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FELLESSKAP FUNGERER
Brage Aronsen brage@roedt.no

Gode målinger og betydelig 
medlemsvekst gjør Rødt-leder Bjørnar 
Moxnes sikker: Fra høsten av sitter 
Rødt på Stortinget.
Rødts landsmøte på Håndverkeren 
Konferansesenter i Oslo helgen 31. mars - 2. april 
var preget av stor optimisme og pågangsmot. I 
de ti årene som har gått siden Rødt ble stiftet har 
partiet nesten doblet medlemstallet, og kan nå 
skilte med viktige lokalpolitiske posisjoner i en 
rekke byer fra nord til sør. Meningsmålingene viser 
at partiet etter all sannsynlighet blir representert 
på Stortinget etter valget i september. Årsaken til 
veksten ligger i at Rødt for første gang er i posisjon 
en rekke steder og får til politiske forandringer 
som gjør en forskjell i folks liv og hverdag, mener 
partileder Bjørnar Moxnes.
 – Rødt dobla valgresultatet ved valget i 2015. 
Vi fikk fire varaordførere og var med å skape nytt 
flertall i høyrestyrte byer som Oslo, Tromsø og 
Bodø. Og vi har brukt de nye posisjonene godt. 
I Oslo og Trondheim har vi satt kroken på døra 
for velferdsprofitørene i barnehagesektoren, i 
Tromsø har vi fått avviklet den udemokratiske 
parlamentarismemodellen, i Kragerø har vi gitt 
fagforeningene møterett i kommunale utvalg og i 
Bodø har vi økt antallet kommunale boliger med 
400. Og over hele landet har vi stått i spissen for 
lokale vedtak som begrenser skadevirkningene av 
regjeringas rasering av arbeidsmiljøloven. 
 – Dette er noe annet enn den protestpolitikken 
folk tidligere har forbundet Rødt med. Folk 
ser at Rødt er til å stole på, at vi står for 
politikken vi har gått til valg på, og at vi har 
gjennomføringsevne. Ikke minst har vi fått vise at 
vi ikke lar oss overkjøre hverken av høyresida eller 
Arbeiderpartiet. 

Ti prosent vurderer Rødt
I løpet av våren har Rødt hatt tre målinger på 
rad som gir partiet over tre prosent oppslutning. 
Det betyr at det er innen rekkevidde å bryte 
sperregrensa på fire prosent.
 – De gode målingene er en del av en langvarig 
trend. Vi har lagt stein på stein, vi har jobbet 
langsiktig med å styrke organisasjonen og vi har 
hatt en fantastisk medlemsvekst helt siden forrige 
stortingsvalg. 
 – Dette er noe helt nytt i norsk politikk. Rødt 
har aldri tidligere vært i nærheten av å kunne 
bryte sperregrensa. Nå er vi det, så nå rigger vi om 
hele partiapparatet for å drive tidenes valgkamp. 
Men skal vi utløse hele vårt potensiale må alle som 
ønsker Rødt på Stortinget bidra, sier Moxnes.
 Rødt har også egne tall som bekrefter et stort 
potensiale foran valget. En meningsmåling 
utført av InFact i mars viser at nesten ti prosent 
av velgerne vurderer å stemme på partiet ved 
neste stortingsvalg. Skalaen går fra 1 til 5 (hvor 1 
tilsvarer helt utelukket og 5 helt sikkert), og 4,6 
prosent svarer 5. Til sammen svarer 9,2 prosent 
enten 4 eller 5. 
 – Denne undersøkelsen viser at det er mange 
som har fått øynene opp for Rødt, og at vi har et 
stort potensiale foran stortingsvalget, sier Moxnes.

Kampen mot forskjells-Norge jobb 
nummer én
Moxnes mener fokuset på forskjells-Norge er en 
viktig årsak til partiets framgang den siste tiden.
 – Kampen mot forskjells-Norge har vært en 
suksessoppskrift for Rødt. Det handler selvfølgelig 
om at dette er noe som opptar folk. 1 av 3 
nordmenn mener det bør være en hovedoppgave 
for myndighetene å redusere de økonomiske 
forskjellene. Likevel fortsetter de å øke. Det gjør 
nok at en del begynner å se seg om etter nye 
politiske alternativer.
 – For noen år siden var Rødt de eneste som 
snakket om at forskjellene har blitt alt for store, 
og at vi må få gjort noe med det. De borgerlige 

Klare for tidenes valgkamp: Fra Rødts landsmøte på Håndverkeren Konferansesenter. Foto: Brage Aronsen.
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LEDER   
Norsk arbeidsliv har tradisjonelt vært preget 
av sterke fagforeninger, kollektive avtaler og 
faste ansettelser. Disse verdiene har vært en 
viktig bærebjelke i den mye omtalte norske 
modellen. Nå er disse verdiene under hardt 
angrep. Arbeidsgiversiden er på offensiven 
som aldri før. En stadig strøm av EU-
direktiver som griper inn i norsk arbeidsliv, 
kombinert med vår egen regjerings angrep 
på lovverk og opparbeidede rettigheter, har 
gjort arbeidslivet mer utrygt. Vi har fått flere 
midlertidig ansatte, flere som jobber ufrivillig 
deltid, mer arbeidslivskriminalitet og høyere 
arbeidsledighet. 

At forskjellene i Norge øker har sammenheng 
med utviklinga i arbeidslivet. Avstanden mellom 
de som jobber nederst og de som sitter øverst 
og styrer blir stadig større. Kløfta mellom de 
rikeste og folk flest vokser dag for dag. Den 
nærmest ubegrensede tilgangen på billig 
arbeidskraft har gjort det vesentlig vanskeligere 
å bygge sterke fagforeningskollektiv i mange 
bransjer. 

Denne utviklinga svekker fagforeningenes 
makt, for å ikke si grunnlaget for å danne 
fagforeninger. Makta konsentreres stadig lengre 
opp i systemet, mens forhandlingsmulighetene 
for fagforeningene blir dårligere. Slik trenger 
det imidlertid ikke å være. Det utrygge 
arbeidslivet har ikke oppstått som følge av en 
naturlov, men av politiske valg. Det er mulig å 
skape et vendepunkt, men det krever en sterk 
fagbevegelse i allianse med politiske partier 
som kan bringe fagbevegelsens krav inn i 
folkevalgte forsamlinger. 

Et slikt parti ønsker Rødt å være. Det 
var bakgrunnen for at vi vinteren 2014 tok 
initiativ til en landsomfattende kampanje 
for å få kommunene til å følge den gamle 
arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
midlertidige ansettelser. Over 50 norske 
kommuner har gjort vedtak om å bruke den 
gamle arbeidsmiljølovens bestemmelser om 
midlertidige ansettelser. 

Siden forrige valg har Rødt inngått 
forpliktende samarbeid med fagbevegelsen 
flere steder, blant annet i Nordland, Telemark 
og Oslo. I samme periode har vi fått anledning 
til å vise hva vi står i viktige arbeidslivspolitiske 
saker som spørsmålet om profittfrie 
barnehager, Veireno-saken i Oslo eller kampen 
mot sosial dumping i norske havner. Alle disse 
sakene er eksempler på at Rødt er et parti av 
og for arbeidsfolk, som alltid vil sette hensynet 
til de ansattes rettigheter over hensynet til 
eiernes profitt. 

Det handler om å velge side

Mari Eifring
mari@roedt.no
Partisekretær i Rødt
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Regjeringa vil frita en rekke trålere deres plikt 
til å levere fangst til bestemte kystsamfunn. 
Det vekker sterke reaksjoner.
 – Rederiene har allerede posisjonert seg 
for å ikke levere ferskfisk slik pliktsystemet 
krever. Det er investert i enorme trålere 
med stor kapasitet som kan levere norsk 
torsk i et globalt marked, sier Jens Ingvald 
Olsen, finansbyråd for Rødt i Tromsø, til 
Klassekampen.

svarte med at Norge tåler større forskjeller. Ap 
og SV brukte energien på å fortelle at forskjellene 
ikke hadde blitt større mens de styrte. De andre 
partiene var i en forskjells-fornektelse. Men nå 
følger de etter Rødt. Til og med Høyre sier nå at 
de vil ha et samfunn med små forskjeller, og det er 
fint, men spørsmålet er hva som skjer i praksis.
Landsmøtet bekreftet gjennom flere ulike vedtak 
at kampen mot forskjells-Norge er Rødts viktigste 
prioritering også denne perioden. 
 – Vi går blant annet inn for å doble 
barnetrygden, og indeksregulere den for å 
sikre at nivået ikke blir hengende etter igjen. 
Det vil gi økt sikkerhet for mange av landets 
barneforeldre som sliter med å få hverdagen til 
å gå i hop. Videre foreslår vi at ingen arbeidsløse 
skal miste dagpengene uten å ha fått tilbud om 
arbeid eller utdanning, for å unngå at arbeidsløse 
og deres familier må leve av sosialhjelp. Ikke 
minst vil vi øke selskapsskatten til 27 prosent, 
som var nivået den lå på før de mørkeblå inntok 
regjeringskontorene, sier Moxnes. 

Fellesskap fungerer
– Hvis noen spør meg hvorfor de skal stemme 
Rødt til høsten, vil jeg svare med tre ord: Fordi 
fellesskap fungerer.
 – Vår egen historie viser jo nettopp det. En gang 
var Norge et fattig og urettferdig samfunn. Folk 
jobba hardt og levde kort, mens et lite mindretall 
hadde store formuer. Men folk ønska forandring, 
organiserte seg og krevde rettferdighet. De ville 
ikke bare gjøre slutt på å stå med lua i hånda 
- de ville ha et sosialistisk Norge der de store 
beslutningene ikke ble tatt av den øverste rikeste 
prosenten, men der vi bestemte i fellesskap. Så 
langt kom de ikke, men de skapte et felleskap som 
forandra Norge, nettopp fordi de sikta så høyt. Vi 
fikk folketrygd, rett til utdanning, mer rettferdig 
lønn og kortere arbeidsdag. Generasjonene før oss 
har vist at det nytter å stå sammen. Rødt tar videre 
den stolte arven for reell samfunnsforandring, for 
et sosialistisk Norge. Fordi fellesskap fungerer.

Rødts landsmøte 31. mars - 2. april gikk inn 
for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser 
av narkotiske stoffer, etter modell fra Portugal. 
En av de ivrigste forkjemperne for forslaget 
var varaordfører i Bodø, Synne Høyforsslett 
Bjørbæk.
 – Rusavhengige har en sykdomsdiagnose. 
Men samfunnet har bestemt at de fortjener 
straff heller enn behandling. Og de som havner 
i dette som ung, blir støtt ut istedenfor å bli 
tatt inn, sier Bjørbæk til Avisa Nordland.

Norge
RUNDT

RØDT

Flere politikere i Porsgrunn vil nå ha en 
ekstern gransking av det offentlig eide 
parkeringsselskapet Lilleelva Parkering AS.
 – Jeg er dypt sjokkert. Dette er galskap. 
Her driver et offentlig eid selskap hasardspill 
med kommunens og innbyggernes penger. 
Og de har forsøkt å skjule det. Dette er jo 
amatører som vil gamble og leke med de store 
gutta. Nå krever vi en ekstern gransking av hva 
som har skjedd i denne saken, sier Pål Berby 
til Telemarksavisa.

Sosial 
dumping i 
Oslo Havn

OSLO:

Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt 
på opplysningene om at mannskap losser og 
laster skip på Oslo havn.
 – Stikk i strid med ILO-konvensjonen ser vi 
at skip blir lastet og losset av mannskapet om 
bord. Dette betyr at havnearbeiderne mister 
jobben de har rett på å gjøre til sjøfolk som 
går på langt lavere lønn. Det fins ikke noe 
annet begrep for dette enn sosial dumping. 
Dette betyr også at det begås brudd på en 
folkerettslig bindende konvensjon i Oslo 
havn. Det er svært alvorlig, sier Moxnes til 
Transportarbeideren.

Vil 
avkriminalisere 
brukerdoser

– Gambling med 
kommunens 
penger

NORDLAND:

TELEMARK:

Vil stoppe 
FrPs 
fiskeforslag

TROMS:

Klare for tidenes valgkamp: Fra Rødts landsmøte på Håndverkeren Konferansesenter. Foto: Brage Aronsen.

Fordi 
fellesskap 
fungerer

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: André Løyning.

Vil du bidra til tidenes  
Rødt-valgkamp?  

Bli valgkampaktivist!

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

Meld deg som valgkampaktivist  
på rødt.no
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FELLESSKAP FUNGERER
Lina Merit Jacobsen lina.jacobsen@gmail.com 

Det er ingen fintrimmet snakkemaskin 
som har blitt ny nestleder i Rødt. Silje 
Kjosbakken liker ikke å bli intervjuet, 
og særlig ikke om privatlivet. Men 
mens Sylvi Listhaug blogget om 
privatlivet for å styre politikken, 
blogget Silje om arbeidslivspolitikk for 
å redde sin families og mange andres 
hverdag. Og mye tyder på at hun har 
hatt ordet i sin makt. 
Kjosbakken har en karriere innen shipping og 
kontainerfrakt, og lever et familieliv med mann og 
to barn i Sørum. Det var arbeidskonflikten hennes 
mann ble trukket inn i gjennom sin jobb som 
havnearbeider, som dro henne inn i politikken. 
Men for Kjosbakken har engasjementet alltid vært 
der.
  – Jeg har nok vært en sofasynser med meninger 
om det meste. Rettferdighet har jeg nok alltid 
følt på. Men mitt engasjement skjøt fart etter en 
massiv svertekampanje mot havnearbeiderne, 
hvor jeg kjente sannheten og følte at jeg måtte 
si ifra. Det førte til at jeg startet bloggen 
Bryggesjauerfrue, for å få fram havnearbeidernes 
side av saken.
 
Hvorfor er deres sak så viktig?
 – Det handler om grunnleggende rettferdighet. 
Saken illustrerer hvor lett hardt opparbeidede 
rettigheter raseres på grunn av EØS-avtalen. EUs 
«fire friheter» har kommet foran tariffavtalen og 
ILO-konvensjonen med den.
 
Men kunne ikke havnearbeiderne fått seg andre 
jobber med bedre arbeidstidsavtaler, og overlatt 
disse arbeidsplassene til folk fra andre land?
 – Det handler om prinsipper. Hvis man først 
godtar dette, hva blir det neste? Vi ser det på vei og 
vi ser det i havn. I denne kampen har det ikke vært 
aktuelt å gi seg. Man må kjempe for det man tror 
på. Vi kan ikke sitte og se på at vi blir utkonkurrert 
på grunn av billigere arbeidskraft.
 
Inn i politikken
Hvorfor Rødt?
 – Jeg fant Rødt da Rødt fant havnearbeiderne, 
i begynnelsen av konflikten. Det føltes så riktig. 
Jeg føler veldig for kampen mot forskjells-Norge. 

Mot velferdsprofittørene. Det er et parti som er 
på arbeidernes side. Rødt har ingen «ovenfra 
og ned»-holdning. Dette engasjerer meg, 
velferdsprofittørene, privatisering generelt og 
arbeidsliv og EØS-spørsmålet.
 
Er det noen saker du mener Rødt burde hatt mer 
fokus på?
 – Jeg syns Rødt viser engasjement og kunnskap 
på de fleste områder, både lokalt og nasjonalt. 
 
