
“Rødt går inn for allmenngjøring og 
solidaransvar.” ANA LÓPEZ, NESTLEDER I RØDT.
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“Uføre må nok trygd til å leve et anstendig liv.” 
TURID THOMASSEN, LEDER I RØDT

VÅRT ARBEID – VÅR VELFERD:

Krev faste tilsettingar 
framfor vikarbruk

– Ta tilbake styringa
over helsetjenestene

– Ligg unna 
Arbeidsmiljøloven

Bjørnar Moxnes:
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HELSE
Magne Hagesæter magne@roedt.no

Ved å gjera det kommunale tilbodet 
så dårleg som mogleg freistar 
det borgarlege byrådet å opne 
heimehjelptenesta for private, 
profittmotiverte aktørar. Det reagerar 
bystyrerepresentant og fyrstekandidat 
for Raudt i Bergen, Torstein Dahle, 
sterkt på.

I Bergen har avisane avslørt fleire uverdige tilhøve 
for pasientar i den kommunale heimehjelpstenesta 
den siste tida. Mellom anna har det vore skrive om 

eit tilfelle der ein pasient har hatt 47 forskjellige 
sjukepleiarar i løpet av to månader. Den same 
pasienten hadde måtte bruke same laken i tre 
månader og han låg fem månader uten at nokon 
vaska håret hans.
 Raudt-veteranen Torstein Dahle meiner det 
skremmande eksemplet er eit resultat av dei tronge 
budsjettrammane og auka bruk av vikarar.
 – Dette er eit symptom på ein bevisst politikk frå 
byrådet, seier Dahle, som viser at det kommunale 
tilbodet blir forsømt ved å skvise budsjettene år 
etter år.
 – Dette viser kva som skjer når ein nyttar 
fleire og fleire vikarar. Det blir berre gjeve 
små stillingsbrøkar og vikarordninga er 
dårleg organisert. Vikarordningane har 
korkje tilfredsstillande budsjettdekning eller 
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LEDER  
Hensikten med uføretrygd er å sikre at de 
som faller utafor arbeidslivet har noe å leve av. 
Både før og etter pensjonsalder. Uten å måtte 
tigge om almisser fra familie og Frelsesarmé.  
Kjennetegnet på en velferdsstat er at de uføre 
får nok trygd til å leve et anstendig liv. 

Dette ser det ut til at Arbeiderpartiet har 
glemt. De får det til å høres ut som at hensikten 
med uføretrygden er å hjelpe flere med svak 
helse ut i arbeidslivet. Vi kan si med en gang 
at det ikke er høy uføretrygd som hindrer uføre 
i å jobbe. Det er to andre årsaker: At de ikke 
har helse til å jobbe, og at arbeidslivet ikke vil 
ha dem. Hvis Arbeiderpartiet vil ha flere uføre i 
arbeid, så må de snu opp ned på arbeidslivet.  
Det har vi ikke merka noen vilje til. 

Forslaget til ny alderspensjon for uføre 
inneholder kraftige kutt. Størst for de som er 
født etter 1963. I tillegg er Uføremeldingen full 
av føringer som vil gjøre det vanskelig for nye 
uføre å få 100 % uføretrygd. Arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm har stor tro på gradert 
uføretrygd som verktøy for å få flere uføre til å 
søke arbeid. Disse virkemidlene skal sammen 
skremme uføre til å søke jobber i et arbeidsliv 
som ikke vil ha dem. Det er dette vi kjenner 
som arbeidslinja. Kravene stilles til individer 
som har dårlig helse. Ingen krav stilles til et sykt 
arbeidsliv.

Ingen planlegger å bli ufør. Et stadig mer 
krevende arbeidsliv gjør likevel at mange av oss 
ender som uføre før vi når pensjonsalder. Veldig 
mange, faktisk. Hele 43 % av alle yrkesaktive 
er uføre ved 67 år. Og det er ikke børsmeklere 
og millionærer som topper uførestatistikken. 
Det er snarere folk som arbeider innen helse 
og omsorg, i bygg og anlegg, i industrien og 
i reinholdsbransjen. Det er disse folkene som 
holder hjula i gang i Norge. Og det er deres 
rettigheter som nå er under angrep.

Rødt støtter kravene fra LO-kongressen. 
Om de innfris får vi ingen kutt i de uføres 
alderspensjon. Uføretrygden vil fortsatt skattes 
som pensjon, slik at det ikke blir usikkerhet om 
rett til bostøtte.  Fagforeninger og uføre som tar 
opp kampen mot regjeringas forslag vil ha vår 
fulle støtte.

Arbeidslinja 
for uføre

Åtvarar mot vikarbruk 
i heimehjelpstenesta

Helsetjenester 
– velferdsgode eller 

salgsvare?
Bystyrekandidat: Bjørnar Moxnes. Foto: Brage Aronsen.

HELSE
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Å ta tilbake styringa av Helse-
Norge til fellesskapet er Rødts 
store satsingssak i valgkampen. 
Hvis Stoltenberg og andre 
markedsliberalister i Arbeiderpartiet 
får fortsette raseringa av helsevesenet 
går vi mot et klassedelt helsevesen der 
de med størst lommebok får det beste 
tilbudet.

– I verdens rikeste land bør et fullgodt og 
velfungerende helsevesen være en selvfølge, sier 
Bjørnar Moxnes. 
 Moxnes er nestleder i Rødt og gruppeleder for 
Rødt i Oslo bystyre. Til høsten stiller han på første 
plass på Rødts liste til kommunevalget i Oslo. Han 
mener helse og velferd bør få en sentral plass i 
valgkampen. 

