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23. februar var det store demonstrasjo-
ner i Barcelona og andre spanske byer. 
Den viktigste saka var regjeringas for-
slag om å heve pensjonsalderen med to 
år, fra 65 til 67.  Arbeidsløsheten er på 18 
prosent, det er nedskjæringer på mange 
fronter og klasseskillene øker. Alt dette 
blir møtt med stor harme og motstand 
fra arbeiderklassen og fagforeningene. 
 Samme kamp utkjempes i Hellas, 
Frankrike, Tyskland og flere land. 
Arbeidsfolk samler seg i demonstrasjoner 
og streiker mot kapitalistklassens forsøk 
på å tvinge lønnsmottakere, arbeidsløse 
og pensjonister til å betale den økono-
miske krisa. 

Fra demonstrasjonen i Barcelona

Rødt Nytt
Avisa til Raudt • nr. 3–2010

Bli med i Rødt! www.roedt.no

Makta midt i mot
Kamp for lokalsjukehusa landet rundt:

Klassekamp i Europa

– Vi gir oss ikke! Bevar sjukehusa!
Ropene runga taktfast foran helsedepartementet i Oslo 23. mars. Folk hadde reist langt for å nå fram til helseministeren. Fra 
Vestlandet og Trøndelag kom de. LO i Oslo og mange fagforeningsfaner var på plass. Aker sykehus’ venner var der. By og land 
– hand i hand! Dette betyr starten på en ny, landsomfattende sjukehuskamp. 

Les mer på sIDe 4 og 5 
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Rødt nytt

I forslaget fra 5. mars skal alders-
pensjonen for uføre levealderjus-
teres. Det betyr at jo lengre ditt 
årskull forventes å leve, jo lavere 
blir din pensjon. Levealderjuste-
ring er innbakt i den nye pensjons-
reformen, som allerede er vedtatt. 
Der ble det argumentert med at 
folk kunne kompensere for leve-
alderjusteringa ved å jobbe lenger. 
Det er det mange som ikke kan. 
Uføre kan det enda mindre. Derfor 
har mange krevd at uførepensjo-
nistene må skjermes fra levealder-
justeringa. Regjeringa vil ikke det. 

mindre penger til uføre
Regjeringa skal jobbe videre med 
forslaga fra uførepensjonsutval-
get. I tillegg til levealderjusteringa, 
gikk utvalgets forslag blant annet 
ut på:
• Uføretrygda skal gjøres om til 

en uførestønad. Man må søke 
om stønad gang på gang.

• Barnetillegget skal bli 22 000 
kroner lavere.

• Uføre skal skattes som arbeids-
takere, ikke som pensjonister, 
og vil dermed få høyere skatt.

Summen er at uføre får lavere ufø-
repensjon og lavere alderspen-
sjon. Regjeringa sier at «ingenting 

er bestemt». Samtidig forskutterer 
de lovbehandling, ved å lage en 
«midlertidig lov» om levealderjus-
teringa. 

Nå begynner kampen
Regjeringa bør tas på ordet om at 
ingenting er bestemt. Kampen for 
å forsvare uførepensjonen mot for-
verringene er i gang. Det var en 
stor landsomfattende konferanse 
22. mars, der kampviljen var stor. 
Følg med på www.uforepensjon.no. 

Jorun Gulbrandsen

Turid Thomassen 
(bildet), kommunestyre-
representant i Lilleham-
mer og medlem i arbeids-
utvalget i Rødt, mener de 
som kan, bør velge den 
gamle ordninga og at fag-
bevegelsen må begynne 
arbeidet for en omkamp 
om AFP-ordninga.
 – De aller, aller fleste 
vil tape på den nye ord-
ninga. Den slår spesi-
elt dårlig ut for dem som 
ikke har en jobb de kan 
bli gamle i. Eksemplene 
vi kommer til å se fram-

over, vil gjøre skam på 
LO-leder Roar Flåthens 
påstand om at den nye 
AFP-ordninga er bedre 
enn den gamle.

«Kjell»
– I brosjyra fra Nav er det 
gitt et positivt regneeksem
pel?
 – Det viser hvordan 
«Kjell», født i 1948, får 
mer og mer i pensjon, jo 
lenger han venter. Det er 
i og for seg riktig. Han 
er nok lenge både sterk 
og frisk.  Men utgangs-
punktet til Nav er feil. For 
«Kjell» har tjent 363 000 

kroner hvert år i 40 år! 
Det er knapt noen som 
har tjent så mye hvert år 
i 40 år. Slike eksempler 
har regjeringa hele tida 
brukt for å skjønnmale 
pensjons reformen gjen-
nom desinformasjon.
 – Hvem kan ikke være 
«Kjell»?
 – Hvem er det som 
i størst grad har jobba 
deltid og hatt ujamn 
inntekt? Det er sjøl-
sagt kvinner. Mange har 
vært hjemme med barn i 
perioder. De er langt fra 
noen «Kjell». Mange med 
høy utdanning kommer 
også dårlig ut. De har 
ikke rukket å jobbe i 40 
år når de er 62 år. I det 
hele tatt – finnes «Kjell»?

Nesten en million  
i tap
– Pensjonsekspert Birger 
Myhr har regna på hva 

ulike mennesker taper 
ved å gjøre feil valg. 
Dagens Næringsliv skreiv 
om dette. Det verste 
eksempelet var ei kvinne 
på 62 år. Hvis hun ikke 
går av med AFP nå, men 
venter til 1. januar 2011 
med å gå av, taper hun 
432 000 kroner i folke-
trygd og 419 000 i AFP-
tillegg – tilsammen over 
851 000 kroner. Ingen 
slike eksempler er med i 
Nav sin veiledning, når 
denne gruppa skal gjøre 
et valg for resten av livet. 
Det er jo en skandale! 

Advarsel
– Rødt krever at Nav går 
ut med en advarsel til alle 
som kan velge ny eller 
gammel pensjonsord-
ning, om at feil valg kan 
bety svære økonomiske 
tap avslutter Turid Tho-
massen.

Når sjukehus  
vert butikk
12 av 35 lokalsjukehus er lagde ned eller er 
blitt fråtekne viktige funksjonar dei siste 
åra. Samhandlingsreformen, som enno 
ikkje er vedteken i Stortinget, kryp inn og 
vil fjerne akuttfunksjonar og fødeavdelin-
gar over heile landet. Som på Stord sjuke-
hus, der sterilsentralen er flytta til Hauge-
sund. I Helse Midt-Norge sin «Strategi 
2020» kan fire fødeavdelingar verte ned-
lagde. 
 Legeforeninga har ein definisjon av 
akuttfunksjon på eit lokalsjukehus: Døgn-
kontinuerleg vakt i indremedisin, aneste-
siologi, generell kirurgi og føde. Det skal 
vere døgnkontinuerleg tilgjenge til radio-
logi- og laboratorietenester, inkludert blod-
bank.
 Sjukehusreforma (helsefortaksreforma), 
som vart vedteken i 2001 og sett ut i live 
frå 1. januar 2002, la grunnlaget for det vi 
no ser. Enda om helseministeren har ansva-
ret, vart styringa overleten til helsebyrå-
kratiet sine foretaksstyre og direktørar. 
Sjukehusvesenet vert no gjennomsyra av 
marknadstenking. Systematisk underbud-
sjettering fører til stadige effektiviserings-
forsøk. 
 Samhandlingsreforma vil forsterke 
denne utviklinga. Ho gjev nytt grunnlag 
for å leggje ned lokalsjukehus, ja for å avvi-
kle nemninga lokalsjukehus. Dei vert gjort 
om til distriktsmedisinske senter. Dersom 
kommunen vil betale, kan det også vere 
senger der. Men kva skal vi vel med eit 
lokalsjukehus med akuttfunksjonar, når vi 
har så fine ambulansar?
 I Soria Moria 2 seier regjeringa at ingen 
lokalsjukehus skal verte nedlagde. Dei skal 
berre få anna innhald. Og det er dei i ferd 
med å få. 
 Motstanden aukar. For folk i Grorudda-
len i Oslo er det komplett umogleg å forstå 
kvifor deira godt fungerande lokalsjukehus 
skal takast frå dei. For folk i Lærdal er det 
like umogleg å forstå at Helse Førde legg 
opp til fødslar i ambulanse i vegkanten.
 Denne marknadsstyrte helsepolitikken 
må stoppast! Dei klarte det i Skottland. I 
2004 avvikla dei helseforetaka og la sjuke-
husa under statleg forvaltning. Men det 
måtte ein sjukehusstreik til, og helseperso-
nell refererer til tida som The War (krigen).
 Nyleg så vi at fagrørsle og sjukehus-
aktivistar frå distrikt og hovudstad aksjo-
nerte saman i Oslo. Det kan vere starten på 
noko som endar med avvikling av sjukehus 
som butikk. 

