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PRIVATISERING
Magne Hagesæter magne@roedt.no

I Odda har Raudt inngått eit valteknisk 
samarbeid med Høgre, Venstre, Nye 
Odda og Senterpartiet, der Raudt har 
fått gjennomslag for at kommunen 
ikkje skal utgreie eller gjennomføre 
konkurranseutsetting av kommunale 
tenester i valperioden.

– Dette vil vere langt betre for Odda-politikken 
enn ei fortsetting av Ap-arrogansen som 
har fått prege Odda i alt for mange år, seier 
kommunestyrerepresentant for Raudt Terje 

Kollbotn. 
 Lokallaget har nyleg lagt lagt fram ti-
punktsdokumentet En sunn politisk kultur i 
Odda kommune! med forslag til korleis Odda-
politikken kan få eit betre debattklima. Der vert 
det lagt vekt på at alle folkevalgte skal ha en saklig 
og ryddig debattstil og unngå alle former for 
mistenkeliggjeing og personangrep. 
 – Gard Folkvord og Ap har ikkje representert 
ein sunn politisk kultur. Dei nytta valkampen til å 
gå til åtak på andre parti, ikkje minst Raudt, seier 
Kollbotn.
 – Raudt har hatt som ei av våre hovedsaker 
å få stoppe alle former for privatisering i Odda 
kommune. Vi var diverre det einaste partiet i Odda 
som hadde programfesta dette i lokalprogrammet. 
I felleserklæringa vi er med på heiter det: «Det 
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LEDER  
Statsbudsjettet som ligger på bordet legger 
opp til at mange lokalpolitikere må finne fram 
sparekniven når kommunestyrene nå samles 
til budsjettbehandling. Kommunene står for 
nærmere 70 % av velferdstjenestene her i 
landet. Kommuneøkonomien er derfor helt 
avgjørende for velferden vår. De siste ti åra har 
kommunenes gjeld gått til himmels. Gjelden er 
firedobla fra 40 milliarder i 2002, til nesten 170 
milliarder kroner i 2011. Samtidig ber regjeringa 
kommunene om å øke sosialhjelpen, fylle 
bassengene, bygge ut barnehager og ansette 
flere lærere. Kommunene får ingen reell vekst i 
frie inntekter neste år. Veksten på 3,75 milliarder 
spises opp av økte kostnader som følge av 
befolkningsvekst og økte pensjonskostnader. 
Dette regnestykket går rett og slett ikke opp.

Underfinansieringa av kommunene skyldes 
ikke ressursmangel i samfunnet, men at 
regjeringa prioriterer privat velstand framfor 
offentlig velferd. Regjeringa legger nå opp til 
at privat konsum skal vokse rundt 2,7 ganger 
mer enn offentlig konsum neste år. Veksten 
i privat konsum viser at det fins rom for mer 
velferd i kommunene, men regjeringa tviholder 
dessverre på Høyres skattenivå fra 2004. 
Konsekvensen blir mer penger til kjøpesentre 
og mindre penger til eldresentre i 2012.

Krigsinnsatsen trappes opp fra Norges 
side, i en periode hvor flere NATO-land er 
i ferd med å trekke ut styrkene sine. Det 
stilles drøyt 1,2 milliarder til disposisjon for 
ISAF-operasjonen, og dette fører til ekstra 
utgifter når Norge skal bidra sterkere med 
å bistå den afghanske hæren og politiet. 
Rød Ungdom møtte finansminister Sigbjørn 
Johnsen den morgenen han skulle legge fram 
statsbudsjettet og overleverte en sjekk for å 
flytte penger fra krigskonto til velferdskonto. 
Budskapet var at nå må Norge hente soldatene 
hjem, og bruke penger på velferd i Norge 
og bistand i Afghanistan. I etterkant har 
forsvarsminister Grete Faremo varslet at Norge 
må være forberedt på å ta mer av regninga og 
oppgavene i NATO i årene som kommer, på 
grunn av budsjettkutt i USA og Europa.

Statsbudsjettet viser hvorfor Rødt 
trengs på Stortinget. Vi må nulle ut 
bevilgningene til en mislykka krig og vi må 
styrke kommuneøkonomien for å sikre de 
fellesskaplige velferdstjenestene. Nå er det 
på tide med et kommune-opprør for økte 
bevilgninger til velferd.

Statsbudsjettet

Stansa 
privatisering i Odda

Norsk solindustri 

må reddes
Grønn energi: Norsk kompetanse på solenergi står i fare for å gå tapt. Foto: YAY Micro.

KLIMA OG NÆRING
Brage Aronsen brage@roedt.no

Solenergiselskapet REC sliter og de 
ansatte er rammet av permitteringer 
og trussel om nedleggelse. Ved 
en nedleggelse vil ikke bare 
arbeidsplasser gå tapt, men også 
viktig kompetanse på fornybar 
energiproduksjon.

REC er en av verdens fremste leverandører av 
superrent silisium. Dessuten har selskapet sikret 
seg flere teknologiske eneretter på produksjon 
av silisium og wafere. Men et marked i endring 
har skapt store problemer for selskapet. Med de 
innleide er det rundt 850 ansatte ved REC. Hvis 
en også regner med Sic, som lager skjærevæska 
til waferne, er det rundt 1000 ansatte i 
solenergiproduksjonen på Herøya. Av disse er 350 
for tida permitterte.
 – Worst case scenario er at all produksjon 
i Norge blir lagt ned. Det beste ville være hvis 
nye eiere kommer inn og vil drive videre, sier 
hovedtillitsvalgt Hans Ødegård i IndustriEnergi 
Wafer Herøya til Rødt Nytt.

