
“Vi trenger en ny Lund-kommisjon.”
TURID THOMASSEN, LEDER I RØDT
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VALG 2011
Brage Aronsen brage@roedt.no

Nominasjonsmøtet i Rødt Oslo har 
valgt Reza Rezaee til tredjeplassen 
på bystyrelista i Oslo. Rezaee er 
optimist på venstresidas vegne og 
mener LOs plattform for et nytt Oslo 
kan bety begynnelsen på slutten 
for markedsfundamentalismen 
i hovedstaden.

Reza Rezaee kom til Norge som flyktning fra Iran 
i 1989. Siden den gang har han skaffa seg brei 
politisk erfaring. Han har sittet i bystyret for SV, 
vært partiets internasjonalt ansvarlige og er i dag 
leder av Fredsinitiativet. Neste høst stiller han til 
valg for Rødt i Oslo.
  – Jeg er en optimist som tror på at sosialismen 
lever i folket og vil seire over kapitalismen, ikke 
minst over dagens markedsfundamentalisme i 
Oslo.
  – LO sitt engasjement for å endre maktforholda 
i Oslo har gitt et nytt grunnlag for alliansebygging 
på tvers av partier, organisasjoner og bevegelser. 
De politiske sakene LO vil fokusere på er saker 

jeg har vært opptatt av i løpet av alle mine år som 
Oslo-politiker.
  – Rødt har fått et unikt og historisk 
handlingsrom fordi mange av krava til LO er i 
samsvar med politikken Rødt har stått for lenge, 
sier Rezaee til Rødt Nytt.
 
Hvorfor meldte du deg ut av SV?
 – Det var på grunn av utenrikspolitikken. 
Jeg ønsket ikke å gi min støtte til den linja og 
strategien som ledelsen og landsmøtet i 2009 
valgte å fortsette med. Det er mange saker, fra 
støtte til kjøp av amerikanske kampfly til en mer 
vennlig innstilt holdning til Nato og krigsføringa i 
Afghanistan, som jeg har vært uenig med ledelsen 
i SV om.
  – Jeg har hatt gode og stolte år i SV som 
minoritets- og internasjonal aktivist og har fortsatt 
mine beste venner i SV. Det finnes et radikalt, 
sosialistisk og revolusjonært miljø i SV og SU som 
er og vil være en viktig og nødvendig politisk kraft 
for framtidige endringer av maktforholda både i 
Oslo og på landsbasis.
 
Hva er forskjellene mellom SV og Rødt i 
utenrikspolitiske spørsmål?
– SV og Rødt har historisk vært på riktig side i 
norske utenrikspolitiske saker. Begge har vært 
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LEDER
Norge har en stygg historie når det 
kommer til overvåking av egne borgere. 
På nittitallet avslørte Lund-kommisjonen 
omfattende lovstridig overvåking av norske 
kommunister, sosialister og andre personer 
og grupper overvåkingstjenesten anså for å 
representere en trussel mot rikets sikkerhet. 
En rekke av ofrene fikk begrensa innsyn i 
overvåkingsmaterialet og en del fikk utbetalt 
erstatning fra staten. Lund-kommisjonens 
rapport kritiserte flere problemer rundt 
de hemmelige tjenestene, blant annet de 
tette bånda mellom overvåkingspolitiet og 
Arbeiderpartiet.

Denne gangen er det samrøre mellom 
norsk overvåkingspoliti og den amerikanske 
ambassaden som har skapt skandale. 
Onsdag 3. november avslørte TV2 at 
amerikanerne gjennom ti år har overvåka et 
ukjent antall nordmenn. Overvåkingsenheten 
SDU har rekruttert en rekke tidligere 
toppfolk fra overvåkingspolitiet, som har 
levd «pensjonstilværelsen» som agenter 
for en fremmed makt. I kjølvannet av Lund-
kommisjonen har disse folkene rolig og 
uforstyrret fortsatt som før.

I Rødt er vi ikke veldig overrasket over 
amerikanernes overvåking av norske borgere. 
Derfor valgte vi å anmelde Gunnar Tveit, 
Olaf Johansen, Ivar Follestad og de øvrige 
ansatte ved SDU til Riksadvokaten for 
brudd på straffelovens § 91a, den såkalte 
spionparagrafen. Vi har også tatt initiativ til et 
krav om å få vite hvem som har blitt overvåka, 
og hvilke opplysninger som er registrert om 
den enkelte. Til nå har 26 ulike organisasjoner 
slutta seg til kravet.

Overvåking av meningsmotstandere er 
en trussel mot grunnleggende verdier som 
ytringsfrihet og rettssikkerhet. Til tross 
for stor medieoppmerksomhet og politisk 
press er mange spørsmål fortsatt ubesvart. 
Hvem har vært overvåka? Hvor har den 
registrerte informasjonen havna? Hva slags 
konsekvenser kan overvåkingen få for den 
enkelte? Justisminister Knut Storberget sørga 
ikke for tilstrekkelig avklaring om omfanget 
av overvåkingen under sin orientering om 
saken i Stortinget. Fra flere hold gjøres det 
nå forsøk på å slå en strek over hele saken. 
Rødt krever klarhet i hva hva slags etterspill 
TV2s avsløringer får. Vi krever en ny Lund-
kommisjon.

Storebror ser deg

På lag med folk flest

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

Kunsten å 
redde en 
jerbanestrekning

Jernbaneaksjonist: Rødt-politiker Asgeir Drugli er leder for Folkeaksjonen for Bratsbergbanen. Foto: Magne Hagesæter.

KOLLEKTIVTRAFIKK
Brage Aronsen brage@roedt.no

Rødt-politiker Asgeir Drugli i 
Notodden er leder for Folkeaksjonen 
for Bratsbergbanen. I løpet av 
2010 har aksjonistene redda 
jernbanestrekningen fra nedleggelse. 
Nå jobber de for et utvida tilbud 
og mer miljøvennlig drift.
Togforbindelsen Bratsbergbanen er den 
raskeste forbindelsen mellom Notodden 
og Grenland,  og utgjør et viktig tilbud for 

pendlere i Telemark. De siste åra har banen blitt 
bygd ned på grunn av uklare ansvarsforhold, 
manglende markedsføring og dårlig 
korrespondanse med annen kollektivtrafikk.