Ingrid Baltzersen
Bystyremedlem for Raudt i Oslo 
Nestleiar i Raudt

pensjon

Uførepensjon ABC
av Pål Hellesnes
  
Forlaget Manifest (www.manifest.no)
Pris 110 kroner. Kvantumsrabatter.
Bestilles per epost til post@manifest.
no eller på telefon 22 99 52 00.

Fakta og argumenter om arbeidsliv og 
uførepensjon. Svært mange er berørt når 
Stortinget skal behandle forslag om store 
kutt i dagens uførepensjon.  
• Fakta om hvem som blir uføre
• Kuttforslagenes konsekvenser
• Argumentene for dagens uførepensjon

FoRsvaR uFøRepensJonen!
www.uforepensjon.no

Forsvar uførepensjonen mot regjeringa
5. mars la arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fram et lovforslag om endring av alders
pensjonenen for uføre. Dette skal være en midlertidig lov. Regjeringa jobber videre med 
et nytt lovforslag som gjelder hele uførepensjonen, som skal komme i løpet av 2010. 

Store tap med ny AFP-ordning
I disse dager får hundretusenvis brev fra 
Nav med informasjon om den nye ordnin
ga for avtalefesta pensjon (AFP). De som er 
født mellom 1944 og 1948, kan velge mel
lom nytt og gammelt system, og de får et 
eget brev om dette fra Nav. Velger en feil, 
kan dette bety svære økonomiske tap. Det 
sier ikke Nav noe om.
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Jorun Gulbrandsen

Shifia spør indignert: – Hvor-
for trykker avisene karika-
turtegninger av Mohammed? 
Det er for å provosere musli-
mer, ikke for noe annet. Det er 
barnslig.
 Fatima er enig: – De sier 
det er ytringsfrihet. Men er 
mobbing ytringsfrihet? Mange 
muslimer føler seg krenket.
 Shifia: – Tenk deg, hvis vi 
lagde en krenkende tegning av 
læreren, hvis vi mobbet lære-
ren, skulle vi forklare det med 
at vi bare drev med ytringsfri-
het? Når ble mobbing ytrings-
frihet?

Hijab eller ikke hijab
– Shifia, hvorfor bruker ikke du 
hijab?
 Shifia svarer rolig: – Jeg 
brukte hijab da jeg var yngre, 
fordi jeg ønsket å gjøre det. Da 
jeg begynte på islamskole, sa 
foreldrene mine: «Bruk hijab.» 
Dette var noe jeg prøvde ut, 
men når jeg sluttet med det, 
var det mitt eget valg. Jeg følte 
at jeg ikke var klar for å bytte 
livsstil og bruke hijab. Forel-
drene mine har forsøkt å over-
bevise meg om å begynne igjen. 
Men hijab forandrer mye, det 
er en livsstil, så jeg må tenke 
grundig over det. Foreld rene 
mine lar meg tenke. 
 – Fatima, hvorfor bruker du 
hijab?
 Fatima er klar: – Jeg vil vise 
at jeg er en stolt muslim. Jeg 
viser at jeg er urørbar. Hijab 
betyr beskyttelse, det er den 
historiske bakgrunnen. Jeg går 
heller ikke med trange klær. 
 Shifia forklarer: – Det er 
mye sexpress blant ungdom. 
Gutter maser på jenter. Jenter 
blir tatt på hele tida. Det er 
mye ufrivillig klåing, fak-
tisk. Ikke alle jenter sier ifra 
at de ikke liker det, selv om de 
gjerne ville, men det er ikke 
så lett, hvis man vil være likt. 
Det er ingen gutter som klår 
på Fatima, siden hun bruker 
hijab. 

Hva er frihet?
Fatima: – Nei, for med hijab 
sier jeg ifra: Ikke rør meg. 
Det blir respektert. Men det 
er klart at en som ikke smin-
ker seg og som har løse klær, 
kan bli kritisert for ikke å være 
feminin. Men er det ikke kvin-
neundertrykkende å måtte kle 
seg og oppføre seg først og 
fremst slik guttene liker? Vise 
fram kroppen, slik guttene vil? 
Måtte gå med miniskjørt og 
singlet? Hvor fritt er egentlig 
det? Jeg får venner på grunn-

lag av hvem jeg er, ikke på 
grunn av hår og kropp. 
 – Noen vil at det skal bli for
budt å bruke hijab på skolen. 
Hvis det blir bestemt: Hva gjør 
du da?
 Fatima tenker. – Da ville 
jeg nok ikke gått på den skolen. 
Jeg ville lest hjemme eller 
kanskje funnet en privatsko-
le. Jeg ville oppfatte et forbud 
som svært kvinneundertryk-
kende. Frihet – er ikke det å 
bli respektert for den man er? 
Klær, tro – skal man ikke få 
bestemme det selv? 
 Shifia: – Hører vi ikke at 
Norge er et fritt land? Men ta 
vekk valget – og friheten slut-
ter. Ta vekk valget – og du får 
tvang. Men tvang og demokra-
ti utelukker hverandre. Mange 
muslimer føler at de blir svik-
tet. 
 Shifia og Fatima avbryter 
hverandre stadig vekk, med 
latter og med alvor, fortel-
ler eksempler og historier. En 
stakkars skriver har sin fulle 
hyre med å holde tritt. Dette 
er ungdom som leser bøker, 
følger med på nyheter, snak-
ker om framtida, bryr seg om 
respekt og likeverd blant men-
nesker. Bare noen av tankene 
får plass i dette intervjuet. 

Integrering 
– Hva er integrering? 
 Shifia: – Det snakkes mye 
om integrering. Muslimer set-
ter religionen veldig høyt. Det 
kan ikke bli integrering uten 
at religiøse mennesker respek-
teres. Det gjelder innenfor alle 
religioner. 
 Fatima: – Se på arbeidslivet. 
I mange yrker er det helt greit 
å bruke hijab, men ikke alle 
steder. Hun som bruker hijab, 
kan jo godt være mye flinke-
re enn hun som ikke bruker 
hijab og får jobben. Da blir det 
diskriminering. Er det ikke 
viktig at kvinner utdanner seg, 
arbeider og deltar i samfunnet 
– om de har hijab eller ikke? 
Det stilles krav om at muslim-
ske kvinner skal integrere seg 
i arbeidslivet, samtidig som 
hennes hijab angripes når hun 
gjør det.