 – Det vi opplever er en klassisk 
overproduksjonskrise. Det har vært stor profitt 
i denne sektoren, rundt 40%, og en økning av 
markedet med 70 - 100% i året. Grunnen til den 
store veksten er at Tyskland, Italia, Spania og 
andre har subsidiert strømmen fra solcellene for 
å hjelpe fram miljøvennlig energiproduksjon. På 
grunn av krisa har disse subsidiene blitt kraftig 
redusert, veksten i markedet har dermed gått ned, 
mens veksten i produksjonen har holdt fram på 
grunn av den store profitten som var i bransjen, 
forklarer Ødegård.

To fabrikker redda
RECs styremøte i begynnelsen av september 
vedtok å legge ned to av fabrikkene. Også de 
ansattes representanter støttet vedtaket.
 – Vedtaket på styremøtet var enstemmig. 
Det betyr at også de ansattes representanter 
stemte for. Det krever en forklaring. Vi ansatte-
representantene hadde diskutert saken på forhånd. 
Ledelsen i konsernet innstilte på å legge ned 
fabrikk 1 og 2 på Herøya, multi i Glomfjord og 
fabrikken i Narvik. Dette er de fabrikkene som var 
midlertidig stoppet og de ansatte permittert. Vi 
mente at det var for tidlig å legge ned nå, eierene 
burde ha mer is i magen og se situasjonen an. 
Vi var innstilt på å prøve å få et vedtak om at 

Turid Thomassen
turid.thomassen@roedt.no
leder i Rødt
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– Høyre vil kutte til sammen 100 millioner 
kroner i bydelsbudsjettene til neste år, det er 
risikosport, sier bystyrerepresentant for Rødt i 
Oslo, Bjørnar Moxnes, til dittOslo.no.
 – I tillegg blir det mindre penger til 
barnevernet. Dette går bare ikke, spesielt når 
vi vet at hvert tredje barn i Bydel Gamle Oslo 
lever under fattigdomsgrensen, sier Moxnes.

– Dette er 
slakteri

OSLO:

Frykter 
kaldere 
samfunn

NORDLAND:

Rødt Bodøs Svein Olsen frykter en kaldere 
integreringspolitikk etter at FrP har tatt makta i 
de tre største byene i Nordland.
 – Jeg frykter jo at vi får et kaldere samfunn 
enn vi har i dag, og et mindre inkluderende 
samfunn, sier Olsen til NRK Nordland.

Advarer mot 
parlament-
arisme

MOSS:

Flere politikere kommer til å bli heltidsansatte 
ved en omlegging til parlamentarisme i Moss 
kommune, mener Rødt-rerepresentant Eirik 
Tveiten.
 – Enkeltpersoner vil sitte med mye 
større makt, enn hva som i dag er tilfellet. 
Heltidspolitikerne vil i større grad styre den 
daglige driften av kommunen vår. Jeg stiller 
meg spørsmålet om det var dette folk i Moss 
ville da de gikk til valgurnene, sier Tveiten til 
Moss Avis.

For høye 
politiker-
lønninger

HARSTAD:

Kirsten Evjen i Rødt Harstad reagerer sterkt 
på at byens ledende politikere har bevilget seg 
selv kraftige lønnshopp. 
 Ordfører Bremnes får 127.000 kroner 
mer i årlig godtgjørelse enn sin forgjenger. 
Dette utløser automatisk ei betydelig økning 
i utbetalingene til 10-12 andre folkevalgte. 
Evjen mener ordførerens godtgjørelse på 
826.000 burde reduseres med en tredel, altså 
til i underkant av 600.000, i følge Harstad 
Tidende.

må reddes
vurdering av nedleggelse ble utsatt til over nyttår. 
Dersom vi ikke fikk flertall for det ville vi stemme 
mot innstillingen. 
 – Vi argumenterte for en utsettelse. De 
permitterte er permittert og koster ikke bedriften 
noe. De aksjonærvalgte representantene 
argumenterte for å legge ned alt i Norge med 
en gang. Vi skjønte at her kunne alt ryke, hadde 
et særmøte og foreslo at styret gikk samla inn 
for konsernledelsens innstilling. Det fikk vi og 
dermed ble fabrikkene som er i gang redda, i alle 
fall foreløpig. Det er grunnen til at de ansatte 
stemte for nedlegging, vi torde ikke å ta sjansen på 
en avstemming og risikere at alt ble nedlagt, sier 
Ødegård.
 – En nedleggelse av REC betyr at Norges 
bidrag til produksjonen av miljøvennlig energi 
blir redusert, mens olje og gass øker. Solcellene 
blir nå i stedet produsert i utlandet, med kull- 
og oljekraft som basis for produksjonen. Norsk 
miljøkompetanse forsvinner. 

Vil ha regjeringa på banen
– Regjeringa burde stimulert til bruk av solceller i 
Norge, for eksempel gjennom et fond til å plassere 
solceller på offentlige bygg. Staten burde også gått 
inn på eiersida for å sikre at fabrikkene eksisterer 
fram til markedet bedrer seg, sier Ødegård. Han 

får støtte fra Rødt-leder Turid Thomassen.
 – Norge er i dag på verdenstoppen når det 
kommer til kompetanse på solindustri. Dette er 
noe vi har brukt årevis på å bygge opp. Nå som 
Stein Erik Hagen og Orkla på eiersiden ikke 
har lyttet til de tillitsvalgte må vi ta i bruk den 
politiske verktøykassa for å unngå at dette rives 
ned igjen, sier Thomassen.
 – Rødt vil ha en mer aktiv klima- og 
næringspolitikk. Vi trenger noe å leve av etter olja, 
og vi trenger energi. Det gjør solindustrien viktig. 
Potensialet for solenergi vil vokse de neste årene og 
bør være et naturlig satsingsområde.
 – Dette er avgjørende arbeidsplasser og 
bedrifter for lokalsamfunnene de er plassert i. Det 
er ikke bare ansatte i REC som blir ramma ved 
en eventuell nedleggelse, men alle leverandører 
av varer og tjenester til fabrikken – med de 
ringvirkningene det vil ha for øvrig varehandel og 
lokalsamfunn. Min utfordring til statsministeren 
er «practice what you preach». Stoltenberg må 
si ja til fortsatt REC-aktivitet på Herøya og 
i Glomfjord og Narvik. Hvis ikke regjeringa 
griper inn for å sikre RECs framtid vil dette 
ende opp som en troika av dårlig klimapolitikk, 
fraværende næringspolitikk og oppskrytt 
sysselsettingspolitikk, avslutter Rødt-lederen.

er ikkje er aktuelt å utgreie eller gjennomføre 
konkurranseutsetting (privatisering) av 
kommunale tenester i Odda kommune i valbolken 
2011-2015», seier Raudt-politikeren stolt.
 – Vi skal berre samarbeide om saker vi er 
einige om og forpliktar oss ikkje til noko meir 
enn det. I den vippeposisjonen vi no er i kan vi 
få gjennomslag for mange av våre saker, seier 
Kollbotn.
 Opphavleg gjekk Raudt med på å stø valet 
av Høgre sin ordførar John Opdal, mot Ap 
sin sittande ordførar Gard Folkvord. På eit 
medlemsmøte 13. oktober gjorde Raudt Odda om 
på den delen av avtalen og går no inn for Terje 
Kollbotn som ordførar i staden for Opdal. 
– Vi fråvik avtalen på eitt punkt - ordføraren, seier 
han. Om Kollbotn ikkje vert vald i første omgang, 
vil Raudt-representantane deretter røyste blankt 
og Opda vill bli vald.
 – Det er no opp til Ap. Vil dei ha ein sosialistisk 
ordførar må dei stemme for meg. Ap kan dermed 
ikkje kritisere oss for å ha sett inn ein Høgre-
ordførar i Odda, seier Kollbotn. 
 Valresultatet i haust gav tilbakegang for både 
Raudt og Arbeiderpartiet i Odda. I tillegg er Raudt 
no i ein vippeposisjon. 

 – Dette er ein ny og utfordrande situasjon 
for oss, seier Kollbotn, som grunngjer kvifor 
det var særskilt viktig å ha eit medlemsmøte i 
ryggen før den endelege avgjerdsla. I Raudt står 
medlemsdemokratiet sterkt, avsluttar Kollbotn.

Kommunestyrerepresentant: Terje Kolbotn. Foto: Raudt 
Hordaland.

Travel mann: 
Hovedtillitsvalgt ved REC 
Herøya, Hans Ødegård. 
Foto: Magne Hagesæter.
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ASYLPOLITIKK
Mari Eifring mari@roedt.no

En snøball har begynt å rulle etter at 
Trondheim bystyre i september vedtok 
at papirløse asylsøkere bør få rett til 
å arbeide mens de er i Norge. Siden 
da har bystyrene i både Stavanger 
og Bergen gjort lignende vedtak og 
oppfordrer regjeringen til å legge om 
asylpolitikken.

Bystyrerepresentant for Rødt Trondheim, Astri 
Holm jubler over utviklingen og håper flere 
kommuner følger trenden og legger sterkere press 
på regjeringen. 
 – Det er fantastisk det som skjer nå, 
snøballeffekten er i gang, det var akkurat det vi 
hadde håpet på! 
 Holm er entusiastisk over den påbegynte bølgen 
av bystyrevedtak for papirløses rettigheter. Hun 
forteller at vedtaket som først kom på plass i 
Trondheim er resultatet av manges arbeid over 
lengre tid. 
 – Rødt tok initiativet til en interpellasjon om 
papirløses rettigheter før sommeren. Etter å ha 
vært med på møter med asylsøkerorganisasjoner 
og iranere som slo opp telt i Trondheim, skrev vi 
en interpellasjon til bystyret om de papirløses 
situasjon, sier Holm. 
 – I utgangspunktet ønsket vi å ha med flere 
rettigheter som rett til helsehjelp, sosialhjelp, og 
at mennesker som har vært i dette i landet i opp 
til fem år må få oppholdstillatelse, sier Holm. Da 
forslaget kom opp i bystyret i september var både 
SV og Miljøpartiet De Grønne med på et slikt 
forslag, men det var ikke nok til å få flertall. Et nytt 
forslag som begrenset seg til at papirløse skulle 
få arbeidstillatelse fikk Arbeiderpartiet, KrF og 
Venstre med, og sørget for at forslaget ble vedtatt 
med 60 stemmer mot stemmene fra Høyre og Frp. 

Handler om menneskerettigheter
Holm mener saken rundt de papirløses rettigheter 
er en av de viktigste sakene å jobbe med dersom 
Norge skal sikre menneskerettigheter i praksis. 
– Det er snakk om en stor gruppe mennesker. Vi 
har jo ikke full oversikt, men vi kan anta at det er 

rundt 15 000 papirløse i Norge, bare i Trondheim 
mellom fire og fem hundre. Av disse har kanskje 70 
til 80 prosent vært her i over tre år, enkelte i opptil 
17 år. Det er i mange tilfeller snakk om mennesker 
som allerede er godt integrert, som snakker 
språket og som tidligere har jobbet her. Dette er 
mennesker vi har bruk for.
 – Vi må heller ikke glemme at mange av disse er 
mennesker som ikke våger å dra hjem på grunn av 
redselen for å bli drept eller torturert. Asylsøkere 
fra land som Irak og Eritrea kan heller ikke bli 
sendt hjem siden Norge ikke har noen returavtale 
med disse landene. Regjeringen tar ikke ansvar for 
disse, det er rett og slett en skam.
 Holm peker på at Norge gjennom EØS-avtalen 
som skal sikre fri flyt av arbeidskraft, allerede har 
gitt arbeidstillatelse til rundt 140 000 mennesker. 
I et slikt perspektiv blir det vanskelig å forstå 
hvorfor man ikke kan gi arbeidstillatelse til 
papirløse mener Rødt-politikeren. Hun håper den 
politiske debatten vil endre seg etter hvert som 
flere kommunestyrer fatter lignende vedtak som 
det man har gjort i Trondheim 
 – Det viktigste med vedtaket er at det er politisk 
signal om at regjeringa nå må gjøre endringer for å 
få på plass en mer human politikk for de papirløse, 
sier Holm.

Ressurser, ikke problemer
Nestleder i Rødt, Ana Taylor López mener 
vedtakene som er blitt gjort i Trondheim, Bergen 
og Stavanger er en demonstrasjon mot den 
manglende forståelsen fra sentrale myndigheter 
for de papirløses situasjon. Nestlederen peker på 
at endringene i utlendingsloven som trådte i kraft 
i 2012, i tillegg til endringer i regler og forskrifter 
i asylpolitikken de siste årene har begrenset 
minoriteters rett til å bestemme over egne liv. 
 – Vi har god kjennskap til situasjonen for 
de papirløse i Norge i dag, og den er prekær, 
spesielt for mindreårige som bor i dette landet i 
mange år uten papirer og uten rettigheter. Disse 
menneskenes behov for trygghet, beskyttelse, jobb, 
mat eller husly blir ikke ivaretatt i dag, sier Taylor 
López.
 – Regjeringen fører en umenneskelig 
asylpolitikk. I Rødt ser vi på mennesker som 
ressurser, og ikke problemer. Derfor krever vi at 
regjeringen finner reguleringsordninger for at 
papirløse skal få bli i Norge, sier Taylor López.

Papirløse: Rødt går inn for at papirløse asylsøkere skal få jobbe så lenge de oppholder seg i Norge. Foto: YAY Micro.

Rødt-nestleder: Ana Taylor López. Foto: Kenneth Sortland 
Myklebust.

ASYLPOLITIKK
Maren Rismyhr maren@roedt.no

– Rødt har lenge krevd 
endring i Utlendingsnemndas 
klagebehandlingsregler. Slik det er nå 
mangler flyktninger rettssikkerhet. 
I høringsrunden som nettopp 
er avsluttet, foreslår vi derfor å 
kombinere Utlendingsnemnda med en 
ny asyldomstol.
Høringa nestleder i Rødt, Ana Taylor López, 
refererer til gjelder den offentlige utredninga Ny 
klageordning for utlendingssaker. Siden 2001 
har Utlendingsnemnda (UNE) vært klageorganet 
på utlendingsfeltet. UNE har siden den gang 
avgjort skjebnen til mange tusen utlendinger. 
I juni 2009 oppretta regjeringa et utvalg som 
skulle se på en ny klageordning. Utvalget skulle 
gjøre en helhetlig vurdering av organiseringa, 
men særlig se på rettsikkerheten, mulighet for 
rask og effektiv saksbehandling, legitimitet og 
mulighet til politisk styring. Taylor López mener 
at verken rettssikkerhet, effektiv saksbehandling 
og legitimitet er godt nok ivaretatt i det nåværende 
systemet for utlendingssaker.
 – I dag er UNE organisert som en slags 
forvaltningsdomstol som gir elendig rettssikkerhet 
for den som får sin skjebne avgjort av nemnda. 
Nemnda tar avgjørelser som i en rekke tilfeller kan 
dreie seg om liv eller død for den det gjelder, sier 
Taylor López. 
 Loven lar nemndlederen avgjøre en klage alene 
når saken er helt opplagt. Det er nemndlederen 
selv som beslutter om han alene skal avgjøre 
klagen, eller om den skal legges fram for nemnden. 
I praksis er unntaket blitt hovedregel: I over 80% 
av sakene avgjør nemndslederen saken alene. Det 
gir en lukket og byråkratisk klagebehandling, med 
dårlig rettssikkerhet for klagerne og stor makt til 
den enkelte nemndsleder.
 – Den beste måte å styrke rettssikkerheten 
på, er etter Rødts mening å opprette en egen 
asyldomstol, sier Taylor López.
 – Denne asyldomstolen bør behandle 
beskyttelsessaker. Vi kan tenke oss tre regionale 
domstoler hvor flyktningene får tilsvarende 
bistand som i vanlige rettssaker, og hvor 
tingrettsdommerne har plikttjeneste. Sakene 
bør kunne ankes til lagmannsretten, eller vi 
kan gjøre som i Sverige og opprette en egen 
migrasjonsoverdomstol.
 I høringsuttalelsen sier Rødt videre at et 
forvaltningsorgan organisert som dagens 
Utlendingsnemnd skal fortsette å behandle saker 
knytta til visum, opphold i forbindelse med 
studier og arbeid, familieinnvandring, utvisning 
og statsborgerskap, samt saker om reisebevis og 
utlendingspass.

Foreslår egen 
asyldomstol

Papirløse får 
arbeidstillatelse

Bystyrerepresentant: Astri 
Holm. Foto: Rødt Trondheim.
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SJUKEHUS
Maren Rismyhr maren@roedtno

– Statsminister Jens Stoltenberg har 
en langsiktig plan som går ut på å 
legge ned alle landets lokalsjukehus.
Slik konkluderte Folkebevegelsen for 
lokalsykehusene på sin landssamling i oktober. De 
har blant annet sett på «Fremtidens lokalsykehus», 
et pilotprosjekt i Nordfjord, som skal vise vei 
for hvordan lokalsjukehus kan gjøres om til 
lokalmedisinske sentre. Prosjektet er i strid 
med løfter i regjeringserklæringa, men også 
med Stortingets definisjon av lokalsjukehusas 
oppgaver i Nasjonal helseplan fra juni i år, i følge 
Folkebevegelsen.

Utvikling – nyord for nedlegging?
Prosjektet, vedtatt av regjeringa i april i år, 
skulle være en modell for utvikling av alle 
landets lokalsjukehus. I Nordfjord opplever nå 
befolkning og personale at lokalsjukehuset deres 
blir ribba for spesialistkompetanse og tjenester. 
Helseministerens forsikringer om at sjukehuset 
skulle beholde akuttberedskap og anestesi 
framstår som en rein illusjon.
 – Det er alvorlig når befolkninga ikke kan ha 
tillit til statsministerens og regjeringas uttalte 
løfter om at ingen lokalsykehus skal legges 
ned, sier Folkebevegelsens koordinator Bente 
Øien Hauge. Hun krever umiddelbar stans i 
nedbygginga av Nordfjord sjukehus og andre 
lokalsjukehus.
 Den største omstillinga pågår innen Oslo 
Universitetssykehus (OUS). Prisen på tilsvarende 
omstillinger i andre land har vært beregna til 
20 milliarder kroner. Innen OUS var dette ment 
å skje uten omstillingsmidler. OUS går nå mot 
en budsjettsprekk på over en milliard kroner 
i år og har fått pålegg om å nedbemanne med 
over tusen årsverk innen 2012. For hver dag 
blir det tydeligere at dette rammer pasientene, 
og at liv og helse står på spill. Folkebevegelsen 
krever stans i den pågående rasjonaliseringa 
i Oslo-området og gjenoppretting av Aker 
sykehus som et fullverdig lokalsjukehus. Aker 
sykehus’ venner og Fagforbundet Aker sykehus 
har lenge hevda at sammenslåingsprosessen ved 

Oslo Universitetssykehus (OUS) vil ende i kaos 
og havari. Nå sier leger og sjukepleiere fra, og 
opposisjonen på Stortinget krever handling.

Departementet sår splittelse
Statssekretær Robin Kåss i Helse- og 
omsorgsdepartementet uttalte til NRK 9. oktober 
at departementet kan ikke tillate at OUS legger opp 
til å tømme kassene i de andre sjukehusa. Bente 
Øien Hauge reagerer på uttalelsen og mener Kåss 
forsøker å så splittelse mellom by og land.
 – Dette er en avledning. Kåss forsøker å få 
fokus bort fra Helseforetaksreformen som setter 
budsjett foran helse. Hele landet har glede av at 
spesialisthelsetjenestene i Oslo fungerer, og også 
Oslos befolkning har krav på god behandling ved 
sine lokalsjukehus. Oslo og resten av landet må 
stå sammen for å bli kvitt Helseforetaksloven, sier 
Øien Hauge.
 Hun får støtte fra Rødt-leder Turid Thomassen, 
som peker på markedstenkningen som et 
hovedproblem i sjukehuspolitikken. 
 – Det er Helseforetaksloven som krever at 
sjukehusa styres som bedrifter. Da blir budsjett 
og bunnlinje er viktigere enn folks behov for å bli 
friske.
 – Rødt mener at regjeringa må gripe inn før OUS 
bryter sammen. Dette kan ikke lenger overlates 
til styrerom og Helse Sør-Østs mektige direktør 
Bente Mikkelsen. Oslo-sjukehusa må tilbake under 
politisk styring, sier Rødt-lederen. 

Sliter: Oslo Universitetssykehus har store problemer etter sammenslåinga. Foto: Wikipedia.

Massiv støtte: Monica Okpe får støtte fra 
fagforeningskamerater over hele verden. Foto: Rødt Nytt.

Kampklar: Bente Øien Hauge røper at Folkebevegelsen 
planlegger et stunt i Oslo før jul. Et leende stunt, sier hun 
hemmelighetsfullt. Foto: Folkebevegelsen for lokalsykehusene.

FAGLIG
Brage Aronsen brage@roedt.no

10. oktober aksjonerte DHL-ansatte 
over hele verden for at tillitsvalgte 
Monica Okpe skal få tilbake jobben sin. 
Nå ser Okpe fram til å få saken opp for 
retten. 
Okpe har som klubbleder ved DHL-terminalen på 
Alnabru vært en aktiv og profilert tillitsvalgt og 
tror selv fagforeningsarbeidet er grunnen til at hun 
i mai i år fikk sparken på dagen. LO har stevnet 
DHL for usaklig avskjed, og saken skal opp både 
for Tingretten og Arbeidsretten. 
 Okpe er ikke den første tillitsvalgte som 
blir avskjediget av DHL. Den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen ITF har derfor 
satt i gang en internasjonal kampanje for å sikre 
de faglige rettighetene for ansatte i selskapet.10. 
oktober aksjonerte transportarbeidere i i India, 
Thailand, Tyrkia, Sør-Korea, Sør-Afrika, Japan og 
Mexico for at Okpe skal få tilbake jobben sin.
 – Dette føles helt fantastisk! Det er en veldig 
spesiell følelse å se fagforeningskamerater stå med 
plakater med mitt navn på utafor DHLs kontorer 
på den andre sida av verden, sier Okpe til Rødt 
Nytt.
 Okpes arbeidsgiver begrunnet avskjeden med 
ureglementert fravær. Det dreier seg om tre dagers 
fravær fordelt på tre år, samt en forsovelse på 51 
minutter. 
 – At avskjed eller oppsigelse benyttes av 
bedrifter for å skyve folk ut er ikke noe spesielt. 
Saken min er derimot spesiell fordi den skal kjøres 
både i Tingretten og Arbeidsretten. Jeg må tro at 
vi vinner i Arbeidsretten. Hvis en kan få avskjed 
på så tynt grunnlag mener jeg det står dårlig til 
med stillingsvernet.
 – Jeg håper folk vil fortsette å stille opp på 
kommende demonstrasjoner og møter. Dette 
ser ut til å ta tid, så jeg oppfordrer folk til å 
følge med på støttesida på Facebook og Oslo 
Transportarbeiderforenings hjemmesider, sier 
Okpe.
 Også ved DHLs hovedkontor på Ulven i Oslo ble 
det aksjonert 10. oktober.
 – Ingen tror Monica fikk avskjed av andre 
grunner enn at hun er en hardtarbeidende 
tillitsvalgt som kjempet for faste stillinger 
og tarifflønn. Derfor er ikke dette bare et 
angrep på Monica, men på hele forbundet, 
sa Torbjørn Reigstad, nestleder i Norsk 
Transportarbeiderforbund, i sin appell.
 Mac Urata fra Den internasjonale 
transportarbeiderføderasjonen hadde tatt turen til 
Norge i ens æren for å delta på markeringen. 
 – Det er sjokkerende at DHL angriper en 
fagforening slik i Norge, men kampen for Monica 
er ingen isolert sak. Denne kampen vil fortsette 
over hele verden helt til Monica får jobben tilbake, 
og fra ITF vil vi holde presset oppe så lenge det er 
nødvendig, lovet Urata.

Verden aksjonerte 
for Monica OkpePlanlagt 

utradering av 
lokalsjukehusa
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Palestinsk sveltestreik
I skyggen av FN-forslaget om 
palestinsk stat og fangeutvekslinga 
mellom Israel og Hamas, foregår det 
ein sveltestreik med 230 palestinske 
fangar i israelske fengsel. Blant dei 
streikande er PFLP sin øvste leiar 
Ahmad Sa´adat.
Den første sveltestreiken byrja 27. september, då 
100 palestinske fangar erklærte at nok var nok. 
Krava deira var mellom anna stans i bruken av 
isolasjon, noko PFLP-leiaren har vore i sidan 2009. 
Vidare krav dei å kunne få besøk frå familien og 
slutt på audmyking under fangetransport. 
 Under statsminister Benjamin Netanyahu 
har tilhøva for palestinske fangar blitt drastisk 
forværra. Sidan juni i fjor vart det slutt på 
utdanning og tilgang til bøker i fengsla. Deretter 
vart særleg politiske leiare sett i isolat. I Ofer 
fengsel vart tre av dei sveltestreikande banka opp 
av fangevoktarar på veg til militærretten. 
 Ifølgje den palestinske flyktningministeren 
Issa Qaraqe, vart Sá adat 17. oktober flytta Al 
Ramla fengselsjukehus på grunn av den kritiske 
helsesituasjonen hans. Då hadde han svoltestreika 
i 20 dagar.
 Meir enn 5200 palestinske fangar var i israelske 

fengsel ved slutten av august 2011, ifølge statistikk 
frå den israelske fengselstenesta. Ein reknar med 
at Israel har arrestert over 700 000 palestinarar 
- 20 prosent av befolkninga, i den okkuperte 
Vestbreidda og Gaza, sidan okkupasjonen i 1967.
 – Israelske styresmakter høyrer ikkje på dei 
sveltestreikande sine krav. Men eg trur ikkje 
fangane vil stoppe før dei får innfridd nokon av 
sine krav om å få rettane sine tilbake, seier Sahar 
Francis, leiar for fangeorganisasjonen Addameer.

Magne Hagesæter magne@roedt.no

Sultestreiker: PFLP-leder Ahmad Sa’adat. Foto: 
freeahmadsaadat.dk.

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

Oljemotstandar: Ola Skaalvik Eldevold. Foto: Jo Straube.

Palestina: Samtidig som palestinerne kjemper for anerkjennelse i FN er 230 palestinske fanger i sultestreik. Foto: RPB/CC.

– Dårleg nytt for 
verdas klima

Ti år etter invasjonen av Afghanistan er 
Turid Thomassen svært kritisk til det norske 
krigsbidraget. Nye avsløringer om tortur og ulovlig 
fangebehandling opprører Rødt-lederen.
 – Når norske styrker i Afghanistan overlater 
fanger til afghanske myndigheter og så lar være 
å følge opp hva som skjer med dem bryter man 
internasjonale konvensjoner, sier Thomassen. Hun 
har bedt Jonas Gahr Støre om å svare for seg etter 
rapportering om fangetortur.
 Rødt har stilt direkte spørsmål rundt dette til 
regjeringen, ved utenriksminister Jonas Gahr 
Støre, gjennom brev 6. desember 2010, men har 
til tross for purring ennå ikke fått noe svar. Siden 
saken på nytt er brakt fram i offentligheten, 
med bakgrunn i en nylig framlagt FN-rapport 
som dokumenterer at afghansk politi driver med 
systematisk tortur av fanger, har Thomassen 
på nytt bedt utenriksministeren gjøre rede for 
regjeringas syn på fangebehandling.
 – Jeg så nylig Erling Borgens film Døden i 
Camp Delta som ble vist på NRK. Her ser vi 
rystende eksempler på hvordan det har pågått 
tortur på Guantánamo, hvor fanger som blir tatt i 
Afghanistan ofte havner. Norge legger til rette for 
slike tilfeller, sier Thomassen.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Hittil i år har ingen andre land har funne så store 
oljeforekomstar som Noreg. Ola Skaalvik Eldevold, 
leiar i Natur og Ungdom, beklager sterkt dei nye 
store oljefunna i Nordsjøen. 
 – Jo større funn, dess dårlegare nytt for verdast 
klima, seier NU-leiaren til Rødt Nytt. Eldevold 
reagerer ellers på klimadebatten i Noreg. 
– Det vert tatt for gitt at alle oljeforekomstane 
skal pumpast opp automatisk, det kan ikkje vere 
sjølvsagt, seier Eldevold. 
 – Noreg eksporterer store mengdar 
klimagassutslepp kvart år, og desse funna vil 
kunne forlenge dei store dette utsleppa med tiår, 
seier han.
 – Investeringane i norsk sokkel aukar betydeleg 
i dette statsbudsjettet. Regjeringa bruker store 
delar av samfunnet sine ressursar på dette. 
Oljeselskapa får store frådrag frå leitekostnadar. 
Handlingsrommet i økonomien og ein heil del 
smarte folk vert brukt på oljenæringa, noko som 
gjer det meir vrient å satse på vindkraft, seier han. 

Magne Hagesæter magne@roedt.no

– Misbruker korrupsjonssak
Rødt-veteran Erling Folkvord 
mener høyresida misbruker 
korrupsjonen i Unibuss til å 
privatisere kollektivtrafikken i Oslo. 
Til sammen åtte personer er nå 
arrestert mistenkt for korrupsjon i det 
kommunale busselskapet, blant dem 
administrerende direktør Helge Leite.

I boka Vår korrupte hovedstad dokumenterer 
Folkvord hvordan Høyre/FrP-byrådet har blitt 
varsla flere ganger om mislighold og korrupsjon i 
Unibuss.
 – Opprullinga av MAN-saken kunne ha starta i 
oktober 2002 viss bedriftsledelsen og styret hadde 
tatt skriftlig varsling fra ansattes styrerepresentant 
på alvor, sier Folkvord.
 – Byrådet som har beskytta direktørnettverket, 
veit også at korrupsjonsliknende forhold ikke 
er begrensa til Unibuss. Hvis byrådet, og deres 
gjennomføringsorgan Ruter AS, lykkes, får 
korrupte forhold bestå, mens en stor del av 
busstrafikken i Oslo blir flytta fra kommunale 
Unibuss over til private firmaer. Dette vil utarme 
det kommunale selskapet som da mister mye av 
kompetansen på å drifte buss i stort omfang.
 – De få korrupte rundt Unibussdirektøren 
bør straffes. Å utestenge Unibuss fra neste 
anbudsrunde reduserer ikke korrupsjonen. Det 
betyr bare at sjåførene og verkstedarbeiderne blir 
straffa.

 – Det råtne direktørnettverket og de som har 
beskytta dem, må fjernes fra stillinger og verv. 
Så bør hele dusinet med AS-er slås sammen til én 
kommunal enhet. Helst en kollektivtrafikketat. 
Det kan også være et foretak. Kollektivtrafikken 
bør så drives i kommunal regi uten anbud. Både 
tillitsvalgtes og publikums innsynsrett må utvides 
kraftig, sier Folkvord.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Korrupsjonsjeger: Erling Folkvord. Foto: Kenneth Sortland 
Myklebust.

Krever svar rundt 
Afghanistan 

€793.75
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Stram i maska: Regjeringa Stoltenbergs innstramminger i asylpolitikken har drastisk redusert antallet asylsøkere som får 
jobbe. Foto: Ole Gunnar Onsøien.

RØD UNGDOM
Marte Teigen marte@sosialisme.no

Halvparten av ungdommene som 
skal kjøpe sin første bolig trenger 
økonomisk hjelp av foreldrene sine. 
Dette vitner om en usosial boligpolitikk 
mener leder i Rød Ungdom, Iver 
Aastebøl.
– Boligmarkedet passer best for ungdommer som 
kan få penger av mamma og pappa til å kjøpe sin 
første bolig. Dette presser mange ut i et dyrt og 
ugunstig leiemarked, sier Aastebøl. 
 – Boligprisene i for eksempel Oslo er så høye at 
to tredjedeler av husholdningene i hovedstaden 
ikke har råd til en gjennomsnittlig blokkleilighet. 
Aastebøl mener at dette skyldes at det private 
markedet får styre boligpolitikken.
 – Hovedprobelemet at det bygges for få boliger. I 
Oslo trenger man egentlig rundt 5000 nye boliger 
hvert år, mens det bare bygges 1000 per år.
Mange prøver å skylde på regulering og miljøkrav 
som årsaken til at det bygges færre boliger før enn 
nå. Dette er ikke Aastebøl enig i.
 – Siden 1993 har boligprisene firedoblet 
seg, uten at økningen i byggekostnader og 
konsumprisindeks har holdt følge, sier han og 
etterlyser tiltak som kan bedre vilkårene for 
ungdom som skal kjøpe sin første bolig. Han 
understreker at politisk styring må til for å snu 
trenden i boligmarkedet.
 – Vi kan følge positive eksempler fra Danmark, 
hvor hver femte bolig er en rimelig, ikke 
kommersiell utleiebolig for folk flest. I Norge er 
bare 4 % av boligene unntatt markedsstyring på 
denne måten. Det går ut over familier med lav 
inntekt og ungdom.
 – Det er sentralt at man holder boligrenta lav 
og at det er Stortinget, ikke bankene, som styrer 
dette. Hvis boligrenta er høy blir det vanskeligere 
for førstegangskjøpere å ta opp boliglån, noe som 
fanger dem i leiemarkedet unødvendig lenge, sier 
Aastebøl, som mener at det også er rom for å kreve 
mer av private utbyggere.
 – For å skape et sosialt boligmarked må det 
offentlige kreve mer av private boliger og reservere 
tomter for boligbygging. Man kan lage en ordning 
hvor en viss del av alle nye boligbygg blir solgt som 
ikke-kommersielle sosiale boliger.
 RU-lederen mener at det også er et poeng at man 
ikke bare bygger nye boliger i de store byene.
 – Bomønstre og arbeidsplasser går hånd i 
hånd. Man kan ikke la vær å se på industrislakt 
i distriktene som en årsak til at flere flytter 
til byene. Da slipper man sentralisering og 
boligmangel i byene, avslutter Aastebøl.

RØD UNGDOM
Marte Teigen marte@sosialisme.no

– Det har vært mye spennende 
og bra bevegelse rundt kravet om 
arbeidstillatelse for asylsøkere den 
siste tida. Rød Ungdom planlegger en 
kampanje for at asylsøkere som venter 
på å få søknaden sin behandla skal få 
rett til å jobbe. Vi håper også å bidra til 
at fagbevegelsen engasjerer seg rundt 
kravet. 

Rødt Nytt har møtt antirasistisk ansvarlig 
i Rød Ungdom, Aina Skarshaug, som er 
ansvarlig for kampanjen. Hun peker på at norsk 
arbeiderbevegelse har en lang tradisjon i forhold 
til kravet om arbeid til alle og forklarer at Rød 
Ungdom vil la seg inspirere av denne når de skal i 
gang med kampanjen. 
 – Arbeid er en sentral del av menneskers liv. 
Det er usosialt å stenge folk ute fra arbeidslivet på 
denne måten. 
 – Arbeiderbevegelsen står bak paroler som 
«Arbeid til alle» og «Gjør din plikt, krev din rett». 
Disse parolene skal vi hente fram igjen for å sørge 
for at norsk politikk følger disse prinsippene, også 
når det gjelder asylsøkere. 
 Mange papirløse asylsøkere opplever i dag en 
desperat situasjon der de verken får lov til å jobbe 
eller har rett til å motta sosialhjelp. Skarshaug tror 
at de fleste kan samles rundt at retten til arbeid 
er blant de viktigste enkelttiltakene for å bedre 
integreringen i Norge. 

Skritt i riktig retning
– Spørsmålet om utlendinger og arbeid har vært 
i vinden i det siste, og vi ser at flere og flere vil 
gjøre det lettere for asylsøkere og innvandrere å få 
innpass i arbeidslivet. 
 Kommunestyrene i Trondheim, Stavanger og 
Bergen har alle nylig gjort vedtak om at papirløse 
asylsøkere bør få rett til å jobbe. Dette er et stort 
skritt i riktig retning, mener Skarshaug. 
– Disse vedtakene utgjør et kraftig signal til 
regjeringa. At rødgrønne kommuner gjør vedtak i 
opposisjon til regjeringas politikk og at kommuner 
som egentlig har borgerlige flertall går inn for en 
mer human asylpolitikk, er noe Stoltenberg & Co 
bør merke seg. 

 – Det at disse forslagene har gått gjennom 
tyder på at denne politikken har oppslutning i 
befolkninga, sier Skarshaug.
 Hun berømmer de lokale vedtakene, og retter 
samtidig en krass kritikk mot den rødgrønne 
regjeringas asylpolitikk. Skarshaug mener Norge 
bør se til våre naboland Sverige, der asylsøkere får 
jobbe og Finland, der retten til arbeid er lovfesta. 

Utfordrer Arbeiderpartiet
– De rødgrønnes asylinnstramminger i 2009 
førte til at antallet asylsøkere som får innvilget 
arbeidstillatelse sank fra 92 til 42 %. I 2010 fikk 
bare hver femte voksne asylsøker rett til å søke 
arbeid. Dette er kritikkverdig og vi håper vi nå kan 
snu denne trenden, sier Skarshaug.
 Arbeiderpartiets landsmøte i april vedtok 
et integreringspolitisk dokument der det 
blant annet heter at: «Personer som får avslag 
og skal forlate landet bør få beholde den 
midlertidige arbeidstillatelsen frem til fastsatt 
utreisefrist.» Likevel har Ap-statssekretær i 
Justisdepartementet, Pål Lønseth tordnet løs 
mot de lokale vedtakene om arbeidstillatelse for 
asylsøkere. Han har blant annet hevdet at «Hvis 
vi åpner for dette, respekterer vi ikke de vedtak 
som blir gjort i asylsakene. Da kan vi i bunn og 
grunn legge ned hele utlendingsforvaltningen.» 
Skarshaug har lite til overs for Lønseths 
argumenter.
 – Norge ikke har noe å tjene på å stenge 
mennesker ute fra arbeidslivet. Å ha alle i arbeid 
fører til bedre sosiale forhold for asylsøkere, bedre 
integrering og økte skatteinntekter for staten. 
Arbeiderpartiet har ingen grunn til å motarbeide 
dette, snarere tvert imot. 

For en sosial 
boligpolitikk

RU-leder: Iver Aastebøl. Foto: Kollektivkampanjen.

BOLIGPOLITIKK

Arbeid til alle?
ASYLPOLITIKK

€793.75

Antirasistisk ansvarlig: Aina Skarshaug. Foto: Johannes 
Giske.
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