Hva er det viktig å jobbe med fram mot valget?
 – Etter min mening er det arbeidsliv. Jeg tror og 
mener det er mange potensielle Rødt-velgere som 
ikke er kjent med Rødt enda. Det blir viktig å vise 
at Rødt er et reellt arbeiderparti som har tatt et 
tydelig standpunkt i forhold til EØS-avtalen som 
ødeleggende for norsk arbeidsliv.
 
Til kamp mot PR-rådgiverne
Du har jo uttrykt frustrasjon over medias 
framstilling av havnearbeiderne i det som har 
vært skrevet om dem. Hvordan kan Rødt vinne 
media, og på den måten kanskje også velgerne?
 – Den gangen måtte jeg jo starte blogg, det viste 
seg umulig å komme igjennom med kronikker. Jeg 
fikk ikke publisert tilsvar til deres beskrivelser, 
som var skrevet på en måte som var egnet til å få 
folk til å trekke feil slutninger. Men da jeg begynte 
å blogge, opplevde jeg at de verste angrepene 
avtok.
 
Men Bjørnar Moxnes og Rødt har jo i likhet med 
deg selv vært mye framme i media gjennom sitt 
engasjement i enkeltsaker?
 – Jeg tror det kan være lurt å tørre å ta i en 
upopulær sak, og vise at man står opp for mannen 
og kvinnen i gata. Det spiller tilbake på forskjells-
Norge også, at hvis man tar tak i enkeltsaker, viser 
det seg å gjelde mange fler.
 
Hva har du lært av å engasjere deg politisk?
 – Jeg har blitt en racer på innsynsbegjæringer 
og lese politiske dokumenter. Jeg har lært meg 
masse om fagbevegelsen, om EØS-avtalen og 
politikk generelt. Jeg har også fått et nettverk av 
mange nye venner og bekjente. Men jeg har jo 
erfaring fra arbeidslivet selv også, som jeg har tatt 
med meg.
 Silje Kjosbakken tar en pause.
 – Men mest av alt, legger hun til, er det det å 
vite at det nytter. Det er også noe jeg har lyst til å 
bringe videre til folk, at det nytter å engasjere seg, 
det nytter å si ifra.

Bryggesjauerfrue: Silje Josten Kjosbakken ble politisk engasjert gjennom havnearbeiderkonflikten. Foto: Lina Merit Jacobsen.

Fra sofasynser 
til nestleder

Markus Hansen er leder i Heismontørenes 
Fagforening og sentralstyremedlem i Rødt. 
Han skriver fast om arbeidsliv i Rødt Nytt.

Tariffavtaler vs. EØS
 
På LO-kongressen 8. - 12. mai vil slaget om EØS-
avtalen bli en av de viktigste kampene. Her vil 
EØS-avtalens forhold til de norske tariffavtalene 
bli en viktig del av diskusjonen. Det var jo nettopp 
det forrige LO-kongress i 2013 sa at vi ikke kunne 
tillate. Dette til tross for at det står svart på 
hvitt i selve EØS-avtalen at den har forrang over 
nasjonale lover om noe skulle være motstridende. 
Den siste tiden har vi fått flere mørke skyer på 
himmelen når det gjelder hvordan tariffavtalene 
skal kunne klare en fight mot Brussel. Problemet 
blir ikke bedre av at vi har en svært EU-vennlig 
regjering.

Vi veit allerede hva arbeidsgiverne mener om 
EØS. Avtalen har blitt et viktig verktøy for å 
stikke kjepper i hjula for fagbevegelsen gjennom 
oppmyking av eksisterende regelverk, hindring 
av nasjonale tiltak mot sosial dumping og 
tilrettelegging for arbeidsgivere som på kynisk vis 
importerer billig arbeidskraft fra fattigere land for 
å maksimere sin profitt. Av de politiske partiene 
på Stortinget ønsker de aller fleste å frede EØS-
avtalen og er glade for de friheter den innebærer, 
selv om partiene egentlig ønsker et fullverdig EU-
medlemskap i stedet.

I desember så vi hvordan havnearbeidernes 
tariffavtale måtte gi tapt for den frie 
etableringsretten i EØS. Også ILO-konvensjoner 
ble tilsidesatt av konkurransehensyn. Med 
andre ord er ikke en norsk tariffavtale gyldig 
hvis den inneholder punkter som kan hindre 
fri flyt. Tenk hvor mange tariffavtaler i dag som 
har formuleringer som griper inn i bedrifters 
styringsrett, sikrer hvor tariffavtalen gjelder 
og hvor den ikke gjelder, hvor mye penger 
arbeidsgiver er nødt til å gi deg i lønn og så 
videre...

Det er veldig, veldig mye av det som står i norske 
tariffavtaler som arbeidsgivere ønsker å kvitte 
seg med. De ønsker seg nok en situasjon der de 
ikke lenger trenger å gjennomgå harde streiker og 
arbeidskamper for å få strøket ting, men bare kan 
sende en beskjed til Brussel og ESA – så ordner 
de opp. Når partiene på Stortinget ikke evner å 
stå opp for norske tariffavtaler og heller ønsker 
harmonisering av europeisk regelverk og våre 
tariffavtaler – ja, da er det grunn til å frykte for 
framtida til norsk arbeidsliv. Vi må ut av EØS, 
før arbeidslivets grunnbjelker – tariffavtalene – 
rakner helt.

8. mai starter LO-kongressen. Da skal 
fagbevegelsen debattere om avtalen er i strid 
med norsk arbeidslivslovgivning, tariffavtaler 
eller internasjonale konvensjoner. Vi har 
allerede sett i verftsaken at ESA (EØS-avtalens 
overvåkningsorgan) mener det ikke er lov å 
allmenngjøre reise, kost og losji, men kun 
minstelønn i tariffavtalene. ESA mener at 
arbeidsgivere er i sin fulle rett til å utnytte 
arbeidere ved å kreve at de må dekke dette selv. 
Denne saken er fremdeles ikke avklart, men ligger 
hos ESA for videre behandling. Og vi veit jo ikke 
hvilken vei det vil gå? Vil tariffavtalen seire over 
EØS-avtalen? 

JOBBEN
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Forskjells-Norge 
i tall og fakta
Brage Aronsen brage@roedt.no

Kampen mot forskjells-Norge er Rødts hovedsak 
i valgkampen. Men hva mener vi egentlig når vi 
snakker om forskjells-Norge?

Flere vokser opp i fattigdom
26 prosent av barn som vokser opp i familier som mottar sosialhjelp selv vil motta sosial-
hjelp i voksen alder. Barn fra lavinntektsfamilier har også høyere risiko for dårligere 
helse og er spesielt utsatt for rus, psykiske lidelser og psykososiale vansker. Disse barna 
har følgelig høy risiko for selv å falle utenfor arbeidslivet. Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratets egne tall viser at andelen barn som vokser opp i vedvarende fattigdom 
er mer enn doblet siden 2000, og nærmer seg faretruende 10 prosent. Barnefattigdom 
 rammer over 90.000 barn.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Det lønner seg mer 
å arve enn å jobbe

77 av Norges 100 rikeste har arvet formuen sin. 
Denne formen for nedarvede forskjeller ble 
 ytterligere  forsterket da de mørkeblå fjernet arve-
avgiften. Men heller ikke Arbeiderpartiet ønsker 
å  gjeninnføre den. Både Høyre og Ap snakker om 
at det skal lønne seg å jobbe, men sørger for at det 
fortsatt er mye mer lønnsomt å arve. Det er med på 
å øke forskjellene.

Kilde: Tall fra ligningsrapporten, gjengitt i Dagens Næringsliv.

7 av 10

Flertallet ønsker 
mindre forskjeller

I lang tid har et stort flertall på 2 av 3 nordmenn 
ment at det er en hovedoppgave for myndighetene 
å redusere de økonomiske forskjellene. Likevel 
vokser kløfta mellom de rikeste og resten av oss, 
uavhengig av hvem som sitter i regjering.

Kilde: Valgundersøkelsen.

2 av 3

Økt utrygghet for arbeidsløse

Tall fra Nav viser at opp mot 30.000 mennesker risikerer å miste retten til å motta 
 dagpenger i løpet av 2017 hvis de ikke klarer å skaffe seg jobb. En del av dem vil få seg 
jobb innen fristen. Men veldig mange ikke vil klare det. Dette har ikke regjeringa noen 
plan for. Det vil skape økt utrygghet for de som sliter mest, og forsterke forskjellene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aftenposten.

Boligmarkedet skaper forskjeller
Boligprisene i Norge har steget med 270 prosent fra 1992 til 2011. Samtidig som lavlønte 
og midlertidig ansatte kan ha større problemer med å skaffe seg et sted å bo, er også 
 boligmarkedet i seg selv en arena som driver opp forskjellene. 1 av 3 leiligheter i Oslo 
kjøpes nå opp av personer som ikke skal bo der selv. Boligmangelen og prisgalloppen har 
gjort boliger til et svært lukrativt spekulasjonsobjekt. Dette forsterkes gjennom skatte-
systemet. I dagens Norge er det bare de med mye penger eller foreldre med mye penger 
som har mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Aftenposten.

30 000

Velferdsprofitørene skaper 
 pensjonstapere
Visste du at 95 prosent av private barnehager får høyere tilskudd til pensjon enn de 
 betaler videre til sine ansatte? Det er en av måtene kommersielle barnehager tar ut profitt 
på, og bidrar til å skape forskjeller langt fram i tid når deres ansatte får mindre pensjon 
enn det som er vanlig for en barnehageansatt.

Kilde: Rapporten Kostnader i barnehager 2014 av Telemarksforskning på oppdrag for Utdanningsdirektoratet.



Popvenstre - en festival med politikk og kultur

 ANNONSE:

KONSERT: RAZIKA
Razika er kanskje det beste som har kommet fra Bergen siden 
Nordahl Grieg. Marie Amdam, Maria Råkil, Marie Moe og Embla 
Karidotter fra Møhlenpris i Bergen leverer melodisk og fengende 
ska-pop-rock, og har bergtatt hele Norge med hits som Vondt 
i hjertet og Faen ta deg. Siden debuten har de produsert fire 
bunnsolide album og etablert seg som et av Norges ledende 
pop-rock-band.

HVORDAN SLÅ TILBAKE  
HØYREPOPULISMEN?
Emma Rees (UK) er barneskolelærer og leder i den britiske  
grasrotorganisasjonen Momentum. Winnie Wong (USA) har  bakgrunn  
fra Occupy Wall Street og er en av grunnleggerne av The  People for  
Bernie Sanders. I dag er hun ansatt i  fagforeningen National Nurses  
United. Paolo Gerbaudo (IT) er aktivist, samfunns debattant og forfatter av  
boka The Mask and the Flag. Under  Popvenstre møtes de til debatt om de nye  
venstreside bevegelsene og hvordan høyrepopulismen kan slås tilbake av folkelig engasjement.

KONSERT: OHNESORG
Ohnesorg er et Oslo-basert band som spiller det de selv omtaler 
som subversiv visesang. Det kan være historier om Oslo slik det 
en gang var, husokkupasjoner, forbudt kjærlighet, drømmer om 
en verden uten grenser eller tapte revolusjoner – alt levert i et 
vakkert, melankolsk og jordnært sound.

POPVENSTRE 

LØRDAG 17. JUNI I KUBAPARKEN I OSLO
Popvenstre er en festival for grasrota, for de sosiale bevegelsene og for kultur 
som vil noe – en politisk møteplass der protokoll og pulverkaffe er bytta ut med 
parkhygge og gitarforsterkere.

Billetter kjøpes på
POPVENSTRE.NO

FROM THE BELLY OF THE 
BEAST
Moumita Ahmed (USA) er organisator i Millenials for 
 Revolution, og  tilhører den nye progressive bevegelsen 
rundt Bernie Sanders. Hun  kommer til Popvenstre for å 
rapportere fra Donald Trumps USA og fortelle om venstre-
sidas motstrategier.



Popvenstre - en festival med politikk og kultur

 ANNONSE:

POPVENSTRE 

LØRDAG 17. JUNI I KUBAPARKEN I OSLO
Popvenstre er en festival for grasrota, for de sosiale bevegelsene og for kultur 
som vil noe – en politisk møteplass der protokoll og pulverkaffe er bytta ut med 
parkhygge og gitarforsterkere.

Billetter kjøpes på
POPVENSTRE.NO

LITTERÆR SALONG OM  
ARBEIDERLITTERATUR
Har endringene i arbeidslivet også endret måten arbeider-
klassens skildres på i litteraturen? Forfatter av boka 
 Arbeidsnever og vinner av Tarjei Vesaas’ debutantpris, Jan 
Kristoffer Dale, forfatter av Meg eier ingen og kulturredaktør, 
Åsa Linderborg (SE), og forfatter av Hjartemekanikk, Kristina 
Leganger Iversen møtes til samtale om arbeiderlitteratur.

KONSERT: AWESOMNIA 
AWESOMNIA beveger seg sømløst mellom ulike sjangre som 
sjangre som funk, soul, dancehall og slampoesi, men med 
begge beina planta i hiphop. Denne leken med ulike sjangere 
har skapt et originalt og selvsikkert uttrykk med et lydbilde som 
varierer mellom lettsindig feelgood til mer hardtslående låter som 
 utfordrer publikum.

RED ROSA: ROSA   
LUXEMBURGS  
STORMFULLE LIV 
Kate Evans (UK) er forfatter og tegne-
serieskaper og i Norge mest kjent 
for tegne serien Red Rosa om Rosa 
 Luxemburgs liv og  gjerning. Under 
 Popvenstre skal hun la oss bli bedre kjent 
med den polsk-tyske revolusjonæres 
stormfulle liv. 

FEMINISTISK 
QUIZSHOW 
Forfatter Marta Breen og illustratør Jenny 
Jordahl holder quizshow basert på deres 
nye spørrebok Hva vet du om damer? – 
oppfølgeren til den populære 60 damer du 
skulle ha møtt.

FROM THE BELLY OF THE 
BEAST
Moumita Ahmed (USA) er organisator i Millenials for 
 Revolution, og  tilhører den nye progressive bevegelsen 
rundt Bernie Sanders. Hun  kommer til Popvenstre for å 
rapportere fra Donald Trumps USA og fortelle om venstre-
sidas motstrategier.
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KAMPEN OM VELFERDEN
Brage Aronsen brage@roedt.no

En stadig trangere kommuneøkonomi 
har gjort eiendomsskatt til et 
nødvendig onde i mange norske 
kommuner. Rundt om i Norge arbeider 
Rødt for å gi eiendomsskatten en 
sosial profil. 
Inntektene fra eiendomsskatt utgjør under 1 % 
av de totale skatte- og avgiftsinntektene som 
finansierer velferdsstaten. Grunnen til at det 
likevel er en av de skattene det snakkes mest om, 
er fordi det er den eneste skatten kommunene selv 
kan fastsette. Etter flere tiår hvor kommunene har 
fått stadig flere oppgaver uten at de får tilstrekkelig 
finansiering fra staten, er mange kommuner i 
en ekstremt pressa økonomisk situasjon. Fordi 
eiendomsskatten er en av få måter kommunene 
kan øke sine inntekter på, er det stadig flere 
kommuner som ser seg nødt til å innføre en slik 
skatt. 
 – I dag har i alt 364 av landets 426 kommuner 
en eller annen form for eiendomsskatt. Til og med 
kommuner hvor Høyre og Frp styrer har sett seg 
nødt til å plusse på kommuneøkonomien med 
en slik skatt. Så mens Høyre og Frp i regjering 
kutter i formueskatten og sulteforer kommunene, 
må lokale borgerlige politikere krype til korset og 
innføre eiendomsskatt. Det er vanskelig å legge 
ned en skole eller se sykehjemmene forfalle hvis 
du vet at en liten eiendomsskatt kan løse floka, sier 
nestleder i Rødt og samfunnsøkonom Marie Sneve 
Martinussen.