Informasjon
Fatima: – Likestilling gjelder 
ikke bare mellom kvinner og 
menn, men like mye mellom 
kvinner og kvinner og mellom 
menn og menn. Den gjelder 
også mellom religioner og folk 
med ulik tro. Men folk tren-
ger informasjon. Informa-
sjon om islam, informasjon 
om for eksempel hijab. Det er 
så viktig! Uten god informa-

Muslim – og stolt av det!
Fatima og Shifia er 15 år. Rødt nytt vil gjerne høre 
hva de tenker om den stadige hetsen mot muslimer 
i avisene, om den såkalte hijabdebatten og om livet 
for øvrig. 

Fatima og Shifia.

Rødt nytt

Den politiske kampanja mot muslimer, som 
vi ser i USA og i Nato-land, har grunnlag i 
USAs strategiske økonomiske og maktmes-
sige mål i verden. USA vil ha olje og kontroll 
over oljeproduserende land. Derfor Irak -

krigen og derfor krigen i Afghanistan. Zbig-
niew Brzezinski, som regnes som sjefsideo-
logen til den amerikanske ledelsen når det 
gjelder USAs makt i verden, skreiv på midten 
av 1990-tallet om at USA måtte lage seg en 
«euroasiatisk korridor» fra Balkan til Kina. 
USA måtte gå inn og skaffe seg posisjoner i 
de energirike områdene. 
 Allerede før Taliban tok over Afghanistan 
på midten av 1990-tallet, var det klart at det 
var muslimer som stod i veien for sikringa av 
den euroasiatiske korridoren. De ble USAs 
fiende nummer 1.
 Befolkningene i land imperialistene vil 
utplyndre, bombe, ta makta i, er alltid blitt 
framstilt som undermålere, sleipe, farlige, 
dumme – hva som måtte passe for at imperia-
listlandets befolkning lettere skal godta dre-
pinga og ikke stille for mange spørsmål. I dag 
er  befolkningene i land som USA for tida vil 
kontrollere, muslimer. Da blir det muslimene 
som får hetsen. Og vi får hijabdebatt.

sjon vil jo folk tro nesten alt 
de hører. Vi har hatt mye kris-
tendom i årene som er gått på 
skolen, men lite informasjon 
om andre religioner.
 Shifia: – Hvorfor blir for 
eksempel ikke hijab forklart i 
RLE-faget (religion/livssyn/
etikk)? Hvorfor får vi ikke lære 
mer om hva religionene står 
for, uten andres tolkning? Jeg 
har alltid vært stolt av å være 
muslim, av religionen min. I 
aviser blir den framstilt som 
terrorisme, som undertrykkel-
se, det skjønner jeg ikke. «Isla-
misering av Norge» – hva er 
det? Jeg skjønner det ikke. Og 
når en journalist skriver om tre 
muslimer på Grønland i Oslo, 
som har gjort noe dumt, så blir 
det sett på som «alle muslimer» 
og «muslimer mener». 
 – Hvor alvorlig ser dere på 
hetsen mot muslimer? 
 Fatima: – Det er en hets mot 
muslimer som likner på nazis-
tenes hets mot jøder. På skolen 
har vi lært om nazismen. Vi 
har lært om det som skjedde 

på 1930-tallet. Da nazistene 
og Hitler fikk økt oppslutning, 
var mange med på det først. 
Mange var med på hetsen mot 
jødene. Mange hører hets mot 
muslimer i USA for tida. Men 
samtidig er det heldigvis også 
mange som demonstrerer mot 
USAs kriger.
 Shifia: – Det er folk i Israel 
som er mot å plage muslimer. 
Ikke alle er enig med regjerin-
gen. Men USA betaler Israel 
flere milliarder dollar hvert år 
og står bak.  

Andre angår oss
Fatima: – Det er viktig at vi 
bryr oss om det som skjer i 
verden. Det er stor forskjell på 
norske og arabiske nyheter. I 
Norge får vi korte nyheter og 
overskrifter. Arabiske nyhets-
sendinger er lengre og viser 
hvordan barn blir skadet og 
dør, i USAs og Israels kriger, 
hvordan barn mister foreldrene 
sine, om ødeleggelsene. 
 Shifia gir Fatima full støtte i 
det: – Det angår oss. På skolen 

diskuterer vi noen ganger 
alvorlige ting som mennesker 
er blitt utsatt for. Så blir det 
friminutt, og alt vi har snakket 
om for noen minutter siden, 
blir så lett glemt. Vi burde dis-
kutere mer på skolen, oftere, 
og ikke legge fra oss det som 
skjer så fort. Skolene viser oss 
ikke alltid den rå sannheten 
som de burde. 
 – Vi som bor i Norge, kunne 
også hatt mye verre levevilkår, 
men vi har vært veldig heldi-
ge. Vi må ikke glemme at det 
kunne like gjerne vært vi som 
ikke fikk mat eller rent vann 
hver dag.  Og fordi vi er så hel-
dige, har vi en plikt å hjelpe 
mennesker som har verre leve-
vilkår. Du kan gjøre forskjell 
ved å demonstrere eller ha et 
fadderbarn i Afrika. Noe som 
bare koster 200 kroner i måne-
den. Det at så mange bare 
ignorer disse problemene er 
nesten umenneskelig. Vi må 
ikke glemme mennesker som 
har dårligere levevilkår enn oss 
selv.

Brzezinski og hijab

Olja styrer debatten. Foto: kc7eph/Flickr.com/CC2.0
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Det er leder for aksjonen «Forsvar 
Lærdal sjukehus» og koordinator 
i Folkebevegelsen for lokalsyke-
husene, Bente Øien Hauge, som 
utbryter dette da Rødt nytt ber om 
hennes reaksjon på forslaget om å 
legge ned lokalsjukehuset i Lærdal. 
 5. mars i år la Helse Førde fram 
sin strategiske plan, hvor det fore-
slås nedlegging av lokalsjukehusa 

i Nordfjordeid og Lærdal. Dette 
har skapt sterke reaksjoner. Blant 
annet vil det bety nedlegging av 
fødestua i Lærdal. 
 – Meningen er at såkalt nor-
malfødende skal til Voss eller 
Bergen for å føde, mens mer kom-
pliserte fødsler skal til Førde sen-
tralsjukehus, fortsetter Bente Øien 
Hauge. – At liv vil gå tapt, er det 
ikke tvil om! Føden i Lærdal har 
reddet flere barn og mødre, bare 
de siste årene, fordi en fortsatt har 
operativ beredskap i bakhånd. 

Hver sjuende kvinne
Rigmor Cruickshank, har mange 
år som praktiserende jordmor bak 
seg, men nå er hun kommunejord-
mor i nabokommunen Årdal med 
ansvar for gravide og transport i 
kommunen. Hun deler Bente Øien 
Hauges syn på dette: 
 – Babyen kommer når den 
kommer, sier hun. – En kan ikke 
regne med at kvinner som skal 
føde vil dra flere uker i forveien 
til pasienthotellet i Førde. Dess-
uten hender det at hotellet er stengt 
eller at det er fullt. Bare de siste to 
åra har tretten fødsler fra Årdal 
– hver sjuende – gått så raskt at 

vi ikke ville kunne rekke fram til 
Voss eller Førde. Det er uaksepta-
belt! 

