på 
meg, – og vinker oss gjennom. Det er nesten ikke til å 
tro, lettelsen er merkbar hos alle, men vi må holde oss 
til vi er utenfor synsvidde. Da blir det plutselig stem-
ning igjen i bussen, sjansen for flere kontrollposter før 
Ramallah er nesten lik null, vi er i sikkerhet, og igjen 
er det musikk og sang for fulle mugger.

Lever, men mistet levebrødet 
Dette kunne vært en historie om en hvilken som helst 
familie eller vennegjeng som ville ut og kose seg på 
fridagen sin, lignende episoder har jeg hørt om tid-

ligere, og det vil vel også bli flere. Når jeg summerer 
opp dagen, må jeg si at den tiden vi hadde sammen i 
parken var perfekt, men møtet med israelske soldater 
var gjennomgående deprimerende og potensielt livs-
farlig. Og ikke minst har en palestinsk mann mistet 
levebrødet sitt, og uten id-kort går han en svært usik-
ker framtid i møte. 
 Dette er også historien om hvordan livet på 
Vestbredden er i realiteten etter at Israel lovte å «redu-
sere» antall kontrollposter. Ting har slett ikke foran-
dret seg, her gis det med en hånd samtidig som den 
andre hånda øker trykket i kvelningsprosessen. Og en 
stakkars kantstein kan gjøre den store forskjellen om 
du skal leve eller dø på tur for å bade i Dødehavet ...

Hank og Mari

Jepp bør være tydelig nå
ingen fred uten frihet så det er slik det går
har gått mange titalls år
siden palestinerne først blei ordentlig pissa på
vi fikk israel, og den vestlige verden gikk med på det lett
for andre verdenskrig hadde ført til dårlig samvittighet
FN la fram delingsplan på delingsplan
men israel stjal bare til seg mere land i stedet sant
så se de okkuperer og fornedrer blikke fred av det
selvfølgelig blirre opprør, intifada, folk parrerer med
for egen del, jepp blir kjapt kamp av sånn
og det er på tide at noen trekker ut kontakta til Sharon
for ja, jeg er mot dødsstraff
men han ekke no menneske, før var han et udyr nå er han 
en grønnsak
ekke no spørsmål, bare gjør det rist det av deg
er mot krig men for frihet så go intifada!

Go intifada og rist det av deg nå
trekk kontakta det er på tide å ta sharon
nå erre stein mot gevær, meg mot en hær
skjønner tegninga hæ?
go intifada og rist det av deg nå
trekk kontakta det er på tide å ta sharon
det er på tide å ta sharon
det er på tide ass, fritt Palestina!

Go intifada, og rist det av deg
Go intifada, og rist det av deg nå
Rist det av deg nå

Selvfølgelig er det Mari alltid på rett side
rett side av muren med de som må lide
det har gått alt for langt det har lenge vært på tide
at vi støtter intifadaen tar Israel til side
Sabra og Shattila skal vi aldri glemme
trekk ut pluggen på Sharon så han kommer dit han hører 
hjemme
vi kaster stein og de skyter med gevær
men kjøpte soldater vinner aldri mot en folkehær
fritt palestina sannheten vil seire
og sannheten hører du fra flyktningleire
fra kidsa uten mødre de ble skutt av Sharon
for når de okkuperer land så går det sånn
og de tar mer og mer for hver dag som går
men folket har reist seg og folket forstår
rettferdig opprør på norsk rist det av deg på arabisk
nå på all verdens språk for intifada er for alltid

Go intifada og rist det av deg nå
trekk kontakta det er på tide å ta Sharon
nå erre stein mot gevær, meg mot en hær
skjønner tegninga hæ?
Go intifada og rist det av deg nå
trekk kontakta det er på tide å ta Sharon
det er på tide å ta Sharon
det er på tide ass, fritt Palestina!

Hank og Mari er ei rapgruppe, eller rapduo, som opp-
trådte på demonstrasjonen 15. mai i Oslo mot Israels 
60-årige okkupasjon av Palestina. Med deres tillatelse 
trykker vi en ny låt de har laget. Den kan lastes ned 
gratis fra www.hankogmari.no.

De skriver sjøl om låta: 
«Rist det av deg», som betyr intifada på arabisk, er en 
låt som handler om Israels okkupasjon av Palestina 
og trekker linjer bakover i historia. «Selvfølgelig er 
det Mari alltid på rett side, rett side av muren med de 
som må lide» sier Mari i låta, og markerer en solida-
ritetsinnretting som har mangla i norsk musikk siden 
Forente artister på åttitallet. Vi viser gjennom låta 
støtte til den palestinske frigjøringskampen og inti-
fadaen, og selv om vi egentlig er mot aktiv dødshjelp 
gjør vi et unntak når det gjelder Israels tidligere stats-
minister Ariel Sharon; «det er på tide at noen trekker 
ut kontakta til Sharon, for ja jeg er mot dødsstraff, 
men han ekke no menneske, før var han et udyr, nå er 
han en grønnsak.» 

KONsERTER
7. juni – Musikkfest, Oslo 
27. juni – Bodø 
6. august – Naustdal 
8. august – Nordic Summer Festival, 
Sverige 

TA KONTAKT!
kontakt@hankogmari.no 

Rist det av deg

Hank og Mari er medlemmer av Rød Ungdom. Mari er med-
lem av Rød Ungdoms sentralstyre.          Foto: Rødt nytt

www.sosialisme.no
Bergen 14. mai 2008: I kraftig diskusjon med den israelske 
ambassadøren om rett til å vende tilbake for dei palestin-
ske flyktningane, som har vore i flyktningeleirar i 60 år!

Foto: Maria Halvorsen

Israel sin ambassadør  
i Bergen

Kom på sommerleir!
Når regjeringa stikker av fra valgløftene, er det på 
tide å stikke av fra familieferien. Bytt ut gamle for-
eldre med nye venner, grå asfalt med grønt gress og 
radiomas med konserter, og kom på Rød Ungdoms 
sommerleir!
 Rød Ungdoms sommerleir er stedet for deg som 
lurer på hvorfor Bush snakker om fred i Midtøsten, 
mens USA kriger i Irak. Eller hvorfor Jens Stoltenberg 
først lover å løse klimaproblemene, og så øker oljepro-
duksjonen. Og hvorfor står mange uten lærlingplass, 
når Norge mangler arbeidskraft? Sommerleir er ste-
det for deg som er lei av politikere som snakker rødt 
og handler blått, og vil gjøre noe med det.
 Leiren er på idylliske Utøya utenfor Hønefoss fra 
29. juli til 3. august. Litt over to måneder før leiren 
starter, er vi 160 påmeldte, så dette blir den største 
leiren på mange år.
 Gå inn på sosialisme.no og meld deg på i dag! 

Sommerleirsjef Iver Aastebøl  Foto: Rød Ungdom
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 30. mai – 1. juni Oslo
Rødts landsmøte
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 20.–21. september Oslo
Kvinner på tvers
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Sommerleirer
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www.umeu.no
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www.sosialisme.no
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og om Tron Øgrim og maoismen. 
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– NSB har kjøpt billettautomater som 
er slik at du må kunne se og lese godt 
for å bruke dem. Turister, svaksynte, 
blinde, gamle, travle, folk med lese-
vansker, – det er veldig mange som 
ikke kan bruke berøringsskjerm. Noen 
har trøbbel med å lese skjermen i lyset 
der automaten står ute. Dette er utro-
lig dårlig sørvis fra NSB si side, uan-
sett hvem det gjelder for. NSB jobber 
hardt for å kvitte seg med ansatte på 
stasjonene. Det er ingen å spørre om 
noe som helst.
 – Visste ikke NSB at skjermene fun-
gerer dårlig for veldig mange?
 – Jo, dette er en planlagt diskrimi-
nering. I planleggingsfasen bad NSB 
om råd. De fulgte dem ikke. Jeg var 
på møte og sa at berøringsskjermer er 
ubrukelige for oss. Da NSB innførte 
prøveordning med gebyr på fem kroner 

i stor-Oslo, sa vi: Dette er diskrimine-
ring, og vi kan ikke finne oss i det.
 – Hvilke råd har NSB nå?
 – De sier at vi skal slippe gebyr hvis 
vi sier ifra til konduktøren når vi kjø-
per billett på toget. Men hva med meg? 
Jeg har ikke stokk, ikke førerhund, 
min synshemming synes ikke. Jeg er 
ganske komfortabel med min egen 
synshemming. Men det er ikke alle 
som i påhør av et fullsatt tog  ønsker å 
forklare og krangle med konduktøren 
om de ser dårlig nok.
 – Mener ikke regjeringa noe?
 – Den mener mye. Nylig la den 
fram ei melding mot diskriminering 
av funksjonshemmede. Samtidig lar de 
NSB firedoble gebyret fra Stor-Oslo og 
gjøre det nasjonalt. Signe Navarsete, 
samferdselsministeren, er generalfor-
samling i NSB. Regjeringa kan stoppe 
gebyret. Ellers taler den med to tun-
ger.

Stans diskrimineringen 
til NSB
5. mai innførte NSB et gebyr på 20 kroner, som du må betale 
hvis du ikke har kjøpt billett før du går på toget. Vi spør Andreas 
Lindrupsen, leder av Norges Blindeforbunds Ungdom i Oslo og 
Akershus, om bakgrunnen for at de er imot gebyret.

Norges Blindeforbunds Ungdom aksjonerte med løpesedler i Oslo 7. mai. De vil at NSB 
skal fjerne gebyret på 20 kroner, når en kjøper billett på toget. Andreas Lindrupsen er 
nummer to fra venstre.     Foto: Andreas Tolfsen

Av temaer på store eller små seminarer 
kan vi nevne asylpolitikk, helse, vel-
ferd og sjukehus, utdanningspolitikk, 
arbeidslinja og NAV, hva skjer med 
AFP, EU og faglig arbeid, 6-timersda-
gen, finanskrisa i USA og konsekven-
sene for Norge, politisk økonomi og 
historisk materialisme, overvåking og 
datalagringsdirektivet, klimasituasjo-
nen, islamofobi, hva skjer i Bolivia, og 
rapgruppa Hank og Mari.

Barnehage og pionerleir
Leiren har en egen barnehage for små 
barn og egen pionerleir for barn i alderen 
6–15 år (teltleir på stedet). Strandheim 
leirsted ligger en knapp times kjøring 

fra Oslo, det går buss ofte, og det er lett 
å finne fram. Leirstedet har drøyt 100 
inneplasser, men det er også mulig å ta 
med eget telt hvis man ønsker. Maten 
lages av stedets ansatte, men alle må ta 
del i praktiske oppgaver.
 Leiren er fra onsdag til søndag. Har 
du ikke ferie hele uka, kan du komme i 
helga.

informasjon
Detaljert program, priser og andre opp-
lysninger: www.raudt.no
Spørsmål og påmelding: raudt@raudt.no, 
Raudt, Osterhausgate 27, 0183 Oslo
Telefon 22 98 90 50

Da LO-leder Roar Flåten talte på 
Youngstorget i Oslo  første mai, kom dette 
banneret brått til syne. To uker seinere 
kunne vi så lese i Aftenposten om bereg-
ninger fra Statistisk sentralbyrå som sier at 
Norge har råd til beholde dagens pensjons-
system.             Foto: Finn Jensen

Ana Lopez, nestleder i Rødt, gleder seg til å dra på sommerleir, til diskusjoner og 
ferie med nye og gamle venner, og til å høre innledninger av Zahir Athari, Ebba 
Wergeland, Torstein Dahle,  Hilde Loftesnes Nylén og mange flere.

Kom på sommerleir!
Rød sommerleir 16.–20. juli
Strandheim leirsted på 
Nærsnes ved Oslofjorden

 Abonner nå, så får du også et 
ekstranummer om oppløsninga 
av Jugoslavia, som kommer før 
sommeren. Send 255 kroner til 
Tidsskriftet Rødt!, konto 6276 
05 28108.