Kommunene bør bestemme
Rødt ønsker et høyere generelt skattenivå for å ha 
mulighet til å finansiere flere oppgaver i fellesskap. 
Men det betyr ikke at alle skal betale mer skatt, 
noen betaler allerede i dag alt for mye gitt sin lave 
inntekt. 
 – Skatter og avgifter bør legges på de som har 
mer enn nok fra før. Derfor er det ikke noe poeng 
i seg selv at eiendom skal beskattes, det er skatt 
på ting som formue, utbytte, overskudd og inntekt 
som er best egnet til å skille mellom de som 
har mye og de som har lite på en god måte, sier 
Martinussen.
 – En nasjonal eiendomsskatt blir ofte nevnt som 
en mulig løsning på vilt voksende boligpriser. Rødt 
mener det finnes andre og bedre måter å regulere 
boligmarkedet på enn en flat nasjonal avgift på 
primærboliger, altså de boligene folk bor i selv. 
Boliger man eier for utleie og spekulasjon er en 
annen sak.
 – Slik situasjonen er nå mener vi at 

eiendomsskatt bør utformes på kommunalt nivå. 
Da har en bedre oversikt og mulighet til å utforme 
skattene på en sosial måte. En flat nasjonal 
eiendomsskatt ville ikke tatt hensyn til alle de 
forskjellige forholdene rundt omkring i landet. Jeg 
mener eksemplet fra Bodø viser hvor viktig det er 
at eiendomsskatten nettopp er kommunalt fastsatt. 
Det er lettere for politikere å få tilbakemelding om 
usosiale virkninger på rådhuset enn på Stortinget. 

Tok grep mot usosiale utslag
I Bodø ble eiendomsskatten et hett tema da 
retakseringen som bystyret hadde vedtatt 
ble gjennomført. Nytaksering skal etter 
eiendomsskatteloven gjennomføres hvert tiende år. 
Det er en sakkyndig nemd som har ansvaret for å 
gjennomføre denne, og selv om bystyret oppnevner 
nemda har ikke de folkevalgte myndighet over 
nemdas arbeid.
 – Det viste seg at metoden som ble brukt med 
ga svært usosiale utslag, og ikke uventa ble det en 
oppheta debatt da regningene kom i postkassa, 
forteller varaordfører i Bodø, Synne Høyforsslett 
Bjørbæk.  
 Rødt tok raskt tak i problemet, satte seg grundig 
inn i lovverket og hadde et ekstraordinært 
medlemsmøte som vedtok tre grep for å gi 
eiendomsskatten en mer sosial profil. 
 – Vi gikk inn for å øke bunnfradraget. Det fikk vi 
flertall for i bystyret. Videre foreslo vi å korrigere 
faktoren for området mellom Bremnes og Festvåg, 
samt å fjerne tillegget for nybygg. Dette må nemda 
gjøre, sier Bjørbæk. 
 – Årsaken til at mange kommuner ser seg nødt 
til å ta i bruk eiendomsskatt er at regjeringa 
systematisk underfinansierer kommunene. I 
Bodø hadde vi gjerne sett at vi kunne sløyfe 
eiendomsskatten helt, men det forutsetter at vi 
har en kommuneøkonomi som gjør oss i stand til 
å levere forsvarlige tjenester innenfor sykehjem, 
barnevern, skole og så videre.
 – Regjeringa har prioritert skatteletter til 
de 1 % rikeste i landet, i stedet for å innføre et 
proggressivt skattesystem der de som eier mest 
betaler mest av den velferden som vi leverer i 
kommunene. Med Sanners sentraliseringsreform 
trues små kommuner med enda mindre 
overføringer dersom de ikke slår seg sammen. 
Dette er en bevisst politikk for å undergrave 
velferdsstaten, og tvinge gjennom privatisering. 
Da er det toppen av frekkhet at Frp reiser rundt i 
landet og retter pekefingeren mot lokalpolitikere 
som forsøker å fordele knappe budssjetter, slik at 
de på best mulig vis kan ivareta innbyggerne. Det 
er FrP som sitter på pengesekken – og løsninga. 

Må skjerme de som har minst
Etter åtte år med blått styre hadde Askøy 

kommune havnet i en svært vanskelig økonomisk 
situasjon før maktskiftet etter forrige lokalvalg. 
 – Vi har stor befolkningsvekst, lav 
gjennomsnittsalder, lavt skatteinntak og dobbelt så 
høy gjeld per innbygger som landsgjennomsnittet. 
Skolekapasiteten har lenge vært sprengt, 
lærertettheten i skoler og barnehager har vært 
kritisk lav, og sosialhjelpssatsene har vært 
blant landets laveste. Lista over utarmede 
velferdstjenester har vært lang, forteller 
kommunestyrerepresentant Inge Abrahamsen. 
Foran lokalvalget var det bare Rødt og Askøylisten 
som åpnet for å innføre eiendomsskatt i 
kommunen. Etterhvert viste det seg at en ikke 
kom utenom for å kunne gjennomføre det 
posisjonspartiene Rødt, SV, Ap, Askøylisten og 
MDG var blitt enige om. 
 – Rødts viktigste politiske prioritering på 
Askøy har vært barn og unge først, styrkede 
velferdstjenester og kamp mot forskjeller. Vi er 
derfor fornøyd med at Ap og resten av koalisjonen 
ble med på å ta et ansvar som har kostet dem mye 
ved å innføre eiendomsskatt. Vi er også fornøyd 
med at den ble innført med en sosial profil: 
Bunnfradrag på 400.000 som trekkes fra utregnet 
skattegrunnlag på bolig og fritaksordning for dem 
med aller lavest inntekt (3G). I utgangspunktet 
er vårt ønske at bunnfradraget skal være høyere 
enn 400.000, men dette var det vi fikk til i denne 
omgang.
 – Å skjerme dem med aller lavest inntekt, for 
eksempel eneboende minstepensjonister i boliger 
som de siste årene kan ha hatt over 100% prisvekst 
på 10 år, var viktig for Rødt, sier Abrahamsen.

Eiendomsskatt: Stadig flere kommuner ser seg nødt til å innføre eiendomsskatt. Foto: Christ-Håvard Berge/CC.

Den vanskelige 
eiendomsskatten Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: André 

Løyning.

Varaordfører: Synne Høyforsslett Bjørbæk. Foto: Nadia 
Norskott.

Kommunestyrerepresentant: Inge Abrahamsen. Foto: Rødt.
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POPVENSTRE
Åshild Lappegård Lahn ashild.lahn@gmail.com 

Jan Kristoffer Dale savnet litteratur om 
den hverdagen han kjente til. Så han 
begynte å skrive sjøl. 
Jan Kristoffer Dales feirede debut Arbeidsnever 
samler seks noveller som alle er satt til Dales 
eget hjemsted Froland i Aust-Agder. I novellene 
møter vi mennesker, stort sett unge menn, som på 
ulike vis har falt utenfor. De har ikke utdannelse, 
jobber som ufaglærte under dårlige forhold, 
de bor fortsatt hjemme hos foreldrene, sliter 
med helseproblemer og økonomien, og spiser 
snadderloff på kroa om lørdagskvelden. Vi tok en 
prat med Dale om hva som fikk ham til å skrive, 
om arbeiderlitteratur og betydningen av å kunne 
kjenne seg igjen i litteraturen.
 
Gratulerer med Tarjei Vesaas’ debutantpris og nå 
også Sørlandets litteraturpris!
 – Takk! Det betyr veldig mye. Jeg hadde i 
utgangspunktet ikke trodd at noen kom til å 
bry seg om det jeg skrev, for mye av det jeg så i 
norsk litteratur handla ikke om de tingene jeg 
har skrevet om. Det føles veldig godt å få en sånn 
anerkjennelse.
 
Var det noe du savnet i litteraturen, å lese om den 
hverdagen du skildrer i flere av novellene?
 – For noen er ikke gjenkjennelse i litteraturen 
så viktig, men det er det for min del. Jeg hadde 
ikke skrevet om ikke jeg hadde sett meg sjøl i 
litteraturen, og i de som skriver den. Det handler 
om å kjenne seg igjen og å finne trøst. Det var noe 
jeg lette etter i litteraturen jeg leste. Jeg fant det 
hos mange amerikanske forfattere, men ikke så 
mange i Norge. Det er flere som har skrevet godt 
om dette i Norge også, for eksempel Ingvild Risøi, 
Laila Stien og Per Petterson. Samtidig var det en 
lang periode der det var middelklassens tanker og 
liv og drømmer som dominerte. Og dette er ikke 
ment som noen kritikk til dem, for jeg tror at man 
skriver best om det man kjenner. Men jeg savnet 
et mangfold av erfaringer. Ta fraværsgrensa, for 
eksempel. Det er mye debatt om den, men det er 
ikke skrevet så mye om de som blir påvirket av den 
og som faller utenfor.
 
Hva var det som fikk deg til å begynne å skrive?
 – Jeg hadde lest mye i veldig mange år, og 
jeg tenkte lenge på å skrive, men jeg tenkte at 
det ikke var noe for meg, som ikke har fullført 
videregående, og jeg tenkte at jeg ikke er noe veldig 
god med språk. Men mange av favorittforfatterne 
mine, som Per Petterson og Larry Brown, hadde 
litt samme bakgrunn som meg, de hadde heller 
ikke høyere utdanning. Jeg så at de lagde litteratur 
om sine opplevelser og skrev om stedene de var fra. 
Så jeg begynte å skrive om Froland, inspirert av 
dem.
 
Du har jo selv jobba på bryggeri, som Trygve i 
tittelnovellen. Hva var det som inspirerte deg 
der til å skrive om den arbeidshverdagen, med 
korttidskontrakter og dårlige arbeidsforhold?
 – Jeg så at det var verdt å skrive om. Det sto noe 
på spill for Trygve. Det sto noe på spill for meg 
også da jeg jobba på bryggeri. Jeg var livredd for 
å havne i arbeidsledighet igjen, for jeg hadde gått 
arbeidsledig i flere år før det. Så jeg sa ja til alt, jeg 

jobba fire år uten ferie, jeg jobba doble 
skift og betalte for arbeidsklærne mine 
sjøl. Når man er ufaglært er det den type 
jobb man kan få, da tar man til takke 
med toukerskontrakter. Jeg var ikke 
organisert da, og visste ingenting om 
hva slags rettigheter jeg hadde. Da jeg 
fikk fast jobb etter fire år, var klubben 
der med en gang og lurte på om jeg 
ville organisere meg, og sa at jeg ikke 
trengte å jobbe doble skift. Jeg tenkte, 
hvor var dere da jeg jobba gjennom 
bemanningsbyrå på korte kontrakter i 
fire år? 
 
Hvem er de du skriver om?
 – Det de har til felles, de gutta jeg 
skriver om, er at de ikke har kommet 
seg gjennom utdanningsmølla. 
Trygve, for eksempel, fullførte 
ikke videregående, han ble gående 
arbeidsledig, og må ta til takke 
med det han får. Jeg har sjøl erfart 
hvor lite som skal til for å havne 
der. Jeg var utslitt av mange år 
med mobbing, og klarte ikke å 
gjennomføre videregående. Jeg 
ser ikke på meg sjøl som dum eller 
med lærevansker, så det at jeg bare 
mangla å gjennomføre tysken, og 
dermed endte som arbeidsledig i 
mange år, viser hvor lett det er å 
falle utenfor. Det er noe jeg mener 
man burde ta tak i. Det systemet 
vi har nå skaper dropouts, det gjorde i hvert fall 
det med meg.
 
Som flere anmeldere har påpekt, så er ikke disse 
novellene i den etablerte, stolte arbeiderlitteratur-
tradisjonen. Det går jo ikke så bra med mange 
av dem du skriver om. Moren til Trygve i 
tittelnovellen er stolt av ham når han har 
fått «arbeidsnever», mens han sjøl ser ut til å 
skamme seg over livssituasjonen sin. Fins det et 
generasjonsskille her?
 – Trygve har ikke reflektert over de tingene. Det 
er ingen som er stolte av å tilhøre arbeiderklassen 
sånn som på 50- og 60-tallet, det er en form for 
romantisk nostalgi, som for eksempel Fløgstad 
bruker i det han skriver. Det fins jo arbeiderklasse 
i dag også, men jeg tror ikke de har den stoltheten. 
Mora til Trygve er stolt. Hun er fagorganisert - 
det står ikke i boka, men hun er basert på mora 
mi. Men de som tilhører prekariatet, de som er 
ufaglærte, de er ikke arbeiderklasse på den måten 
som mora til Trygve er.
 
Hva skyldes den skammen som disse karakterene 
bærer på?
 – Jeg tror den kommer av å ikke innfri 
samfunnets forventinger. Våre foreldre kunne 
bare bli ferdig med folkeskolen og få seg en jobb, 
men for min generasjon er det mye høyere krav til 
utdanning. Jeg tror det er en skam som kommer av 
det å ikke klare den løypa som er lagt opp for deg, 
og som alle andre rundt deg klarer.
 
Under Popvenstre i fjor snakket Vigdis Hjorth og 
Kjartan Fløgstad om politisk litteratur. Vil du si at 
du skriver politisk litteratur?
 – Utgangspunktet mitt er alltid en situasjon, 
en karakter eller et bilde jeg får oppi huet. Men 
jeg vet jo at jeg har en sosial samvittighet jeg ikke 

kommer meg unna. Jeg har en solidaritet med de 
som sliter, det er en del av meg, så sånn sett blir 
det jeg skriver politisk. Hva er det mora mi pleier 
å si, at det hjertet er fullt av, renner kjeften over 
med. Det er vel noe der.
 
Tror du det du skriver kan føre til endring på noe 
vis?
 – Det er lov å håpe. Det hadde betydning for meg 
å lese om andre som sliter, så jeg håper at andre 
kan lese dette og finne trøst. Jeg har en naiv drøm 
om at kunst kan forbedre verden på et vis, men jeg 
tror ikke at folk endrer mening vet at man forteller 
dem at sånn er det, men hvis jeg kan vise dem noe, 
legge det fram, så kan det være opp til leseren. Jeg 
håper boka irriterer de rette folka! NHO ble spurt 
om mine uttalelser om bemanningsbransjen, og de 
kunne ikke skjønne hvor jeg tok det fra.
 
Jan Kristoffer Dale snakker om å skrive 
arbeiderlitteratur med Kristina Leganger 
Iversen og Åsa Linderborg under 
Popvenstre 17. juni.

Håper boka irriterer 
de rette folka

Forfatter: Jan Kristoffer Dale. Foto: Kjersti Sletteskog/Kolon 
forlag.
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Tyrkia gjennomførte nylig en 
folkeavstemning om endringer i 
grunnloven som gir presidenten utvidet 
makt på bekostning av parlamentet.

Internasjonalt ansvarlig i Rødt, Marianne Gulli 
deltok som valgobservatør. 
 – Statsministeren-rollen fjernes og presidenten 
vil blant annet få mandat til å oppheve 
parlamentet, utlyse nyvalg når han ønsker, og peke 
ut høyesterettsdommere, sier Gulli. 
 – Valget ble i tillegg gjennomført under en 
unntakstilstand som har vart siden juli 2016. 
Opposisjonen er undertrykt og ytringsfriheten 
har blitt begrenset. Blant annet ble farger og 
sanger knyttet til nei-kampanjen forbudt. Tyrkia 
har over 10.000 politiske fanger, deriblant 
parlamentarikere, ordførere og politiske aktivister.
 Gulli forteller også at det ikke var noen lett sak å 
være observatør.
 – Vi ble nektet inngang i nesten alle 
valglokalene, og ved ett tilfelle ble vi også holdt 
igjen av politiet. Vi ble fortalt at på grunn av 
unntakstilstanden så gjelder ikke internasjonale 
lover, og vi hadde ingen rett til å være der. Noen 
av oss ble også direkte truet. Det var mye politi og 
militære inne i valglokalene på tross av at det er 
ulovlig. Det var også satt opp politisperringer foran 
enkelte valglokaler.

Hvem vinner og hvem tjener på resultatet av 
folkeavstemningen?
 – Det er vanskelig å definere vinnere og tapere 
i en udemokratisk prosess. Offisielt har nei-siden 
tapt marginalt. Men det er dokumentert flere 
uregelmessigheter og mange krever omtelling. I 
Kurdistan og viktige byer som Ankara og Istanbul 
fikk nei-siden flertall.
 – Forutsatt at det offisielle resultatet står, så 
gir det Erdogan en lovfestet rett til å befeste et 
autoritært enmannsvelde. Så kort oppsummert, 
så er nei-siden den reelle vinneren mens Erdogan 
er den som vinner på lovendringene. Det som er 
sikkert er at det er demokratiet som er den store 
taperen. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

Andelen nordmenn som jobber går ned. Det 
vekker bekymring i LO.
 – Siden 2008 har andelen i jobb falt fra 72 
prosent til 67,5. Det er en særnorsk utvikling. I 
land vi sammenligner oss med, går den opp. Vi er 
nå passert av Sverige. Tyskland og Storbritannia 
haler innpå, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken 
til nettstedet Fri Fagbevegelse.
 – Dette er altså et område der vi alltid har 
vært best. Nå rykker vi bakover i feltet. Det er 
skremmende å tenke på konsekvensen om denne 
utviklingen får fortsette. Bærekraften i norsk 
arbeidsliv vil svekkes. Og hva skjer da? Jo, da 
ryker velferden vi i dag tar for gitt. Ulikhetene 
øker. Vanlige folk må stå med lua i handa, sier 
Solbakken.
 Samtidig sier LOs økonomer at skattekuttene 
regjeringa har gitt siden 2013 står i veien for 
å skape nye jobber. Økonomene har brukt 
beregningsmodeller fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) for hvor mange arbeidsplasser som kan 
skapes gjennom økt offentlig forbruk, skriver VG.
 – Det viser at de 25 milliardene som Solberg-
regjeringen har gitt i skattekutt siden 2013, ville 
gitt 27.600 jobber, hvis pengene i stedet hadde 
blitt brukt til å skape nye arbeidsplasser, sier LOs 
nestleder Hans-Christian Gabrielsen. 

Brage Aronsen brage@roedt.no

Kritiserer regjeringa: LO er bekymret over sysselsettingen. 
Foto: Brage Aronsen.

Færre nordmenn i arbeid

6. mars vedtok det israelske Knesset en lov 
som forbyr personer som støtter BDS (boikott, 
deinvesteringer og sanksjoner) av Israel 
innreise til landet, og dermed også til Palestina. 
Loven rammer også de som tar til orde for 
boikott av de folkerettsstridige bosettingene 
på okkupert palestinsk land. En samla norsk 
solidaritetsbevegelse reagerer sterkt på den nye 
loven.
 – Dette er et grovt angrep på ytringsfriheten 
og noe vi forventer at den norske regjeringa tar 
et klart og tydelig oppgjør med, sier Tora Systad 
Tyssen, leder i Fellesutvalget for Palestina.
 – Boikott og oppfordring til boikott er legitime 
politiske ytringer som er beskyttet i ethvert 
demokrati. EU har senest høsten 2016 slått fast 
at retten til å oppfordre til boikott er beskyttet 
av ytringsfriheten, heter det i en uttalelse fra 
landsstyret i Palestinakomiteen. 
 – Det er uforståelig at den norske regjeringen 
ikke fordømmer en lov som skal gi innreiseforbud 
for folk som arbeider for at Israel, en stat Norge har 
normal omgang med, skal følge Folkeretten, sier 
Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. 

Brage Aronsen brage@roedt.no

Solidaritet: Norske Palestina-venner fordømmer ny anti-
boikottlov. Foto: Brage Aronsen.

Fordømmer anti-boikottlov

Rødts landsmøte går inn for at ingen 
skal miste dagpengene uten å ha fått 
tilbud om jobb eller utdanning. 
Nye tall fra Nav viser at nesten 30 000 ledige står 
i fare for å miste dagpengene det kommende året. 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det er en sosial 
bombe som nå tikker ned.
 – Mange av dem blir stående helt uten hjelp. 
Ikke engang sosialhjelp har de rett på, dersom 
ektefellen jobber eller huset de bor i er verdt for 
mye. Dette er mennesker som har bidratt, som har 
betalt skatt, og som nå sviktes.
 Bakgrunnen er dagens regelverk, hvor 
arbeidsledige mister retten til dagpenger etter to 
år. Den regelen går Rødt inn for å endre.
 – Rødt vil ha slutt på at folk mister dagpengene 
uten at de har fått et alternativ. Derfor vil vi at 
ingen skal miste dagpenger før de har fått tilbud og 
jobb eller utdanning.
 – Dagens regler er moraliserende og utdaterte. 
De sender et signal at om man er arbeidsledig 
lengre enn to år, er det din egen skyld. Da har 
du blitt for lat, og må piskes tilbake i jobb. Men 
så enkelt er det jo ikke. Ledigheten er svært høy 
for tiden. Det er langt flere arbeidsledige enn det 
finnes ledige stillinger. Å tro at mer pisk vil få alle 

i jobb er naivt. Det er som å leke stolleken og tro 
at det blir stoler til alle hvis alle bare løper enda 
raskere.
 Moxnes ber arbeidsminister Anniken Hauglie 
gjøre mer for dem som risikerer å miste 
dagpengene.
 – Hva gjør ministeren for å unngå at alle disse 
familiene havner på bar bakke? En del vil sikkert 
få seg jobb innen fristen. Men enda sikrere er det 
at veldig mange ikke vil klare det, med den høye 
ledigheten, sier Rødt-lederen. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

– Ingen bør kastes ut i sikkerhet

Autoritært: Resultatet av folkeavstemningen trekker Tyrkia i autoritær retning. Foto: Marianne Gulli.

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen.

– Tyrkia går i autoritær retning

Internasjonalt ansvarlig i Rødt: Marianne Gulli.  
Foto: FOKUS.



11Nr. 2  2017

Fakta om fraværsgrensa

Fraværsgrensa ble innført høsten 2016.

Elever med mer enn 10 % fravær i et fag 
mister retten til karakter i faget.

Etter innføringen har antallet elever som 
ikke vil få karakterer steget dramatisk.

I Vestfold har tallet steget med 75 %.

I Troms har tallet steget med 48 %.

Også i Rogaland, Buskerud, Hedmark, 
Finnmark og i Trøndelagsfylkene har det 
vært en dramatisk økning.

Kilde: TV2.

Nestleder i Rød Ungdom: Tomine Sandal. Foto: Privat.

RØD UNGDOM
Snorre Log Skage snorre@sosialisme.no

Som ventet har fraværet i 
videregående skole falt drastisk med 
de kontroversielle nye fraværsreglene. 
Det som kanskje ikke er like godt nytt 
for kunnskapsministeren er at antall 
elever som ikke vil få karakterer har 
økt betraktelig over hele landet.