Utrygt og skremmende
Rødt nytt har hørt helsebyråkra-
ter si at dagens ambulanser er 
utstyrt som et akuttsjukehus. Når 
vi derfor spør hva som er så galt 
med å føde i en slik ambulanse, 
hører vi Rigmor nærmest fnyse i 
telefonen: 
 – Det er ikke greit å føde i en 
ambulanse! Den som skal ta i mot 
barnet kommer ikke til, for ambu-
lansen er innredet for å betjene 
øvre del av pasienten. Som kjent 
kommer ikke barna ut gjennom 
moras hode. Derfor må ambulan-
sen stoppe, og dørene åpnes slik 
at pasienten kan snus motsatt vei 
på båren. Om vinteren kan dette 
bokstavelig talt bli iskaldt. Det 
er utrygt og skremmende for den 
fødende å ikke få føde inne på et 
sjukehus, avslutter Rigmor.

Her	 kan	 du	 lese	mer	 om	 sjukehus-
kampen:
•	 http://laerdalsjukehus.blogspot.com
•	 http://lokalsykehus.blogspot.com

Det er Facebook-sida med navn 
«Helse Førde vil avfolke utkantane 
i Sogn og Fjordane. Det vil ikkje 
vi!!» som presenterer seg slik. 
 Når Rødt nytt ringer Marita 
Aarvik, som adminsterer sida, pre-
senterer hun seg som Frp-er og 
understreker at for å vinne fram i 
kampen for å beholde lokalsjuke-
husa trenger vi breie allianser. 

Lokalsjukehus er best
– Vi må ikke godta at helsa og livet 
til folk er blitt ei spillebrikke med 
kronetegn på ene sida. Det skal 
ikke være lov å spille med mennes-
kers liv og helse. 

 Hun understreker at lokalsju-
kehusa har redda mange mennes-
keliv og avviser at et «distriktsme-
disinsk senter» kan erstatte lokal-
sjukehuset.
 – Et distriktsmedisinsk senter 
i Nordfjordeid vil bli ei sentral 
legevakt for 30 000 mennesker. Vi 
trenger akuttberedskapen som et 
lokalsjukehus skal ha.

Vil bli hørt
Facebook-sida nærmer seg 4000 
deltakere når dette skrives. – Hva 
sier denne oppslutningen deg? spør 
vi.

 – Jeg syns oppslutningen på 
mange måter er skremmende, 
sier Marita. – Folk blir ikke hørt 
lenger. Helseforetak og myndighe-
ter bryr seg ikke om folke meninga. 
Det er skremmende at folk i dag 
må inn på Facebook for å få fram 
meningene sine. Men det at opp-
slutninga om denne sida og andre 
sider for samme sak er så stor, 
lover godt.
 – Til slutt må nok folket i 
regjerings kontorene og på Løve-
bakken lytte til folket. Vi skal nok 
få fram at vi vil ha noe å si mer enn 
hvert fjerde år.

samhandlingsreformen:

Nye angrep på 
lokalsjukehusa
Samhandlingsreformen betyr nedlegging av lokal-
sjukehus. Eller som helseminister Anne Grethe 
Strøm-Erichsen uttrykker det:
• Samhandlingsreformen forutsetter at alle kom-

muner skal knyttes til en legevakt. 
• Med et bedre utbygd legevaktsystem er det 

ikke lenger behov for å opprettholde alle dagens 
akuttsykehus. I stedet vil disse sykehusene få 
andre oppgaver.

• Målet er at alle kommuner skal knyttes til et 
lokalmedisinsk senter. Sentrene blir mini-
sykehus med legevakttjeneste, observasjonspos-
ter og etterbehandlingsposter for pasienter som 
har vært innlagt på sykehus. (Bergens tidende: 
bt.no 6.11.09)

Å gjøre om et lokalsjukehus til legevakt er i følge 
helseministeren ikke brudd på Soria Moria II. 
Her står det som kjent at ingen lokalsjukehus skal 
legges ned.

Lærdal sjukehus:

– Nedlegging betyr 
fødsler i ambulanse
– Sentralisering av fødsler betyr i realiteten at en planlegger fødsler under transport. Men 
ingen ønsker å føde i en ambulanse i en veikant! Dette er uanstendig helsepolitikk. Det 
er uanstendig distriktspolitikk og det er svært dårlig familiepolitikk. 

«Helse Førde vil avfolke utkantane i 
Sogn og Fjordane. Det vil ikkje vi!!»

«Helse Førde vil legge ned Nord-
fjord og Lærdal sjukehus. Fjerne 
fødetilbod og akuttberedskap. 
Dette vil på sikt avfolke utkanta-
ne i fylket. Folk vil ikkje kome til 
behandling i tide grunna avstan-
der og vertilhøve. Mange fleire 
fødslar på veg til sjukehus er 
også ein stor risiko for mor og 
barn. Dette vil vi ikkje godta. 
På dei verste dagane KAN vegen 

til akutt tilbod verte mellom 5–7 
timar, kansje meir.
 Dette er heilt reelt for mange 
av oss sjølv om Helse Førde 
benektar det. Kampen mot hel-
seføretaka, er folket på grasrota 
sin kamp for liv og helse. Vi vil 
ikkje tape denne kampen! Regje-
ringa må ta ansvaret tilbake og 
Stortinget må ta makta tilbake.» 

Bente Øien Hauge leder aksjonen 
Forsvar Lærdal sjukehus og er koordi-
nator i det landsomfattende nettverket 
Folkebevegelsen for lokalsykehusene. 

Marita Aarvik – evig optimist.  
Foto: Siri Kolseth.

ABONNER PÅ  
RØDT NYTT!
Rødt nytt er ei gratis avis som 
kjem ut 10 gonger i året.  
Send namn og adresse til 
raudt@raudt.no.

Frå sjukehusdemonstrasjonen 23. mars 2010.
Over: I Lærdal er dei bekymra for at nedlegging av føde-
stova vil føre til fleire ambulansefødslar i tunellame. 

Under: Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen møtte demonstrantane. Aner me ein viss skep-
sis?



Rødt nytt – nr. 3/2010 mars 5

Fattig  
og rik

Krisa i verdensøkonomien  
og UsA
Denne spalta har skrevet om USA 
flere ganger. USA er verdens stør-
ste økonomi, finanskrisas hjem-
land, og det som skjer der, er fortsatt 
avgjørende for hvordan krisas videre 
forløp blir.  Noen forhold for å belyse 
det er:
• Brutto nasjonalprodukt (BNP) var 

i 2009 på 14 270 milliarder dollar. 
Verdens BNP er på ca 57 530 mil-
liarder. Japan er den nest største 
økonomien i verden med et BNP på 
5049 milliarder. (Kilde: CIA World 
Factbook)

• Utenlandsgjelda har passert 12 000 
milliarder dollar.

• Budsjettunderskuddet for 2010 er 
på 1600 milliarder dollar. 

• Offisiell arbeidsløshet i februar 
var på 9,7 prosent (14,9 millioner 
ledige), 36 000 jobber ble borte. I 
fjor høst var reell arbeidsløshet på 
17 prosent ifølge professor Nouriel 
Roubini, og lite i amerikansk øko-
nomi har endret på tilbudet av nye 
jobber. 

• 8 millioner jobber er blitt borte 
siden oktober 2007.

• 8,8 millioner jobber ufrivillig 
deltid.

• 12 prosent av befolkningen er nå 
avhengig av matkuponger, økt med 
9 millioner brukere siden krisa 
brøyt ut.

• 140 banker har gått konkurs siden 
krisa startet. Fortsatt går ameri-
kanske banker konkurs, og kost-
nadene for det er beregnet til 100 
milliarder dollar i perioden 2009 
til 2013. 

• 25 prosent av amerikanske huseiere 
har betalingsproblemer.

Kina redningen?
USA sin handel med Kina var i 2008 
en eksport på 71,5 milliarder dollar 
og en import på 337,8 milliarder 
dollar. Obama presser nå Kina for 
å skrive opp valutaen. Da blir kine-
siske varer dyrere og amerikansk 
industri vil stå sterkere. Kina avvi-
ser presset. 
 Kinas økonomiske muskler er:
• et BNP på 7800 milliarder dollar 

(2008)
• ca 2400 milliarder dollar i valuta-

reserver
• amerikanske statspapirer for 800 

milliarder dollar
 Men kinesisk økonomi trues av to 
bobler – aksjemarkedet og eiendoms-
markedet. I tillegg regner man med 
at de statlige tiltakspakkene ikke vil 
gi mer effekt. Investeringer i fabrik-
ker, jernbaner o.l. sto for mer enn 95 
prosent av Kinas 7,7 prosent vekst de 
tre første kvartaler i 2009 og utgjor-
de 45 prosent av BNP, mer enn noen 
annen større stat hittil i historien 
(Bloomberg News, desember 2009).
 Slikt har en tendens til å skape 
fall, da de store investeringene ikke 
er utnyttet ennå. Det skriver DNB 
Markets i sitt kvartalsvise økonomis-
ke utsyn.

        for

Maren Rismyhr

– Vedtaket er en helsepolitisk skan-
dale, som ikke kan bli stående, sier 
Ann Karin Osode, nestleder i Fag-
forbundet på Aker sykehus. Sammen 
med Aker sykehus’ venner har Fag-
forbundet på Aker ledet kampen mot 
nedlegging av Groruddalens lokal-
sykehus.
 – Hva får deg til å fortsette, sjøl 
etter at styret har gjort sitt vedtak?
 – Vi ser at nedlegging er galskap. 
Det vil få store konsekvenser for 
befolkninga i Groruddalen, Follo og 
hele Oslo, hvis byråkratene får gjen-
nomføre den. Aker er et velfunge-
rende sykehus, hvor personalet trives 
og med en økonomi i balanse. Pasi-
enter og pårørende er fornøyde med 
oss. De 38 705 underskriftene som 
ble samla inn, er et uttrykk for det.

Flytting koster
– Tida som er gått etter 17. februar, 
har vist at nedlegginga ikke lar seg 
gjennomføre. Det nye storbysyke-
huset skal ligge på Ullevål, men sam-
tidig er 58 prosent av bygningsmas-
sen der ubrukelig. Det må pusses 
opp og bygges, hvis Aker skal flyt-
tes. Samtidig har OUS et 
stort driftsunderskudd 
og mangler opp til 10 
milliarder i investerings-
midler.

rusbehandling
 – Hva med Akers fagmil
jøer? 
 – På Aker har vi en 
stor urologisk avdeling 
med et anerkjent fagmil-
jø, som vil gå tapt hvis 

det splittes opp. Avdelingen har regi-
onfunksjon, derfor skal den til Riks-
hospitalet ved flytting. Avdelingen 
krever 3500 m2. Den plassen fins ikke 
på Rikshospitalet.
 Et annet eksempel er rusakutten 
som er etablert på Aker. Den tilhø-
rende sengeposten bygges nå. Hvis 
helsebyråkratene får viljen sin, skal 
somatiske avdelinger og psykisk og 
somatisk akuttmottak bort fra Aker. 
Hvor blir det da av samhandling 
og sammenhengende pasientforløp? 

Ruspasientene kan ikke 
bare plasseres på et syke-
husområde uten annen 
sykehusvirksomhet! 

Ahus er fullt
– Er det plass til flere på 
Ahus?
 – Nei, det er ikke plass 
på Ahus (Akershus uni-
versitetssykehus) til vårt 
pasientgrunnlag på nær-
mere 180 000 fra Bydel 

Alna i Oslo og Follo-kommunene. På 
Ahus ligger pasientene nå i korrido-
rene, sjøl om sykehuset er bygd slik 
at det ikke skulle være plass til senger 
i gangene. To senger presses inn på 
rom for en, slik at møbler og utstyr 
også må flyttes ut på gangen. Det 
kan virke som både brannvesen og 
arbeidstilsyn burde ta seg en tur dit. 

Anne-grete strøm-erichsen
– Jeg mener nedlegging av Aker er 
et gigantisk helseeksperiment, forset-
ter Ann Karin Osode. – Helseminis-
ter Anne-Grete Strøm-Erichsen har 
hittil sagt at hun ikke vil gjøre noe. 
Hun kan ikke vri seg unna ansva-
ret for byens befolkning. Kampen for 
Aker er ikke over. Vi er selvfølge-
lig ikke imot enhver forandring, men 
tempoet og retningen er nå totalt i 
utakt med befolkningas interesser. 
Og jeg er optimist! Jeg har ikke tenkt 
å gi meg i denne kampen for pasien-
tenes og befolkningas beste!

sjukehus

aker sykehus:
Kampen fortsetter
I Groruddalen i Oslo er 17. februar er blitt døpt «den svarte onsdagen». Da vedtok styret i Oslo uni
versitetssykehus (OUS) å legge ned Aker sykehus mot Fagforbundets ene stemme. 

Maren Rismyhr

Det skotske parlamentet avviklet 
bestiller-utfører-modellen i 1999. I 
2004 avviklet de helseforetakene og 
la sjukehusa under statlig forvaltning. 
Politikerne har avvist stykkpris og 
innsatsstyrt finansiering.
 Konkurranseutsetting og privati-
sering av støttetjenester i helsesekto-
ren, som reinhold, kantiner og vas-
keri, er under full avvikling. Det er 
politisk brei enighet om at det skotske 
helsevesenet, NHS (National Health 
Service) Scotland, skal baseres på 
samarbeid og ikke konkurranse. Det 
er i dag et skattefinansiert offentlig 
helsevesen gratis for brukerne, basert 
på menneskenes behov. 