Løftebrudd om lokalsjukehus
– Soria Moria-erklæringa slår fast at ingen 
lokalsjukehus skal legges ned. Likevel blir det 

lagt ned lokalsjukehus under rødgrønt styre. Det 
er pinlig å være vitne til hvordan de ansvarlige 
politikerne har forsøkt å vri seg unna med stadig 
nye bortforklaringer om hva som faktisk foregår 
i norsk helsevesen. Men folk i Lærdal, i Odda, 
i Lofoten og i Groruddalen er ikke dumme. De 
forstår at sjukehusene legges ned, uansett hva 
helseministeren kaller det, sier Moxnes. 
 – Nedlegginga av lokalsjukehusene er en 
planlagt politikk. Konsernmodellen som ble 
innført med sjukehusreformen i 2001 har som 
formål å legge til rette for sentralisering og 
privatisering.
 – Nasjonal helseplan, som vedtas i sommer, sier 
altfor lite om hva et lokalsjukehus må inneholde. 
Det hjelper ikke å opprettholde lokale sjukehus 
hvis de tømmes for funksjoner. En skal ikke være 
nødt til å reise milevis for å behandle en brukket 
arm eller føde et barn.  
 – Heldigvis ser vi et stort engasjement for 
lokalsjukehusene over hele Norge. De som er 
opptatt av å bevare sitt lokale helsetilbud må si i 
fra også når de avlegger stemmen sin på valgdagen. 

Turnustjeneste under angrep
– Sentraliseringa av helsevesenet slår også inn 
i legeutdanninga. Vi ser med stor bekymring på 

Turid Thomassen
turid.thomassen@roedt.no
leder i Rødt
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Bergen-ordfører Gunnar Bakke har fått sterk 
kritikk etter at det ble kjent at han ansatte sin 
egen nevø som rådgiver.
 – Bakke står fast på at han har handlet 
innenfor reglement og fullmakter han har. Det 
er jeg helt uenig i, sier gruppeleder for Rødt i 
bystyret i Bergen, Mathias Furevik, til Bergens 
Tidende.

Krever 
beklagelse

BERGEN:

Krever svar 
av Ringnes

OSLO:

Ringnes-stiftelsen har betalt lønnen til 
saksbehandlerne i kommunen som jobbet 
med skulpturparken i Ekebergåsen, skriver 
Dagsavisen. 
 – Vi må ha full klarhet i pengestrømmen. 
Er det sånn at pengestrømmen har gått én 
vei, og de faglige og antikvariske rådene fra 
kommunens saksbehandlere har gått tilbake 
andre veien? Det er et spørsmål som Oslos 
innbyggere har krav på å få besvart, sier 
bystyrerepresentant Erling Folkvord.

Staten 
må støtte 
solindustrien

TELEMARK:

Rødt ber staten gå inn og bidra til at 
solindustrien fortsatt skal ha en fremtid i 
Norge. 
 – Når 500 ansatte permitteres, og 
halvparten av RECs fabrikker i Norge stenges 
ned er det ikke bare et spørsmål om litt 
dårlige tider i bransjen, det er et spørsmål 
om vi skal ha solindustri i Norge. Nå må 
næringsministeren gå inn og sikre RECs 
fremtid, sier Elin Volder Rutle, miljøpolitisk 
talsperson i Rødt, til Telemarksavisa.

Raser mot 
sjukehuskutt

OSLO:

SVs ordførerkandidat i Oslo, Marianne Borgen, 
har stemt for omfattende kutt ved sjukehusa i 
hovedstaden. Det reagerer Rødts 1. kandidat i 
Oslo på.
 – En politiker som er lojal mot befolkningen, 
og ikke sparekåte byråkrater, ville sagt nei og 
stoppet de dramatiske nedskjæringene Oslo-
sykehusene nå må tåle, sier Bjørnar Moxnes til 
Dagsavisen.

salgsvare?
hvordan helseministeren er i ferd med å rasere 
turnustjenesten, ei ordning som har sikra god og 
rettferdig legefordeling over hele landet.
 – Hvis helseministeren får det som hun 
vil, kommer turnustjenesten til å legges om 
fra trekningsbasert til søknadsbasert opptak. 
Distriktskommuner som allerede sliter med 
legerekruttering vil tape mot det sentrale 
Østlandet, og vi risikerer en alvorlig legemangel i 
distriktene. 
 – Helsedepartementet må lytte til 
medisinstudentene som ønsker å bevare den 
trekningsbaserte turnustjenesten som en del av 
medisinutdanninga. Rødt skal arbeide videre 
for en rettferdig legefordeling og da er fortsatt 
trekningsbasert turnustjeneste nødvendig. 

Nei til bestemor på anbud
De siste åras reformer i helsevesenet legger til 
rette for et profittjag som rammer både ansatte og 
pasienter, ifølge Moxnes. Spesielt i eldreomsorgen 
har økt spillerom til private aktører fått uheldige 
konsekvenser, mener han.
 – Vi har sett resultatet av å overlate helse og 
omsorg til markedskreftene. Bemanningsbyråenes 
brudd på lover og regler går utover både ansatte og 
pleietrengende. Når helsetjenester blir en salgsvare 

på et marked vil selgeren av disse tjenestene alltid 
prøve å kutte i utgiftene. Målet blir ikke lenger å 
yte best mulig omsorg, men mest lønnsom omsorg. 
Helse blir en salderingspost.
 – Rødt mener at kun det beste er godt nok for 
våre gamle. Derfor går vi til valg på å ta tilbake 
eldreomsorgen fra kommersielle selskaper. Å ta 
vare på våre gamle, de som bygde velferdsstaten, er 
et felles ansvar vi ikke kan overlate til pengegriske 
spekulanter. Derfor sier vi et rungende nei til å 
sette bestemor på anbud.

Valget står om framtida i helsevenset
Høstens kommune- og fylkestingsvalg vil få 
stor betydning for utviklinga i helsevesenet de 
kommende åra, skal vi tro Moxnes. 
 – Vi har gått fra demokratisk system med 
pasienten i sentrum, til et bedriftsøkonomisk 
markedsstyre der målet er å kutte kostnader og 
skape overskudd. Dette ønsker Rødt å snu. 
 – Spørsmålet vi må stille oss er hvorvidt helse 
skal være en vare man kan tjene seg rik på eller 
om et fullgodt, trygt og nært helsetilbud er et 
velferdsgode vi vil ta vare på. Det er det resultatet i 
kommunevalget som vil avgjøre, avslutter Moxnes.

organisering, seier han.
 Dahle sett òg problema i samanheng med 
ordninga fritt brukarval, der det kommunale 
helsetilbodet vert skvisa og dei pleietrengande vert 
anbefalt det private. 
 – Byrådet har brukt betydelege ressursar på 
å leggje til rette for at det skal komme private 
leverandørar av heimehjelpstenesta. På den 
måten passar det dei fint at den kommunale 
heimehjelpstenesta kjem i eit dårleg lys slik som i 
denne saka, seier Dahle.
 – Det er svært liten grad av valmoglegheit eller 
«fridom» ved fritt brukarval. Då Bergen kommune 
innførte denne ordninga i 2010 var eit av problema 
at det var for få som valde private. Det er grunnen 
til at dei gjekk ut aktivt og propaganderte for å 
bruke private heller enn det kommunale, seier den 
mangeårige bystyrerepresentanten.
 – Den største tilbydaren innafor privat 
heimehjelpsteneste er Orange Helse, eit selskap 
som trekk inn arbeidskraft frå Latvia og Litauen 
og som er berykta for å trekke frå lønn for ei rekkje 
tenester, mellom anna norskkurs. Dette er reine 
bandittverksemder, og har ingenting i pleie- og 
omsorgssektoren å gjere, avsluttar Dahle.

Vil ha faste tilsette: Bystyrerepresentant Torstein Dahle. 
Foto: Kenneth Sortland Myklebust.
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HELSE
Maren Rismyhr maren@roedt.no

Sjukehusfusjonen i Oslo er den største 
som noen gang er forsøkt gjennomført 
her i landet. Å flytte rundt på 20.000 
ansatte i en organisasjon som 
døgnkontinuerlig arbeider med alvorlig 
sjuke pasienter, kan ikke gå glatt. Det 
har det heller ikke gjort.

Samtidig som Akershus Universitetssykehus 
blei utvida for å ta pasienter og personale fra 
Oslo Universitetssykehus (OUS), slo Helse 
Sør-Øst sammen Rikshospitalet og de to 
universitetssykehusene Ullevål og Aker til OUS i 
2009. I prosessen som fulgte vedtok styret i OUS 
at Aker sykehus skulle legges ned. I dag hersker 
det stor forvirring og usikkerhet rundt OUS sin 
framtid.

Ventetida har ikke gått ned
10. juni var helseminister Anne-Grete Strøm-
Erichsen innkalt til Stortinget for å redegjøre for 
situasjonen ved OUS. Ann Karin Osode, tillitsvalgt 
i Fagforbundet Aker sykehus, lar seg ikke imponere 
over redgjørelsen.
 – Det er ikke sant at ventetida har gått ned. Jeg 
har sittet i interne møter og hørt det motsatte. 
Ventetida går opp, sier Osode til Rødt Nytt.
 – Øyeklinikken har fristbrudd. Kreftpasienter 
må vente. Helseministeren høres ut som hun leser 
opp diktat fra direktør Bente Mikkelsen i Helse 
Sør-Øst. Dette er helt virkelighetsfjernt. Ansatte 
og ministeren snakker ikke samme språk. Jeg 

blir både provosert og oppgitt over regjeringas 
sjukehuspolitikk, sier Osode. 
 – Dette vitner om total mangel på innsikt 
i den alvorlige situasjonen. Skjønner ikke 
helseministeren at ansatte ikke har tru på 
omstillinga lenger?

Budsjettsprekk og kostbare nybygg
Overføring av personale fra OUS til Ahus har gått 
treigt. Helse Sør-Øst viste forståelse for at fusjonen 
var «krevende» og tillot at OUS gikk med 400 
millioner i underskudd i 2011. Men da det lå an til 
et underskudd på ytterligere 500 millioner i våres, 
blei foten satt ned. Direktør Siri Hatlen fikk pålegg 
om å legge fram en spareplan.
 – Det var ikke penger til de investeringene som 
trengtes for å flytte avdelinger fra Aker til Ullevål. 
Styremøtet i OUS endte til slutt i full splittelse. Alle 
ansattrepresentantene stemte mot den framlagte 
spareplanen, forteller Jokke Fjeldstad, leder i Rødt 
Oslo.  
 – Ironisk nok tok direktør Hatlen sin Prada-
veske og gikk 6. juni, nøyaktig på tiårsdagen for 
Stortingets vedtak om helseforetaksreformen. Og 
det var ikke først og fremst fordi spareplanen vil 
ramme pasientene at hun gikk, men fordi hun ikke 
fikk de pengene hun mente var nødvendig for å 
gjennomføre fusjonen hun var valgt til å lede.
 – Framtida til OUS er usikker. Det går mot 
kaos og sammenbrudd hvis ikke helseministeren 
tar grep om situasjonen. Rødts klare krav 
er at helseforetaksreformen må legges død. 
Sjukehusdrift må styres utifra pasientenes 
behov, ikke mål om overskudd. Fusjonen i Oslo 
må stanses og Aker sykehus må få leve videre, 
avslutter Fjeldstad.