I Vestfold har antallet elever som ikke vil få 
karakterer på grunn av for høyt fravær steget 
med hele 75 prosent etter innføringen av den 
nye fraværsgrensa på ti prosent. Amir Bari 
fra Tønsberg Rød Ungdom er frustrert over 
utviklingen:
 – Læringsgleden har ikke blitt styrket, snarere 
tvert i mot. Folk møter opp i frykt for å bli straffet, 
for tallenes skyld, og ikke for å lære.
 Den nye fraværsgrensa ble møtt med massiv 
motstand fra både elever, lærere og leger. 
Kritikerne har hevdet at dette er en overfladisk 
reform som ikke gjør noe annet enn å straffe 
de som allerede sliter hardest. Til tross for at 
fraværstallene har sunket, har ikke engasjementet 
hos elevene blitt mindre. Tallene som viser at 
mange elever ikke består til sommeren har satt 
sinnene i kok på nytt. Bari, som tidligere også har 
vært engasjert i Elevorganisasjonen sier at det 
å være engasjert som ungdom krever mye, og at 
mange unge begynner å bli redde for at det å være 
aktiv vil påvirke vitnemålet på en negativ måte. 
 – Mange går nå rundt og tenker at man må velge 
mellom å ta del i samfunnslivet eller å kunne få 
vitnemål, sier han.

Fristende å si «told you so»
Nestleder i Rød Ungdom, Tomine Sandal mener 
det er en skandale at så mange elever risikerer 
å miste standpunktkarakterer, men at det ikke 
kommer som en overraskelse.
 – Det er fristende å godte seg og si «told you 
so», men dette rammer elever. Vi advarte Torbjørn 
Røe Isaksen om at fraværsgrensa kom til å bli en 
drop-out garanti. Nå ser vi at vi hadde rett. Dette 
minner om kjip amerikansk «tough on crime»-
politikk. Høyre bryr seg mer om å virke strenge for 
strenghetens skyld, enn elevenes skolehverdag, sier 
Sandal. 
 Kunnskapsministeren har sagt at de 10 
prosentene med fravær blir som egenmeldings-
dager i arbeidslivet. 
 – Dette viser bare at Høyre er like kjipe 
og ødeleggende i skolepolitikken som i 

arbeidslivspolitikken. De enser ikke forskjellen 
mellom barn og arbeidsfolk og ser seg blinde på 
tall og statistikk. Så lenge de får tallene de ønsker, 
bryr de seg ikke om de ødelegger framtida for barn 
og unge som sliter på skolen.
 – Bak hipster-skjegget til Røe Isaksen skjuler det 
seg et gammeldags spansk-rør og en konservativ 
holdning til den norske fellesskolen som gikk ut på 
dato rundt da man fant en kur mot kolera.
 – Skal vi få bukt med fraværet blant norske 
elever så må vi se på hvorfor elever ikke dukker 
opp på skolen. Det har å gjøre med det faktum at 
vi har en skole som er strukturert for å fungere 
for et fåtall høyt privilegerte elever –  en skole 
som presser vanlige tenåringer til de blir psykiske 
syke. Klarer vi å få til en skole der alle føler 
en mestringsfølelse, så vil vi få en skole som 
engasjerer elever. Nå har vi, takket være Høyre, en 
skole som gjør vondt verre.

Tilbake til 
Utøya

Sommerleirsjef: Jakob Pedersen Nygård. Foto: Åshild 
Rullestad Eriksen.

RØD UNGDOM
Snorre Log Skage snorre@sosialisme.no

14. - 19. juli arrangerer Rød Ungdom 
sin årlige sommerleir. For første gang 
siden 2010 blir leiren holdt på Utøya.

Det er mye symbolikk forbundet med valget 
av Utøya som leirsted, men for sommerleirsjef 
Jakob Pedersen Nygård vekker det også mange 
fine minner. Selv om han ikke er eldre enn 24 
år, er Jakob allerede en veteran i Rød Ungdom. 
Han trekker på smilebåndet når han forteller om 
hvordan det var å dra på sommerleir for første 
gang som tenåring. Nå er det godt over syv år siden 
sist det var Rød Ungdom-leir på Utøya.
 – At vi har valgt å ha sommerleir på Utøya 
handler selvfølgelig om at vi også vil være med 
på å ta øya tilbake. Vi vil være med å bidra til at 
Utøya forblir et sted som representerer samhold 
og solidaritet. Dette er et politisk prosjekt som 
vi har gått sammen med Sosialistisk Ungdom og 
AUF om. Det er vi, ungdommen i Norge, som vil 
forandre verden til et bedre sted som skal definere 
hva Utøya er. Dette fellesprosjektet passer fint til 
sommerleirens slagord som er ungdom forandrer 
verden. 
 – Nytt av året er programposten Internasjonalt 
forum, der vi får besøk av internasjonale gjester 
fra ulike ungdomsorganisasjoner. Det gir oss en 
mulighet til å lære av andres arbeid, noe som er 
særlig interessant i en tid der venstresida – og 
høyresida – vokser mange steder, sier Nygård.
 – Vi skal jo åpenbart forberede oss på 
valgkamp, men samtidig blir leiren en fantastisk 
sommeropplevelse. Det blir i kjent RU-tradisjon 
en herlig blanding av politikk, musikk, verksteder, 
sommer, sol og avslapping. Deltakerne får 
også muligheten til å bli kjent med andre RU-
medlemmer fra hele landet. 
 Selv om sommerleirsjefen kanskje gleder 
seg aller mest til å bade, lover han samtidig et 
spennende politisk program.
 – Blant navnene vi allerede nå kan røpe 
at kommer for å snakke for oss er Rødt-
nestleder Marie Sneve Martinussen, 
Klassekampen-journalist og tidligere RU-
leder Mimir Kristjansson og nyvalgt leder av 
Elevorganisasjonen, Rahman Chaudry. Alle disse 
er jo på hvert sitt vis eksempler på at ungdom 
forandrer verden, sier Nygård.  
 – I tillegg er det selvfølgelig umulig å arrangere 
sommerleir i et valgår uten å invitere sjefen sjøl, 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Elevmotstand: Fra en demonstrasjon mot fraværsgrensa i fjor høst. Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke.

Sjokktall for 
Torbjørn Røe 
Isaksen

SOMMERLEIR
SKOLE



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

Aktuell bok fra forlaget Rødt!
ERLING FOLKVORD: ROJAVA!

En brennaktuell 
og rikt illustrert 
bok om 
kurdernes kamp 
for ei framtid 
uten Assad, 
Erdoğan og 
Daesh.

Kun
180,-

Kjøp boka på MARXISME.NO

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

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

 ANNONSE:

Tilbudet er uforpliktende og stopper automatisk. De som verves vil 
bli kontaktet på telefon i forkant av valgdagen, med tilbud om mer 
 informasjon om Rødt.

Verv på rødt.no/gi-avis

 ANNONSE:

Kampanjetilbud
Gi to utgaver Rødt Nytt  
gratis til deg selv eller noen  
du kjenner fram mot valget.

GNIST
Nytt nummer av

Siste nummer 
av Gnist har 
fagforenings-
knusing som 
tema, og har 
bidrag fra 
blant andre 
Lars Johnsen, 
Kjersti Ericsson, 
Janne Lisedatter 
Håkonsen, Joar 
Tranøy og Vigdis 
Hjorth.

Bestill abonnement 
på MARXISME.NO

HVA SKJER?
2. mai
25 ÅR MED EØS - 
MER ENN NOK
Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo. 
www.neitileu.no 

8. - 12. mai
LO-KONGRESSEN 2017
Oslo Kongressenter. www.lo.no

10. mai
BOKLANSERING: 
ENHEDSLISTEN - DEN 
DANSKE SUKSESSEN
Wurst, Torggata 11, Oslo.  
www.manifest.no 

2. - 5. juni
RØD PINSELEIR
Furukollen, Nesodden.  
www.nesodden.roedt.no  

17. juni
POPVENSTRE 2017
Kubaparken, Oslo. www.popvenstre.no

14. - 19. juli
RØD UNGDOMS SOMMERLEIR
Utøya. www.rødungdom.no

 ANNONSE: ANNONSE:


