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lEDEr   
Frihet, demokrati og fellesskap. Dette er 
Rødts viktigste verdier. Hvordan unngår vi 
at så store ord blir tomme ord? Hvor ligger 
folkestyrets kraft i dag? Skal vi snakke om frihet, 
må vi også vite hvilken ufrihet som truer i dag. 

Kapitalisme er ikke demokrati. Kapitalisme 
går ut på at noen få kan berike seg på arbeidet 
til de mange. Kapitalisme betyr at berikelsen 
av de som har mest fra før, går foran liv og 
helse for millioner av mennesker. Derfor forskes 
det mer på lønnsom Viagra til de rike enn på 
livreddende medisin for de fattige. Kapitalisme 
er kortsiktig profitt framfor bærekraft og 
trygghet. Kapitalisme betyr at skjebnesvangre 
beslutninger for hele samfunn blir fattet 
udemokratisk av banker, milliardærer og 
storaksjonærer. Derfor trengs det et demokratisk 
sosialistisk alternativ.

Demokratiet er den mest håpløse av 
styreformer, bortsett fra alle de andre. Det er 
mye som går galt i et demokrati, men det er 
det best tenkelige systemet. Metoden for å få 
fram de beste ideene og utnytte mulighetene, 
er demokrati. Metoden for å stanse de verste 
feilskjærene fra overmodige idealister før de 
går for langt, er demokrati. Derfor skal det 
være likeverd. Derfor skal det være én person, 
én stemme. Derfor skal det være ytringsfrihet, 
organisasjonsfrihet og religionsfrihet. Og derfor 
skal det være sosialisme.

Alternativet til at finansfyrstene herjer 
med samfunnet, er demokratisk forvaltning 
av kredittvesenet. På samme måte som 
helsevesenet er for viktig til å la profittmotiverte 
investorer styre det, er tilgangen til økonomiens 
blodomløp i form av kreditt for viktig til å styres 
av private særinteresser. I et demokratisk 
samfunn, må de viktigste beslutningene være 
forankret i folkestyret. Det er sosialisme.

Norsk politikk trenger et parti som våger å 
utfordre dagens økonomiske system. Det trengs 
et nytt parti på Stortinget for alle som ikke synes 
frihet og fellesskap er store ord som passer 
best i festtaler, men ser dem som symboler på 
drømmen så mange bærer i seg: Drømmen om 
et samfunn med frihet for alle enkeltmennesker, 
ikke frihet for enkelte mennesker. 9. september 
har du muligheten til å stemme på et slikt parti. 
Godt valg.

Frihet i 
fellesskap 

Bjørnar Moxnes
b.moxnes@roedt.no
Leder i Rødt

Listetopper i Oslo: Seher Aydar, Bjørnar Moxnes og Boye Ullmann sikter mot Stortinget. Foto: Brage Aronsen. 

stortingsvalg 2013
Brage Aronsen brage@roedt.no

Etter valget får vi etter all 
sannsynlighet et nytt venstreparti 
på Stortinget. Det trengs, uansett 
hva slags regjering vi får. Kampen 
mot forskjells-Norge er Rødts aller 
viktigste sak, forsikrer Rødt-leder og 
førstekandidat Bjørnar Moxnes. 
Bjørnar Moxnes er 31 år og har vokst opp på 
Nordstrand i Oslo. Siden 2012 har han vært leder i 
Rødt. Siden 2007 har han representert Rødt i Oslo 
bystyre, der han sitter som Rødts gruppeleder. 
Nå vil han på Stortinget for å ta et oppgjør med 
forskjells-Norge.

Hva legger egentlig Rødt i begrepet  
forskjells-Norge?
 – Forskjells-Norge er den retninga landet vårt 
går i. Før løfta vi i flokk, det var dugnadsånden 
som gjaldt. De sterkeste ryggene skulle bære 
tyngst for at alle skulle få leve frie og gode liv. 
Så kom nyliberalistene, konsulentselskapene og 
finanstoppene. Nå er det forskjells-Norge som 
gjelder. Forretningsadvokater tjener 20 ganger mer 
enn sykepleiere, selv om de gjør en mindre viktig 
jobb. Pensjonene blir dårligere, selv om Norge blir 
rikere. Dette er forskjells-Norge. 
 – Mer makt samles hos de superrike, som får 
påvirke Norge til sin egen fordel. Dette gjør at 
klasseskillene mellom de rikeste og folk flest 
blir større. Det sier Rødt nei til. Vi vil stoppe 
klassesamfunnets comeback.
 – Vi vet at store økonomiske forskjeller er 

skadelig for hele samfunnet, og særlig for dem 
som har minst. Årevis med forskning viser klare 
sammenhenger mellom økonomiske forskjeller 
og sosiale problemer. Større forskjeller henger 
sammen med høyere spedbarnsdødelighet, 
lavere levealder og mer kriminalitet. Jo likere 
innbyggerne i et land står økonomisk, desto bedre 
har alle det. Fellesskap fungerer, rett og slett. 
Derfor er det så viktig å snu dagens utvikling. 

Hva slags tiltak vil Rødt gjennomføre for å 
komme ulikhet og maktkonsentrasjon hos de 
rikeste til livs?
 – Det er mange! De tre viktigste er et ryddig 
arbeidsliv, mer rettferdig pensjon og mindre makt 
til boligspekulanter. For arbeidsfolk vil vi lovfeste 
retten til hele stillinger. Ufrivillig deltid er det 
samme som å tvinge folk til å leve på for lav lønn. 
I tillegg ønsker vi en likelønnspott øremerket 
lavtlønte kvinner i offentlig sektor. 
 – Så må vi få gjort noe med pensjonssystemet. 
Rødt vil stoppe de planlagte kuttene i 
minstepensjonene. Vi går inn for en endring 
som sikrer rett til tidligpensjon i sliteryrker, 
og garanterer  2/3 av lønn i pensjon. Her har 
vi invitert de andre rødgrønne partiene med 
på å rette opp i urettferdigheten. Hittil har 
Arbeiderpartiet avvist oss, men døra står forsatt 
åpen hvis de ombestemmer seg.
 – En ny boligpolitikk er også en måte å 
bekjempe forskjeller på. Det viktigste er å få 
bygget flere lavprisboliger. Snart har ikke vanlige 
folk råd til å kjøpe bolig i byene, fordi markedet 
presser prisene opp. Derfor vil Rødt opprette et 
nytt boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet. 
Boligene skal være prisregulerte og en 50 kvm 
leilighet skal koste ca 1,2 millioner kroner. 

Med Rødt mot forskjells-Norge
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Norge
runDt

røDt

Rødts bystyrerepresentant i Stavanger, Truls 
Drageset Dydland, påpeker flere problemer 
med at kjøpesentre skal ha søndagsåpent.
 – Det er et spørsmål om arbeidsmiljø, 
da de ansatte bør ha en hviledag, noe som 
søndagsåpne sentre ikke kan garantere, sier 
han til Rogalands Avis.
 Dydland mener også at søndagsåpne 
kjøpesentre vil ramme sentrumsbutikkene, og 
er derfor imot dette.

Mer til 
kommunene

oslo:

Rødt vil heller styrke kommuneøkonomien enn 
å blåse av milliarder på OL i Oslo.
    – Det hjelper ikke gi kommunene mer 
penger så lenge de også får flere plikter. 
Regnestykket går ikke opp, og det går ut 
over dem som trenger det mest, sier Seher 
Aydar, andrekandidat for Rødt i Oslo til NRK 
Østlandssendingen.

– Bevar 
Mosjøen 
lufthavn

Nei til 
søndagsåpne 
butikker

norDlanD:

rogalanD:

Ingeborg Steinholt i Rødt Nordland er klar 
på viktigheten av å bevare Mosjøen lufthavn, 
Kjærstad i framtiden.
 – Samferdsel og helsevesenet er nok de 
to største politiske sakene for Distrikts-Norge 
de neste fire årene, sier Steinholt til Helgeland 
Arbeiderblad.

Vil subsidiere 
boliger

HorDalanD:

Rødt Hordaland startet valgkampen på toppen 
av bygarasjen i Bergen.
 – Vi har prøvd markedsstyring av 
boligmarkedet. Det har ikke vært noen stor 
suksess. Bergen sentrum er trangt, men her 
er det plass til å bygge. Da bør man bygge 
boliger folk har råd til, uten å bli gjeldsslaver, 
sier Odd Arild Viste til Bergens Tidende.

Med Rødt mot forskjells-Norge
 – Vi går også til valg på utbyttestopp på 
kommunale boliger, så leietakerne kan få lavere 
husleie. Det gir ingen mening at kommunen skal 
tjene penger på boutgiftene til vanskeligstilte. 
I tillegg ønsker vi hardere beskatning av 
boligspekulanter. Boliger man selv ikke bor i må 
belastes med høyere formueskatt. 

Hva med skattepolitikken?
 – Vi vil heve bunnfradraget så det ikke er 
skatt på årslønner under 160 000. Samtidig 
vil vi innføre millionærskatt på inntekter over 
1,5 millioner. Vanlige arbeidsfolk står opp hver 
morgen og gjør jobben sin skikkelig enten de tjener 
200, 300 eller 400 000 kroner. Hvis du må ha mer 
enn 1,5 millioner for å gjøre jobben din skikkelig, 
er det ikke skattesystemet det er noe galt med. Da 
er det snarere arbeidsmoralen som er problemet.
 – Det paradoksale er at et stort flertall av 
befolkningen mener at de rikeste burde betale 
mer skatt enn det de gjør i dag og at Norge ikke 
har kommet langt nok i å redusere økonomiske 
forskjeller. Hele sju av ti mener det er en viktig 
oppgave for myndighetene å redusere forskjellene. 
Likevel går ikke forskjellene ned. Siden den 
rødgrønne regjeringa tiltro i 2005, er antallet 
milliardærer doblet, og vi har fått over 15 000 flere 
fattige barn. Den eneste måten å motvirke dette på 
er gjennom høyere skatter for de rikeste. 

Du er ikke så glad i rikinger?
 – Jeg liker ikke urettferdighet. Jeg har ikke 
så mye til overs for folk som blir rike av andres 
slit og som ikke vil bidra til fellesskapet. Verken 
Olav Thon eller Petter Stordalen har blitt rike på 
egenhånd. Formuen er bygget opp på svetten til 
tusenvis av stuepiker som har jobba minst like 

hardt som de har.  Det er ingen rettferdighet i 
at en superrik tjener like mye på ett år som fem 
gjennomsnittsnordmenn gjør i løpet av hele 
yrkeskarrieren. 

Vil folk merke noen forskjell med Rødt på 
Stortinget?
 – La oss snu på det: Har det vært merkbart at 
vi ikke har vært der de siste åra? Utvilsomt. Etter 
åtte år uten en opposisjon til venstre for regjeringa 
har lederlønningene skutt i været, sykehusene 
våre drives som butikk, og vi har fått en usosial 
og fattigdomsproduserende pensjonsordning. Alt 
dette har skjedd nesten uten synlig motstand fra 
dagens stortingspartier. 
 – Det vil bety mye mer å få inn én fra Rødt enn 
enda flere av dem som sitter der i dag. I Oslo står 
det nå om noen hundre stemmer, så hver eneste 
stemme blir avgjørende. Jeg oppfordrer alle til å 
bruke stemmeretten og stemme på det partiet de er 
mest enig med. Godt valg! 

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Einar Aslaken.
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FrED
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

Norge må ut av Nato for å kunne bli en 
fredsnasjon, mener Odd Arild Viste, 
førstekandidat for Rødt i Hordaland.
– Hvis Nato noensinne har vært en 
forsvarsallianse, er det i hvert fall ikke det nå, sier 
Viste. Han mener Rødt trengs på Stortinget for å 
utfordre den utenrikspolitiske konsensusen.
 – Ingen av partiene på Stortinget i dag er 
konsekvente på at Norge ikke skal følge Nato 
i konkret politikk. SV har jo fremdeles på 
programmet at de er imot Nato, men i praksis 
har de akseptert Nato som fundamentet for 
norsk forsvarspolitikk. Samtidig har SV gjennom 
hele stortingsperioden stemt for deltakelse i 
Afghanistan-krigen, og har akseptert kjøpet av 
F-35. De har støttet norsk deltakelse i alle norske 
«out of area»-operasjoner siden Kosovokrigen, sier 
Viste.

Mot jagerflykjøpet
Norge skal kjøpe inntil 52 nye F-35 kampfly i 
tiden framover, noe som blir anslått å koste 62,6 
milliarder i 2013-verdi. Mange har kritisert valget 
av leverandør og flytype.
 – Rødt går imot kjøp av både F-35 og JAS 
Gripen. Det er verken en rett måte å bruke penger 
på eller en rett måte å innrette forsvaret av Norge 
på dersom det er territorialforsvar som er målet, 
sier Viste.
 Han minner om at ingen av partiene på 
Stortinget har stemt imot kjøp av F-35.
 – SV gjorde et vedtak på landsmøtet der de 
ønsket en halvering av antall fly sammenlignet 
med det Ap og SP ville ha – men det forandrer ikke 
på de prinsipielle og politiske problemene med 
jagerflykjøpet.

Norge i angrepskriger
Der norske myndigheter liker å framstille Norge 
som en fredsnasjon, er Viste kritisk til denne 
versjonen.
 – Det er en av de store løgnene i den norske 
selvforståelsen. Det er jo riktig at regjeringa gjør 
en innsats diplomatisk som fredsmekler. Men 
Norge har samtidig deltatt i alle angrepskriger som 
USA og Nato har satt i gang de siste årene, med 
katastrofale konsekvenser både i Irak, Afghanistan 
og Libya, sier Viste.

– Slik det framstår for meg, har ikke regionen 
blitt noe tryggere siden invasjonen av Afghanistan 
i 2001. At USA stenger ambassadene sine og 
evakuerer egne statsborgere, er en god illustrasjon 
på det.
 Viste framhever at Norge har vært med på å 
ødelegge et viktig prinsipp i folkeretten som det 
var konsesus om fram til slutten av nittitallet.
 – Tidligere har det vært enighet om at det å 
bruke våpenmakt kun er legitimt i selvforsvar, men 
Natos «out of area»-strategi har endret på det og 
åpnet for angrepskriger. I tillegg aksepterer Norge 
også i praksis det USA driver med når det gjelder 
dronekrigføring og utenomrettslige henrettelser på 
bakgrunn av mistanke i land som Jemen, Pakistan 
og Afghanistan.

Tøffe tiltak mot våpeneksport
Norge er en stor våpeneksportør. Viste peker på 
flere tiltak for å hindre at norskproduserte våpen 
selges til terrorister eller land som undertrykker 
sin egen befolkning.  
 – På kort sikt kan vi kreve en 
sluttbrukererklæring som også må omfatte salg 
av våpen, ammunisjon og militært materiell fra 
norskeide bedrifter i utlandet. Det er dokumentert 
at norske kuler har drept palestinere i Gaza, fordi 
ammunisjon ikke omfattes av begrensningene på 
våpeneksport i dag.
 Sluttbrukererklæring er likevel ikke nok, mener 
Viste.
 –Til syvende og sist vil vi kutte all eksport 
av våpen, fordi det i praksis vil være umulig å 
hindre at de blir brukt i krig. Når vår nærmeste 
allierte er USA, som har et stygt rulleblad når 
det gjelder krigsforbrytelser, sier det seg selv at 
det er vanskelig å unngå. Samtidig vil Rødt ha et 
totalforbud mot atomvåpen, biologiske og kjemiske 
våpen.

Rødt-kandidat: Ronny Kjelsberg. Foto: Magne Hagesæter.

Krigsnasjon: Statsminister Stoltenberg i Afghanistan. Norge har deltatt i okkupasjonen av landet siden 2001. 
Foto: PRT Meymaneh/CC.

Rødt-kandidat: Odd Arild Viste. Foto: Rødt Bergen.

Bolig
Magne Hagesæter magne@roedt.no

– Politikarane har overlata 
bustadpolitikken til marknaden. Raudt 
vil erstatte dagens marknadstvang 
ved å bygge opp en ny bustadsektor 
utanfor marknaden, seier 1. kandidat 
for Raudt i Sør-Trøndelag, Ronny 
Kjelsberg. 
– Dei einaste som har tent på veksten i 
bustadmarknaden er dei som ser på bustadar 
som eit investeringsobjekt, meklarar og delar av 
banksektoren. Høge bustadprisar skapar høgare 
leigeprisar, noko som gjer det vanskelegare for 
folk å spare opp til eigen bustad. Trass dei siste 
åras velstandsvekst i Noreg, har vi fått auka 
forskjellar. Bustadutgiftene aukar langt raskare 
enn kjøpekrafta, og dette skapar auka fattigdom, 
forklarer Kjelsberg.

Kva er Raudt si løysing på bustadproblema?
 – Vi vil opprette ein ny, tredje bustadsektor for 
kjøp og sal utanfor marknaden, med subsidierte 
bustadar innafor bustadbyggjarlaga sine rammer. 
Bustadbyggjarlaga skal ha tilbakekjøpsplikt og 
tilbakekjøpsprisen skal ikkje overstige opphavleg 
kjøpspris pluss prisstigning. Byggjekostnadane 
skal haldast nede gjennom momsfritak og at staten 
sørgjer for subsidierte husbanklån, forklarar 
Kjelsberg.
 – Dette vil gje folk eit alternativ til 
priskarusellen i dagens bustadmarknad og bidra 
til å dempe prisane i dei andre bustadsektorane. 
Det sistnemnte krev samstundes at vi skattlegg 
bustadspekulantar hardare gjennom ei gradvis 
nedtrapping av bustadsubsidiane og set eit tak på 
rentefrådraget. Vi vil heller gje skattefrådrag for 
dei som må leige bustad, seier han.
 – Raudt arbeider òg for eit godt og seriøst ikkje-
kommersielt utleigetilbod, for dei som ønskjer 
eller treng dette. Vi går inn for at det byggast 7000 
subsidierte utleigebustadar i året. Vi vil òg rydde 
opp i den private utleigemarknaden mellom anna 
gjennom å fjerne ¬useriøse aktørar gjennom 
ein obligatorisk sertifiseringsordning for større 
utleigarar, forsikrar han.

Korleis vil fleire studentbustadar hjelpe?
 – Studentbustadmangelen gjer at studentar vert 
pressa inn på det private leigemarknaden og bidreg 
til auka prisar der. Difor vil Raudt ha statstilskot 
til minst 5000 nye studentbustadar årleg, i regi av 
studentsamskipnadane, med økt kostnadsramme, 
tilskotsandel og pengar til drift.
 – Ein del studentar vel òg å kjøpe bustad, 
enten saman eller enkeltvis med hjelp frå 
foreldra, og kan då ofte by over småbarnsfamiliar 
i etableringsfasen. Dette er sjølvsagt verken 
studentane eller småbarnsfamiliane si skuld, 
men eit symptom på ein bustadpolitikk som ikkje 
fungerer, avsluttar Kjelsberg.

Bustadproblemet 
kan løysast

Konsekvent  
mot angrepskrig
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HElsE
Maren Rismyhr maren@roedt.no 

– Å drive sjukehus som blanding 
av butikk og fabrikk slik som det 
gjøres nå, har feila totalt. Rødt vil ha 
folkevalgt styring av sjukehusa og 
igjen ta i bruk rammefinansiering. 
Skjemavelde, kontrollregimer og 
direktøradel må bort. 
Rødts førstekandidat fra Nordland, Ingeborg 
Steinholt, blir ivrig når hun snakker om helsevesen 
og sjukehus.
 – Forretningsdrift og markedsstyring, 
stykkprisfinansiering, resultatmåling og telling, 
alt dette som kom med den nyliberale ideologien 
med «modernisering» av offentlig sektor, eller New 
Public Management – dette hører ikke hjemme i 
helsesektoren, sier hun.

Helse er ikke butikk
– Når du trenger sjukehuset, er det for å bli frisk, 
ikke for at sjukehuset skal gå med overskudd. 
Sjukehus kan ikke organiseres som et foretak 
som produserer og selger et produkt. Det er 
verdt å merke seg at de som framstår som 
hovedmotstandere i valgkampen, Arbeiderpartiet, 
Høyre og FrP, hele tida har forsvart denne 
forretningsmodellen.
 Steinholt understreker at Rødt heller ikke vil 
tilbake til slik det var før sjukehusreformen.
 –  Nei, alt var ikke bra før, men reformen har 
gjort vondt verre, sier hun.
 – Bare se hvordan private helseforsikringer har 
økt. I 2005 hadde 68 000 slik forsikring. I 2012 
var tallet 360 000. Slike forsikringer gjør at du 
kan snike deg foran de som trenger behandling 
mer enn deg. Har du penger, kan du kjøpe 
privat behandling. Slik skapes økte forskjeller i 
samfunnet, og mer av fellesskapets penger går 
ender hos private selskaper. Rødt vil stoppe den 
private helseindustrien og i stedet styrke det 
offentlige helsevesenet.

– Vi vil ha en ny modell som tar opp i seg det 
beste fra tidligere sjukehusdrift, men også nye 
momenter må inn, sier Steinholt. Her mener hun 
det også kan være mye å lære av Skottland som 
forkasta forretningsmodellen i 2004 etter ti års 
eksperimentering.

Pasienten er viktigst
– Rødt vil ha et offentlig, solidarisk helsevesen 
med statlige rammeoverføringer, forklarer 
Steinholt.
 – De folkevalgte skal tilrettelegge 
for helsepersonellets praksis, men ikke 
detaljstyre innholdet. Mange administrative 
kontrollfunksjoner og byråkratiske strukturer 
må fjernes fullstendig. Framfor konkurranse 
som medfører fakturering, kjøp og salg mellom 
avdelinger og sjukehus, skal det samarbeides. 
Styringsideologien må være bygd på tillit, 
og pasientbehandlinga må bygge på det 
verdigrunnlaget som det tidligere var bred politisk 
enighet om: Behandling, pleie og omsorg – 
pasienten er viktigst.
 – De som jobber på sjukehus ønsker først 
og fremst å konsentrere seg om pasientene, 
sier Steinholt. Hun viser til at et hundretalls 
ansatte møtte opp under styremøtet da 
Universitetssykehuset Nord-Norge vedtok 
å legge ned 43 sengeplasser for å få plass til 
nyinvesteringer. Dette ville ramme pasienter innen 
psykiatri, geriatri og fødende, mente de ansatte, og 
de kunne ikke godta at ledelsen var lojale overfor 
oppdragsiveren Helse Nord framfor pasientene de 
skulle betjene.  
 – I dag er det mange som ser det håpløse 
i det systemet vi har. Det siste året har 
Helsetjenesteaksjonen vokst fram etter initiativ fra 
ansatte i helsesektoren. Rødt har fra første stund 
deltatt i kampen mot helseforetaksreformen. Ved 
å stemme Rødt 9. september kan du sørge for at 
opprøret mot dagens helsevesen og de store og 
viktige ideene om noe bedre, endelig blir hørt også 
på Stortinget. Rødt er ikke til salgs, og det vil vi 
ikke at helsa vår skal være heller.

Ikke til salgs: Helsetjenestene bør ikke bli 
butikk. Foto: YAY Micro. 

Raudt-kandidat: Ingunn Kandal. Foto: Kristin Oldeide.

Klima og næring
Maren Rismyhr maren@roedt.no 

– Lokal bruk av elkrafta, betre inntekt 
for småbrukarane og meir lokal 
foredling av landbruksprodukt er god 
miljø- og næringspolitikk, seier Ingunn 
Kandal, Raudts fyrstekandidat i Sogn 
og Fjordane.
Ho slår fast at god miljø- og næringspolitikk heng 
saman, og at noko av kimen til eit berekraftig 
samfunn i tråd med Raudt sin øko-sosialisme ligg 
her.
 – Noreg må produsere meir av maten vår sjølv, 
og det utan høgare import av kraftfôr. Dei store 
utmarksressursane og brakklagt innmark må 
takast i bruk, seier Kandal.
 – Særleg småbrukarar med meir utmarksbasert 
dyrehald må få inntektsauke. Både fylket og landet 
vårt kan fø mykje meir geit og sau enn no, etter 
at uakseptable jordbruksoppgjer har gjort mange 
småbruk ulønsame.
– Auke i inntektene til småbrukarane vil motverke 
avfolkinga av bygdene. Den har ikkje stoppa 
med den raudgrøne regjeringa, hevdar Kandal, 
og legg til at sentraliseringa av statens eigne 
arbeidsplassar, slik som politi, post og skatteetat, 
har gått sin gang omtrent som under ei Høgre-
regjering.
 – Også sentraliseringa som landbrukssamvirket 
har stått for, har ført til tap av mange 
arbeidsplassar. Eg meiner at dei småbedriftene 
som no veks opp lokalt i konkurranse med dei 
store, må få auka merksemd og støtte.
Stortingskandidaten frå Sogn og Fjordane er glad 
for at Raudt i fylket var tydeleg mot monsterlinja 
Fardal-Ørskog.
 – Ho kan lett verte ein del av eit nasjonalt 
linjenett som vil bli brukt til å selje elkrafta ut av 
landet. Vi fryktar at linja vil bli brukt til å tappe 
smelteverket i Bremanger og aluminiumsverka 
i Høyanger og Årdal for kraft. Det gjer det 
umogleg å byggje ut det som er verdas minst 
klimaøydeleggjande smelteindustri, seier Kandal.
 – Om smelteindustrien blir flytta til land som 
framstiller elkrafta med forbrenning av gass 
og kol, vil det gje mangedobla klimautslepp 
samanlikna med den vasskraftbaserte industrien i 
fylket vårt.
 Kandal fortel at monsterkraftlinja si 
utskjemming av fjord- og naturlandskapa toppa 
seg med at miljøvernministeren godtok at linja 
blir lagt gjennom eit naturreservat i Bremanger 
kommune.
 – Eg godtek ikkje ein miljø- og næringspolitikk 
styrt av Borten Moe, Statoil, Statkraft og Statnett, 
og eg gler meg til ein stortingsrepresentant frå 
Raudt som talar desse midt i mot, avsluttar ho.

Miljø og 
næringspolitikk 
heng saman

Pasienten  
foran pengefokus

Rødt-kandidat: Ingeborg Steinholt. Foto: Brage Aronsen.
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Ut av oljetåka?
Rødt jobber for en planlagt 
nedtrapping av norsk oljeproduksjon. 
Nestleder Marie Sneve Martinussen 
mener Rødt må på Stortinget for å løfte 
fram alternativene til dagens ensidige 
satsing på olje.
– Den rødgrønne regjeringa har satt norgesrekord 
i antall nye utvinningstillatelser til oljeindustrien. 
Også SV gikk for åpninga av Barentshavet. Med 
dette vedtaket gikk Stortinget inn for å forlenge 
den norske økonomiens oljeavhengighet fram 
til minst 2050. Stortinget er oljedopet og ingen 
partier, bortsett fra Rødt, har noe bærekraftig 
forslag til hva vi skal leve av etter olja, sier Sneve 
Martinussen.
 – Norsk oljeaktivitet er nå så høy at vi 
skviser de andre industriene, som for eksempel 
aliminiumsproduksjon og treforedling. 
Stoltenberg sier selv at dette er en villet, men 
bekymringsverdig politikk. Det har han helt rett 
i. Å trappe ned norsk oljeproduskjon handler 
ikke bare om klima, det handler like mye om en 
bærekraftig politikk for framtidas arbeidsplasser. 
Rødt mener vi må slutte å gi oljeindustrien nye 
områder og heller skru ned tempoet. 

– Rødt har i vår plan for en fornybar framtid vist 
hvordan det er mulig å skape 50.000 nye grønne 
arbeidsplasser de kommende åra. Men det betinger 
økt satsing på de fornybare næringene og en 
kontrollert nedtrapping av norsk oljeproduskjon. 
Med Rødt på stortinget blir det slutt på 
blankofullmaktene til oljebransjen, sier Sneve 
Martinussen. 

Les mer om Rødts klima- og 
næringspolitikk på miljøpartietrødt.no

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Partisekretær: Mari Eifring forsikrer om at Rødt sier nei til 
EU. Foto: Jørgen Nordby.

Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: Jørgen 
Nordby.

Student: Reidar Strisland. Foto: Brage Aronsen.

Rødt vil gjenreise 
heltidsstudenten

Nei til EU advarer mot et storting uten EU-
motstandere etter høstens valg. Organisasjonen 
har gjennomført en omfattende kartlegging av 
nesten 400 kandidaters syn på seks sentrale EU- 
og EØS-spørsmål.
 – Hvis velgerne ikke endrer syn innen 
valgdagen, kan vi få et Storting som legger seg 
enda flatere for EU enn det vi har sett tidligere. 
Høyre har aldri sagt nei til noe som har kommet 
fra Brussel, og de mest EU-kritiske partiene ligger 
utsatt til. Dette på tross av at de samme velgerne i 
alle sammenhenger sier at de ønsker mindre EU-
makt i Norge, handelsavtale i stedet for EØS, og at 
Norge skal holdes utenfor EU, sier Nei til EU i en 
pressemelding.
 – Rødt er den beste garantisten for EU-
motstand på Stortinget. Vil ønsker også å 
erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. 
På kort sikt vil vi jobbe for at Norge aktivt 
bruker reservasjonsretten i EØS-avtalen 
mot skadelige EU-direktiv som for eksempel 
håndhevingdirektivet, helsedirektivet og 
jernbanepakke 4, sier partisekretær i Rødt, Mari 
Eifring.

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

– Aldri før har studiestøtten vært lavere sett i 
forhold til hva det koster å leve. Heltidsstudenten 
er lengre unna enn noensinne. Med dagens 
studiestøtte må studenter enten velge et liv med 
usunt og billig kosthold, hvor man dropper å ta 
den nødvendige tannlegetimen, eller man må man 
finne seg jobb ved siden av, sier Reidar Strisland, 
leder i Rødts studentlag på Blindern. 
 – Alle de tre rødgrønne regjeringspartiene sier 
de er for 11 måneders studiefinansiering. Likevel 
skjer det ingenting. Rødt ønsker fullstipendiering 
av alle studenter. På veien dit vil vi at studiestøtten 
utbetales over 11 måneder, samt øke studiestøtten 
med 3300 kroner i måneden. I tillegg er det 
nødvendig å få på plass bedre et bedre bolig- og 
barnehagetilbud for landets studenter. 
 – Rødt ønsker levende universiteter 
og høyskoler med heltidsstudenter som 
er aktive i studentforeninger og andre 
utenomfaglige aktiviteter som ikke kan måles 
i studiepoengproduksjon. Da må studentene få 
bedre kår enn i dag, sier Strisland.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Over 200 faglig tillitsvalgte har signert 
et opprop for å sikre Rødt og Bjørnar 
Moxnes stortingsplass, forteller faglig 
leder i Rødt, Joachim Espe.
Godt over 200 fagorganiserte og tillitsvalgte fra 
ulike forbund har signert oppropet, som er en 
del av Rødts faglige valgkamp. Espe forteller om 
bakgrunnen for oppropet:
 – Den norske modellen i blir angrepet fra 
alle kanter. De rødgrønne lovte en ny kurs, men 
likevel ser vi stadig forverring av arbeidstakernes 
kår. En borgelig regjering vil bare gjøre vondt 
verre. Det trengs et parti som vil slåss for verdige 
arbeidsforhold sammen med fagbevegelsen. Det 
partiet vil Rødt være, sier Espe.
 – Visste du at Rødt er partiet med flest helse- 
og omsorgsarbeidere på sine lister foran høstens 
valg? Til sammenlikning er Ap partiet med færrest 
representanter for samme yrkesgruppe på sine 
lister.
 – En av hovedårsakene til problemene i norsk 
arbeidsliv er EØS-avtalen. Gjennom 300 direktiver 
og forordninger årlig tvinger EØS oss til å føre en 
markedsliberalistisk arbeidslivspolitikk. Likevel 
vil alle andre partier beholde EØS-avtalen i neste 
stortingsperiode. Det viser behovet for et nytt parti 
for arbeidsfolk på Stortinget.
 – Rødt jobber for å opprettholde og styrke 
kjerneverdiene i arbeidslivet: fast jobb, rett til 

heltid, sterke faglige rettigheter og tariffavtaler. 
Alle som jobber i Norge skal ha norske lønns- og 
arbeidsvilkår, sier Espe.

Les mer om Rødts arbeidslivspolitikk 
og se lista med signaturer på 
arbeiderpartietrødt.no

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Faglig leder i Rødt: Joachim Espe. Foto: Brage Aronsen. 

Storting uten 
EU-motstandere?

Faglig opprop 
for Rødt på Stortinget

Hvordan vil du ha det på jobben? Rødt satser på arbeidsliv foran høstens valg. Foto: Anja Rolland.
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Leksefri skole
Skolepolitisk ansvarlig: Sondre Sollid. Foto: Anja Rolland.

røD ungDom
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Rød Ungdoms hovedsak ved årets 
valg er leksefri skole. Rød Ungdom 
har jobbet mot lekser helt siden 
2009, og både i 2011 og i fjor ble det 
arrangert leksestreik over hele landet. 
Skolepolitisk ansvarlig i Rød Ungdom, 
Sondre Sollid, mener dette er en sak 
som har stor betydning for barn og 
unges hverdag og helse.
– Det er faktisk påvist at elevenes psykiske helse 
har blitt dårligere i takt med at forventinger og tid 
til leksearbeid har økt.
Et mye brukt argument mot leksefri skole er 
at elever må lære seg å jobbe selvstendig for å 
forberede seg på studier og jobb. Dette argumentet 
holder ikke mål, mener Sollid.
 – De som bruker dette argumentet glemmer at 
hverdagen på universitet er radikalt annerledes 
enn den vanlige skolehverdagen. På et universitet 
har man bare noen få timer med undervisning 
i uka, og studenter har mulighet til å legge opp 
dagene slik at de ikke trenger å ta med pensum 
hjem, sier han.
 – En vanlig skoledag derimot, er som en 
heltidsjobb, og med lekser på toppen er det mange 
som nesten ikke har fritid i det hele tatt.
Sollid trekker også fram at lekser skaper et skille 
mellom elever som har foreldre med høyere 
utdanning og de som ikke har det. I følge Statistisk 
Sentralbyrå, har elever med høyt utdannede 
foreldre i snitt én karakter bedre i alle fag enn 
andre elever.
 – Det skal være skolen, og ikke foreldre, som har 
ansvaret for elevenes utdanning, og derfor bør så 
mye som mulig av skolearbeidet gjøres unna på 
skolen, sier han.
 Men er det mulig å komme gjennom pensum 
uten lekser? Det er det, skal vi tro Sollid, men da 
må det flere lærere til.
 – Med innføringa av Kunnskapsløftet 2006 
ble klassedelingstallet i Opplæringsloven fjernet, 
noe som betyr at det ikke er noen grense for hvor 
mange elever som kan være per lærer. Da er det 
mange som ikke får den oppfølginga de trenger for 
å bruke tida på skolen effektivt, sier han.
Rød Ungdom mener at med flere lærere i 
skolen, og et tak på 20 elever per klasse på 
studiespesialisering og 15 elever per klasse i 
grunnskolen og på yrkesfag, er det mulig å gjøre 
undervisningen på skolen så effektiv at leksene blir 
overflødige.
 – Det er uansett lite som tyder på at det 
er en sammenheng mellom leksemengde og 
skoleprestasjoner, sier Sollid.
 Han viser til tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 
2009, som slår fast at lekser har lite eller ingen 
virkning på læringen.
 – Det er nok av statistikk som underbygger at 
leksefri skole er en god løsning. Det eneste som 
mangler er politisk vilje til å ta det innover seg, 
avslutter han.

røD ungDom
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Det er ikke bare Rødt som driver 
valgkamp i disse dager. Ungdommer i 
Rød Ungdom jobber hardt hver eneste 
dag for at moderpartiet skal få innpass 
på Stortinget.

På samme måte som Rødt, har Rød Ungdom sin 
egen valgkampansvarlig, Linn-Elise Øhn Mehlen. 
Hun ofrer mange timer med nattesøvn og sjelero i 
dagene fram mot valget. Rødt Nytt tok en prat med 
henne om hvilken rolle Rød Ungdom spiller i Rødt 
sin valgkamp. Er det måter Rød Ungdom kan bidra 
på, som Rødt ikke har mulighet til?
 – Det mener jeg det er, sier Mehlen.
 – Jeg har regna på det og funnet ut at vi 
snakker til omtrent 40 000 ungdommer som har 
stemmerett. Det er en ganske stor gruppe som 
Rødt har ikke mulighet til å nå ut til på samme 
måte som oss.
 I følge Mehlen er de 40 000 ungdommene ofte 
de velgerne som er mest usikre på hvor de står 
politisk og syns ofte politikk er litt kjedelig.
 – Det handler om å snakke ungdommens språk, 
gjøre det tydelig at politikk også er noe som 
angår dem, like mye som det angår voksne. Det er 
enklere å overbevise ungdommer om dette når du 
er ungdom selv.

Skolevalg det viktigste
Rød Ungdom driver valgkamp på mange ulike 
måter. Lokallag over hele landet har åpne møter 
og aksjoner, noen skriver leserinnlegg, mens 
andre sitter i timesvis på kontor, ringer rundt og 
organiserer. Men for Rød Ungdom er det særlig én 
ting som gjelder i valgkampen, forklarer Mehlen.
 – Skolevalget er definitivt det største vi gjør.
I løpet av de to siste ukene i august, skal et titalls 
debattanter reise land og strand rundt for å 
overbevise skoleungdom om at Rød Ungdom har 
den beste politikken i saker som angår dem. Det er 
snakk om rundt 400 debatter og valgtorg, noe som 
krever mange timer med organisering og skolering 
i forkant.
 – Her blir vi stilt til veggs sammen med våre 
politiske motstandere, og på den måten kan vi 
vise ungdommene hva som skiller oss fra de andre 

partiene, og hvorfor de bør stemme på oss.

Tre hovedsaker
Mehlen forteller at det særlig er tre saker som står 
i fokus ved årets valg. Den ene er leksefri skole, 
som handler om elevers hverdag, både på skolen og 
i fritida. Den andre er å la asylsøkerne jobbe, mer 
konkret å gi papirløse og ureturnerbare asylsøkere 
rett til arbeidstillatelse.
 – Dette er etter hvert blitt en stor gruppe i 
Norge. Vårt krav handler om å bedre hverdagen 
deres og gjøre det lettere å bli integrert i det norske 
samfunnet. Dessuten vil det tjene samfunnet som 
helhet å få flere ut i arbeid.
 Den tredje saken er likelønn. I 2012 tjente 
kvinner 86,5 prosent så mye som menn, noe 
Rød Ungdom mener er alt for dårlig i et land 
som kaller seg likestilt. Rød Ungdom krever 
derfor lovfesta rett til heltid, en likelønnspott 
på minst 3 milliarder for offentlig sektor, og 
individuell lavlønnsgaranti på 90 prosent av 
industriarbeiderlønn.
 – De andre partiene hadde likelønn som 
hovedsak i 2009, uten å gjøre noe med det. Vi 
ønsker faktisk å gjøre noe med det, sier Mehlen.

Viktig gruppe i Rødt
I tillegg til å fylle de hullene Rødt ikke er i stand 
til å fylle selv, representerer Rød Ungdom en 
viktig gruppe i Rødt. Mange av Rødts kandidater 
til valget er medlemmer av Rød Ungdom, eller 
tidligere medlemmer.
 – Vi skolerer fremtidige Rødt-kandidater, som 
kanskje kommer til å sitte på Stortinget en dag. 
Den jobben vi gjør er ikke bare viktig for årets 
valg, men også for langt fram i tid, avslutter Rød 
Ungdoms valgkampansvarlig, før hun må løpe 
videre for å forberede skolevalgkampen.

Skolevalgkamp: Rød Ungdom skal hjelpe Rødt med å sikre stortingsplass. Foto: Rød Ungdom. 

Valgkampansvarlig: Linn-Elise Øhn Mehlen. Foto: Anja 
Rolland.

Valgkamp  
for de unge

sKolE

valgKamP



aBonnér gratis På www.roedt.no

Rødt står på arbeidstakernes side. Er du opptatt av 
faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og kampen 
mot sosial dumping? Ønsker du et samfunn der 
folkemakt er viktigere enn pengemakt? Bli med i Rødt! 
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

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

Send SMS: 
RØDT + navn 
og adresse 

til 2434

Ny bok av Erling Folkvord:
BYRÅDEN MOT 
HJELPEPLEIEREN

Lindebergsaken: Hvorfor tråkker 
eldrebyråden i Oslo så brutalt på 
en ansatt?

ny utgavE av 
tiDssKriFtEt 
røDt

Les blant annet Michael Lebowitz om å bygge 
sosialisme for det 21. århundret, Geir Hem 
om marxisme og økologisk økonomi, Boye 
Ullmann om COOP-saken og kampen mot 
sosial dumping og Jenny Dahl Bakken om den 
baskiske frigjøringsbevegelsen.

Bestill på marxismE.no

1 års
abonnement
285,-

«Står du på farten til Palestina og lurer på 
om du skal ha med deg en på lomma? Gjør 
deg da kjent med denne nette håndboka til 
Erik Skare. Den vil være en nyttig venn på 
tur en selv om du har vært der før.»
 – Peter M. Johansen, utenrikskommentator 
i Klassekampen

Kjøp boka på marxismE.no

Ute nå!
295,-

PalEstina - 
Ei PolitisK 
rEisEHanDBoK

Kun
135,-

Kjøp boka på marxismE.no

Løssalg 
75,-

Hva sKjEr?
6. september
PoPvEnstrE!  
PartilEDErDEBattEn
Litteraturhuset, Oslo. www.rødt.no/oslo

9. september
stortingsvalg
Hele landet. www.valg.no

1. - 2. oktober
los KonsErnKonFEransE
Sørmarka. www.lo.no

3. - 4. oktober
los utDannings-
KonFEransE
Sørmarka. www.lo.no

3. - 5. oktober 
arBEiDErHistoriEsEminar
Folkets hus, Stavanger. www.aof.no

5. - 6. oktober
nEi til Eus 
KvinnEKonFEransE
Nova hotell, Trondheim.  
www.neitileu.no

1. - 3. november 
røD ungDoms 50-årsFEst
Oslo. www.rødungdom.no
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