«Krigen»
Dette kom ikke av seg sjøl. Som i 
Norge, var misnøyen med privati-

seringa av helsevesenet stor. Unison 
Scotland, Fagforbundets søster-
organisasjon, gikk i spissen og reiste 
kravet om at markedsreformene måtte 
reverseres. En hard streik måtte til.
 Det var tøffe tider, omtalt som 
«The war», «krigen», av dem som 
stod midt oppi det. Men med folkelig 
støtte og solidaritet fra andre fagorga-
niserte vant de altså fram

Når vil det skje i Norge?
6. juni 2001 vedtok Odelstinget 
«helse foretaksloven» med stemme-
ne til Ap, H og Frp, og dermed var 
markedsstyring innført for norske 
sjukehus. Dette var en god dag for 
disse partiene. Daværende helsepo-
litisk talsmann for Frp, John I. Alv-
heim, åpnet innlegget sitt slik: «For 
Fremskrittspartiet og meg person-
lig er dette en gledens dag, og det 
samme vil være tilfellet for fremti-

dige pasienter i spesialisthelsetjenes-
ten. Fremskrittspartiet får i dag gjen-
nomslag for den desidert største hel-
sepolitiske sak partiet har hatt på sin 
dagsorden siden det ble stiftet i 1973.»
 Helseforetakenes stadige forsøk 
på nedlegging av sjukehus er fruk-
ter av denne loven. Det har utløst 
stort lokalt og folkelige engasjement. 
Foreløpig har vi ikke hatt streiker. 
Den kommende samhandlingsrefor-
men vil føre til flere forslag om fjer-
ning av flere lokalsjukehus. Da vil 
flere arbeidsplasser trues. 
 Motstanden mot helseforetakslo-
ven vil øke. 6. juni kan bli en mer-
kedag – en høvelig landsomfattende 
aksjonsdag fram til helseforetakslo-
ven faller! I 2011 har loven tiårsjubi-
leum. For helsas skyld bør den ikke 
bli eldre!

Oppgjør med markedsstyring
Skottland har gjort det som stortingsflertallet her hjemme foreløpig mener er umulig, nemlig å 
ta et oppgjør med markedsstyringa av helsevesenet. 

Ann Karin Osode.  
Foto: Privat
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Johan petter andresen

Arbeidsløsheten stiger. Real-
lønna går nedover i de fleste 
landa. Den offentlige gjelda 
vokser, slik at flere land har 
krise i den offentlige økonomi-
en. I EU er Island, Hellas, Por-
tugal, Irland, Spania, de baltis-
ke statene, Ungarn og Storbri-
tannia ute å kjøre.
 Samtidig: Det norske pen-
sjonsfondet (oljefondet), som 
eier én prosent av verdens 
aksjer, skryter av en voldsom 
vekst i 2009. Internasjonalt 
vokser verdipapirene til finan-
skapitalen. Det finnes atskillige 
optimister som spår oppgang 
og vekst, og som sier at øko-
nomien er på bedringens vei. 
Men det er ikke tilfelle. Krisa 
har djupe røtter og er en del av 
systemet.

Tjente penger på gjeld 
Hva var bakgrunnen for den 
internasjonale finanskrisa? Jo, 
var at mye kapital ikke fant 
nok produksjon å investere i. 
 Det var absolutt mulig å 
produsere mye mer, men så 
lenge folk ikke har mulighet til 
å kjøpe mer, blir vitsen med å 
produsere borte, for dem som 
investerer for å tjene. 
 Derfor investerte kapi-
taleierne stadig mer i banker 
og forsikringsselskaper, som 
skulle tjene penger på å låne ut 
penger, altså på å skape gjeld. 
Slik fikk stater, kommuner og 
mange enkeltpersoner mer 
penger (det vil si gjeld), noe 
som førte til at de kunne kjøpe 

mer. Etterspørselen ble altså 
holdt kunstig oppe. 
 Dette nådde så et punkt 
der både stater, bedrifter og 
enkeltpersoner fikk økende 
problemer med å betale gjelda 
si.

Boligkrisa i UsA
Gjeldskrisa i USA utløs-
te finanskrisa. Boligprisene i 
USA slutta å stige. Folk hadde 
lånt så mye på husa sine at de 
var avhengige av at husprise-
ne skulle fortsette å stige, slik 
at de kunne betale gjelda. Men 

prisene sank, og folk måtte for-
late hjemma sine. 
 Bankene som hadde lånt 
dem penger, hadde forsikra seg 
mot den situasjonen ved hjelp 
av ulike kompliserte gjelds-
brev, som de solgte nasjonalt 
og internasjonalt. Bankene 
ville ha igjen pengene sine. Og 
vips, så var hele den interna-
sjonale finanssektoren invol-
vert i krisa, nettopp fordi det 
ikke bare var noen hushold-
ninger i USA som hadde beta-
lingsproblemer. Det ble tydelig 
at en stadig større del av øko-

kRise

Fra fagforeningsdemonstrasjon mot heving av pensjonsalderen: 
Barcelona februar 2010. 

harde tider
« ...for den jevne spanjol er det harde tider. Arbeidsledig-
heten er steget til 20 prosent, og spanjolene må gjennom en 
hestekur for å få underskuddet på statsbudsjettet ned fra ti 
til under tre prosent innen 2014. Det blir hardt. 
 Frem mot 2013 skal det kuttes 50 milliarder euro, rundt 
4000 milliarder kroner. Regjeringen vil annullere inngåtte 
avtaler med fagforeningene om lønnsøkninger til de offent-
lig ansatte, og på den andre siden vil den heve momsen. 
Pensjonsalderen skal settes opp til 67 år. Verst er det kan-
skje for de unge: Blant spanjoler under 25 år er arbeidsle-
digheten på 40 prosent. Det lover ikke godt.»

Aftenposten 21. mars 2010 

Den økonomiske krisa blir verre 
Mediene viser stadig bilder av arbeidere i store demonstrasjoner og i streiker, særlig i Hellas, men også i Spania og andre land. Folk 
protesterer mot nedslag i lønna, arbeidsløshet, dårligere pensjoner og overklassens profittjag og spekulasjoner. Samtidig har det vært 
sterk oppgang på børsene. Hvordan kan dette henge sammen?

Fra generalstreik mot kutt i offentlig tilbud i Hellas 11.03.10. Antaglig ingen kapitalismeoptimist ...
Foto: George Laoutaris/Flickr.com/CC2.0.

nomien var (er) finansiert med 
gjeld.  
 Noen norske kommuner 
hadde også investert i denne 
typen gjeld i håp om å tjene 
gode renter. Det viste seg å bli 
tap, og dermed fikk vi Terra-
skandalen. 

milde gaver til bankene
Banker og forsikringsselska-
per som hadde spekulert vilt 
og hemningsløst i å låne ut 
penger og dele ut gjeldsbrev, 
kom i total krise. Myndighete-
ne ilte til unnsetning. De delte 
ut gratis penger, billige lån og 
lånegarantier. Til sammen er 
det snakk om flere tusentalls 
milliarder dollar i støtte. 
 Finanskrisa ble brukt til 
å styrke de store finansinsti-
tusjonene. De ti største ban-
kene i verden eier nå 70 pro-
sent av verdiene til alle verdens 
banker. Mot 56 prosent i 2006.

Låneøkonomien  
fortsetter
Myndighetene i de fleste landa 
har lånt penger for å finansi-
ere redningspakkene til finans-
kapitalen. Disse låna må beta-
les. Den norske staten er i ei 
særstilling og har ikke netto 
gjeld. Men de aller fleste andre 
stater har økende gjeld. 
 For å betale denne gjelda 
senker statene utgiftene. Ikke 
til militæret, men til velferds-
ordninger. Pensjoner og sosia-
le rettigheter svekkes over hele 
linja. Det skjer også i Norge. 

Arbeiderklassen  
skal betale 
Skatteinntektene økes ved 
nye avgifter. I statsbudsjettet 
2011 i vårt oljerike land vur-
derer regjeringa å øke skat-
ter og avgifter for vanlige folk. 
En milliard kroner ekstra skal 
staten nå drive inn gjennom 
høyere egenandeler i helse- og 
omsorgssektoren. 
 Statene privatiserer, de 
selger unna offentlig eiendom 
og tjenester for å få inntekter 
på den måten. Så går de løs 
på lønna til arbeidsfolk. Enten 
ved å senke lønna til statsans-

atte, slik man har gjort i flere 
land, eller ved å få med fag-
bevegelsen på lønnsmodera-
sjon – eller ved å svekke fag-
bevegelsens stilling. 

De rike har tjent
Det vil antakelig vise seg etter 
hvert at de rikeste familiene i 
verden har tjent atskillig på den 
såkalte finanskrisa. Finans-
institusjoner som de har inves-
tert i, har fått gratis penger fra 
felleskassa. Så nå kan de låne 
penger til staten, som jo må 
finansiere redningspakkene …
 De økte profittene som 
viser seg på børsene, er altså 
et resultat av senka reallønn 
for arbeiderklassen, statlige 
innsparinger som går ut over 
folks velferd, lavere skatter for 
bedrifter og gaver og billige lån 
til kapitalen. 

Iboende ubalanse
Grunnlaget for krisa ligger 
altså i den økende ubalansen 
mellom produksjonsevnen og 
forbruksevnen. Det er rett og 
slett for stor produksjonskapa-
sitet. Når dette problemet løses 
ved å angripe forbruksevnen til 
vanlige folk, sier det seg sjøl at 
det ikke vil gå lang tid før virk-
ningene av den siste rednings-
pakka svekkes, og så vil nok ei 
boble briste.

Hvor brister det først?
Økonomene spekulerer nå på 
hvilken boble som vil briste 
først. Vil Hellas, Ukraina eller 
et anna av de gjeldstynga landa 
få akutte betalingsproblemer 
som utløser ei ny finanskrise? 
Vil noen store finansselskaper 
atter komme opp i problemer 
med å betjene egen gjeld? Hva 
som konkret vil utløse neste 
krise, er vanskelig å si. Men 
lønnsmoderasjon, økt utstøting 
av arbeidskraft, svekka stats-
finanser og lavere formue hos 
vanlige folk vil ubønnhørlig 
svekke veksttakten i økonomi-
en. Oppgangen som alle kapi-
talismeoptimistene snakker 
om, vil dunste bort som dogg 
for sola. 
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Rød ungdom

I Syria har kurderne i mange 
tiår vært utsatt for forfølgelse og 
tvangsflytting. Hundretusener 
er statsløse i landet de alltid har 
levd i. Mange flere har begren-
sa rettigheter. 
Syriske myn-
digheter aner-
kjenner ikke 
kurderne som 
en etnisk mino-
ritet. Det kur-
diske språket 
er ikke tillatt 
brukt i offent-
lige sammen-
henger, som i 
undervisning 
på skoler, på 
offentlige kon-
torer eller på 
arbeidsplas-
ser. Foreldre 

må søke tillatelse fra sikker-
hetspolitiet for å kunne gi barna 
kurdiske navn. Alle kurdiske 
stedsnavn er bytta ut med ara-
biske. 
 Under folketellinga i 1962 
ble 120 000 kurdere fratatt sitt 

syriske statsbor-
gerskap og pass. 
I dag utgjør disse 
kurderne og etter-
kommerne deres 
mer enn 300 000 
statsløse personer. 
De har ingen av 
rettighetene som 
ligger i et stats-
borgerskap, som 
rett til utdannelse 
eller stemmerett. 
 Undertryk-
king av kurde-
re kjenner ingen 
grenser. De får 
ikke jobb i offent-

lig sektor, hvis de ikke fornek-
ter at de er kurdere. De stenges 
ut fra politisk virke og medier. 
Disse begrensningene, gjør 
livet vanskelig og noen ganger 
umulig. Undertrykkinga har 
resultert i at mange kurdere har 
flykta til Norge.
 Svært like begrunnelser for 
avslag på omtrent samme tid av 
en større gruppe kurdere tyder 
på at retningslinjene om indivi-
duell behandling av søknadene 
blir ignorert. Utsendingene ser 
ut til å være styrt av behovet 
for å skremme flere syriske kur-
dere fra å komme til Norge. Å 
bli sendt tilbake til Syria er det 
verste som kan skje disse flykt-
ningene.
 Vi oppfordrer derfor norske 
myndigheter til å føre en mer 
human politikk overfor kurder-
ne fra Syria og stanse deporta-
sjonene. 

Støtt de syriske kurderne
Syriske kurdere har nettopp avslutta en sultestreik for retten til beskyttel se i 
Norge. De flykter fra undertrykking, forfølgelse og brudd på menneske rettene.  

Seher Aydar fra Rød Ungdom 
leda Newroz-arrangementet. 

Alle kurdiske organisasjoner i Oslo gikk i år 
sammen om å markere Newroz (nyttår) 20. mars. 
I Kurdistan har Newroz – helt siden den tvungne 
islamiseringen – vært en fest som markerer fri-
hetstrang og motstand mot forsøkene på å under-
trykke kurderne og deres kultur.
 Newroz er dermed ikke bare en høytidsmar-
kering, men den har blitt en politisk og kultu-
rell markering. Feiring av Newroz var forbudt 
i Tyrkia inntil nylig. I 2000 ble den kurdiske 

festen for første gang delvis tillatt i fem av byene i 
Tyrkia. (Les mer i boka Kurdistan – om fortid, folk 
og fremtid av Erling Folkvord og Veronica Melå.)
 I Oslo gikk demonstrasjonen fra Jernbanetor-
get til Stortinget, hvor det ble holdt appeller. Her 
var det også musikk med nasjonale instrumenter 
og tradisjonell dans. 
 Sultestreiken ble avslutta, men kampen for 
kurdernes rettigheter fortsetter.

Felles feiring av Newroz

I mars ble det kjent at Statens 
Pensjonsfond Utland (oljefon
det) har investert norske pen
sjonspenger i selskaper som 
bygger ulovlige bosetninger i 
okkupert Palestina. 

Rødt og RU mener det er regjeringas ansvar 
å sørge for at norske oljepenger ikke finan-
sierer virksomhet i strid med folkeretten.
 Bosetningene er selve kjerna i Israels 
folkerettsstridige okkupasjon av Palestina. 
Gjennom stadig nye bosetninger utslettes 
Palestina litt etter litt. Til og med USAs 
utenriksminister har markert seg mot nye 
bosetninger. Også utenriksminister Jonas 

Gahr Støre protesterte mot byggeplanene. 
Utenriksdepartementet protesterer, mens 
finansdepartementet investerer. 
 Norsk Folkehjelp har gitt Aftenposten 
bilder som avslører at det israelske selska-
pet Elco og datterselskapet Elektras driver 
byggevirksomhet på okkupert jord i Øst-
Jerusalem. Oljefondet har investert i disse 
selskapene. 

 Rødt og RU krever at alle norske inves-
teringer trekkes tilbake, så lenge Israel opp-
rettholder okkupasjonen av Palestina. Olje-
fondet er fellesskapets penger. Regjeringa 
har ansvar for å sørge for at disse pengene 
ikke brukes på krig og okkupasjon. Hva 
med å investere i gjenoppbygginga av Gaza 
i stedet?

Norske oljepenger til okkupasjon

Kom på 
Sommerleir 2010!
3.–8. august går som-
merens vakreste even-
tyr av stabelen, nemlig 
Rød Ungdoms Som-
merleir 2010! Gå ikke 
glipp av ei uke med 
konserter, debatter, 
grilling, workshops, 
politikk, bokbad, natt-
bad, gamle og nye 
venner, og mye, mye 
mer!
 Herligheten koster 
949 kroner for ung-
domsskoleelever, og 
1149 kroner for alle 
som er eldre enn det. 
Deltakeravgiften 
inkluderer mat, over-
natting og program for 
hele uka. RU gir reise
dekning for billigste 
reisemåte.
 Følg med på sosialisme.no. Du kan melde deg på 
allerede nå på ru@sosialisme.no.

Bli Med i Rød UNgdoM!   www.sosialisme.no



Ben	Fine	og	Alfredo	
Saad-Filho:	Om kapi-
talen av Marx	(over-
satt	til	norsk	av	Harald	
og	Anne	Minken).	En	
god	vei	leder	til	å	forstå	
hovedverket	til	Karl	
Marx,	Kapitalen.	
	 Boka	koster	196	
kroner,	men	betaler	
du	280	kroner,	får	du	
samtidig	ett	års	abon-
nement	på	tidsskriftet	
Rødt!	(Vanlig	pris		for	
et	abonnement	er	285	
kroner.)
	 www.marxisme.no

I slutten av februar arrangerte 
Rødt den første delen av «Par-
tiskolen for unge medlemmer». 
Kurset gikk over ei helg. Marte 
Mari Moen Hovlund fra Stei-
gen i Nordland var med, og for-
teller: 
 – Hovedtemaet var politisk 
økonomi. Det aller mest spen-
nende for meg var temaet økolo-
gi og kapitalisme. Miljø og øko-
nomisk profitt er to begreper 
som ikke 

klinger godt sammen, for å si 
det sånn. Det er kjempeviktig 
at miljøbevegelsen tar inn over 
seg denne sammenhengen og 
gjør kampen mot kapitalismen 
og for miljøet til en og samme 
sak!
 – Opplegget på partisko-
len var kjempebra, forelesnin-
gene var engasjerende og lett å 
henge med på, både for erfar-
ne og for uerfarne. 

 

– De store partiene, LO-
ledelsen og arbeidskjøpe-
rorganisasjonene snakker 
alle om ansvarlige rammer 
ved tariffoppgjøret. Kon-
kurranseutsatt industri må 
for all del bestemme disse 
rammene, som så skal tres 
ned over hodet på alle 
andre. Dette holder ikke, 
sier Bjørn Tore Egeberg, 
faglig leder i Rødt.
 – Mediene skriver ikke 
om behovet for å gjøre slutt 
på års urettferdighet gjen-
nom å heve kvinnelønna. 
Man forsøker å «psyke ut» 
den omfattende bevegel-
sen for likelønn. Metoden 
er velkjent, man gjentar og 
gjentar – konkurranseev-
ne, konkurranseevne, kon-
kurranseevne, vi har ikke 
råd, vi har ikke råd, vi 
har ikke råd. Verden står 
ikke til påske hvis kvinner 
skulle sprenge de trange 
rammene som konkurran-
seutsatt sektor vil legge 
og virkelig få tatt et skritt 
for å tette gapet mellom 
manns- og kvinnelønn.

Likelønnspott
– Hva kan Rødt gjøre for å 
påvirke oppgjøret?
 – Rødt har allerede 
gjort atskillig. Våre dyk-
tige tillitsvalgte er sentra-
le i å utvikle nettopp den 
breie kvinnelønnsbevegel-
sen og er med på å skape 
den enheten som trengs 
mellom de ulike gruppe-
ne og mellom hovedorga-
nisasjonene, nettopp for å 
skape nok kraft til å vinne 
fram med kravet om en 
likelønnspott. Moderasjon 
vil ikke løse noen proble-
mer for arbeidsfolk, men 
bare innebære milde gaver 
til de rike!
 – Når likelønnskom-
misjonen foreslo like-
lønnspott, så var det nett-
opp fordi flere tiår med 
lønnsoppgjør med mål-
setting om likelønn, 
ikke hadde gjort skillene 
mindre. Dersom det ikke 
brukes ekstraordinære 
tiltak for å løfte kvinne-
lønna i dette oppgjøret, vil 
vi se at historia gjentar seg. 
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Om ikkje anna er oppgitt, 
tilhøyrer bileta her i avisa 

Rødt nytt.

Bli med i Rødt!  www.roedt.no

Rødt Nytt

 Alle som kjemper for syke-
huset sitt, om det ligger i 
Nordfjord, Lærdal eller Oslo, 
har bruk for dette heftet.
 Sykehus er ikke butikk, 
hefte, 48 sider, utgitt av Rødt 
i 2009, skrevet av Gunnvald 
Lindset og Dag Johansen. 
Pris 40 kroner. Kan lastes 
ned som pdf-fil fra roedt.
no/studier/.

Sykehus er  
ikke butikk
Mange undrer seg over hvorfor styrene 
i helseforetaka går inn for å legge ned 
godt fungerende og nødvendige helsetil
bud. Hvorfor skjer dette? Rødt ga i fjor ut 
heftet Sykehus er ikke butikk. 

Rødt Nytt Rødt nytt – nr. 3/2010 mars

By oss ikke noe smått!

Må kvinner gro bart for å få likelønn?

Eller er balltre nødvendig for kvinnelønna? Begge foto frå 
8. mars-toget i Oslo 2010.

Partiskole for unge medlemmer

RAUd SoMMARleiR
Raudt skipar sommarleir 
for medlemer og andre 
interesserte 1.–4. juli 
på Viubråtan leirstad i 
Lunner i Oppland. Viu-
bråtan er ein tidle gare 
husmannsplass nord for 
Harestua. Staden vart 
kjøpt av Oslo jarn- og 
metallarbeidarforbund i 
1918 og omgjort til ferie-
heim. Seinare er plas-
sen bygd ut med hytter 
og forsamlingslokale. I 
1989 tok Framfylkingen i 
Oslo over.
    Meir info: www.raudt.
no. For påmelding, send 
namn og adresse til som-
merleir@raudt.no.

Foto: Marte Mari Moen Hovlund

Vasskraftfylket hordaland:

Uakseptabelt med dyrare straum
10. mars fremma Dijana Milicevic 
Saga ein interpellasjon i fylkestin-
get i Hordaland, som advara mot at 
straumprisen ville bli mykje høgare 
i Hordaland. Framlegget fekk støtte 
frå AP og SV, og fall. Det er slik:
 «Fylkestinget viser til at Statnett 
har varsla at det frå 15. mars skal 
skiljast ut eit nytt marknadsområ-
de for straum på Vestlandet. Det 
er venta at straumprisen kan verte 
mykje høgare der enn på Austlan-
det. 
 Fylkestinget meiner at det er 
uakseptabelt at næringsliv og for-
brukarar i Noregs fremste vass-

kraftfylke Hordaland skal ha vesent-
leg høgare straumpris enn til dømes 
Oslo-området. Fylkestinget ber om 
at den varsla opprettinga av eit nytt 
marknadsområde Vest-Noreg ikkje 
vert sett ut i livet. Fylkestinget viser 
til røynslene frå Midt-Noreg der 
rekordhøge straumprisar har vore til 
stor skade for delar av næringslivet. 
Det er naudsynt å finne andre meto-
dar for å få samsvar mellom trong 
for straum og tilgang på straum enn 
å lage særskilte høgprisområde – til 
alt overmål i det fylket som er størst 
i Noreg på produksjon av elektrisk 
straum.»

Dijana Milicevic Saga repre-
senterer Raudt i fylkestinget i 
Hordaland.  
Foto: Raudt Hordaland