Årelang forsømmelse
– Ut over gode ønsker og kortsiktige bevilgninger 
i valgår har sentrale politiske myndigheter i 
åresvis utvist manglende handlekraft og vilje 
til å sikre togtilbudet på Bratsbergbanen. Ulike 
politiske instanser har skylt på hverandre mens 
jernbanedrifta gikk for lut og kalt vann, forteller 
Drugli.
 – Til slutt fungerte ikke engang 
betalingsautomatene på strekninga, og folk fikk 
rett og slett ikke betalt for seg, selv om de ville. 
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Norge
RUNDT

RØDT

Nektes å 
boikotte 
Israel

Rødt er opprørt over at Mesta vil tvinge sine 
ansatte i Moss til å bli pendlere.
 – Hvis det er riktig at de ikke har fått 
noen informasjon, så er jo dette brudd 
på avtaleverket. Jeg mener dette er helt 
hårreisende. De ansatte har i det minste 
krav på å bli hørt. Denne besserwisser-
holdningen hadde jeg ikke ventet fra Mesta, 
sier kommunestyrerepresentant Eirik Tveiten til 
Moss Avis.

Reagerer 
mot flytting 
av ansatte

MOSS:

OSLO:

Går mot Bodø 
som oljesenter

BODØ:

Bodø bystyre vedtok nylig ny petrostrategi for 
Bodø og Salten. Rødt har sterke innvendinger 
mot planen.
 – Hovedinnvendingen er at vi kan få 
inntrykk av at olje er framtiden, når det 
egentlig er fortiden sett i historisk perspektiv. 
Målet med dette er å suge til seg, og det er en 
form for bodøsjåvinisme jeg ikke trodde var til 
stede, sier Brigt Kristensen til Avisa Nordland.

Katastrofalt 
for Nordland

NORDLAND:

Rødt Nordland er svært misfornøyd med 
regjeringas forslag om å gi kommuner 
med høyt utdanningsnivå mer penger til 
barnehage.
 – I Nordland har vi generelt et lavt 
utdanningsnivå. I kommuner som Andøy 
eller Herøy er nivået lavt også til Nordland å 
være. Disse kommunene kan nå bli tvunget 
til å kutte i andre velferdstilbud hvis de skal 
opprettholde et anstendig barnehagetilbud, 
sier fylkestingsrepresentant Ingeborg 
Steinholt til Lofot-Tidende.

Bystyret i Oslo vil oppheve vedtakene om 
boikott av Israel i bydelene Gamle Oslo og 
Grorud.
 – Jeg synes det er synd at bystyret forsøker 
å kneble bydelsutvalget, når alle snakker varmt 
om mer demokrati, uttaler bystyrerepresentant 
Ingrid Baltzersen til Lokalavisen Groruddalen.

Listetoppen: Reza Rezaee, Ingrid Baltzersen og Bjørnar Moxnes. Foto: Åsmund Sunde Valseth.

nødvendige i kampen mot atomvåpen, mot NATO 
og mot norsk medlemskap i EU. Både SV og 
Rødt vært i et godt selskap mot okkupasjonen 
av Palestina, Vest Sahara og amerikansk 
krigføring verden over. Begge partiene har 
vært viktige kanaler og stemmer for freds- og 
antikrigsbevegelser.
  – Forskjellen er at Rødt fortsatt er en viktig 
alliansepartner for disse bevegelsene, mens 
ledelsen i SV har distansert seg fra aktivismen og 
satser i det meste på sin deltakelse i regjeringa. 
Jeg er ikke imot at venstresida søker seg 
maktposisjoner i et kapitalistisk samfunn for å 
endre på noen av vilkåra for arbeidsfolk, men det 
må ikke gå på bekostning av politisk integritet 
og den grunnleggende ideologien, noe jeg mener 
ledelsen i SV gjør i dag.
 
Hva kan du tilføre Oslo bystyre?
– Jeg ønsker å være en stemme for forskjellige 

små og store sosiale og kulturelle bevegelser i 
bystyret. Det trengs en slik stemme, og Rødt har 
vist i praksis at partiet vil være et parti for disse 
bevegelsene ved å ha med meg på lista selv om jeg 
ikke er medlem av partiet. Rødt Oslo har valgt et 
godt og mangfoldig lag på lista som viser at vi er på 
lag med folk. Særlig i forhold til østkanten og blant 
minoriteter står Rødt for en annen linje enn det 
styrende flertallet, sier Rezaee.
 
– Vi må basere våre kamper på norske 
premisser og kamptradisjoner, men samtidig 
ta med oss internasjonale impulser som 
kommer via internasjonale bevegelser eller fra 
minoritetsgrupper og flyktninger som bor i 
Norge. Lagarbeid, dugnad, samvirke og kollektive 
rettighetskamper
er noen av de norske begrepene jeg elsker.

Passasjergrunnlaget ble beregnet ut fra antallet 
solgte billetter. Men disse billettene var det altså 
umulig å kjøpe.
 – Ingen ville vedkjenne seg ansvaret for 
Bratsbergbanen. I mangel på avklaring gikk NSB 
ut med varsel om opphør av jernbanestrekninga 
fra og med juni 2010, og media varsla at nå var 
kampen om Bratsbergbanen tapt. Men folk i 
Notodden ville det annerledes.

Folkeaksjonen blir født
Våren 2010 gikk Asgeir Drugli ut i lokalavisa 
og meldte at han trodde Bratsbergbanen kunne 
reddes, men at det da måtte en stor og brei 
folkeaksjon til.
 – Utgangspunktet mitt var at arbeidet gjennom 
de folkevalgte politikerne ikke førte fram. Vi så 
også at regjeringspartiene krangla seg imellom 
om hvem som hadde skylda. Den viktigste 
forutsetninga vår var at folkeaksjonen for 
Bratsbergbanen skulle bestå av vanlige folk med 
lokal forankring, sier Drugli.
 Folk med ulik bakgrunn og politisk tilhørighet 
fant raskt sammen for å forsvare og forbedre 
det lokale togtilbudet. Aud Brandbu, for øvrig 
medlem av Høyre, svarer slik når Rødt Nytt spør 
henne hvorfor hun begynte å engasjere seg for 
Bratsbergbanen:
 – Til å begynne med dreide engasjementet mitt 
seg om at min familie, barn og barnebarn som bor 
på Statthelle i Grenland bruker banen. Banens 
betydning for elever fra Notodden som studerer 
i Skien og Porsgrunn, og for lærerstudenter fra 
Grenland som studerer på Notodden ble også raskt 
en viktig motivasjon for meg, sier hun.
 – I tillegg er det mange pendlere som bruker 
banen, og den er også raskeste transportmulighet 
dersom man må reise fra Notodden til Telemark 
Sykehus i Grenland, sier Brandbu.
 I april ble Folkeaksjonen for Bratsbergbanen 
stiftet. Aksjonistene bestemte seg for å ikke bare 
berge togtilbudet, men videreutvikle trafikken. 
Stiftelsesmøtet bar i følge Drugli preg av politisk 
bredde, kampvilje og ambisjoner.
 – Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen 
med de andre i styret om denne saken. Folk har 
sjøl tatt viktige initiativer og beslutninger, stilt opp 
med dugnadsressurser, og kort tid etter stiftelsen 

hadde frivillige trykt opp t-skjorter for salg. Dette 
sikra oss en liten, men viktig økonomisk base for 
det videre arbeidet, forteller han.

Hindra planlagt nedleggelse
Etter hvert som Folkeaksjonen stadig 
mer høylytt lot høre fra seg, fikk de snart 
tilbakemeldinger fra lokale partirepresentanter 
om at kasserolleskramlinga begynte å gi gjenlyd i 
Stortingets korridorer. Det ble tydelig for mange 
rødgrønne politikere at saken kunne bli en pinlig 
affære. 
 – I slutten av april ga myndighetene etter 
for presset, og samferdselsminister Magnhild 
Meltveit Kleppa kunngjorde at staten ville ta 
over drifta av Bratsbergbanen i en prøveperiode 
fra januar 2011 mot at fylket bekostet drifta 
ut 2010. Departementet krevde imidlertid at 
fylkeskommunen skulle legge fram en strategi for 
å øke passasjertallet på banen til 100.000 i året. 
En forutsetning for videre drift er dermed at målet 
om 100.000 passasjerer nås innen 2014, forteller 
Drugli.
 Fylkeskommunen laget sin strategiplan 
sommeren 2010, og satt ned en arbeidsgruppe 
som har fått i oppdrag å gjennomføre og følge opp 
denne planen. Også Folkeaksjonen ble invitert til å 
delta i denne arbeidsgruppa med en representant.
 – Det arbeides nå med en rekke tiltak som 
skal gjennomføres i tida som kommer, og i 2012 
regner man med at flere stoppesteder, samt 
bedre tilrettelegging av rutetider, vil bidra til å 
øke passasjergrunnlaget. I dette arbeidet deltar 
Folkeaksjonen nå direkte. Vårt viktigste fokus 
er for tida å få elektrifisert banen slik at diesel-
lokomotivene kan byttes ut med elektriske tog 
med tanke på miljøet. Elektriske tog sikrer også 
bedre regularitet på banen da det finnes flere 
erstatningsalternativer dersom tekniske feil på 
togsettene skulle oppstå, sier Drugli.
 – Utfordringene er fortsatt store, men dersom 
folk ikke hadde hadde tatt skjeia i egen hånd og 
organisert seg aktivt i en folkeaksjon i kampen 
for Bratsbergbanen våren 2010, så hadde det ikke 
gått tog på banen nå. Da hadde det ikke vært noe 
togtilbud å forbedre på Bratsbergbanen mellom 
Notodden og Porsgrunn heller.
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– Økt rettssikkerhet 
ved asyldomstol
ASYLPOLITIKK

Thorleif Berthelsen thorleifb@hotmail.com

Terje Einarsen er jurist ved 
Universitetet i Bergen og ekspert 
på flyktningrett. Han har sittet i 
Utlendingsnemda (UNE) sin stornemd 
sida opprettelsen i 2005. I mars trakk 
han seg i protest mot manglende 
rom for kritikk av nemdas arbeid. 

I februar gikk Einarsen offentlig ut med 
kritikk av et vedtak som åpner for å returnere 
asylsøkere til Hellas, to år etter at UNE sjøl 
stansa retur til Hellas på grunn av informasjon 
om mulige krenkelser av asylsøkernes rettigheter. 
Kritikken falt ikke i god jord hos UNE-direktør 
Terje Sjeggestad, som stempla Einarsen som 
«ukollegial» og «uprofesjonell». Dette førte til at 
Einarsen trakk seg fra nemda.
 – Jeg synes det var ugreit å få stempel som 
uprofesjonell og ba om fritak fra mitt verv, sier 
Einarsen til Rødt Nytt.

Et spørsmål om rettssikkerhet
Einarsen mener at såkalt innvandringspolitiske 
hensyn kommer i konflikt med den enkelte 
asylsøkers rettssikkerhet.
 – Det er ingen tvil om at politikerne de senere 
år har ønsket innstramminger. Om man skal 
opprettholde menneskerettighetene eller ikke, 
kan likevel ikke styres av innvandringspolitikken. 
De som sitter i forvaltningen er under 
krysspress. Hvis de skal oppfylle de politiske 
målsetningene, så kan de ikke alltid ta hensyn til 
Høykommissærens anbefalinger.
 Han peker videre på Dublin-forordninga som 
et hovedproblem i europeisk asylpolitikk. Dublin-
forordninga tilsier at det første landet en flyktning 
kommer til skal behandle asylsøknaden. 
 – Vi har sett en betydelig økt bruk av 
Dublin-systemet i forbindelse med regjeringas 
innstramning. Tidligere brukte man den ikke fullt 

ut og tok forskjellige hensyn. Med noen unntak 
for retur av mindreårige til Hellas, er det i dag full 
gass i bruk av dette systemet, sier Einarsen.

Total systemsvikt 
Regjeringas innstramminger og den økte 
bruken av Dublin-forordninga førte til at Norge 
og andre land returnerte flere flyktninger til 
Hellas. Einarsen mener tvangsretur til dette 
«verstinglandet» er ensbetydende med brudd 
på menneskerettighetene og UNHCR sine 
anbefalinger. I dag er det over to hundre tusen 
papirløse innvandrere fra land utafor Schengen 
i Hellas. Mange av dem bor på gata, eller sitter 
internert. Flere blir tvunget inn i kriminalitet og 
prostitusjon. Mange blir også utsatt for rasistisk 
motivert vold.
 – Systemet i Hellas har svikta fullstendig. Det 
er ikke noe reelt system for asylbehandling og 
ingen rettssikkerhet. Rett og slett en katastrofe. 
Å fortsette å sende folk tilbake dit etter Dublin-
forordninga, gjør bare situasjonen verre.
 – Hellas trenger bistand fra resten av Europa 
og en form for byrdefordeling hvis man skal holde 
visse idealer i hevd.
 – Det ventes nå i spenning på en prinsippsak 
mot Belgia om hvorvidt retur til Hellas vil krenke 
forbudet mot tortur og umenneskelig behandling. 
Den Europeiske Menneskerettsdomstolen har i 
mellomtida suspendert adgangen til retur, og det 
har også medført at Norge nå har måttet stanse all 
retur til Hellas, forklarer Einarsen.
 Einarsen tror det er mulig å styrke 
rettssikkerheten ved å opprette en egen 
asyldomstol. Han ser for seg en kombinasjon av 
dagens utlendingsnemd og en slik domstol:
 – En asyldomstol kunne ha behandla 
beskyttelsessakene, mens UNE fortsatte med 
de andre sakene, som familiegjenforening 
og liknende. Det kunne for eksempel vært 
tre regionale domstoler, hvor flyktningene 
fikk tilsvarende bistand som i UNE og hvor 
tingrettsdommere hadde plikttjeneste. Sakene 
burde kunne ankes til lagmannsretten.

Rettsløse: Mange flyktninger som kommer til Norge opplever ikke den rettssikkerheten de har krav på. 
Foto: Krisztina Felix/CC.

Robin Hood: Rødt-leder Turid Thomassen krever finansskatt. 
Foto: robinhoodskatt.no.

FINANSSKATT
Brage Aronsen brage@roedt.no

En rekke norske organisasjoner, 
deriblant Rødt, har gått sammen 
i kampanjen for innføring av en 
såkalt Robin Hood-skatt. Rødt-
leder Turid Thomassen mener 
skattlegging av finanssektoren kan 
bidra til en reell omfordeling mellom 
verdens rikeste og fattigste.
Hva er egentlig Robin Hood-skatt?
 – Det er en modell for å tvinge finanssektoren 
til å ta sin del av regninga for finanskrisa, 
klimaproblemene og andre problemer 
kapitalismen er skyld i, forklarer Thomassen.
 – Robin Hood-skatten er det samme som 
finansskatt, det som før blei kalt Tobinskatt. 
Det er et forslag om å innføre en ørliten skatt i 
finanssektoren. Mens andre varer og tjenester er 
avgiftsbelagt, er finanshandelen mer eller mindre 
fritatt for skatter og avgifter. 
 – Robin Hood-skatten vil ikke ramme vanlige 
folks bruk av banktjenester. Det er snakk om 
0,005 prosent skatt på valutahandel og rundt 0,05 
prosent på handel med aksjer. Sjøl en så liten skatt 
vil generere mer enn 2000 milliarder kroner årlig 
som kan brukes på velferd, sier Turid Thomassen.  

Må man ikke ha med alle verdens land for å få 
dette til å fungere?
 – Dette er jo en internasjonal kampanje og deler 
av opplegget krever en internasjonal avtale. Men 
det er ingenting som hindrer Norge i å skattlegge 
valutahandel og handel med aksjer på Oslo Børs.

Hva skal pengene brukes til?
 – Det ligger litt i navnet at dette skal være et 
omfordelingstiltak. Det handler om å ta fra de 
rike og gi til de fattige. Kampanjen krever at 
pengene skal være med på å finansiere utvikling 
og kostnader knytta til klimaendringer i Sør, og 
hindre velferdskutt etter store budsjettunderskudd 
i kjølvannet av finanskrisa.
 – Det er enorm bredde bak dette kravet i Norge. 
En rekke store organisasjoner har slutta seg til 
kampanjen, blant andre LO, Norsk Folkehjelp, 
Redd Barna og Naturvernforbundet.

Les mer om kampanjen på 
www.robinhoodskatt.no.

– Ta fra de 
rike og gi til 
de fattige

Jurist: Terje Einarsen er 
ekspert på flyktningrett. 
Foto: Elin Skaar.
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Aldri mer Ryanair for Moss Kommune?
SOSIAL DUMPING

Maren Rismyhr maren-r@online.no

Etter at Ryanair valgte Moss 
lufthavn Rygge som hovedbase, har 
Moss avis i høst avslørt hvordan 
det irske lavprisselskapet grovt 
utnytter de ansatte og bryter norsk 
arbeidsmiljølovgivning. Dette har 
fått Rødt Moss til å reagere.

– Vi kan ikke la oss friste av noen få kroner 
billigere flyreiser, når vi veit at Ryanairs ansatte 
jobber under slavekontrakter, sier Eirik Tveiten 
fra Rødt Moss. Tveiten sitter i formannskapet i 
Moss og har fremmet en interpellasjon til bystyrets 

desembermøte. 
 – Ryanair har lenge vært kjent for å nekte å 
inngå tariffavtaler. Nå veit vi at selskapet ikke 
betaler lønn under sjukdom, at arbeidstida ikke 
er regulert, at de ansatte bare får betalt for den 
tida de er i lufta, at det ikke gis kompensasjon for 
helge- og skiftarbeid, og at ansatte sjøl må betale 
for uniform og ID-kort. Vi trenger en diskusjon 
i bystyret om ansatte i kommunen skal bruke 
Ryanair på tjenesteoppdrag, sier Tveiten. 
 Han viser til at Moss kommune tidligere 
har vedtatt et manifest som skal være «første 
skritt på vegen mot et bysamfunn som er fritt 
for virksomheter som benytter seg av ulovlig 
arbeidskraft, undergraver fellesskapet gjennom 
skatte- og avgiftsunndragelser eller utsetter sine 
ansatte for brudd på tariffavtalens bestemmelser 
om lønns- og arbeidsvilkår».