Aker sykehus: Motstanden mot nedleggelsen av Aker har vært stor fra første stund. Foto: Wikipedia.

Kutt: Regjeringa har foreslått flere usosiale kutt i 
uførepensjonen. Foto: Brage Aronsen.

UFØREPENSJON
Maren Rismyhr maren@roedt.no

Etter mange utsettelser la regjeringa 
nylig fram sitt forslag til ny uføretrygd 
og alderspensjon til uføre. Tre 
av aksjonistene i Forsvar dagens 
uføretrygd er i full sving med å 
forberede aksjonsdag og konferanse 
når Rødt Nytt treffer dem. De har 
mye å sette fingeren på i regjeringas 
forslag.

– Uføretrygda er en grunnpilar i velferdsstaten, 
sier Inger Ljøstad som sjøl er uføretrygda. 
 – Trygda skal sikre et verdig liv når varige 
helseproblemer hindrer deg i å jobbe og tjene 
penger. Det er en stor belastning å ha dårlig helse 
og dårlig råd, så ikke ta fra oss mer, sier hun. 
 Det er særlig kuttet i uføres alderspensjon, 
aksjonen har festet seg ved.
 – Regjeringa går inn for at uføre må gå ned i 
inntekt ved overgangen til alderspensjon. Det er et 
usosialt prinsipp, sier Bjørn Tore Egeberg. 
 – Uføre har langt dårligere muligheter 
til å legge seg opp økonomiske reserver til 
pensjonisttilværelsen. Vi kan ikke godta at 
regjeringa tar i bruk levealdersjustering og stanser 
pensjonsopptjeninga til uføre ved 62 år for å senke 
uføres alderspensjon, sier han. 
 – Vi går derfor inn for å videreføre dagens regler 
som gir uføre en alderspensjon tilsvarende det de 
har hatt i uføretrygd. 
– Men at det behovsprøvde barnetillegget er 
beholdt, ser vi på som en foreløpig stor seier, skyter 
den tredje aksjonisten, Sølvi Slørdal, inn. Det er 
ikke er satt tak på samla stønad og barnetillegg. 
 – Det skulle da også bare mangle, legger 
hun til. Dette gjelder familier som har hatt de 
laveste inntektene. Barn skal ikke vokse opp i 
fattigdom på grunn av foreldrenes helse. Seieren 
er imidlertid ikke varig. Regjeringa har varsla ny 
gjennomgang av begge disse prinsippene. Vi må ha 
klare garantier for at barnetillegget blir permanent 
og at tak ikke innføres, sier Slørdal.
 Aksjonistene har mye mer å si, om de offentlige 
og private ordningene som nå er trua, om kuttet 
i fribeløpet, men de er travelt opptatt med 
aksjonsforberedelser og oppfordrer derfor alle 
interesserte til å ta kontakt for mer informasjon. 

Nei til kutt i 
uførepensjonen

Bestill Forsvar dagens uføretrygd sin 
ferske brosjyre ved å sende en e-post 
til aksjon@uforepensjon.no

LÆR MER OM ANGREPET PÅ UFØRE 

Oslo Universitetssykehus:

– Fusjonen 
må stanses
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Jo Skårderud jo.skorderud@gmail.com

Adecco-saken har ført til krav om 
bedre oppfølging av Arbeidsmiljøloven, 
etter at det ble avslørt systematisk 
utnyttelse av helse- og 
omsorgsarbeidere ved flere av landets 
private sjukehjem. Fremskrittspartiet 
er uenige. Partiet foreslår omfattende 
endringer i Arbeidsmiljøloven som får 
unge tillitsvalgte til å se rødt. 
Arbeidsmiljøloven har overlevd seg selv, hevdes det 
fra FrPs landsmøte. Noen av de groveste forslagene 
deres handler om å doble antallet timer det skal 
være mulig å jobbe overtid fra 200 til 400, å fjerne 
fagforeningenes rett til å forhandle på arbeidstid 
og turnus, samt å innføre såkalt Nordsjøturnus i 
helse- og omsorgsyrker.
 Ann Ørjebu er leder for Industri Energi Ungdom, 
ett av de aktive mest ungdomsforbundene i 
LO. Hun er ikke nådig i sin kritikk av FrPs 
forsøk på å utnytte Adecco-saken til å svekke 
Arbeidsmiljøloven.
 – FrP bruker Adecco-saken som argument 
for at Arbeidsmiljøloven er gammeldags og bør 
fjernes, men saken viser jo faktisk det stikk 
motsatte. Vi trenger strengere kontroller og vi 
trenger definitivt det lovverket vi har i dag. Dette 
er helt nødvendig for at arbeidstakere skal ha en 
anstendig arbeidshverdag. Arbeidslivets regler må 
bli regulert av folk som ikke er opptatt av å tjene 
penger. Hvis ikke taper de ansatte gang på gang, 
sier Ørjebu.

FrP-press på arbeidstid
Ønsket om utvidelse av antallet overtidstimer 
skaper heller ikke begeistring. 
 – Det er en grunn til at vi har 
arbeidstidsbestemmelser. Vi har mange eksempler 
på folk som jobber seg sjuke, og som er under mye 
press på jobb. De blir ikke bedre av å «få lov» til å 
jobbe enda mer. Det blir bare en unnskyldning for 
arbeidsgivere til å la folk gå lengre dager, det finnes 
ingen annen grunn til å øke antall overtidstimer.  

 – I dag kan den tillitsvalgte si stopp for deg 
om du ikke klarer det selv, sier medlem av 
Fellesforbundet og styret i LO i Trondheim, Lise 
Lotte Strand. 
 Strand mener det er viktig å huske at for mange 
arbeidere er idéen om at man kan «velge» å jobbe 
overtid en illusjon.  
 – Mange arbeidsgivere presser på for at 
arbeiderne skal jobbe mer overtid og prøver 
man å si nei blir det oppfattet som vond vilje fra 
arbeiderens side.
 Begge de to unge tillitsvalgte opplever forslaget 
om å ta fra fagforeningene forhandlingsretten på 
turnus og arbeidstid som en krigserklæring mot 
arbeidsfolk.
 – Vi vil at ansatte skal ha makt over sin 
egen arbeidshverdag, og få lov til å være med å 
bestemme hvordan de skal ha det på jobb. Dette 
forslaget vil gi mindre makt til de ansatte og åpner 
for cowboy-tilstander i arbeidslivet. Jeg mener at 
en gjeng som sitter på Stortinget veit mindre om 
hva som funker i arbeidslivet enn de ansatte. Det 
er de ansatte som vet hvor skoen trykker. Derfor 
skal vi alltid lage reglene på arbeidernes premisser, 
sier Ørjebu. 

Et arbeiderfiendtlig parti
Lise Lotte Strand er ikke overrasket over at FrP vil 
svekke fagforeningene. 
 – Dette viser bare det tillitsvalgte landet rundt 
allerede har sett. Utad forsøker FrP å framstå som 
arbeidernes parti, men de faktiske forslagene deres 
er direkte angrep på arbeidernes rettigheter. Det 
eneste positive med dette forslaget er at det viser 
FrPs sanne, motbydelige ansikt.
 FrP gjør det dårligere på meningsmålingene for 
tida enn de har gjort på mange år. De får ingen 
sympati fra Ørjebu og Strand. 
 – Jeg mener at arbeidsfolk skal stå sammen for å 
kjempe om de samme rettighetene og den samme 
lønna uansett hudfarge, religion eller kjønn. 
Det spiller ingen rolle om du kommer fra Tripoli 
eller Indre Billefjord, noen rettigheter er faktisk 
universelle. Der er jeg og FrP grunnleggende 
uenige, sier Ørjebu. 
 – Å stemme FrP for en arbeider er som å stemme 
Rødt for en skipsreder. Du kan gjøre det, men det 
er jævlig dumt! avslutter Strand.

Under angrep: Unge tillitsvalgte reagerer på FrPs offensiv for å uthule Arbeidsmiljøloven. Foto: Anja Rolland.

Krever solidaransvar: Rødts nestleder Ana López. 
Foto: Kenneth Sortland Myklebust/kolonihaven.no.  

FAGLIG
Anders Hamre Sveen anhams@yahoo.no

Ved allmenngjøring vedtar 
Tariffnemnda at hele eller deler av 
en tariffavtale gjøres gjeldende for 
alle som jobber innafor det aktuelle 
området. 

– Vår erfaring er at allmenngjøring har virka 
rekrutterende. Underbetalte arbeidere har ikke 
kunnet kjøre saker knytta til allmenngjøring 
uten en fagforening i ryggen, sier leder av Oslo 
Bygningsarbeiderforening, Petter Vellesen. 
 – Solidaransvar betyr at oppdragsgivere i 
en kjede er solidarisk ansvarlig for lønna til de 
ansatte i underliggende ledd, forteller Halvor 
Langseth, forbundssekretær i Fellesforbundet. 
 Solidaransvar gjelder i dag kun for de 
allmenngjorte lønnssatsene. Kravet om 
solidaransvar ble reist på bakgrunn av erfaringer 
om hvor dyrt og tidskrevende det var å få drevet 
inn lønnskrav ut fra allmenngjøringsforskriftene 
fra konkursryttere og andre useriøse aktører. Det 
var særlig bygningsarbeiderne som fronta kravet. 
Solidaransvaret gjelder i dag i hele kjeden av 
oppdragsgivere, uavhengig av hvor mange selskap 
som er involvert.
 – Fellesforbundet ønsker at solidaransvaret 
også skal omfatte profesjonelle byggherrer som 
stat, kommuner og eiendomsselskaper som for 
eksempel Olav Thon, sier Langseth. Byggherrene 
har allerede såkalt påseplikt, som Langseth 
beskriver som «trinnet før solidaransvar». 
 – Solidaransvaret har hatt en oppdragende 
effekt. Siden det til sjuende og sist er 
oppdragsgiver som sitter igjen med regninga 
dersom deres underentreprenører ikke betaler de 
allmenngjorte minstelønnene, så har mange blitt 
mer forsiktige i valg av underentreprenører, sier 
Langseth. 
 – Vi ser nå at vikarbyrået Adecco sier at de 
ikke vil etterbetale de som Adecco har lønna 
under tariffnivå, mens de har hatt oppdrag for 
kommuner. Dette viser at også fagbevegelsen 
i offentlig sektor bør se på virkemidler som 
allmenngjøring og solidaransvar, sier Ana 
López Taylor, nestleder i Rødt og medlem av 
Fagforbundet. Hun trekker fram sjukehjem som 
eksempel. 
 – Dersom KS-avtalen hadde blitt allmenngjort 
for alle sjukehjem i KS-kommuner i Norge, og 
Oslo-avtalen for alle sjukehjem i Oslo, så ville 
man fjerna muligheten til å konkurrere med en 
dårligere tariffavtale som et konkurransefortrinn 
i de kommunene hvor dette er satt ut på anbud. Og 
med solidaransvaret får man plassert det endelige 
lønnsansvaret utvetydig hos kommunen, sier 
López.
 Hun slår fast at det er viktig å både slåss imot 
konkurranseutsetting av kommunale tjenester 
og samtidig støtte kravet om lik lønn for likt 
arbeid av lik verdi uavhengig av hvem som er 
arbeidskjøperen.

For allmenngjøring 
og solidaransvar

– Forsvar 
Arbeidsmiljøloven
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Aksjonerer mot monstermastene
Hardangeraksjonen vil denne 
sommaren trappe opp motstanden mot 
kraftlinene Sima-Samnanger gjennom 
Hardanger. Til no har aksjonistane 
okkupert eit mastepunkt, og lovar at 
fleire vil følgje.

– Vi har no slått leir ved Krokavatn i Kvamskogen 
og okkupert eit mastepunkt for å fysisk hindre 
bygginga der, seier Synnøve Kvamme, talsperson 
for Hardangeraksjonen.   
 Så langt har aksjonistane stogga uytbygginga 
fleire dagar og ser på aksjonen som ein siger.
 – Planen er å ha folk i leiren døgnet rundt heile 
sommaren, seier Kvamme, som trur det vil komme 
fleire aksjonistar etter kvart som det blir varmare i 
vêret.

Mange hevder det er for seint å gjere noko?
 – Mastene er der ikkje endå og det er ikkje 
for seint å redde Hardangernaturen mot dette 
inngrepet. Det er òg viktig å vise at vi ikkje 
aksepterer framgangsmåten og løgnene som 
myndigheitene har spreidd i denne saka. Både for 
Hardanger og for liknande saker i framtida, seier 
den bestemte aksjonisten som kjem frå kommunen 
innarst i Hardangerfjorden, Granvin.
 Så langt har aksjonistane fått vere i fred frå 

politiet og Statnett-arbeidarar, men vidare utover 
sommaren meiner Kvamme det nok vil bli aktuelt 
med lenking, okkupering av meir byggjeutstyr og 
andre tiltak for å fysisk hindre arbeidet.

Korleis kan folk bidra til motstanden mot mastene?
 – Hardangeraksjonen er ein 
medlemsorganisasjon som folk kan melde seg 
inn i for 100 kroner. Vi treng folk til å sitje i leiren 
gjennom heile sommaren så folk bør melde seg til 
teneste på www.hardangeraksjonen.no om dei har 
nokre ledige dagar, avsluttar ho.

Magne Hagesæter
magne@roedt.no

Talsperson: Synnøve Kvamme. Foto: Magne Hagesæter.

Fylkestingskandidat: Ingeborg Steinholt. Foto: Brage Aronsen.

Midtøstenviter: Bystyrerepresentant Ingrid Baltzersen. 
Foto: Rødt Nytt.

Anleggsstopp: Aksjonistar har hindra byggestart ved eit mastepunkt i hardanger. Foto: Magne Hagesæter.

– Hent kampflyene hjem

En fersk rapport fra Havforskningsinstituttet 
viser at fisk i nærheten av oljeinstallasjoner i 
Nordsjøen får i seg oljekomponenter som fører 
til negativ påvirkning på leveren. Studien viser 
at slike negative effekter også forekommer i åpne 
havområder.
 – Dette understreker viktigheten av å få på plass 
et varig vern mot oljeaktivitet utafor Lofoten, 
Vesterålen og Senja, sier Ingeborg Steinholt, Rødts 
førstekandidat ved fylkestingsvalget i Nordland.
 – At fisken tar skade av oljeaktiviteten sjøl på 
åpent hav bekrefter det vi har frykta. Det slår 
beina under oljebransjens påstand om at olje 
og fisk kan leve side om side. Det er godt å ha 
Havforskningsinstituttet med på laget i dette 
spørsmålet. 
 – De nye funnene gir også grunn til å 
intensivere kampen mot oljeaktiviteten i 
Barentshavet som regjeringa legger opp til. Vi 
står nå ved et veiskille der vi må velge mellom 
forurensende oljeproduksjon eller bevaring av den 
fornybare ressursen fisken utgjør, sier Steinholt.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Det norske jagerflybidraget til angrepet på 
Libya er forlenga til 1. august. Midtøstenviter 
og bystyrerepresentant for Rødt i Oslo, Ingrid 
Baltzersen, er skuffa over avgjørelsen og mener 
Norge nå er med på en krig som beveger seg lenger 
og lenger vekk fra FNs sikkerhetsråds resolusjon 
1973.
 – Rødt har som eneste parti vært mot denne 
krigen fra første stund. Ikke noe av det som har 
skjedd de siste ukene har endra standpunktet vårt, 
snarere tvert i mot. Libyas befolkning lider og 
situasjonen virker fastlåst. Da er det meningsløst å 
fortsette bombinga, sier hun.
 – FN-resolusjonen gir ikke hjemmel for å krige 
fram et regimeskifte i Libya. Norge må støtte 
opp om forhandlinger for fred og demokratiske 
reformer i landet. Flere parter, deriblant den 
afrikanske union, har sagt seg villig til å forsøke 
å få i stand slike forhandlinger. De har imidlertid 
blitt hindra av NATOs bomber. Historia har lært 
oss at det ikke er mulig å bombe seg til demokrati, 
sier Baltzersen. 

Brage Aronsen brage@roedt.no

Rødt i Afghanistan
Rødt-leder Turid Thomassen kom nylig 
hjem etter to uker i Afghanistan for å 
få mer kunnskap om hvordan krigen 
påvirker det afghanske samfunnet, 
da særlig områdene utafor de direkte 
krigshandlingene.

– Jeg møtte et land med helt vanlige folk, som 
stort sett bruker tida si til å ta vare på seg sjøl og 
familiene sine. Antakelig har jeg sett langt mer 
av det vanlige livet enn det soldatene får se, sier 
Thomassen.
 – Det sies at det kriges for kvinnenes skyld. 
Afghanske kvinner har en lang vei å gå, det er 
sikkert. Men ikke glem at det har vært annerledes 
i Afghanistan også. Googler du Afghanistan 1960, 
70 eller 80, finner du bilder av kvinner kledd i 
datidas vestlige mote. Det sier meg at tretti år 
med krig verken har bygd likestilling, fred eller 
demokrati.
 Thomassen forteller at bistandsmidler pumpes 
inn i regioner med militært nærvær og mye 
kamper, mens lite penger havner i roligere områder 
med et lite aktivt Taliban. Hun er bekymra for 
alle prosjektene som krever teknisk kompetanse 
afghanerne ikke har hatt sjansen til å bygge 
opp. De vil klappe sammen den dagen bistanden 
stanses.
 – Jeg reiste fra et land som ikke har gitt opp 
håpet. Afghanistan må få mulighet til å bygge sitt 

eget demokrati, ta stega i sitt eget tempo, bekjempe 
Taliban innafra og få kontrollen over egne 
naturressurser. I dag er det alt for mange andre 
land som vil ha kontrollen. Fred og demokrati kan 
umulig være siktemålet til  USA og ISAF, i så fall 
måtte en valgt en annen strategi enn våpenmakt, 
avslutter Thomassen.

Maren Rismyhr
maren@roedt.no

I Afghanistan: Rødt-leder Turid Thomassen. 
Foto: Per Gunnar Kung Skotåm.

Må velge fisk foran olje
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Skolepolitisk ansvarlig: Mikkel Øgrim Haugen. Foto: Brage Aronsen.

RØD UNGDOM
Marte Teigen marte@sosialisme.no

– Lommeboka skal ikke avgjøre hvor 
bra russetid du har, sier Iver Aastebøl, 
leder i Rød Ungdom.  Han reagerer 
sterkt på kjøpepresset som rammer 
ungdommer under russeferinga.

Russetida blir stadig en større og større utgiftspost 
for ungdom. Skal man henge med i dagens kappløp 
med stadig dyrere busser, klær og billetter, blir det 
så dyrt at en del ikke har råd til det. Dette vil Rød 
Ungdom sette en stopper for. 
 – I dag er det slik at de som bruker mest penger 
setter standarden for russefeiringa. Dette er dumt 
for oss som ønsker at russefeiringa skal være for 
alle, uansett økonomi. Derfor har vi to forslag til 
hvordan man kan stoppe kjøpepresset, forteller 
Aastebøl. 
 – For det første foreslår vi utbyttestopp 
for russeselskapene. Dermed bremser man 
de kommersielle aktørenes motivasjon til å 
presse på for en stadig dyrere russetid. I enden 
av pengekappløpet står selskaper som selger 
russeutstyr og håver inn profitt.  
 Aastebøl forteller at russeaktørene tok ut hele 10 
millioner i utbytte i 2009.
 – Det burde ikke være millionoverskudd som er 
motivasjonen for å levere klær og utstyr til russen, 
men at de skal ha best mulig feiring, sier Aastebøl.
I tillegg til utbyttestopp vil Rød Ungdom også sette 
en kostnadsgrense for feiringa, spesielt med tanke 
på de store russebussene. 
 – Vi syntes ikke det er rettferdig at de med mest 
penger får et fortrinn i konkurransen om best 
buss. Grensa kan gå på for eksempel 20 000 per 
person på bussen. Da blir det konkurranse om å 
få mest mulig igjen for pengene, ikke bare å bruke 
mest mulig penger.
 Aastebøl mener en kostnadsgrense er praktisk 
mulig, hvis skolene som står bak kåringen blir med 
på laget. 
 – Jeg håper jo at elevene i Asker og Bærum er 
såpass solidarisk innstilt at de vil ha en russetid 
for alle, og da burde det ikke være noe problem. 
 Aastebøl understreker likevel at ikke mener 
at det noen grunn til å moralisere over russens 
pengebruk. 
 – Poenget vårt er at det ikke er lommeboka 
som skal avgjøre hvor bra russetid du har. Og 
da hjelper det ikke å moralisere og be folk bruke 
mindre penger, men å begrense de kommersielle 
selskapene som står bak og presser på for 
dyrere russetid. Russetida burde være for alle, 
derfor fremmer vi konkrete forslag for å stoppe 
pengegaloppen, avslutter Aastebøl.

RØD UNGDOM
Marte Teigen marte@sosialisme.no

I september arrangerer Rød Ungdom 
nasjonal leksestreik, hvor elever kan 
ta klassekameratene sine ut i streik 
for en mer rettferdig skole. Men som 
en start på kampanjen arrangerer 
Mikkel Øgrim Haugen, skolepolitisk 
ansvarlig i Rød Ungdom, kick-off-show 
og pressekonferanse i skolegården på 
Holmlia skole i Oslo. 

– Vi ønsker å bruke arbeiderbevegelsens 
kampmetode for å markere kravet om leksefri 
skole, forteller Haugen, som har planer om at 
tusenvis av elever i Norge setter foten ned mot 
lekser til høsten. 
 – Vi mener at elever har rett til å skille mellom 
skole og fritid, på samme måte som at arbeidere 
har lovverk som bestemmer arbeidstiden. Det 
at ungdom etter en lang skoledag må gå hjem og 
jobbe enda mer er veldig demotiverende, og har 
heller ingen beviselig læringseffekt for de fleste 
elevene. I tillegg er det jo et tankekors at det er de 
såkalt ressurssvake elevene som må sitte lengst 
med leksene, og dermed får et enda dårligere 
forhold til skolen. 

Praktisk læring som alternativ
Haugen mener at det er mye som er galt med norsk 
skole, men at det å fjerne leksene er er viktig steg 
på veien mot en inkluderende skolehverdag. 
 – Leksefri skole løser ikke alt, men vi mener 
at lekser er det mest presserende i forhold til 
demotivering og at karakterer går i arv, sier 
Haugen.

 Han mener at skolen ikke uteleukkende kan 
basere seg på teoretisk kunnskap, slik som den 
gjør i dag. Derfor vil han sette praktisk læring i 
fokus. 
 – Teoretisk kunnskap kan ofte virke løsrevet 
fra virkeligheten for elevene. Derfor mener 
vi at en skole basert på pugging, testing og 
hjemmearbeid ikke er veien å gå for å få størst 
mulig læringsutbytte. Skolen må ha som mål 
å lære elevene å bli sjølstendige og i stand 
til å trekke egne slutninger, ikke bare pugge 
teoretisk kunnskap. Mer praktisk innretning på 
undervisninga vil tilrettelegge for mer tilpassa 
opplæring, sier Haugen. 

Elevene veit hvor skoa trykker
– Ikke alle ungdommer er best til å stikke nesa 
i en bok seks til åtte timer om dagen, derfor må 
man koble læringa mer opp til virkeligheten. I 
skolen burde læring stå i sentrum, ikke pugging 
og testing. Å fjerne leksene, som beviselig øker 
forskjellene mellom de beste og dårligste elevene, 
er et skritt i riktig retning, sier Haugen som også 
understreker at leksestreik er et kampmiddel som 
gir elevene mulighet til å aktivt endre sin egen 
skolehverdag. 
 – Vi arrangerer denne kick-offen for å informere 
om streiken. Forhåpentligvis får vi med oss mange 
aktivister, det er tross alt elevene selv som veit hvor 
skoa trykker. De som er best egna til å vite hva som 
fungerer i skolen og hva som ikke fungerer er ikke 
politikerne, men elevene sjøl. Kravet om leksefri 
skole er ikke bare populært fordi ungdommer syns 
lekser er kjedelig. Vi tror det handler mye om at 
elevene sjøl føler på den byrden ekstraarbeidet 
utafor skolen medfører, avslutter Haugen.

En russefeiring 
for alle?

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

Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Vårt arbeid - vår velferd

VALG 2011
Brage Aronsen brage@roedt.no

– Valgdagen nærmer seg med stormskritt 
og i Rødt er forberedelsene for lengst i 
gang. Nå håper vi på å bli nedringt av kjente 
og ukjente som vil gjøre en innsats for Rødt 
i valgkampen, sier valgkampsekretær Marie 
Sneve Martinussen. 

– Det er en utbredt misforståelse at Rødt er et lite parti 
uten betydning. I kommunenorge er Rødt en viktig 
faktor og et bolverk mot privatisering, usosiale kutt 
og rasering av velferdsordningene. Ved lokalvalget 
i 2007 fikk Rødt 11 fylkestingsrepresentanter og 66 
kommunestyrerepresentanter. Skal vi slå tilbake 
markedskreftenes inntog i offentlig sektor trenger 
vi enda flere folkevalgte som kan jobbe sammen 
med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og resten av 
grasrotnorge. 
 – Rødt er et parti i vekst. I kommunene Skånland, 
Steigen, Hadsel og Skaun stiller vi lister for første gang. 
Og i tillegg til vel 100 kommuner, stiller Rødt til valg i 
alle landets fylker. Det vil si at du kan drive valgkamp 
og stemme Rødt uansett hvor i Norge du bor, sier 
Martinussen.

Bidra i valgkampen
– Alle kan bidra til Rødts valgkamp. Vi trenger folk til å 
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stå på stand, henge opp plakater, være listebærere, koke 
kaffe, skrive leserinnlegg og hundre andre ting. På våre 
hjemmesider kan du bestille flunkende nye effekter med 
Rødts logo. Her vil det også bli anledning til å bestille 
løpesedler og materiell for utdeling. 
 – Ingen bør nøle med å ta kontakt for å hjelpe til. 
En valgkamp inneholder mange ulike oppgaver og vi 
finner alltid noe som passer den enkelte. Ta en telefon 
til partikontoret, så setter vi deg i kontakt med ditt 
nærmeste lokallag. Du kan også sende en e-post til 
valgkamp@roedt.no, sier Martinussen.

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

HVA SKJER?
21. juni
KOMMUNALKONFERANSEN 
2011
Oslo Kongressenter. www.lo.no

22. juni
ARBEIDERLITTERATUR
Med Kristian Lundberg og Kjartan 
Fløgstad. Litteraturhuset, Oslo. 
www.litteraturhuset.no

15. - 31. juli
STUDIETUR TIL PALESTINA 
OG LIBANON
www.palestinakomiteen.no

2. - 7. august
RØD UNGDOMS SOMMERLEIR
Utøya. www.sosialisme.no

25. august
ARBEIDERHISTORIESEMINAR
Røros Hotell. www.lo.no

26. - 28. august
SOMMERSAMLING LATIN-
AMERIKAGRUPPENE
Askøy. www.latin-amerikagruppene.no

Ny bok ute

27. juni
269,-

Valgkampsekretær: Marie Sneve Martinussen. 
Foto: Ingar Haug Steinholt.

– Bli valgkamp-
aktivist i Rødt!

Dette er eit djupdykk ned i ein 
ukultur, der maktelite og rikfolk tar 
seg til rette. Skatteytarane må betale 
rekninga. Som folkevalt har Erling 
Folkvord fått kjennskap til fleire tilfelle 
av korrupsjon. 
 I denne boka viser han korleis 
namngitte politikarar på kommunalt 
toppnivå har gitt næringsdrivande 
fordelar på måtar som til tider ligg 
godt over grensa til det ulovlege.

Kjøp boka i forlagets nettbutikk 
på www.spartacus.no
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