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– Vi kan lage 50 000 
grønne arbeidsplasser 

Skolen trenger mindre 
       rangering 
       og mer læring

Velferden skal 
være offentlig
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skole
Mari Eifring mari@roedt.no

Dersom Rødt Steigens førstekandidat 
Kjersti Synnøve Olsen hadde vært 
kunnskapsminister for én dag, ville de 
nasjonale prøvene og leksene hengt i 
en tynn tråd.

Steigens eneste kvinnelige ordførerkandidat 
kommer fra Rødt, er grunnskolelærer og 
fembarnsmor. Hun har også klare meninger om 
hvilke utfordringer skolen står overfor i dag og 
hvilke løsninger som trengs.

 – I dag har vi lærere knapt nok tid til 
å undervise og følge opp elevene våre. 
Arbeidsoppgaver som før lå hos administrasjonen 
har nå blitt presset ned på lærerne. Det gjør at mye 
tid går med til dokumentasjon, og undervisninga 
har nå bare blitt en liten del av jobben.
 – Den største tidstyven av dem alle er de 
nasjonale prøvene. Vi bruker mye tid på å 
forberede til disse prøvene, men jeg har ikke sett 
noen dokumentasjon på at det har noen positiv 
effekt på elevene. Egentlig burde man boikotte!
 
Vil ha vurdering man kan lære av
Olsen mener dagens skolesystem legger 
uforholdsmessig mye vekt på vurdering og 
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12. september er det valg. Da skal vi 
bestemme hvem som skal styre kommuner, 
fylker og bydeler over hele landet de neste fire 
årene. Jeg syns du burde stemme Rødt. Her 
har du tre gode grunner:

Rødts ultimatum: Velferden skal være offentlig.
Rødt stiller ett ultimatum i årets valg: Velferden 
skal ikke drives av kommersielle aktører. 
Skikkelige arbeidsforhold gir de beste 
velferdstjenestene, men skal du tjene penger 
på å drive velferdstjenester må du gå løs på 
de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Høyresida 
eier ingen grenser for hva som kan overlates 
til markedet og ferske tall fra Statistisk 
Sentralbyrå viser at SV-styrte kommuner 
bruker mest penger per innbygger på kjøp av 
private helsetjenester. Rødt er en garantist 
mot å gi kommersielle aktører tilgang til våre 
skattepenger.

50 000 nye arbeidsplasser innen fornybare 
næringer. I august lanserte vi Rødts plan for ei 
fornybar framtid. Her kommer vi med forslag 
for hvordan vi kan kutte 40% av norske utslipp 
innenlands og samtidig skape 50 000 nye 
arbeidsplasser. Vi trenger en industripolitisk 
offensiv for å møte klimaendringene. Rødt vil 
jobbe for at kommunene skal ha fokus på miljø. 
Det betyr at den kommunale bilparken bør gå 
på elektrisitet og biometangass, og solfangere 
og solceller bør finnes på kommunale tak. 
Store offentlige innkjøp vil styrke den grønne 
industrien.

Solidaritetskommunen. Det er ikke lenge 
siden vi så hvordan enkeltmenneskers hat kan 
ramme et helt samfunn, og i det også utallige 
lokalsamfunn. Nå har vi alle ansvar for å skape 
det åpne og tolerante samfunnet vi ønsker 
oss. Rødt mener lokalsamfunnene bør spille 
en nøkkelrolle i dette arbeidet. Rødt vil skape 
solidariske lokalsamfunn over hele Norge.

Dette handler om framtida for den norske 
velferdsstaten. Valget står mellom felles, 
offentlige løsninger på den ene siden og mer 
markedsstyring på den andre. Det står mellom 
kommunen som ansvarlig arbeidsgiver eller 
nye Adecco-skandaler. Det står mellom fortsatt 
forurensende oljeproduksjon eller satsing på 
fornybare energikilder.  Alt dette er du med på 
å avgjøre dersom du bruker stemmeretten 12. 
september. Godt valg!

Tre grunner til 
å stemme Rødt

– Elevene har 
landets dårligste 
arbeidsplasser

– Tid, tillit og trygghet
Arbeidsliv: Rødt-leder Turid Thomassen i møte med hovedtillitsvalgt i NTL Nav, Jarle Berge. Foto: Brage Aronsen.

vårt arbeid – vår velferd
Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Turid Thomassen, leder i Rødt, vil gi de 
offentlig ansatte respekt og arbeidsro.

– Politikerne kan ikke ta vare på besteforeldrene 
våre eller lære ungene våre å lese. Det er det 
hjelpepleierne, sykepleierne og lærerne som må 
gjøre. Derfor vil Rødt gi de ansatte i kommunen 
tilliten de trenger til å gjøre jobben sin, uten 
unødvendig detaljstyring ovenfra. Rødt vil gi de 
ansatte arbeidsro, bedre arbeidsvilkår og større 
innflytelse. Slik vil vi gjøre velferdstjenestene 
bedre.

Lytter til de tillitsvalgte
I forbindelse med valgkampen møtte Thomassen 
hovedtillitsvalgt i Nav, Jarle Berge for å snakke 
om arbeidsforholdene i Nav. Jarle Berge har 
tidligere gått ut på vegne av de ansatte mot Navs 
arbeidsmetoder og kritisert et system som baserer 

seg på tellinger og ikke kvalitet.
 – Dette er en arbeidsplass som har vært preget 
av en kombinasjon av byråkrati og omfattende 
omorganisering. Dette har gitt de ansatte for lite 
tid til å konsentrere seg om å gjøre jobben sin. Det 
ligger derfor store muligheter i å la de ansatte få 
tid til å konsentrere seg om innholdet i tilbudet de 
skal gi, sier Thomassen.
 Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) møtte 
kritikken av Nav-systemet med å gå offensivt ut og 
si at hennes «fremste oppgave nå er å skaffe Nav 
arbeidsro.» 
 – Dette er helt korrekt, men ministeren har 
dessverre begrenset seg til å vise til det tidligere 
reformjaget i Nav og det holder ikke. Det er ikke 
blitt tatt noen grep for å stanse målemanien. 
Rødt mener det er nødvendig å kutte ned på 
skjemaveldet i offentlig sektor, og gi de ansatte 
mer tid til å gjøre jobben sin, fordi det handler om 
kvaliteten på velferden vår, sier Rødt-lederen.
 – Dette er en viktig problemstilling som ikke 
bare gjelder NAV. Skjemaveldet og målemanien 
rammer i økende grad lærern og bruk av skjemaer 

Turid Thomassen
turid.thomassen@roedt.no
leder i Rødt
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Norge
rundt

rødt

Det råder optimisme i Rødt Larvik før årets 
valg. Riktignok var de ute av kommunestyret 
på forrige lokale meningsmåling. Men gangen 
før var de inne. Kommer de inn, blir det ikke 
først og fremst som vaktbikkjer.
 – Erling Folkvord har sagt at han er lei av å 
bli kalt vaktbikkje. Hvis vi kommer inn vil det 
viktigste for oss være å få gjennom praktisk 
politikk, sier førstekandidat Wenche Hellum til 
Østlands-posten.

Ikke først 
og fremst 
vaktbikkjer

larvik:

Ser Rødt – 
melder seg 
ut av Ap

odda:

Vigdis Madssen er leder for kvinnegruppa i 
Odda herreds Arbeiderparti og er ført opp på 
partiets liste til valget. Nå melder hun seg ut 
og vil stemme Rødt ved årets valg i Odda.
 – Jeg har voksne barn som sier at de 
ikke vil bo i dette «hølet». Jeg ønsker et 
annet Odda, derfor vil jeg stemme Rødt 
ved kommunevalget, sier hun til Hardanger 
Folkeblad.

Rødt  
reagerer 
på kutt

bodø:

Bodø kommune kutter i ridetilbudet til 
26 funksjonshemmede barn uten varsel. 
Svein Olsen fra Rødt reagere sterkt på at 
administrasjonen har kuttet i tilbudet.
 – Jeg blir forbannet. Både fordi de kutter, 
men også fordi de ikke spør bystyret og 
politikerne om dette er ok. Vi har sagt nei til 
denne typen kutt tidligere. Derfor ville det 
vært naturlig å legge saken fram for bystyret, 
sier Olsen til NRK Nordland.

Tok 
politikerne 
i skole

stavanGer:

Ti politiske partier stilte til skoledebatt på 
Revheim skole. Blant de politikerne som sa 
klarest nei til skolekutt var Truls Drageset 
Dydland fra Rødt Stavanger.
 – Flertallspartiene har kuttet 17,5 millioner 
i skolen de siste årene. Vi vil tilbakeføre 
pengene og legge inn 10 millioner ekstra, 
sa Dydland og høstet kveldens kraftigste 
applaus, skriver Stavanger Aftenblad.

– Tid, tillit og trygghet
og måling er også på full vei inn i barnehagen.
 – Alt for mye tid brukes på rapportering og 
kontrollering. Skjemaveldet og målemanien i 
offentlig sektor må bort. Rødt er ikke motstandere 
av tilsyn og kontroll, men dette bør være en jobb 
for egne tilsynsorgan, ikke en ekstra belastning for 
de ansatte.

Nedbemanning gir ikke arbeidsro
Nav har også vært gjennom store budsjettkutt og 
rundt 500 Nav-ansatte har mistet jobbene sine 
hittil i år. Thomassen mener at Bjurstrøm ikke 
forstår de Nav-ansattes situasjon.
 – Nedbemanninger gir åpenbart ikke mer 
arbeidsro. Du får ikke konsentrert deg om å gjøre 
din egen jobb når du må gjøre noen andre sin også.
 – Inntrykket jeg fikk fra Nav var at alt for mange 
ansatte satt med en følelse av at de ikke får gjort 
den jobben de burde og kunne ha gjort. Det tror 
jeg er en opplevelse mange sitter med på grunn av 
unødvendig byråkrati og for lav bemanning.
 – NAV-ansatte går ikke på jobb for sin egen 
fornøyelses skyld. De er der fordi de mener at de 

har kompetanse som kan være med på å hjelpe 
brukere av NAV-tjenester slik at de får et mest 
mulig verdig liv. Når de ikke blir lyttet til rammer 
det både arbeidsforholdene og tjenestene og man 
får to tapende grupper – de ansatte og brukerne.

Respekt for offentlig ansatte 
Rødt-lederen mener også at de offentlig ansatte 
fortjener bedre behandling enn de får i dag.
 –  Bedriftsledere sier ofte at arbeidsstokken 
er deres viktigste ressurs. De offentlig ansatte 
er velferds-Norges viktigste ressurs. Det finnes 
utallige eksempler på at media, politikere og andre 
snakker ansatte og offentlige tjenester ufortjent 
ned. Dagens Næringsliv har gitt de ansatte på 
Oslo Universitetssykehus skylda for problemene 
der når det er åpenbart at det er kutt og 
bedriftsøkonomiske prinsippers inntog i offentlig 
sektor som er årsaken.
 – Og hvem er egentlig de mest ivrige på å rakke 
ned på offentlige ansatte? Det er de samme som vil 
flytte penger fra offentlig velferd til privat velstand, 
avslutter Turid Thomassen.

måling kun for vurderingas skyld. Hun reagerer 
derfor sterkt på høyresidas forslag om å innføre 
tallkarakter allerede i barneskolen.
 – Elevene skal ikke utelukkende få en 
vurdering av læringa, de må også kunne lære 
av den vurderinga de får. Tallkarakteren blir 
rent symbolsk, læringseffekten kommer fra den 
tilbakemeldinga elevene får fra den jobben de har 
gjort. Å innføre tallkarakterer enda tidligere i 
skolen vil bare skape flere skoletapere, og få enda 
flere til å føle seg mislykka i skolesystemet. Det er å 
gå i helt feil retning.

Innholdet i Rødt-skolen
Dersom Olsen hadde fått være kunnskapsminister 
for én dag, er det mye hun ville gjort for å skape 
det hun kaller Rødt-skolen.
 – For det første må skolen prioriteres slik at 
det finnes nok penger til vedlikehold. Per i dag er 
det elevene som har de dårligste arbeidsplassene 
i landet. For det andre må vi sørge for at det 
finnes nok kvalifiserte lærere. En av de største 
utfordringene for oss i distriktene er å få tak i 
nok utdanna lærere. For å få flere til å ville bli 
lærere, må vi gjøre det attraktivt å være lærer, 
og det gjør vi gjennom statusheving, tilbud om 
etterutdanning, og ikke minst gjennom å la lærere 

være lærere og ikke administrasjonsarbeidere.
 – Sist men ikke minst må vi fjerne leksene! Man 
kan gi elevene oppgaver som stimulerer dem, men 
lekser for leksenes skyld, det er straffarbeid. Jeg 
har fem unger selv, så jeg har mye erfaring både 
som lærer og forelder, og jeg klarer ikke å se at 
lekser har noen positiv effekt bortsett fra for dem 
som er skolesterke fra før av.
 Rødt-kandidaten håper høstens valg gjør at Rødt 
Steigen kommer i posisjon til å kunne arbeide for 
å få gjennom kravet Rød Ungdom har brakt på 
banen, om at skolen må bli leksefri.

Rødt-kandidat: Kjersti Synnøve Olsen. Foto: Rødt.
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Norge kan bli 
fornybarlandet
klima oG nærinG

Mari Eifring mari@roedt.no
Brage Aronsen brage@roedt.no 

Samme dag som regjeringa nok en 
gang utsatte sin klimamelding lanserte 
Rødt sin plan for ei fornybar framtid. Et 
av de sentrale kravene er økt satsing 
på biogassproduksjon som alternativ 
til forurensende diesel.

Tiltaksplanen ble lansert på Haraldrud 
Energigjenvinningsanlegg i Oslo, som for øvrig er 
verdens største i sitt slag. Her fikk også partileder 
Turid Thomassen, miljøpolitisk talsperson 
Elin Volder Rutle og bystyrepresentant i Oslo, 
Ingrid Baltzersen anledning til å kvitte seg med 
«valgflesk» slik at det kunne bli omdannet til 
biogass.
 – I Norge har vi massevis av organisk avfall som 
kan brukes til å produsere biogass. Det gjelder for 
eksempel matavfall fra husholdningene, kloakk, 
septikslam og avfall fra matvareproduksjon. 
Biogassen kan oppgraderes til drivstoff for 
tunge kjøretøy som busser og varebiler, og bli 
et miljøvennlig alternativ til diesel. Slik kan en 
redusere utslippene fra dagens bilpark, forklarer 
Elin Volder Rutle.
 – Rødt jobber for at det i de fleste norske 
kommuner etableres anlegg som kan produsere 
biogass av organisk avfall. Dette er også et 
viktig tiltak for å sikre at næringsstoffene i dette 
avfallet kan tilbakeføres og brukes som gjødsel i 
landbruket, sier Volder Rutle.

50 000 grønne arbeidsplasser
Fornybar Framtid tar til orde for en 
industripolitisk offensiv for å møte 
klimautfordringene. Volder Rutle legger spesiell 
vekt på hvordan omlegging fra forurensende 
industri til en grønn og framtidsretta industri 
faktisk kan skape nye arbeidsplasser.
 – Med våre tiltak er det mulig å kutte de norske 
utslippene med 40 prosent, i Norge. Samtidig vil 

det føre med seg minst 50 000 nye arbeidsplasser 
innen grønne og fornybare næringer, forteller hun.
 – Norge kan bli fornybarlandet. Vi har gode 
forutsetninger for å få til en storstilt omstilling 
men det krever politisk vilje til å prioritere de 
fornybare bransjene. I Norge finnes det mye 
kompetanse på el-biler, solceller, vindmøller 
og mineralproduksjon. Den kompetansen kan 
forsvinne. Solenergiselskapet REC permitterer,  
el-bilprodusenten Think er konkurs og 
konkurrenten Buddy vurderer å flytte 
produksjonen til utlandet. Samtidig får 
oljeindustrien refundert 78 prosent av 
letekostnadene sine. En kan jo spørre seg hvor 
det har blitt av grønnfargen til den rødgrønne 
regjeringa.

Møtes med begeistring
Rødts plan for ei fornybar framtid møtes 
med begeistring i miljøbevegelsen såvel som i 
fagbevegelsen. 
 – Gjennom Fornybar framtid viser Rødt evne 
til å se sammenhengen mellom de tiltakene 
klimakrisa krever av oss og de mulighetene 
det gir innen nyskapning, teknologiutvikling 
og nye, grønne arbeidsplasser. I dag har vi fått 
høre at regjeringas klimamelding er utsatt nok 
en gang. Jeg håper regjeringa i sitt arbeid med 
klimameldinga blir inspirert av den viljen denne 
planen viser, sier nestleder i Natur og Ungdom, 
Mari Winsents.
 Fagforbundet støtter spesielt opp om Rødts 
ønske om å satse på biogassproduksjon.
 – En satsing på biogass kan vi i Fagforbundet 
stille oss bak, sier Stein Guldbrandsen fra 
arbeidsutvalget i Fagforbundet.
 – Det er mange som ønsker å lage biogass, men 
de er ikke sikre på om de får solgt den. Derfor har 
vi lenge jobbet for at staten skal betale det ekstra 
det koster å kjøpe inn biogassbusser framfor 
vanlige dieselbusser, sier Guldbrandsen.

Rødts plan for ei fornybar framtid kan 
leses på www.rødt.no/fornybar

Lansering: Rødt-leder Turid Thomassen, bystyrerepresentant Ingrid Baltzersen og miljøpolitisk talsperson, Elin Volder Rutle. 
Foto: Brage Aronsen.

Rødt-kandidat: Solbjørg Marjala.
Foto: Magne Hagesæter.

kommuneøkonomi
Sofie Marhaug sofiemarhaug@gmail.com

Solbjørg Marjala er Rødts 
femtekandidat til Bergen bystyre. Hun 
jobber som integreringskonsulent, 
og er opptatt av at Bergen skal bli en 
bedre plass å bo for innbyggere med 
minoritetsbakgrunn.

– For å få til dette må vi styrke retten til bolig og 
arbeid. Folk med minoritetsbakgrunn har ofte 
dårligere og trangere boliger, kommer dårligere ut 
på arbeidsledighetsstatistikken og får lavt betalte 
jobber. I Bergen kommune vil de ikke klare å 
bosette det antall flyktninger de har satt seg som 
mål å bosette. Her kan ventetiden på en kommunal 
bolig være opp til tre år, sier Marjala.
 – Kommunen må aktivt tilby bolig og arbeid 
for flyktninger og innvandrere som bosetter seg i 
Bergen. Arbeid og bolig er helt grunnleggende for 
bli inkludert i lokalsamfunnet. I første omgang 
innebærer dette at kommunen må fordoble 
antall kommunale boliger, slik at den akutte 
boligmangelen blir mulig å håndtere.
 Særlig asylsøkere må inkluderes bedre, mener 
Marjala.
 – Asylsøkere får ikke arbeidstillatelse så lenge 
de ikke har fått innvilget opphold. Ventetiden 
kan være lang. Da blir de sittende isolerte på 
asylmottak av varierende kvalitet, og med 
begrenset mulighet til å bidra i lokalsamfunnet. 
Dette synes jeg er en uakseptabel tilværelse.
 – Rødt mener at asylsøkere skal få 
arbeidstillatelse og rett til bolig etter at de har vært 
i landet i én måned, selv når det ikke er blitt gjort 
vedtak om opphold. Dette er nødvendig for å sikre 
en akseptabel levestandard. Det er også viktig 
for å gjøre hverdagen mer meningsfull, og for å 
inkludere asylsøkerne i arbeidslivet.
 Foruten å sikre retten til arbeid og bolig, 
kan kommunen gjøre flere tiltak for å styrke 
inkluderingen. Marjala nevner som eksempel 
at det er mye man kan gjøre med dagens 
introduksjonsprogram, som gjennomføres av 
Nygård skole.
 – Introduksjonsprogrammet må forbedres. I dag 
er det bare tretti prosent av deltakerne i Bergen 
som er i fullt program. De andre politiske partiene 
kan snakke så mye de vil om integrering, men det 
hjelper ikke så lenge de ikke ønsker å bruke penger 
på det.
 – Det gjelder å skjønne at folk fra andre land 
er ressurser for samfunnet. Deres kunnskaper og 
erfaringer må ivaretas og verdsettes. Derfor må 
deltakerne få bestemme mer av utformingen av 
introduksjonsprogrammet.
 – Det er fortsatt store deler av det norske 
samfunnet som er preget av rasisme. Rødt vil gjøre 
det vi kan for å kjempe mot denne rasismen, og for 
å skape en kommune som ivaretar og setter pris på 
nye innbyggere, avslutter hun optimistisk.

For en raus og 
inkluderende 
kommune
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Offentlig velferd er  
Rødts hovedsak

vårt arbeid - vår velferd
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Dette valget handler om velferden vår 
skal være et offentlig ansvar eller noe 
private aktører får tjene seg rike på. 
Rødt vil ta tilbake velferdstjenestene 
som er privatisert for å sikre skikkelige 
arbeidsvilkår for offentlig ansatte og et 
verdig tilbud for brukerne. 
Bjørnar Moxnes er nestleder i Rødt og 
førstekandidat i Oslo. Som gruppeleder for Rødt i 
Oslo bystyre har han sett virkningene av Høyre/
Frp-byrådets anbudspolitikk på nært hold. Moxnes 
har selv jobbet som pleieassistent på flere sykehjem 
i Oslo og er spesielt opptatt av at eldreomsorgen 
må tas tilbake fra de private, profittmotiverte 
aktørene.  

Frps falske frihet
– Alle som har jobba i omsorgsyrker veit hvor ille 
det føles å ikke ha tid til å gi pleietrengende den 
hjelpen de trenger. Vi veit at når sykehjemmene 
blir privatisert blir de ansatte pressa til å gjøre mer 
for mindre lønn, sier Moxnes.
 – Da jeg var i debatt med Frps eldrebyråd Sylvi 
Listhaug sa hun at dersom ansatte på privatdrevne 
sykehjem ikke er fornøyd med arbeidsbetingelsene 
etter at Adecco og andre private aktører har kutta 
lønningene, pensjonene og bemanninga, så «fins 
det mange andre jobber i det offentlige å søke på». 
Det er reine ord for penga! Fremskrittspartiets 
frihet er altså den enkelte arbeidstakers frihet til å 
velge seg en arbeidsgiver som gir gode betingelser. 
Alle som noen gang har hatt en jobb vet at det 
veldig sjelden er sånn det fungerer. Veldig ofte må 
man ta den jobben man kan få, og det er derfor 
arbeidsliv og ansattes rettigheter er et essensielt 
tema i Rødts politikk.
 – Rødt mener dessuten det er urettferdig 
at kommersielle selskaper skal tjene på at 
pleietrengende eldre, sårbare barnevernsbarn eller 
rusavhengige trenger hjelp. Skattepengene som 
nå havner hos rike aksjonærer i selskaper som 
Attendo og Norlandia, vil vi heller bruke på flere 
varme hender i omsorgen.

Utfordrer Ap
Det er imidlertid ikke bare innafor omsorgsyrkene 
at privatisering og anbudsrunder går utover 
ansattes kår. Moxnes nevner renholdsbransjen 
som et annet eksempel på en bransje der Rødt vil 
rekommunalisere tjenestene.  
 – I Oslo har Høyre/Frp-byrådet gjennom åtte 
år vist at de ikke løfter en finger for å renvaske 
renholdsbransjen. I slutten av juni kom en rapport 

som avslørte at 13 av 14 private renholdsbedrifter 
bryter avtalene de har med Oslo kommune. Null 
overtidsbetaling og opptil 282 timers månedlig 
arbeidstid er blant de groveste overtrampene, 
forteller Moxnes.
 – Den ferske Fafo-rapporten «Til renholdets 
pris» avslører at det har blitt tøffere forhold i 
renholdsbransjen med større innslag av økonomisk 
kriminalitet, menneskehandel og sosial dumping. 
Regjeringa har levert flere viktige tiltak mot sosial 
dumping, men det hjelper lite så lenge kommunene 
setter ut renholdet på anbud.
 – Fafo dokumenterer hvordan det borgerlige 
byrådets privatiseringspolitikk er en drivkraft 
for sosial dumping. De gjennomfører en kynisk 
anbudspolitikk der de ansattes lønns- og 
arbeidsforhold blir salderingsposten. Vi snakker 
her om at hardt arbeidende reinholdere, som i 
utgangspunktet er lavlønte, får enda dårligere 
lønns- og arbeidsvilkår.
 – Rapporten er en knusende dom over Frp og 
Høyres privatiseringspolitikk. Rødt har i årevis 
advart mot at konkurranseutsetting fører til 
sosial dumping. Byrådet har bare vendt det døve 
øret til. De har satt norgesrekord i manglende 
handlekraft mot sosial dumping. Likevel tviholder 
de på prinsippet om at private firmaer skal vaske 
kommunens bygg.
 – Rødt vil ikke bruke renholdsbudsjettet som 
salderingspost. Vi vil renvaske renholdsbransjen 
en gang for alle. Spørsmålet er om vi får med oss 
Arbeiderpartiet på dette. Så langt ser det ut til at 
de holder på prinsippet om at det er private firmaer 
som skal vaske kommunale bygg. Et sterkt Rødt i 
flest mulig kommunestyrer er den beste garantien 
for å få rydda opp i sosial dumping, avslutter 
Moxnes.

Omsorg: Rødt vil bruke pengene som i dag går til private aksjonærer på flere varmer hender i omsorgen. Foto: YAY Micro.

For en offentlig velferd: Rødt-leder Turid Thomassen. 
Foto: Brage Aronsen.

Rødt-kandidat: Bjørnar Moxnes. Foto: Kenneth S. Myklebust.

valG
Brage Aronsen brage@roedt.no

Meningsmålinger viser at Rødt kan 
havne på vippen i en rekke kommuner. 
Det en situasjon lokallavdelingene er 
forberedt på. Rødts lokallag stiller ett 
felles krav for samarbeid med andre 
partier etter valget: Velferden skal 
være offentlig.

– Rødt stiller til valg med mål om å utøve mest 
mulig innflytelse lokalt. Vi blir gjerne med på 
samarbeid på tvers av tradisjonelle skiller, så lenge 
vi får gjennomslag for vår politikk. Vi er imidlertid 
ikke villige til å selge ut våre viktigste saker for å 
oppnå posisjoner. Ved dette valget er det forsvaret 
av velferdsstaten som er vår hovedprioritet, sier 
Rødt-leder Turid Thomassen.
 – Rødts landsstyre i juni vedtok at våre 
lokalavdelinger skal stille et ultimatum før vi 
inngår forpliktende samarbeid med andre partier 
etter valget. Kravet om offentlig velferd gjelder 
altså for alle Rødts folkevalgte. Dette betyr 
selvfølgelig ikke at vi utelater å fremme andre 
viktige krav, både før og etter valget. Vi kan være 
med på å diskutere mye. Et brudd på kravet om 
offentlig velferd vil derimot utelukke forhandlinger 
for vår del. Vi går til valg for å drive politikk, ikke 
butikk.
 – Vi har sett konsekvensene av anbudspolitikken 
ved de Adecco-drevne sykehjemmene og i 
renovasjonsselskapene RenoNorden og Ragn-Sells. 
Brudd på Arbeidsmiljøloven og lønnskutt er helt 
gjennomgående.
 – Når private aktører får overta driften av 
velferdstjenestene, forsvinner den folkevalgte 
styringa og kommersielle aktører får mer makt. 
Valgresultatene og den daglige politiske kampen 
får dermed mindre å si. Når det offentlige 
ikke utfører velferdstjenestene blir det også 
vanskeligere å kontrollere dem. For å kunne ta 
ut profitt må man gjøre grep som går utover 
ansattes arbeidsvilkår. De ansatte får lavere lønn, 
pensjonsordningene uthules og Arbeidsmiljøloven 
blir brutt. Kvaliteten på velferden blir dårligere, og 
skattepenger flyttes over i private lommer.
 – Vi har to konkrete krav vi vil reise lokalt. Det 
ene er ingen privatisering og konkurranseutsetting 
av kommunale tjenester. Det andre er å 
ta  privatiserte tjenester tilbake. Kommunal 
virksomhet, som er privatisert eller organisert 
som foretak eller aksjeselskap med inntjening som 
mål, skal tilbakeføres til vanlig offentlig drift, sier 
Thomassen.
 – En stemme til Rødt er en stemme mot 
privatisering av velferdstjenestene og brutalisering 
av arbeidslivet, avslutter Rødt-lederen.

Felles krav om 
offentlig velferd



– Rødt er det eneste partiet som er 
konsekvent mot norsk deltakelse i 
USAs angrepskriger. Vi ønsker å bygge 
solidariske lokalsamfunn som bidrar til 
fred og forsoning uten å delta i krig og 
okkupasjon.

– Skal Norge leve opp til merkelappen fredsnasjon 
må bruke vår stemme internasjonalt til å tale for 
demokratiske løsninger, diplomati og forsoning. 
Vi kan ikke delta i folkerettsstridige okkupasjoner 
eller operasjoner i strid med FN-paktens føringer. 
Dette har dessverre vært tilfelle både i Afghanistan 
og Libya, sier Reza Rezaee. Han er leder i 
Fredsinitiativet og Rødts ordførerkandidat i Oslo.
 – Okkupasjonen av Afghanistan har ødelagt 
det fattige landet. Resultatet etter mer enn ti års 
krig er dårligere levestandard for befolkninga, 
mer helseproblemer, økt fattigdom og eksplosjon i 
opiumsproduksjonen. Volden ser bare ut til å øke. 
Det har lenge vært tydelig at okkupasjonen ikke 
kan skape fred eller stabilitet. Det er på høy tid at 
regjeringa avslutter vårt bidrag til denne mislykka 
krigsoperasjonen, henter soldatene hjem og i stedet 
bidrar til en reell utvikling av landet basert på 
afghanernes egne premisser, sier Rezaee.
 – Norge trenger flere folkevalgte som er i 

opposisjon til USA og NATOs angrepskrigsstrategi. 
Vi trenger lokalsamfunn som er bevisst på Norges 
rolle i verden. Det er mange måter å bidra på, også 
for kommunene, som ikke handler om å sende 
bomber og soldater. Rødt går inn for at norske byer 
skal samarbeide med lokalsamfunn i Afghanistan. 
Slik kan vi bidra til gjenoppbyggingen av 
Afghanistan uten å være en del av den ulovlige 
okkupasjonen. Det er dette Rødt kaller 
solidaritetskommunen.

Brage Aronsen brage@roedt.no

– Ikke glem tamilene
– Over to år etter den blodige krigen 
mot tamilene er mange av problemene 
på Sri Lanka fortsatt uløst. Norge har 
som tidligere fredsmekler et særlig 
ansvar for å arbeide for en rettferdig 
løsning for tamilene i kjølvannet av 
krigen, mener Rødts førstekandidat i 
Oslo, Bjørnar Moxnes.

– Problemet er at Norges regjering knapt løfter 
en finger for å hjelpe tamilene. Vi vil presse 
regjeringa til å jobbe for at alle tamilene slippes 
ut av interneringsleirene, at kolonialiseringa av 
tamilske områder tar slutt, og at det gjennomføres 
en uavhengig granskning av krigsforbrytelser 
under krigen.
 Moxnes sitter i Landsrådet for norske eelam-
tamiler som eneste uten tamilsk bakgrunn, og er 
spesielt opptatt av at mulige krigsforbrytelser på 
Sri Lanka får et rettslig etterspill.
 – Er det én lærdom vi kan hente fra kampen 
mot apartheid i Sør-Afrika, så er det at vi ikke får 
forsoning uten rettferdighet. Først når de skyldige 
stilles for retten og får sin dom, legges grunnlaget 
for fred og forsoning. Derfor er det så viktig at 
det internasjonale samfunnet gransker anklagene 
mot Sri Lankas regjering om krigsforbrytelser og 

forbrytelser mot menneskeheten. Det handler om 
oppreisning og verdighet for titusener av uskyldige 
ofre.
 – Over hele Norge bor det mange tamiler som 
mista slektninger og venner i krigen. Minst 40.000 
tamiler ble drept de siste ukene av krigen. Det 
tilsvarer innbyggertallet i en by som Arendal 
eller Tønsberg. Rødt har ikke glemt de grufulle 
hendelsene og vil fortsette arbeidet for tamilenes 
sak også i åra som kommer, avslutter Moxnes.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Tamilvenn: Bjørnar Moxnes. Foto: Ingar Haug Steinholt.

Sykehus: Butikk eller velferdstjeneste? Foto: Wikipedia.

Rødt-leder: Turid Thomassen. Foto: Kenneth S. Myklebust.

Trenger støtte: Norske tamiler demonstrerer i Oslo. Foto: Brage Aronsen.

Klager inn henleggelse 
til Riksadvokaten

 Rødt arbeider med alternativer til dagens 
helseforetaksmodell. Velferdspolitisk utvalg 
går inn for at den bedriftsøkonomiske 
foretaksmodellen avvikles til fordel for en modell 
der sykehusene underlegges folkevalgt styring og 
demokratis kontroll. Finansieringsmodellen må 
være rammebasert, og fordelinga av midlene må 
skje på grunnlag av en nasjonal helseplan med 
politisk vedtatte planer om sykehusstruktur og 
funksjonsfordeling.
 Rødt mener sykehusene igjen må bli en del av 
offentlig forvaltning. Bare slik kan en bekjempe 
et skille mellom bestiller og leverandører av 
spesialisthelsetjenestene og for utviklinga av 
flere private sykehus og mer markedsbasert 
tjenesteproduksjon.
 Utvalget går også inn for at dagens lov om 
helseforetak må erstattes med en ny lov som 
slår fast at pasienten skal være i sentrum for 
sykehusdriften og som sikrer alle rett til gratis 
sykehusbehandlingen.
 Du kan lese mer om Rødts alternativ til dagens 
sykehusregime i siste nummer av tidsskriftet 
Rødt! eller på marxisme.no.  

Brage Aronsen brage@roedt.no

5. november 2010 anmeldte Rødt flere tidligere 
politimenn for spionasje på oppdrag fra den 
amerikanske ambassaden. Nå er anmeldelsen 
henlagt av Statsadvokaten. Rødt-leder Turid 
Thomassen har klaget inn henleggelsen for 
Riksadvokatens og bedt om at saken vurderes på 
nytt.
 – I henleggelsen er det ikke begrunnet hvorfor 
Straffelovens § 91 A ikke er brutt, utover generelle 
vendinger som at det bare dreide seg om «passiv 
observasjonstjeneste», at sensitiv informasjon 
ikke er gitt videre og at «informasjonen ikke er 
oppfattet som kontroversiell». Dette er syltynt, 
og ser ut til å være basert på de anmeldtes 
egne vitnesbyrd om hva som har skjedd, sier 
Thomassen.
 – Det er tydelig at norske myndigheter er villige 
til å gå langt for å unngå kritikk av USA når de tar 
seg til rette på norsk jord, mener partilederen.
 – Norsk etterretningstjeneste skal primært være 
et instrument for å verne norsk suverenitet og 
sikkerhet, inkludert norske borgeres rettigheter. 
Denne saken har vært et eksempel på det 
motsatte. Nå må vi forhindre at det skjer igjen, sier 
Thomassen.

Mari Eifring mari@roedt.no

Solidariske kommuner 
for fred

Rødt-kandidat: Reza Rezaee. 
Foto: Anja Rolland.

Rødt går inn for ny 
sykehusmodell

6 Nr. 7  2011



7Nr. 7  2011

Lekser: Nyere forskning viser at elevene ikke lærer mer med lekser. Foto: YAY Micro. rød unGdom
Ola Innset ola@roedt.no

– Selv SV er for nasjonale prøver og 
drilling av elever, sier leder i Rød 
Ungdom, Iver Aastebøl. Han mener det 
er på tide at alle partiene tar et oppgjør 
med Høyre-skolen.

– Allerede i 2004, da de nasjonale prøvene ble 
innført, advarte Rød Ungdom mot at det prøvene 
ville føre til «teach to test», altså at alt for mye 
tid blir brukt på drilling til prøvene. Vi advarte 
også mot at det legger opp til juks. Den siste tidas 
skoleskandale i Oslo har vist at vi fikk rett, sier 
RU-lederen til Rødt Nytt.
 Magnus E. Marsdals nye bok Kunnskapsbløffen 
har avslørt omfattende juks på de nasjonale 
prøvene i Oslo-skolen. Boka viser også hvordan 
Høyres modellskole i Oslo, drives som en bedrift 
hvor bunnlinja er testrestultatene, og alle andre 
mål for skolen blir lagt til side. Lærerne instrueres 
fra skoleledelsen i å drille elevene i de spørsmålene 
som kommer på prøvene, og svake elever blir 
oppfordret av lærerne til å holde seg hjemme på 
prøvedagen.
 – I Oslo viser Høyre-skolen virkelig sitt sanne 
ansikt. Oslo-skolen leverer gode testresultater, 
men når man ser bak den blankpussede fasaden 
og rektorene med egne PR-rådgivere, viser det seg 
at elevene i Oslo faktisk lærer mye mindre enn de 
gjorde før, sier Aastebøl.
 – Problemet er også at det ikke bare er Høyre 
som har gått inn for målemani i skolen. Til og med 
SV er for de nasjonale prøvene, det er bare Rødt 
som er i mot. De store partiene er alt for enige 
om skolepolitikken, og den rødgrønne regjeringa 
viderefører «kunnskapsløftet» fra Høyres Kristin 
Clemet, sier Aastebøl.
 Han mener at Marsdals avsløringer er viktige, 
men er redd for at de ikke vil føre til noen endring i 
norsk skolepolitikk:
 – Selv om politikerne liker å framstå som 
om de er veldig uenige, så går det egentlig mer 
på gradering av høyreskole med testing og 
bedriftsøkonomi, enn på hvorvidt man er i mot det 
eller ikke, sier han.
 – Rødt går til valg på å sikre gode økonomiske 
rammer for skolen. I stedet for å overlesse allerede 
overarbeida lærere med nye vedtak de ikke har 
ressurser til å følge opp, vil vi gi lærerne tid, tillit 
og trygghet til å gjøre jobben sin. På den måten 
trenger vi ikke de nasjonale prøvene fordi lærerne 
har tid til å se hver enkelt elev, og fordi de selv 
kan bruke de kartleggingsverktøyene de mener er 
nyttige, når de mener at de er det.

rød unGdom
Brage Aronsen brage@roedt.no

En av hovedsakene til Rød Ungdom 
dette valget er leksefri skole. 
Formannsskapet i Tromsø har, etter 
forslag fra Rødt, vedtatt å gjennomføre 
forsøk med leksefri skole. Skolepolitisk 
ansvarlig i Rød Ungdom, Mikkel Øgrim 
Haugen, jubler over vedtaket og mener 
det er grunnlag for å få gjennom 
tilsvarende forsøk mange andre steder 
i landet.

– Vi er veldig fornøyd med at det ser ut til at vi 
får gjennomslag for en av våre hovedsaker, og det 
atpåtil før valget. Det viser at Unge Høyre-guttene 
som hevder leksefri skole er umulig tar feil, sier 
Øgrim Haugen.

Karakterer går i arv
Det var den populære Rødt-politikeren Jens 
Ingvald Olsen som i formannskapet i Tromsø 
foreslo at det skal settes i verk forsøksprosjekt 
med leksefri skole. Han argumenterte med at også 
elevene har rett til fritid og at norsk ungdom har 
svært ulike forutsetninger hjemme for å jobbe med 
leksene.
 – På skolen blir du fortalt at du må gjøre leksene 
dine for å lære, men nyere forskning viser at dette 
ikke stemmer. For noen er lekser snarere tvert i 
mot ødeleggende. Ungdom som har foreldre med 
lav utdanning får ofte ikke hjelpen de trenger 
hjemme og taper på å måtte gjøre skolearbeid 
utafor skolen. Dette gjør at karakterer går i arv og 
er med på å sementere klasseskillene i Norge, sier 
Øgrim Haugen.  
 – Opplæringslova § 1,3 sier at elevene skal sikres 
en tilpassa opplæring. Lekser er et eksempel på 
det motsatte. De skyver ansvaret til skolen over på 
enkelteleven og foreldrene.
 – Tall Statistisk Sentralbyrå presenterte tidligere 
i år viser at elevene med høyt utdannede foreldre 
ikke bare gjør det bedre på skolen, men at de også 
oftere hever seg fra 5. til 8. klassetrinn. Halvparten 

av elevene med høyt utdannede foreldre som 
skåret lavest på engelskprøven på 5. trinn, havner 
på et middels eller høyt nivå på engelskprøven i 
åttende. Det samme er tilfelle for en tredjedel av 
elever med foreldre uten høyere utdanning.

Læring viktigere enn rangering
– Rødt vil at undervisningen på skolen, ikke hvilke 
foreldre du har, skal avgjøre hvor godt du lærer. 
Vi mener skolearbeid passer best på skolen. Det er 
skolen og ikke foreldrene som skal ha ansvar for 
unges læring.  
 – Vi er dessuten opptatt av å heve kvaliteten 
på undervisningen, så leksene blir overflødige. 
Da trenger vi flere lærere som får bruke tida si på 
undervisning, i motsetning til dagens skolehverdag 
der alt for mye tid går med til testing og rangering.
 – I dag oppgir fire av ti lærere at de ikke har 
nok tid til å gjøre jobben sin skikkelig. Da blir det 
umulig å sørge for gode undervisningsopplegg, 
uansett hvor godt utdannet du er. Derfor må 
vi ha nok lærere, og kutte i standardtester og 
papirarbeid, så lærerne får tid til å fokusere på å 
heve kvaliteten på selve undervisningen.  
 – Det viktige vedtaket Rødt har fått gjennom 
i Tromsø er et steg i retning av en bedre og mer 
rettferdig skole. Representanter fra både SV, Ap, 
Senterpartiet og Frp stemte for forslaget. Dette 
viser at det bør være grunnlag for å få til forsøk 
med leksefri skole mange flere steder i landet.

Ikke bare Høyre 
som vil ha 
høyreskole

Tromsø prøver ut 
leksefri skole

RU-leder: Iver Aastebøl. Foto: Anja Rolland.

For leksefri: Mikkel Øgrim Haugen. 
Foto: Stian Nicolajsen.

skole

skole



Ved valget 2011 går Rødt til valg på en styrking av 
velferdsstaten, trygging av arbeidslivet og et fullgodt 
lokalt helsetilbud. Skal vi vinne kampen om velferdsstaten 
trenger vi deg. Bli medlem og stem Rødt 12. september. 
- Turid Thomassen, leder i Rødt

Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50
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valGkamp
Fredrik V.Sand fredrik@roedt.no

Rødt stiller lister i alle fylker og i flere 
kommuner enn ved forrige kommunevalg. 
Valgkampansvarlig Marie Sneve 
Martinussen forteller om lovende lokale 
målinger og spennende politiske situasjoner 
rundt i landet.

– Rødt har over fem prosent og har mulighet til å ta 
vårt fjerde mandat fra Høyre i følge den siste og største 
meningsmålingen for Oslo i denne valgkampen
 Tidligere SV-nestleder Rune Slagstad skreiv i 
Klassekampen i slutten av august at han ikke ville gi sin 
stemme til det partiet han var med å stifte i 1975, men vil 
stemme Rødt i årets Oslo-valg.
 – Dette er et viktig signal. Det er veldig dumt hvis 
misfornøyde SV-velgere går til Arbeiderpartiet, for det 
vil ikke føre til en mer radikal politikk. I Bergen får Rødt 
4,6 og 4,1 prosent på de sist lokale målingene og er større 
enn SV, forteller Sneve Martinussen.

Står mellom Rødt og KrF/Venstre
– I Trondheim beholder man det ikke-borgerlige 
flertallet på siste måling, med Rødt på vippen. Med 
Arbeiderpartiet og LO på frierferd til KrF og et lokalt 
Senterparti som heller vil samarbeide med Venstre og 
KrF blir det ekstra viktig med et sterkt Rødt for å sikre 
offentlig velferd, sier Rødts valgkampansvarlig.
 Det er ikke bare i byene det er viktig å stemme Rødt i 
valgkampen.
 – Vi stiller 100 lokale lister i år. Det betyr at det er en 
god sjanse for at du kan stemme på Rødt i din kommune. 
I Verdal er vi bare 11 stemmer unna å komme inn i 
kommunestyret og i Narvik mangler vi 38 stemmer for 
å ta et andremandat i følge de siste lokale målingene. I 
tillegg til kan alle stemme på oss i fylkestingsvalget, også 
de stedene vi ikke stiller kommuneliste
 Sneve Martinussen minner om at studenter og andre 
kan stemme på Rødt der de kommer fra.
 – Fram til 9. september kan du forhåndsstemme 
over hele landet slik at du kan være med å påvirke i din 
hjemkommune. Rødt kan gjøre en viktig forskjell der 
du bor. Vi trenger bare din stemme, avslutter Sneve 
Martinussen.

– Vi trenger 
din stemme!

I valgkampmodus: Marie Sneve Martinusen. Foto: Brage Aronsen.

Det er Rødt enig i. Derfor vil vi ta velferden 
tilbake fra useriøse kommersielle aktører 
som Adecco og Norlandia.

Hvis jeg fikk bestemme, ville 
kommunen satset på kvalitet i 
stedet for å legge ut 
velferdstjenester på anbud.
– Frøydis, sykepleier
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