 – Vi er vitne til at et stort selskap i vårt distrikt 
driver aktiv sosial dumping. I interpellasjonen spør 
jeg ordføreren om han i tråd med manifestet også 
vil oppfordre byens befolkning til unngå å fly med 
Ryanair.
 Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Moss, Frank 
Bergflødt, er glad for at Rødt tar saken til bystyret.
 – Det er mange år sida Fagforbundet sentralt 
gikk mot bruk av Ryanair. Nå har vi fått selskapet 
inn i vårt nabolag. Da må vi gjøre vårt for å stanse 
de uverdige arbeidsforholda der. Noen mener nok 
at vi må gå stille i dørene for å redde arbeidsplasser 
på Rygge. For meg er det som å legge ned kampen 
mot barnearbeid fordi det kan ødelegge for salget 
av billige klær hos Dressmann. Nei, her er det bare 
å stå på sammen til vi får slutt på uvesenet, sier 
Berflødt.

KVINNEKAMP
Magne Hagesæter magne@roedt.no

Byrådet i Bergen foreslår å leggje 
ned arbeidet Utekontaktens 
arbeid mot menneskehandel. 
Trude Koksvik Nilsen, leiar av 
Raudts Kvinneutval, meiner kuttet 
vil vere eit svik mot kvinnene.

– Høgrebyråd Christine Meyer kuttar ein million 
i Utekontaktens budsjett. Samstundes krev ho at 
ungdomsarbeidet skal skjermast. Dette betyr i 
praksis at arbeidet med utanlandske prostituerte 
vert lagt ned, seier Nilsen.
 – Utekontakten har vore på gata og snakka med 
dei prostituerte, lytta til dei, bidratt med helsehjelp 
og vore ei viktig støtte for dei av kvinnene som har 
valt å vitne mot bakmenn, legg ho til.

Korleis vil dette påvirke arbeidet mot 
menneskehandel i Bergen?
 – Eg er redd det vil få fleire konsekvensar. 
Utekontakten er ei førstelinjetjeneste og er ofte 
dei første prostituerte kvinner får kontakt med, 
bortsett frå bakmenn og kundar, her i landet. 
Eg fryktar at færre ofre for menneskehandel blir 
fanga opp. Dette er først og framst skadeleg for den 
enkelte kvinna, men det betyr nok også at færre 
bakmenn vil bli tatt, konstaterer Nilsen.

Ressurskrevjande arbeid
– Etter å ha jobba med ofre for menneskehandel på 
Krisesenteret i fleire år veit eg at kvar enkelt sak er 
tid- og ressurskrevende, og Utekontakten har vore 
viktige i dette arbeidet. Dei har vore flinke til å 
opparbeide seg tillit hjå kvinnene, seier Nilsen.
 – Diverre er det mange som ikkje fangast opp 
av systemet. Mange av kvinnene er livredde, og 
det tar lang tid å gjere dei trygge nok til å stole på 
nokon, til å prate om kva som har skjedd med dei. 
Det er djupt problematisk at Utekontakten ikkje 
lenger får gjere denne jobben. 

Bergen tek flest
Ifølgje statistikk som Bergens Tidende har 
samla inn er politiet i Bergen dei som tek flest 
menneskehandlarar i landet. Over halvparten av 
dei rettskraftige dommane, 8 av 13, stammar frå 
politiet i Bergen. 
 – Det viser at det er eit openbart behov for 
tilbodet til dei prostituerte kvinnene, som byråden 
vil kutte, seier ho.
 – Ved å kriminalisere horekundene har Noreg 
slått fast at vi ikkje aksepterer at nokon kvinner 
skal kunne kjøpast og seljast, og vi har lagt 
ansvaret på mennene. Då må vi følgje opp dette 
med å ivareta kvinnene i prostitusjonen, noko 
anna heng ikkje på greip. Lova verkar, men dersom 
dei prostituerte ikkje får hjelp og oppfølging svik vi 
kvinnene, avsluttar Nilsen.

Ønsker boikott: Eirik 
Tveiten, Rødt Moss. 
Foto: Magne Hagesæter.

Ryanair: Billige flybilletter betales med sosial dumping. Foto: Mikel Ortega/CC.

Leiar av Rauds Kvinneutval: Trude Koksvik Nilsen. 
Foto: Magne Hagesæter.

Legg ned arbeidet mot 
menneskehandel



6 Nr. 10 2010

Tvinger eldre 
arbeidsløse 
tilbake til Nav
STATSBUDSJETTET

Maren Rismyhr maren-r@online.no

– Dette må være regjeringas 
«arbeidslinje» på sitt aller verste. 
Ingen velger å avslutte arbeidslivet 
som arbeidsløs. Men det blir enda 
verre om du i tillegg tvinges til å 
møte opp på Nav for å skrive cv og 
søke jobber som ikke finnes. Det 
er krenkende og ydmykende.

For at eldre arbeidsløse ikke skal stå 
uten livsgrunnlag før pensjonsalder, har 
folketrygdloven i § 4-17 en bestemmelse som 
åpner for utvida dagpengeperiode mellom 64 og 
67 år. Maksimumstid for dagpenger er ellers to år. 
Det betyr at en som blir arbeidsløs som 62-åring 
vil ha mulighet til dagpenger i tre år utover 
dette. I Arbeidsdepartementets statsbudsjett for 
neste år foreslår Hanne Bjurstrøm at ordninga 
fjernes. Rødt Nytt har bedt Anne-Karin Bråten 
kommentere forslaget. Hun er i dag pensjonist, 
men kjenner arbeidslivet godt gjennom 30 år som 
tillitsvalgt i farmasøytisk industri.

De kjenner ikke arbeidslivet
«Eldre bør ikke gjennom særregler 
stimuleres til å tilpasse seg passive ytelser før 
pensjoneringsalder», kan vi lese på departementets 
nettside.
 – Så det er det eldre arbeidsløse driver med! 
Det var ukjent for meg. For et menneskesyn. 
Departementet ser på eldre arbeidsløse som late 
snyltere. Dette forslaget må være lagd av folk 
som ikke kjenner det vanlige arbeidslivet. Jeg må 
minne om at vi lever i et samfunn som dyrker 
ungdommen. Du må omtrent på audition for å få 
serveringsjobb på en vanlig kafé. Jobber vokser 
ikke på trær for arbeidsløse som nærmer seg 
pensjonsalderen. Det er jo nettopp derfor vi har 
denne regelen som gir eldre arbeidsløse mulighet 
til å motta dagpenger i tre ekstra år framfor å måte 
gå på sosialen, sier Bråten.

Inn og ut av Nav
– Hvis regjeringa får gjennom dette forslaget, blir 
det inn og ut av Nav for eldre arbeidsløse. Alle som 
har prøvd, veit at det kan være en stor belastning. 
«Departementet vil be Arbeids- og velferdsetaten 
sørge for at den gruppen som berøres, får tidlig 
og kvalifisert oppfølging med sikte på overgang til 
arbeid,» sier arbeidsminister Bjurstrøm. Makan 
til politikerpreik! Som om de Nav-ansatte ikke har 
nok å stri med fra før. Har vi ikke hørt at det er de 
unge arbeidsløse som skal prioriteres, uten at vi 
har sett resultater så langt?

Fører til AFP og pensjonstap
– Jeg unner ingen eldre arbeidsfolk å gjennomgå 
cv-skriving og arbeidssøking på Nav. Ingen skal 
behøve å avslutte arbeidslivet med de nederlaga 
dette vil medføre. Vi veit alle at det ikke går an å
dytte eldre arbeidsløse inn gjennom arbeidslivets 
stengte dører. Jeg tror ærlig talt at mange eldre 
arbeidsløse ikke vil orke dette. De vil føle seg 
tvunget til å ta ut AFP og dermed få lavere pensjon 
resten av livet.

Bevar Folketrygdlovens § 4-17
– Denne saka har bare så vidt vært framme i 
media. Nå må fagbevegelsen våkne og slåss for å 
bevare folketrygdlovens § 4-17. Tida er knapp fram 
til statsbudsjettet vedtas før jul. Det er bare å kaste 
seg rundt, oppfordrer Bråten til slutt.

Arbeidsminister: Hanne Bjurstrøm vil kutte dagpenger for eldre arbeidsløse. Foto: Berit Roald/Scanpix.

Kritisk: Anne-Karin Bråten. Foto: Rødt Nytt.

Aksjonsleder: Bente Simonsen. Foto: Magne Hagesæter

FATTIGDOM
Magne Hagesæter magne@roedt.no

Rødt Nytt har møtt Bente Simonsen, 
leiar for Aksjonsgruppa mot sosial nød 
i Bergen. Dei mobiliserer for fullt for å 
få stansa byrådets budsjettforslag om 
å fjerne den viktige 80 prosentregelen. 
Kuttet vil medføre eit månadleg 
tap på opp til 4000 kroner for 
mange av dei fattigaste i Bergen.

Aksjonsgruppa mot sosial nød i Bergen vart starta 
i 1995. Fleirtalet i organisasjonen er trygda eller 
sosialklientar. No fokuserer dei særleg på den 
aukande barnefattigdomen.
 – Vi har sett ei dramatisk auke i 
barnefattigdomen dei siste åra. Dette råkar ofte 
innvandrarfamiliar, men det er også ei stor auke 
i fattigdom blant norske barn. Også ungar med 
med yrkesaktive foreldre vert råka, seier Bente 
Simonsen.
 80 prosentregelen sikrar i dag at dei med trygd 
står att med 80 prosent av inntekta disponibelt 
etter at buutgifter er dekka. I budsjettforslaget vil 
byrådet fjerne 80 prosentregelen for alle bortsett 
frå alderspensjonistane.
 – Byråd Christine Meyer grunngjev kuttet med 
at dei unge skal stimulerast ut i arbeid, men berre 
ein tredel av uførepensjonistane har reelt høve til å 
komme ut i arbeid.
 Aksjonsleiaren påviser at ein einsleg forsørgjar 
vil kunne miste 4000 kroner i månaden om kuttet 
vert vedteke. 
 – Hadde det vore andre grupper i samfunnet 
som plutseleg skulle miste 30 - 40 000 i året ville 
det vorte ramaskrik, sukkar Simonsen.
 – Sosialhjelpssatsane er altfor låge. Det verste 
er at politikarane grunngjer satsane med at 
sosialhjelp skal vere mellombels kriseløysing, men 
45 prosent som går på det er enten uføretrygda 
eller går på arbeidsavklaringspengar, altså er 
situasjonen ikkje mellombels.
 – Ein viss prosent av befolkninga vil alltid vere 
sjuk. Vi som er råka av sjukdom får ein dårlig 
livskvalitet som andre tar for gitt, seier Simonsen 
som sjølv er råka av MS-sjukdom og har måtte 
bruke sosialhjelp i fem år. 
 Raudt-representant i bystyret i Bergen, Torstein 
Dahle, er ikkje nådig mot byrådets forslag. 
 – Eg avviser at uføretrygden har auka så 
mykje at vi ikkje treng 80 prosentregelen lenger. 
Det er berre tull. Dei fattige er framleis fattige, 
seier Dahle. Han er også oppteken av å få heva 
sosialhjelpsatsane. 
 – Satsane må hevast til SIFO-nivå. Det vil ikkje 
bli fett å gå på sosialhjelp av den grunn, men det 
vil gje eit par tusen ekstra til folk som har lite å 
rutte med, avsluttar Dahle.

Bergensarar 
til kamp mot 
fattigdom
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Ryk og reis, Siv Jensen!
RØD UNGDOM 

Marte Teigen marte@sosialisme.no

Innvandringspolitisk talsmann 
for FrP, Per Willy Amundsen, sa i 
oktober at det var en god idé å gi 
innvandrere 100.000 kroner for å dra 
ut av Norge. Generalsekretær i Rød 
Ungdom, Seher Aydar, svarer med 
å gi samme tilbud til Siv Jensen.

– Vi har starta innsamlingsaksjon for å få Siv 
Jensen ut av landet, sier Aydar. 

Hun mener forslaget om å å bestikke innvandrere 
til å forlate landet er typisk FrP-rasisme.
 – Det er avslørende at Frp gladelig bruker store 
summer på å sende innvandrere ut av landet, men 
vil kutte i forskjellige integreringstiltak. Tenk så 
mange gode tiltak vi kunne fått til for pengene Frp 
vil bruke på å kaste ut innvandrere, poengter hun.
 Aydar mener innvandrere er bra og berikende 
for Norge, både når det kommer til kultur og 
arbeidskraft.
 – Norge kan komme til å mangle 40000 
helsefagarbeidere i 2030. Da er det galskap å sende 
hjem innvandrere som vil bo og jobbe i Norge, sier 
hun.

RØD UNGDOM 
Marte Teigen marte@sosialisme.no

I begynnelsen av desember lanserer 
klesgigantene sine julekampanjer, 
og i den forbindelse vil Rød Ungdom 
aksjonere mot retusjert reklame. 
Rød Ungdom har starta nettverket 
Ungdom mot Retusjert Reklame, for 
å få flere organisasjoner og aktivister 
med på laget. Feministisk ansvarlig 
i Rød Ungdom, Linda Strandmyr, 
er sikker på at vi også i år kommer 
til å se syltynne og retusjerte 
modeller på reklameplakatene.

– Retusjert reklame er et problem. Taperne er 
vanlig ungdom, og det er noen som tjener på det. 
Derfor erklærer vi krig mot Hennes & Mauritz, 
forteller Strandmyr, som i desember skal lede 
kampanjen for å stoppe den retusjerte reklamen.
 – Modellene er i utgangspunktet syltynne, men 
retusjeres likevel til det ugjenkjenneligere, sier 
Strandmyr.
 Hun forteller at reklamebransjen bruker digital 
retusjering til å jevne ut huden på modellene og 
fjerne alle urenheter, endre proporsjonene og 
slanke modellen ytterligere. Strandmyr mener 
dette påvirker unge jenters syn på egen kropp.
 – Det å stadig bli omringa av et skjønnhetsideal 
som er skapt på data gjør noe med unge jenter, og 

da spesielt med selvbildet deres. Det blir et slags 
hverdagstyrrani som forteller jenter at de aldri er 
tynne, pene eller gode nok.
 Strandmyr mener at de voldsomme mengdene 
av retusjert reklame bidrar til at samfunnet 
anerkjenner unaturlig tynne kropper, noe som i 
hovedsak går ut over jentene.
 – Det er forskrudd, og alt for mange pådrar seg 
psykiske problemer og dårlig sjøltillit som følge av 
dette.
 – Hver tredje 13-åring har lyst til å gå ned i 
vekt, sjøl om tall fra Folkehelseinstituttet viser 
at bare 12% i denne aldersgruppen faktisk er 
overvektige. Det burde gi oss et klart signal om 
at noe ved norske jenters selvbilde ikke stemmer. 
Derfor trenger vi merking av retusjert reklame, 
konstaterer Strandmyr.

Starta nettverk
I forbindelse med reklamekrigen starta 
Rød Ungdom nettverket Ungdom mot 
Retusjert Reklame, som blei lansert på 
Globaliseringskonferansen i november.
 – Vi kan ikke vinne denne kampen 
aleine. Derfor vil vi samarbeide med andre 
ungdomsorganisasjoner som er enige i kravet om å 
merke retusjert reklame.
 – På aktivisme.no kan ungdom melde seg som 
aktivister. Vi arrangerer aksjoner over hele landet, 
hvor man klistrer opp advarsler om retusjeringen 
på reklameplakatene, for å fortelle unge jenter 
om at det man ser på billboardene ikke er ekte, 
forklarer Strandmyr.
 På nettsiden vil det også bli publisert materiell til 

merking som man kan skrive ut selv, informasjon 
om kampanjen og film om retusjering.
 – Vi ville lage en film som kort og enkelt påpeker 
problemet og løsninga. Dermed blir det lettere å 
forstå hvorfor vi krever merking.

Noen tjener på det
Strandmyr er opptatt av at unge jenter skal 
se opp til et ideal som er realistisk og sunt, i 
motsetning til dagens forbilder. Derfor mener hun 
også at det er vesentlig for unge jenter å forstå at 
retusjering og slankepress ikke har oppstått ved en 
tilfeldighet.
 – For mote- og kosmetikkindustrien er dette 
bra. Hvis vi jenter aldri blir fornøyd med oss selv, 
slutter vi heller aldri å kjøpe ny sminke eller den 
nyeste moten. Sånn sett er nok lederne i Hennes 
& Mauritz ganske fornøyd med å presentere 
kvinnekropper som er laget på data.
 – Målet med aksjonene er å merke så mange 
plakater at de ikke lenger har flere igjen på lager, 
og dermed ikke kan gjennomføre kampanjen i 
Norge. Vi kommer til å fortsette aksjonen helt 
til klesgigantene slutter med retusjering, eller 
politikerne går inn for merking av reklamen, 
forteller Strandmyr.
 – Hennes & Mauritz bør passe seg. Hvis de 
erklærer krig mot jenters selvtillit, erklærer 
vi krig mot dem. Vi kommer til å sabotere 
hele julekampanjen om nødvendig, avslutter 
Strandmyr.

Følg med på www.aktivisme.no

Krever merking: Lina Strandmyr, feministisk ansvarlig i RU, 
vil ha merking av retusjert reklame. Foto: Rød Ungdom.

Aksjon: Rød Ungdom tar saken i egne hender og merker kvinnefiendtlig reklame. Foto: Rød Ungdom.

Generalsekretær: Seher Aydar. Foto: Rød Ungdom.

Reklamekrig mot Hennes & Mauritz
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SOLIDARITET
Brage Aronsen brage@roedt.no

Desember måned er høytid også for 
handelstanden i Norge. Det er den perioden 
i året nordmenn bruker mest penger. 
Julegaver, julepynt og ikke minst julemat 
skal i hus. Men veit du hvor pengene 
du bruker havner? Rød Nytt guider deg 
gjennom hvordan du kan styre unna frukt 
og grønt med bismak av okkupasjon.

Dadler og fikner er typisk julegodt i mange hjem. Jordan 
River er en produktserie med diverse daddeltyper 
fra firmaet Hadiklaim. Mesteparten av produksjonen 
til Hadiklaim ligger på den okkuperte Vestbredden. 
Dadlene blir produsert på jord som er tatt ulovlig fra 
palestinere. Det samme gjelder for Medjoul fikner fra 
den samme produsenten. Også dadler og annen frukt fra 
Carmel, Agrexco og Jordan Valley er israelskproduserte 
varer som bør unngås.
 Appelsiner med nellikspiker er en annen vanlig 
juletradisjon. Appelsiner stukket med nellik ble tidligere 
brukt for å holde møll og annet utøy unna. Nå har vi det 
mest fordi det ser flott ut og lukter godt. Sørg bare for å 
unngå Jaffa-appelsiner. Jaffa-appelsinen, også kjent som 
Shamouti-appelsin, har sitt navn fra byen Jaffa, hvor 
den først ble dyrket og utviklet av arabiske bønder på 
midten av 1900-tallet. Etter opprettelsen av Israel i 1948 
har appelsinen blitt dyrket og eksportert av israelske 
produsenter.
 Også når man handler inn til julemiddagen bør man 
være oppmerksom. Nicola nypoteter og gulrøtter fra 
Gartner/Bama er blant de israelske grønnsakene som er 

vanlig i norske butikker.
 I Norge er man pålagt å merke importerte varer 
med opprinnelsesland. Det har likevel hendt at 
norske butikker har merket varer fra Israel med annet 
opprinnelsesland. Et tips er å sjekke tallrekken under 
strekkoden, det såkalte EAN-nummeret. Begynner tallet 
med 729, stammer varen fra Israel. Er du usikker på en 
vare, spør betjeningen!

Boikott fungerer
Mange spør seg hvor stor gjennomslagskraft 
forbrukerboikott har som politisk virkemiddel. Svaret er 
at det har stor betydning. I mars 2009 kunne Jerusalem 
Post melde at 21 prosent av israelske eksportører melder 
om problemer på grunn av boikott av israelske varer. 
Lokale boikott-aksjoner får stor oppmerksomhet i 
Israel. Like viktig er palestinernes ønske om boikott 
av israelske varer og tjenester. Nærmest hele det sivile 
samfunnet i Palestina ber om boikott, deinvesteringer 
og sanksjoner inntil Israel retter seg etter internasjonal 
lov og grunnleggende menneskerettigheter. Over 170 
palestinske organisasjoner, universiteter og bedrifter 
støtter kravet om boikott.

Boikott Israel - også i jula!
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Unik øyevitneskildring 
fra fredsflåten til Gaza

«Espen Goffeng gir en historisk avsløring 
av terrorstaten Israels angrepsmetoder 
mot sivile aktivister, pressefrihet og 
menneskeverd. Må leses!»
MADS GILBERT

Aktivistene har med seg skolesekker til 
palestinske barn. Israel møter dem med 
sjokkgranater og skarpe skudd. Når røyken 
legger seg, er ni mennesker drept.
 Espen Goffeng er en av tre norske om 
bord når israelske spesialsoldater angriper. 
Nå har han skrevet bok om de dramatiske 
hendelsene.

Kjøp «Dødelig farvann» direkte i forlagets 
nettbutikk på www.manifest.no eller bestill 
via e-post: post@manifest.no

Boka kan også kjøpes hos Palestina-butikken 
Al Quds: www.alquds.no
epost: post@alquds.no, tlf: 22 11 00 26

Noregs Mållag arbeider for at nynorsk skal kunne 
brukast når som helst og kvar som helst. Det handlar 
om vilje og språkleg medvit. Noregs Mållag arbeider for 
eit reelt tospråkleg samfunn. 

Matboks 50,-

Meld deg inn i Mållaget!
Gå inn på www.nm.no
Kr 200,- ut 2011.

Er du mot krigen i Afghanistan? Er du opptatt av miljø, 
rettferdig fordeling og styrking av velferdsstaten? 
Ønsker du et annet, mer solidarisk samfunnssystem? 
Da er Rødt partiet for deg!
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

BOK UTE
15. NOVEMBER

2010

Lesestoff til jula fra 
tidsskriftet Rødt!

Løssalg
75,-

1 års 
abonnement

285,-

Kjempenummer på hele 164 sider. Les blant annet 
Arundhati Roy om maoistbevegelsen i India, Øyvind 
Andresen om norsk skolevesen og Mass Soldal 
Lund om etikk og politikk i Oljefondet.

Gi et abonnement på tidsskriftet til en venn
 - eller til deg selv. 

MARXISME.no

Boikott: En enkel solidaritetshandling. Foto: Rødt Nytt.

HVA SKJER?
1. desember
FANEMARKERING MOT 
VIKARBYRÅDIREKTIVET
Stortinget, Oslo. www.lo.no.

4. desember
OSLO NEI TIL EUS 
JULEMARKED
BLS-huset, Oslo. www.neitileu.no.

6. desember
DEMONSTRASJON FOR 
LOKALSJUKEHUSENE
Stortinget, Oslo.
lokalsykehus.blogspot.com

7. desember
KLIMAOPPMØTE
Dagskonferanse, Folkets hus, Oslo.
www.norskklimanettverk.no

11. desember
SOLIDARITETSHUSETS 
JULEMARKED
Osterhaus’ gate 27 i Oslo. 
www.latin-amerikagruppene.no

13. - 14. desember
LOS ORGANISASJONS-
KONFERANSE
Sørmarka. www.lo.no.

 ANNONSE: ANNONSE:  ANNONSE:


