
“Den mørkeblå regjeringa har satt arbeidet for 
likestilling og mot rasisme på vent.”  SEHER AYDAR
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Vil doble barnetrygda
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– Folkevalgte må ha bakkekontakt

“Siden valgnatta 2013 år har jeg venta på at vi skal våkne opp til 
avisoverskriften Morna, Jensen.”  MARIE SNEVE, NESTLEDER I RØDT
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– Det er mye som vil bli annerledes i 
norsk politikk når Rødt kommer på 
Stortinget, forsikrer Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes, men kampen mot økte 
forskjeller er fortsatt jobb nummer én.
– Foran dette valget er det er viktig å understreke 
at hver eneste stemme teller, sier Moxnes.
 – Det skal så lite til før vi bryter sperregrensa, 
eller før vi kaprer et mandat fra Akershus, 
Hordaland eller Nordland. Derfor må alle som er 
enige med oss stemme Rødt uansett hvor i landet 
de bor. 

Hva kommer til å bli annerledes med Rødt på 
Stortinget?
 – Jeg tror at uansett hva slags regjering vi får 
etter valget vil folk merke en forskjell med Rødt på 
Stortinget. Vi er et utfordrerparti. Vi tør å utfordre 
vedtatte sannheter både til høyre og venstre, og vi 
har evnen og viljen til å tenke nytt for å løse vår 
tids viktigste utfordringer. 
 – Den viktigste rollen vi skal spille er å stake ut 
en ny kurs for å snu dagens utvikling med stadig 
økende forskjeller, sier Moxnes. 

Tre grep for mindre forskjeller
Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet, 
under den mørkeblå regjeringa har de skutt 
i været: Fra 2013 til 2015 har ulikhetene økt 
med 9,7 prosent, ifølge tall fra Det tekniske 
beregningsutvalget (TBU).
 – Vi har nok av tall og statistikk som forteller oss 
at forskjellene øker og hva det betyr for samfunnet 
vårt. Men disse tallene gjenspeiler ikke de vonde 
følelsene som følger med når forskjellene blir 
større. Utryggheten ved å ikke vite om du får jobbe 
neste uke. Klumpen i magen fordi du ikke har råd 
til å sende barnet ditt på klassetur. Håpløsheten 
ved å ikke komme seg inn på boligmarkedet. 

Hva vil Rødt gjøre konkret for å få ned 

forskjellene?
 – Det første vi må gjøre er å sørge for en mer 
rettferdig skattepolitikk. En undersøkelse Sentio 
nylig utførte for Klassekampen viser at 57 % av 
befolkninga mener regjeringa har gitt for store 
skattekutt til de med høyest inntekt og formue. 
Det er vi i Rødt helt enig i. Vi må sørge for et 
skattesystem der de rikeste bidrar mye mer enn 
i dag, mens de som har dårlig råd skal få betale 
mindre.
 – Den mørkeblå regjeringa har gitt bort flere 
milliarder kroner fra fellesskapet til landets aller 
rikeste ved å kutte i formuesskatten .Rødt vi 
reversere kuttene i formueskatten. Vi vil også øke 
selskapsskatten for bedrifter som går med store 
overskudd, og vi vil innføre en sosial arveavgift 
med et høyt bunnfradrag for å motvirke at ulikhet 
går i arv. 
 – Det andre vi må gjøre er å styrke 
sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor. 
Antallet barn som vokser opp i fattigdom i Norge 
har økt til nesten 10 %. Totalt 98 200 barn under 
18 år levde i familier med vedvarende lavinntekt 
i 2015. Samtidig har barnetrygda blitt kutta 
dramatisk. I 1990 fikk en trebarnsmor over 90 
000 kroner per år i barnetrygd, i 2015 var summen 
redusert til knapt 35 000. Rødt vil foreslå en 
dobling av dagens barnetrygd. Målet må være 
at ingen familier med barn under 18 skal leve i 
fattigdom.
 – Det tredje grepet som må til for å få ned 
forskjellene, er å snu den negative utviklinga 
i arbeidslivet. Hele bransjer er i ferd med å gå 
i oppløsning eller bli tatt over av kriminelle 
nettverk. Tryggheten en fast jobb i hel stilling 
gir blir erstattet av usikkerheten som følger med 
midlertidige ansettelser eller fast ansettelse uten 
lønn mellom oppdrag. Det haster å rydde opp! 
 – Rødt vil forby kommersielle 
bemanningsbyråer og gå tilbake til offentlig 
arbeidsformidling, slik det var i Norge fram til år 
2000. På norske byggeplasser skal vi ha lærlinger, 
ikke ulovlig innleid arbeidskraft. Vi vil også 
fjerne muligheten til å ansette folk på såkalte 
nulltimerskontrakter, altså at folk er fast ansatt 
uten rett til lønn mellom oppdragene. En viktig 

Vaker rundt sperregrensa: Rødt-leder Bjørnar Moxnes henter nye krefter på Katten på Nordstrand. Foto: Helge Mikalsen/VG.

Kampen mot forskjells-
Norge er jobb nummer én

LEDER   
Siden valgnatta 2013 år har jeg venta 
på dette valget. På at vi skal våkne opp til 
avisoverskriften «Morna, Jensen», og kunne 
fastslå at norgenshistoriens blåeste regjering 
må gi fra seg makta. Nå har vi få dager igjen 
for sikre at det faktisk skjer. At vi ikke opplever 
tidenes blåmandag nok en gang. Og et sterkt 
Rødt er den sikreste garantien; for nytt flertall 
og ny politikk. 

Hver eneste høst, når statsbudsjettet har blitt 
lagt fram, har jeg blitt like sjokkert. At Høyre og 
FrP ønsker lavere skattenivå er gammelt nytt, 
men måten de har gjort det på overgår alle 
mine fordommer mot borgerlig politikk. 23 000 
000 000 kroner – 23 milliarder – har de gitt bort 
i skatteletter. Og de som hadde mest fra før av 
er de som har fått mest. 

De 50 rikeste enkeltpersonene i landet vårt har 
stukket av med til sammen 1 mrd av det som 
tidligere var våre penger. Samtidig, i samme 
budsjett og har de tatt fra de som trenger det 
aller mest. Kutt som ikke utgjør de største 
summene for samfunnet, men som har enormt 
mye å si for dem det rammer. Barnetillegget 
for uføre. Kuttet. Ferietillegg for arbeidsledige. 
Kuttet. Fysioterapi for kronisk syke og 
funksjonshemmede. Kuttet. Skattefritak på 
sluttvederlag. Kuttet. 

Politiske visjoner er ofte vidløftige og ullne. 
Men tallenes tale er klar, og ingenting avslører 
politiske prioriteringer tydeligere enn hva man 
bruker penger på. Fire mørkeblå statsbudsjett 
har vist oss ei regjering, som med velsignelse 
fra Venstre og Krf, har drevet en aktiv politikk 
for økte forskjeller. 

Norge trenger et nytt flertall og ei ny regjering, 
som vender om og går i stikk motsatt retning. 
Men meningsmålinger viser at det er skummelt 
jevnt mellom blå og rød side. Dette er ikke tida 
for å lene seg tilbake og vente på valgdagen. En 
rekke målinger viser at Rødt kan bli avgjørende 
for å sikre nytt flertall. De samme målingene 
viser at vi bare er noen tusen stemmer unna å 
bryte sperregrensa, og dermed kapre mange 
mandater fra de borgerlige. Da er det «Morna, 
Jensen»-garanti. 

Denne siste uka trenger vi at alle gjør en 
innsats – uansett hvor liten. Snakk med en 
venn, diskutér med en nabo, krangle med en 
kollega. Stem Rødt, bli med på laget og la oss 
sammen kaste regjeringa.

Morna, Jensen!

Marie Sneve  
Martinussen
marie@roedt.no
Nestleder i Rødt
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Hver fjerde Oslo-velger kan komme til 
å stemme SV, Rødt eller Miljøpartiet De 
Grønne. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at 
partiene etter byrådsskiftet i Oslo og gjennom 
samarbeidsavtalen med Rødt har bevist at 
det er mulig å trekke Arbeiderpartiet i riktig 
retning.
 – Både ved å stanse kommersielle i 
barnehagesektoren, ved at vi gir unger 
øst i Oslo og i Oslo sør gratis SFO og 
halvdagsplass i barnehagen, og ved at vi tar 
tøffere tiltak for å få ned bilismen i byen slik vi 
får en luft folk kan puste i uten å bli syke, sier 
han til NRK.

oppgave etter valget blir å ta tilbake det vi mista da 
de mørkeblå svekket arbeidsmiljøloven. 

Vil stoppe velferdsprofitørene
En lang valgkamp ser ikke ut til å ha tæret på 
engasjementet. Moxnes er en partileder med mye 
på hjertet.
 – Er det plass til noe om velferdsprofitører? Jeg 
må få sagt noe om det!
 88 % av nordmenn vil begrense eller forby 
profitt i velferden, ifølge en undersøkelse utført 
av Ipsos MMI ifjor. Likevel er Jonas Gahr Støre 
og Arbeiderpartiet klare på at de ikke ønsker noe 
forbud mot profitt på velferdstjenester. Det er ett 
av områdene der Moxnes mener Rødt kan utgjøre 
en viktig forskjell.
 – Se bare på hva vi har fått til i Oslo. Der 
har vi faktisk klart å hindre nye kommersielle 
barnehager. Det har mye å si for både foreldrene, 
de ansatte og ikke minst for deg og meg som 
skattebetalere. 

Men hvorfor er det så galt at noen skal tjene 
penger på å levere velferdstjenester?
 – Velferdsprofitørene reiser noen helt 
grunnleggende spørsmål om hva slags samfunn 
vi skal ha. At Norge i en årrekke har blitt ansett 
som verdens beste land å bo i, handler om at vi 
har hatt en stor offentlig sektor og et omfattende 
sosialt sikkerhetsnett. Den norske velferdsstaten 
er et fellesskapsprosjekt, et stort spleiselag, som 
sørger for at alle blir tatt vare på fra de begynner i 
barnehagen via skole og arbeidsliv til vi blir gamle. 
Dette er den viktigste grunnen til at vi betaler 
skatt.
 – Velferdsprofitørene undergraver denne 
samfunnsmodellen. For dem er formålet med å 
drive for eksempel sykehjem å tjene mest mulig 
penger, ikke å yte best mulig omsorg. Hvert år 
forsvinner millioner av skattekroner bevilget til 
velferd ut i privat profitt. Det svekker tilliten til 
skattesystemet. Hvorfor skal vi betale for at eierne 
av Nordlandia skal kunne tjene seg rike?
 – For å kunne tjene penger på velferdstjenestene, 
må velferdsprofitørene kutte kostnader. Dermed 
er det de som jobber i kommersielle barnehager, 

sykehjem og i barnevernet som betaler regninga. 
De tjener ofte dårligere, og får dårligere pensjon 
enn sine kolleger som jobber i det offentlige. 
Ofte er det også færre ansatte per bruker i de 
kommersielle bedriftene. 
 – Når profitt er hovedmotivet er det lett å ta 
snarveier. Da kan det oppstå situasjoner som 
den vi nylig fikk høre om ved Norlandia-drevne 
Skoggata bo- og servicesenter i Moss. Der 
oppdaget Nordlandia at en pasient hadde sår fulle 
av larver, dager etter at han ba om sårstell. Det ble 
skrevet en intern avviksmelding, men Nordlandia 
meldte ikke fra til kommunen slik de har plikt til. 
 – Rødt mener prinsipielt at det ikke bør være lov 
å ta ut profitt av velferdstjenester som barnehager, 
barnevern, eldreomsorg og sykehus, som er 
finansiert over skatteseddelen. Vi kommer til å 
jobbe for samme lovgivning som gjelder for skolen. 
Men som et minimum må vi få på plass en en ny 
lov som gjør det lovlig for kommunene å velge 
drift i egen regi eller ideelle aktører, framfor de 
kommersielle. 
 – I dag har vi et lovverk som favoriserer 
velferdsprofitørene, og gjør det vanskelig for 
kommunene å velge dem bort. Det hindrer de 
rødgrønne kommunene i å føre rødgrønn politikk, 
og det blir en hovedprioritering for Rødt på 
Stortinget å få endret på, sier Moxnes.

Rødts førstekandidat i Østfold kan komme 
til å knipe en plass på Stortinget. I så fall blir 
økt lokal sysselsetting, progressiv skatt og 
folkeavstemning om jerbane hans fanesaker. 
 – Vi er avindustrialisert og har blitt et 
pendlerfylke, mens det er store muligheter 
for næringsutvikling her, rundt skogbruk for 
eksempel. Vi må ikke bare snakke om det 
grønne skiftet, vi må sette inn ressurser for å 
nå det, sier Eirik Tveiten til Dagsavisen.

Norge
RUNDT

RØDT

Adresseavisens meningsmåling 25. august 
gir Rødt 3,2 % oppslutning. Førstekandidat 
i Sør-Trøndelag, Ragna Vorkinnslien, mener 
målingene viser at folk ikke bare vil ha ny 
regjering, men også ny politikk.
 – Jeg håper det kommer en Ap-ledet 
regjering, med Rødt som støtteparti. Vi går 
for Jonas Gahr Støre foran Erna Solberg. Og 
satser på at Ap må støtte seg på oss, slik at vi 
får has på velferdsprofitørene, sier hun.

Ønsker 
profittforbud i 
barnehagene

VESTFOLD:

Rødts førstekandidat i Vestfold, Maren Njøs 
Kurdøl mener overskuddet av det foreldre 
betaler for de private barnehageplassene, 
bør gå tilbake til det offentlige for å finansiere 
andre velferdstjenester.
 – Slik det er nå, har vi sett at enkelte 
barnehageaktører kutter i lønns- og 
pensjonsutbetalinger, slik at de kan 
maksimere overskuddet og dermed også 
utbyttet. Vi ønsker et forbud mot profitt i 
barnehagesektoren, slik vi har i skolesektoren, 
sier hun til Sandefjords blad.

Vil ha grønt 
skifte i Østfold

Ny politikk, 
ikke bare ny 
regjering

ØSTFOLD:

SØR-TRØNDELAG:

Rød bølge 
skyller over 
Oslo

OSLO:

Vaker rundt sperregrensa: Rødt-leder Bjørnar Moxnes henter nye krefter på Katten på Nordstrand. Foto: Helge Mikalsen/VG.

Kampen mot forskjells-
Norge er jobb nummer én

Rødt kan bryte sperregrensa

En rekke målinger viser at det er innen 
rekkevidde at Rødt bryter sperregrensa 
på 4 prosent.

Det kan i så fall utløse 7-8 
stortingsmandater.

I kampen om sperregrensa teller hver 
eneste stemme over hele landet.
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ARBEIDSLIV
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Mange på Stortinget representerer 
ikke de fleste av oss, sier Jeanette 
Onarheim Syversen. 
Hun er førstekandidat til Stortinget for Rødt i 
Hordaland, og understreker at det er viktig for 
henne å beholde bakkekontakten. 
 – Som jeg pleier å si til folk: jeg er bare en 
telefon unna når det gjelder å få på dagsorden ting 
de er opptatt av. Ikke minst vil jeg samarbeide 
med fagbevegelsen for å styrke landsdekkende 
tariffavtaler og det organiserte arbeidslivet.
33-åringen er født i Bergen og bor i Åsane, den 
største bydelen i Bergen. Det er også der hun 
vokste opp, på Rolland. 

Har alltid jobbet
– Jeg har arbeidet siden jeg var 15, først i 
bakeri fra siste år på ungdomsskolen og hele 
videregående, sier Syversen.
 – Hvis fraværsgrensen hadde eksistert når jeg 
gikk på videregående, hadde jeg røket i ganske 
mange fag. 
 USAs invasjon av Irak i 2003 ble en politisk 
oppvåkning for Syversen. 
 – Jeg engasjerte meg mot krigen i Irak, det var 
min politiske «dåp», sier hun.
 Samtidig har hun alltid hatt mange jern i ilden. 
 – Jeg spilte i pønkebandet PKP – Politisk 
Korrekt Politi. Det fins fortsatt flere vinylplater 
hjemme i samlingen hvis noen er interessert, ler 
hun. 
 – Så jobbet jeg flere år i et bofellesskap for 
psykisk utviklingshemmede. Jeg sang i Bergen 
Beach Band, som reiste på turnè. Vi spilte blant 
annet på Karlsøyfestivalen. Vi dro også til Irland 
med en buss og en svær gjeng som vi kalte for 
BOMS, Bergen omreisende musikksirkus. 

Fra turnè til fagforening
Tilbake i Bergen ble Syversen for alvor involvert i 
fagforeningsarbeid. 
 – Jeg fikk fulltidsjobb i et renseri. Der ble jeg 
tillitsvalgt i Industri Energi, og satt også i det 
sentrale ungdomsutvalget. Senere dro jeg på et 
halvt års solidaritetsbrigade i El Salvador med 
støtte fra fagforeningen. Der møtte jeg mannen i 
mitt liv, som jeg nå er gift med. Vi har en sønn på 
tre, smiler Syversen.
– Da jeg kom hjem fra El Salvador, hadde jeg fått 

en oppsigelse fra renseriet som rekommandert 
brev. Oppsigelsen var ikke i samsvar med 
overenskomsten, men jeg aksepterte den likevel 
fordi det var det enkleste da.
 Mens Syversen søkte jobber, drev hun frivillig 
informasjonsarbeid for fagbevegelsen om kampen 
for sosial rettferdighet i Latin-Amerika. Hun tok 
ekstravakter og jobbet som vikar. Senere takket 
hun ja til en stilling som sekretær for Industri 
Energi i Odfjell Drilling, der hun ble i fire år. 
 – Da nedskjæringene startet ble det tydelig at jeg 
måtte gå. Jeg hadde ikke ansiennitet.
1. mai 2016 ble hun arbeidsledig. Samme høst fikk 
hun jobb på vaskeri. Det som var blitt presentert 
som en fast stilling, viste seg å være et åtte 
måneders vikariat. 
 – Jeg trengte jobben, så jeg skrev under 
kontrakten likevel. 

Må stoppe bemanningsbyråene
På vaskeriet opplevde Syversen at 
sesongvariasjoner ble brukt som påskudd for 
storstilt bruk av innleid arbeidskraft.
 – Det er nok en viss spekulasjon i kortsiktige 
kontrakter og midlertidig innleie fra 
bemanningsbyråer som opererer i Øst-Europa, sier 
hun og mener usikre jobber er en viktig årsak til at 
færre fagorganiserer seg. 
 – Du har en høy andel midlertidig ansatte som 
ikke nødvendigvis tør, ønsker eller ser fordelen av 
å organisere seg i en fagforening, sier Syversen. 
 – Det er veldig tydelig for meg at vi må få på 
plass et nasjonalt forbud mot bemanningsbyråene, 
som undergraver lønns- og arbeidsvilkår i Norge. 
Rødt åpner også for å gå ut av EØS-avtalen etter 
en folkeavstemning. Hovedsaken må være norske 
lønninger og arbeidsvilkår for alle som arbeider i 
Norge, uansett hvor de kommer fra.

Valgkamp: Jeanette Syversen under en valgfest på Torgallmenningen i regi av Bergens Tidende, Bergensavisen og NRK 
Hordaland. Foto: Marte Teigen.

– Folkevalgte må 
ha bakkekontakt

Førstekandidat i Hordaland: Jeanette Syversen. Foto: Marte 
Teigen.

Seher Aydar er landsstyremedlem i 
Kvinnefronten og Rødts 2. kandidat i Oslo. 
Hun skriver om feminisme i Rødt Nytt.

Baklengs inn i framtida
 
Mens høyresida har prøvd å få valgkampen 
til å handle om «norske» verdier, brunost og 
bunad, er det altfor få som peker på et av de store 
problemene med den mørkeblå regjeringa: De har 
satt arbeidet for likestilling og mot rasisme på vent.  

Det kommer kanskje ikke som noe sjokk at 
likestillingsarbeidet ikke har topp prioritet hos de 
mørkeblå. Høyresida har historisk vært mot mange 
av reformene som har tatt Norge i en mer sosial, 
likestilt eller demokratisk retning. Høyre var for 
eksempel mot allmenn stemmerett i 1898, de var 
mot innføringa av åttetimersdagen, de var mot 
innføringa av arbeidsledighetstrygd og de var mot 
lovfesta rett til videregående utdanning i 1994. 

Onsdag 30. august leverte 22 organisasjoner en 
såkalt skyggerapport i forbindelse med at Norges 
barne-, likestillings- og inkluderingsminister 
skal møte i FNs kvinnekonvensjonskomité for 
å redegjøre for likestillingsarbeidet i Norge. 
I rapporten pekes det blant annet på at det 
gjøres altfor lite for bekjempe voldtekt og vold 
mot kvinner. Det vises også til hvordan den 
utvidede adgangen til midlertidige ansettelser 
har svekket muligheten til å motvirke strukturell 
diskriminering og kvinners mulighet til 
selvforsørgelse. Ikke minst kritiseres regjeringa 
for å ikke gjøre nok for minoritetskvinner som 
enten blir stående utenfor arbeidslivet, opplever 
diskriminering på jobb eller blir utnyttet av 
arbeidsgiver. 

Det er imidlertid ikke bare mangelen på og 
motviljen mot tiltak og nye reformer som preger 
regjeringas likestillingspolitikk. Skyggerapporten 
konkluderer med at likestillingen på enkelte 
områder har blitt aktivt svekket. Et eksempel er 
den nye likestillings- og diskrimineringsloven som 
avgrenses mot «familieliv og andre rent personlige 
forhold». Denne avgrensingen finnes allerede i 
de tre diskrimineringslovene som slås sammen 
med likestillingsloven, og når lovverket nå ikke 
behandler det som foregår i familien og hjemmene 
betyr det at kvinners diskrimineringsvern svekkes. 

Mens mange endelig begynner å få øye på 
sammenhengen mellom kvinnefiendtlighet og 
rasisme, svikter regjeringa også på dette området. 
Der tidligere regjeringer har iverksatt ulike 
handlingsplaner mot rasisme og diskriminering, 
har Erna Solberg og Siv Jensen avblåst dette 
arbeidet. Det skjer i en tid hvor nazister marsjerer 
i norske gater for første gang siden krigen. Selv 
om den høyreekstreme bølgen i Europa er i ferd 
med å skylle inn over våre breddegrader har 
den mørkeblå regjeringa altså valgt å avlyse det 
antirasistiske arbeidet. 

Jeg tror ikke likestilling kommer av seg selv, eller 
over natta hvis vi bare får ny regjering. Kampen 
mot kvinnediskriminering, mot rasisme, for 
kvinnefrigjøring, likestilling og likeverd er noe 
vi må jobbe med hver eneste dag og alltid ha i 
bakhodet når ny politikk skal utformes. Men et 
godt sted å starte er å få inn progressive feminister 
på Stortinget. Det kan heldigvis alle bidra til ved 
valget 11. september.

HALVE HIMMELEN ER VÅR
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Tredjekandidat i Nordland: Ingeborg Steinholt. Foto: Marthe 
Mølstre.

KRIG
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Vi vet at Norges støtte til krigen i 
Afghanistan ikke har fungert etter 
hensikten. Nå må vi si nei til å sende 
flere norske soldater til Afghanistan for 
å krige for Donald Trump.
Det sier Ingeborg Steinholt, tredjekandidat for 
Rødt Nordland. 21. august meldte amerikanske 
medier at USAs president Donald Trump vil 
sende ytterligere 4.000 amerikanske soldater til 
Afghanistan. NATO har også bedt Norge om å 
sende nye soldater til Afghanistan. 
 – Norges bidrag til krigen har ikke brakt fred 
eller demokrati til Afghanistan. Fasiten femten år 
etter invasjonen er at militante islamistgrupper 
fortsatt har fotfeste i landet, og Taliban står 
sterkere enn noen gang siden 2001. Antallet drepte 
afghanere anslås til over 90.000. I tillegg har tolv 
nordmenn mistet livet.
 Tallene Steinholt viser til stammer fra det 
regjeringsoppnevnte Godal-utvalget, som 
la fram rapporten En god alliert – Norge i 
Afghanistan 2001–2014 i fjor sommer. Rapporten 
oppsummerer i klare ordelag Norges innsats i 
Afghanistan som mislykket. Den påpeker blant 
annet at at «det første og viktigste målet i hele 
perioden var alliansedimensjonen; å støtte USA og 
bidra til å sikre NATOs relevans.»
 – Siden 1999 har Norge deltatt i en rekke 
angrepskriger mot land som aldri har angrepet 
eller trua Norge. De fleste av disse USA- og NATO-
ledede krigene har vært i strid med internasjonal 
lovgivning og de fleste av dem har gjort vondt 
verre. Krigene mot Libya og Irak har destabilisert 
hele regionen og lagt grunnlaget for framveksten 
av terrorgruppa IS. 
 – I Rødt har vi liten tro på å bombe for 
demokrati. Vi vil derfor arbeide mot norsk 
krigsdeltakelse, med unntak av fredsbevarende 
FN-operasjoner der den militære tilstedeværelsen 
er akseptert av alle partene i konflikten, sier 
Steinholt. 
 – Norge har en unik mulighet til å være en 
pådriver for utvikling, diplomati og nedrusting. 
Men det innebærer at vi må frigjøre oss fra USA og 
NATOs jerngrep.
 – Rødt trengs som en tydelig fredsstemme på 
Stortinget. Særlig dersom Donald Trump kommer 
til statsminister Jonas Gahr Støre og ber om hjelp. 
Med Rødt på Stortinget vil det aldri mer bli noe 
enstemmig flertall for norsk støtte til USA og 
NATOs angrepskriger. 
 Er ikke norsk forsvar avhengig av NATO-
medlemskapet?
 – Vi mener NATOs angrepskriger bidrar til å 
gjøre verden mer utrygg, og Norge mer utsatt for 
terror. Det norske forsvaret skal brukes til forsvar 
av Norge. Vi ønsker at Norge heller skal ta initiativ 
til en nøytral nordisk forsvarsallianse med Sverige, 
Danmark, Finland og Island.

– Norge må si nei 
til Donald Trump

KAMPEN OM HAVET
Tiril Vold Hansen tirilvoldhansen@gmail.com  

– Vi kan ende opp med at asiatiske 
interesser plutselig eier opp mot 
halvparten av kysten i løpet av få år, 
sier Rødts førstekandidat i Nordland, 
Synne Høyforsslett Bjørbæk. 
Bjørbæk mener oppdrettsnæringa har fått ture 
fram uimotsagt altfor lenge. 
 – Et middels stort anlegg slipper ut biologisk 
avfall tilsvarende kloakken fra 50 000 innbyggere. 
Det er like mye som hele befolkninga i Bodø. 
Det er ingen krav om rensing av dette avfallet. 
Terskelfjorder som Masfjorden i Hordaland og 
Mistfjorden i Nordland er spesielt sårbare fordi 
utskifting av vannet i de dypeste delene av fjorden 
skjer så langsomt. Fjordbunnen kveles og går tom 
for oksygen, og økosystemet i fjordene kollapser, 
sier Bjørbæk. 

Regjeringa ønsker å femdoble produksjonen av 
oppdrettslaks frem til 2050. Hvordan stiller Rødt 
seg til dette?
 – En femdobling av lakseoppdrettet er ikke 
bærekraftig. Oppdrettslobbyen har sikret seg bred 
politisk støtte, og blant næringsliv og politikere fra 
SV til Frp råder det nærmest en hallelujastemning. 
De ser inntektene, men velger å se helt vekk fra de 
store problemene vi har med forurensing, lakselus 
og ødelagte økosystem i norske fjorder de siste 
årene. Det er også all grunn til å problematisere at 
en vekst i denne størrelsesordenen krever et areal 
til forproduksjon av soya som vil være større enn 
tilgjengelig norsk jordbruksareal. Det er uansvarlig 
å drive forvaltning på denne måten. 
 
Har passert naturens tålegrense
Oppdrettsfisken lever i tette bestander som 
gir grunnlag for spredning av sykdommer og 
parasitter mellom oppdrettsfisk og villfisk. 
Lakselus forårsaker stor dødelighet hos villaks 
og sjøørret. For å begrense skadene brukes det 
kjemikalier som etsende hydrogenperoksid i 
merdene. Mange tusen tonn av denne gifta brukes 
av havbruksnæringa hvert år, forklarer Bjørbæk.
 – Også det går rett ut i havet. Over hundre 
norske elver er stengt fordi lus og rømt 
oppdrettsfisk truer bestandene. Forskning 
har vist at Skreien unngår å gyte på steder 
med oppdrettsanlegg. Kystfiskere opplever 
lavere kvalitet i havfisken og at fisk velger nye 

vandringsveier.
 – Oppdrett i åpne merder i fjordene har for 
lengst passert naturens tålegrense, og næringa 
fortrenger tradisjonelt kystfiske. Vi må få all 
oppdrett inn i lukkede anlegg, slik at vi ikke 
ødelegger havets rike ressurser for fremtidige 
generasjoner.
 
Må bidra mer til lokalsamfunnene
– Det skulle bare mangle at ei næring som legger 
beslag på viktige kystareal, og som forbruker 
våre felles ressurser betaler noe igjen til 
lokalsamfunnene. Oppdrett har blitt ei gullgruve, 
og fusjoner og oppkjøp har etter hvert ført til 
at oppdrettsnæringa i stor grad i dag består av 
store og delvis multinasjonale selskaper. En av de 
store lakseprodusentene, Cermaq, eies nå av det 
japanske multinasjonale selskapet Mitsubishi.
 – Omsettelige konsesjoner og kapitalkrevende 
investeringer har stengt næringa for nye, lokale 
aktører. Konsekvensen er at verdiskapinga fra 
lokale ressurser havner mer og mer utafor der 
lokaliteten for oppdrett finnes.
 
Hva slags potensiale har oppdrettsnæringa i 
framtida? 
 – Lukka anlegg er en del av løsninga på 
dagens problemer. Bruk av ny teknologi gjør 
det også mulig å ta vare på avfallet og gjøre det 
til en ressurs som gir nye arbeidsplasser. Mo 
industripark jobber med nye, spennende løsninger, 
og det finnes absolutt et potensiale for å gjøre 
næringa mer miljøvennlig og framtidsretta. 
Dessverre er holdningen blant flere partier 
at bransjen selv skal vurdere sin driftsform. 
Overgangen til bedre teknologi skjer ikke så raskt 
som en kunne ønske, fordi næringen styrer etter 
kortsiktig profitt, sier Bjørbæk.

Miljøproblem: Åpne oppdrettsmerder truer de naturlige fiskebestandene. Foto: Norsk Havbrukssenter/CC.

– Vi må ta tilbake 
eierskapet til 
kysten og havet

Førstekandidat i Nordland: Synne Høyforsslett Bjørbæk. 
Foto: Nadia Norskott.
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Ønsker bedre kår for kulturarbeidere

Samme dag som Norge går til 
valgurnene, går startskuddet for 
Aurora, den største militære øvelsen 
på svensk jord siden den kalde krigen. 
I tre uker forvandles Sverige til en 
treningsleir for krig i regi av NATO, der 
også norske soldater skal delta.
– Denne øvelsen er en militarisering av 
nordområdene vi på ingen måte er tjent med og 
ikke bør ta del i. Det gjør ikke Norden tryggere, 
og det trekker land som tidligere var nøytrale 
inn i en stadig sterkere polarisering mellom 
NATO og Russland, sier Marianne Gulli, leder for 
Internasjonalt utvalg i Rødt. 
 – Norges hovedrolle internasjonalt bør være å 
bidra til et forpliktende samarbeid for nedrustning, 
avspenning og fred. Aurora bør derfor være en 
vekker for debatten om NATO-medlemskap. Den 
norske deltakelsen i alliansen er basert på en 
utdatert sikkerhetspolitisk doktrine om at nærhet 
til USA skal avskrekke en potensiell angriper. 
Den er utdatert både fordi det knytter Norge til 
en aggressiv krigsmakt, den øker faren for at 
vi også blir trukket inn i fremtidige kriger, og 
den begrenser vår mulighet til å opptre som en 

sjølstendig stat.
 – Med økt opprusting nær hverandres grenser, 
senkes varslingstiden i tilfelle krig og faren for 
eskalering mellom de to atomvåpenmaktene øker. 
Dermed øker faren for at Norge kan bli brukt som 
slagmark i en potensiell stormaktskrig mellom 
USA og Russland. Rødt ønsker ikke at Norge 
skal være med på dette kappløpet. Vi ønsker en 
utenriks- og sikkerhetspolitisk kursendring, og for 
å få til det må vi våge å si tydelig nei til NATO. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

14 år har gått siden forrige maktutredning. 
Hovedkonklusjonen i den siste kartleggingen var 
at det norske demokratiet var i forvitring. Det 
skriver Klassekampen.
 Partisekretær og tredjekandidat for Rødt Oslo, 
Mari Eifring, foreslår en ny undersøkelse av hvor 
den reelle makten ligger.
 – Vi vet at forskjellene i Norge øker. Da er det 
interessant å ikke bare se på hvordan det slår ut i 
inntekt og formue, men også om det har skjedd en 
større skjevfordeling av makt, sier Mari Eifring til 
Klassekampen. 
 – Den siste maktutredningen dro mange 
skremmende konklusjoner. Politikerne burde være 
interessert i å få undersøkt hvordan utviklingen 
har vært de siste 14 årene, om det har skjedd en 
forbedring eller forverring. 
 – Det skjer en dramatisk utvikling i arbeidslivet. 
Vi ser at selskaper deler seg opp i stadig nye 
strukturer med mange ulike enheter, som med 
«kjosifiseringa» av Norwegian, for eksempel. 
Franchise, outsourcing og innleie, hva gjør det 
med maktforholdene mellom arbeidstaker og 
arbeidsgiver, spør Eifring. 

Brage Aronsen brage@roedt.no

Partisekretær i Rødt: Mari Eifring. Foto: André Løyning.

Foreslår ny maktutredning

Et vedtak om at Hordaland fylkeskommune skal 
stille krav om tariffavtale i anbud kan være i strid 
med EØS, viser en juridisk utredning gjort for 
fylket.
 I mars vedtok flertallet i fylkestinget i Hordaland 
at «hovedregelen ved fylkeskommunale innkjøp/
oppdrag er at det blir stilt krav om at det ligg føre 
norsk landsdekkende tariffavtale». Men nå sier en 
juridisk betenkning advokatfirmaet Thommessen 
har gjort på oppdrag for fylkeskommunen, at 
vedtaket kan være på kant med EØS-regelverket.
 Det var Rødts Terje Kollbotn som stilte forslaget 
til møtet i mars. Han er skuffet over konklusjonen i 
det juridiske notatet.
 – Dette forslaget hadde sterk forankring 
i Hordaland. Mitt standpunkt er at vi må 
forsvare det flertallet har gått inn for, sier han til 
Klassekampen.
 – Det avdekkes jevnlig at firma som tar 
oppdrag for stat eller kommune ikke overholder 
tariffvilkårene. Slik systemet er favoriserer de som 
ikke har tariff. Vi vil ha det motsatt, at staten skal 
favorisere de som har tariff.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Fylkestingsrepresentant: Terje Kollbotn. Foto: Rødt 
Hordaland.

Krav om tariff kan være 
i strid med EØS

– Når forskjellene øker må vi sørge 
for at kultur er tilgjengelig for 
alle, uavhengig av størrelsen på 
lommeboka. Vi er opptatt av å gi folk 
tilgang til kunst og kultur som ikke er 
bundet til de rikes smak, sier Marie 
Sneve Martinussen. 

Arbeiderpartiet har gått inn for et nytt kulturløft 
der 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur. 
Martinussen, som er nestleder og kulturpolitisk 
talsperson i Rødt, er opptatt av at pengene i 
kulturbudsjettene kommer folk flest og utøverne til 
gode.
 – Rødt er bekymra for at vi ender opp i samme 
situasjon som tidligere der pengene ender opp i 
storslåtte kulturhus og andre prestisjeprosjekter. 
Under de rødgrønne ble kulturbudsjettene nesten 
dobla, likevel ble kunstnere fattigere, påpeker hun. 
 –  Kunstnere og kulturarbeidere har mindre 
forutsigbarhet og dårligere levekår enn andre 
yrkesgrupper. I tillegg utdanner vi mange utøvere 
og kunstnere hvert år til et arbeidsmarked hvor 
det kuttes i budsjettene ved statlige institusjoner, 
festivaler og ensembler. Derfor vil vi jobbe 
for økte honorarer og stipender, sikre bedre 

velferdsordninger for frilansere og selvstendig 
næringsdrivende, og at ansatte ved offentlig 
finansierte kulturinstitusjoner skal ha tariffavtale. 
 – Rødgrønne politikere bør gå sammen med 
fagbevegelsen og kulturelle interesseorganisasjoner 
for å forhindre sosial dumping og stille 
noen minstekrav som forplikter de aktuelle 
kulturinstitusjonene, sier Martinussen. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Gjør som Jens ber om: Erna Solberg sender norske soldater for å delta i NATO-øvelsen Aurora i Sverige. Foto: Arne Flaaten/
CC.

Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: André 
Løyning.

Kritisk til storstilt NATO-øvelse

Internasjonal leder i Rødt: Marianne Gulli. Foto: André 
Løyning.
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6 grunner til å 
stemme Rødt
Brage Aronsen brage@roedt.no
 
Står du mellom Rødt og et annet parti? Her er  
seks gode grunner til å stemme Rødt ved valget  
11. september.

Rødt vil doble barnetrygda
I 1990 fikk en trebarnsmor 92 564 kroner per år i barnetrygd, omregna til 2015-verdi. I 
2015 var summen redusert til 34 920. Rødt vil foreslå en dobling av dagens barnetrygd. 
Målet må være at ingen familier med barn under 18 skal leve i fattigdom.

Rødt kan sikre  
ny regjering
En rekke målinger viser at Rødt kan bli avgjørende 
for å sikre nytt flertall. De samme målingene viser 
at vi bare er noen tusen stemmer unna å bryte 
sperregrensa, noe som kan utløse 7-8 stortings-
mandater. Hver eneste stemme teller, over hele 
landet. Ønsker du ny regjering og et utfordrerparti 
som kan trekke Jonas Gahr Støre i riktig retning? 
Da bør du stemme Rødt i år.

Et konsekvent 
fredsparti
De fleste av de krigene Norge har deltatt i etter 
annen verdenskrig har hatt tverrpolitisk støtte 
på Stortinget, til tross for at store deler av den 
 norske befolkninga har vært mot dem. Rødt vil 
inn på Stortinget for å være en tydelig stemme for 
fred, diplomati og nedrustning. Vi jobber også for 
å  avblåse kjøpet av nye F35 jagerfly, og regulerer 
norsk våpeneksport strengere.

På lag med arbeidsfolk
Rødt vil styrke retten til faste ansettelser gjennom å gjeninføre forbudet mot bemannings-
byråer og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling. Vi vil forby muligheten til å ansette folk 
på såkalte nulltimerskontrakter.

Ingen karrierepolitikere
På våre valglister finner du ingen karrierepolitikere. For å unngå å tiltrekke oss folk som 
vil bli politiker for egen vinning, har vi lave lederlønninger og ingen honorarer. Derfor har 
vi folkevalgte som tenker annerledes enn de etablerte partiene om det å være folkevalgt.

Vi jobber for en fornybar framtid
Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping av norsk petroleumsaktivitet, og en planlagt 
 omstilling til fornybarsamfunnet. Vi vil være en tydelig stemme for varig vern av av 
 Lofoten, Vesterålen og Senjam og jobbe for utvikling av grønne industriarbeidsplasser 
innenfor blant annet verftsindustrien, treforedling og smelteverk.

RØDT 2016



MARCUS THRANE-DAGENE

14. oktober 2017 er det 200 år siden norsk 
arbeiderbevegelses far, Marcus Thrane, ble 
født. Dette skal feires med egne Marcus 
Thrane-dager.

Les mer om jubileet på MARCUS-THRANE.COM

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

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

 ANNONSE:

Over hele Norge inviterer vi medlemmer, sympatisører og valgkampaktivister 
til å feire det som ligger an til å bli tidenes beste Rødt-valg.

Se oversikt over lokale valgvaker på rødt.no/valgvaker

 ANNONSE:

Bli med å feire tidenes 
Rødt-valg

GNIST
Nytt nummer av

Les blant annet Ronny 
Kjelsberg om det 
politiske utsagn, Nina 
Björk om å bake brød i 
en kapitalistisk økonomi, 
Jokke Fjeldstad om fordeling i en kapitalisme 
uten vekst og Ingvild Skogsvold om oljepenger 
i krig og okkupasjon.

Bestill abonnement på MARXISME.NO

Alle har noe å bidra med i Rødts 
valgkamp. Finn ut hva din rolle 
kan være!

Fyll ut skjema på  
RØDT.NO/BIDRA-I-VALGKAMPEN

KLAR FOR EN 
SISTE INNSATS?

Fordi
fellesskap
fungerer

HVA SKJER?
11. september
RØDE VALGVAKER
Over hele landet.  
Oversikt på http://rødt.no/valgvaker

23. september
KONFERANSE: 
NORMALISERING 
AV RASISME
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 
Oslo. http://radikalportal.no

23. - 24. september
KVINNER PÅ TVERS 2017
Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, 
Oslo. http://kvinnerpatvers.no 

25. oktober
SEMINAR: SKJULT RIKDOM
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. 
http://attac.no  

3. - 4. november
RØD UNGDOMS 
HØSTKONFERANSE
Tonsenhagen skole, Oslo.  
http://rødungdom.no

4. - 5. november
NEI TIL EUS 
KVINNEKONFERANSE
Mariboesgate 13,Oslo. http://neitileu.no

 ANNONSE: ANNONSE:


