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danmarK
Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Folketingsvalget 15. september 
baner veien for et lenge etterlengtet 
regjeringsskifte i Danmark. I tillegg 
har partiet Enhedslisten gjort et 
historisk godt valg og tredoblet sin 
representasjon.
Danmark har hatt borgerlig regjering i ti lange 
år. Nå tar Sosialdemokratene og Sosialistisk 
Folkeparti over regjeringskontorene, med støtte fra 
Enhedslisten og partiet med det noe misvisende 
navnet Radikale Venstre. Enhedslistens 
frontfigur Johanne Schmidt-Nielsen er strålende 
fornøyd med partiets brakvalg og peker særlig 
på den strenge asyl- og innvandringspolitikken 

som en viktig grunn til at mange har ønsket 
regjeringsskifte.
 – Valgkamp handler ikke bare om å vinne for å 
vinne. Dette valget har handlet om mennesker, og 
om virkelige menneskers liv. Valget har handlet om 
de flyktningene som har sittet årevis i asylsentre 
og betalt prisen for det den borgerlige regjeringa 
har tillatt seg å kalle en «fair innvandringspolitik», 
uttalte Schmidt-Nielsen, fra scenen på partiets 
valgvake.
 – Nå har Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti 
fått lov til å sette dagsorden i ti år, og det må det 
tas et oppgjør med.
 Schmidt-Nielsen lover samtidig å legge press 
på Sosialdemokratene og SF for å sørge for at 
de følger opp sine løfter om å bedre forholdene 
for arbeidsløse, asylsøkere og alle de andre 
befolkningsgruppene som har blitt møtt med 
mistro fra den borgerlige regeringa.
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lEdEr

Valget 2011 bar preg av å være et valg 
i krisetid. De grusomme angrepene på 
Regjeringskvartalet og Utøya lå som et mørkt 
bakteppe store deler av valgkampen. Velgerne 
søkte seg til de «trygge statsbærende» 
partiene, mens fløypartiene gikk tilbake. 
Den rekordstore valgdeltakelsen uteble. På 
landsbasis var det bare ett prosentpoeng 
høyere deltakelse enn sist. I Oslo gikk 
valgdeltakelsen faktisk ned. Det er det 
venstresida som taper mest på.

Rødt har hatt en tilbakegang på 0,4%. Det kan 
høres udramatisk ut, men for et lite parti som 
Rødt er det en alvorlig tilbakegang. Vi har en 
stor oppgave foran oss når vi skal gjøre Rødt til 
det naturlige førstevalget for alle som ønsker en 
virkelig, radikal kursendring i Norge.

Valget bød likevel også på positive resultater. 
I Tromsø fikk Jens Ingvald Olsen flere slengere 
fra de andre partiene enn noen annen kandidat. 
I Oslo fikk Bjørnar Moxnes flest slengere 
etter ordfører Fabian Stang. I Bergen fikk 
Torstein Dahle flere slengere enn noen andre. 
Personlig fikk jeg nest flest slengere av alle på 
Lillehammer. Til sammen viser dette at mange 
ser behovet for en sterk Rødt-representasjon i 
kommunene. Nå begynner jobben med å gjøre 
slengere til velgere.

I Danmark har våre venner i Enhedslisten gjort 
et rekordvalg og tredoblet oppslutningen og 
representasjonen. De har nå 6,7 % og hele 
12 mandater på Folketinget. Etter ti år med 
blå regjering har Enhedslistens framgang 
snudd flertallet og de lover å jobbe for en ny 
solidarisk politikk, gjennom å føre kampen 
både fra Folketinget og på arbeidsplasser, 
utdanningsinstitusjoner og i hverdagen. I tillegg 
til å lære av gode lokale Rødt-resultater blant 
annet i Nordland og Kragerø har vi mye å lære 
av Enhedslisten.

Landsmøtet i Rødt har allerede lagt opp til 
store endringer i partiet. Vi har satt ned en 
strategikomité som skal se på hvordan partiet 
kan vokse, og styrke seg som politisk kraft. 
Dette arbeidet skal legges fram for Landsmøtet 
2012. Strategiprosessen skal styrke partiet 
både organisatorisk og politisk. Rødt trenger 
flere medlemmer for å vokse som organisasjon 
og for å bli den politiske krafta som trengs for 
å få til et annet samfunn, basert på folks behov 
og ikke profitt. Bli med på laget!

Veien videre

Rødt brakvalg 
i Danmark

Samferdsel: Rødt vil la samferdselspolitikk få en mer sentral plass i det miljøpolitiske arbeidet. Foto: Adam Penney/CC.

samfErdsEl
Mari Eifring mari@roedt.no

– Miljøpolitikken vil fortsatt være 
et viktig satsingsområde for Rødt i 
tida som kommer. Våren 2012 skal 
vi legge fram en alternativ Nasjonal 
Transportplan, sier miljøpolitisk 
talsperson i Rødt, Elin Volder Rutle.

Volder Rutle er også leder for klima- og 
næringspolitisk utvalg i Rødt som nylig la fram 
partiets plan for ei fornybar framtid. Planen viser 
hvordan vi kan lage 50.000 grønne arbeidsplasser 
og samtidig kutte klimautslippene. Nå er det 
samferdselspolitikken som står for tur.  
 – Rødt vil bli et tydeligere alternativ innenfor 
samferdsel og vi skal derfor lage vår egen 
alternative nasjonale transportplan. Nasjonal 
Transportplan kommer hvert fjerde år og når 

høringsutkastet blir lagt fram våren 2012 skal det 
som vanligvis er en tut- og kjørplan få et tydelig 
miljøalternativ fra Rødt, forteller Volder Rutle.
    – Samferdselpolitikken i Norge er preget av 
selvoppfyllende profetier. Prognosene sier at 
biltrafikken vil øke og derfor bygger vi mer vei. 
Med bedre veier og flere felt øker biltrafikken og 
prognosen er oppfylt. Oslo er et godt eksempel. Her 
har Frp/Høyre-byrådet latt trikke- og t-banenettet 
forfalle over mange år. Samtidig ser det ut til at de 
tror de kan bygge seg ut av biltrafikkproblemene. 
Den store samferdselssatsinga Oslopakke 3, legger 
opp til kraftig vekst i biltrafikken. Rødt har på sin 
side pekt på at behovet for opprusting og utbygging 
av kollektivnettet er langt større enn behovet for 
mer vei. Alle partiene, fra SV til Frp, stemte for 
Oslopakke 3 bortsett fra Rødt.
 – Vi er rett og slett nødt å stille oss spørsmålet 
om vi ønsker mer biltrafikk, og hvis det svaret er 
nei - hva skal vi da ha i stedet?

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

Skal lage transportplan 
med miljøprofil
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Norge
rundt

rødt

Til tross for at Rødt mista ett mandat i Oslo 
finner bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes 
likevel grunn til å glede seg over Oslo-valget.
 – Vi må koste på oss en bitteliten smålig 
glede denne kvelden, og det er at Frp gjør et 
så dårlig valg. Jeg er veldig lei av en ting, og 
det er at Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug er 
byråder i Oslo. Med dette resultatet betyr det 
etter all sannsynlighet et bye bye til Jøran og 
Sylvi, sa Moxnes til dittoslo.no under Rødts 
valgvake på Parkteatret i Oslo.

Vinket farvel 
til Kallmyr 
og Listhaug

oslo:

Jubler for 
ungt bystyre 

staVangEr:

21 prosent av representantene i det nye 
bystyret i Stavanger er 25 år eller yngre.
 – Nå som 16- og 17-åringer har fått 
stemmerett får ungdom noe de skal ha sagt 
og de vil gjerne at ungdom skal representere 
dem i bystyret, sier Truls Drageset Dydland til 
Rogalands Avis.

Garantist 
mot 
privatisering

Bodø:

Også i Bodø gikk Rødt fra 2 til 3 mandater. 
Her har Rødt markert seg som garantisten 
mot privatisering.
 – Det er helt uaktuelt for oss å gå 
for en ordfører som vil sette i gang med 
konkurranseutsetting og privatisering, så 
enkelt er det spørsmålet. Det har både Høyre 
og Frp signalisert at de har tenkt til å gjøre, 
sier Rødt Bodøs bystyrerepresentant 
Svein Olsen til NRK Nordland.

Stiller 
politiske 
krav

KragErø:

Rødt gikk fra 2 til 3 mandater i Kragerø. 
Kommunestyrerepresentant Charlotte 
Terkelsen er klar på at Rødt vil stille krav før 
man inngår forpliktende samarbeid.
 – Om vi skal gå i forhandlinger om en 
politisk plattform, så skal det i så fall være et 
veldig fastsatt og konkret grunnlag, sier hun til 
Kragerø Blad Vestmar.
 – Om vi går inn i et samarbeid, så bytter vi 
ikke bort politikken vår for å få eksempelvis en 
varaordførerpost, fastslår Therkelsen.

Vil redusere transportbehovet
– En økende andel av de norske 
klimagassutslippene kommer fra veitrafikken 
og fra flytrafikken. Skal vi klare å redusere 
utslippene til et minimum holder det ikke å bytte 
ut bensinbiler med hybridbiler, vi må redusere 
transportbehovet og ikke minst gjøre noe for å 
styrke de miljøvennlige kollektive tilbudene, sier 
Volder Rutle.
    – Vi ønsker å jobbe for det gangbare samfunn, 
både rent praktisk og med et miljøperspektiv. 
Samferdsel handler vel så mye om by- og 
regionsplanlegging som om veier og toglinjer. Hvis 
folk har tjenestene de trenger, jobbene, skolen og 
nærbutikken i nærmiljøet reduserer vi samtidig 
transportbehovet.
    – Rødt ønsker å snu investeringene i samferdsel 
fra vei og over til bane og andre kollektive og 
miljøvennlige løsninger. Med et fungerende 
høyhastighetsnett i Sør-Norge kan biltrafikken 
lokalt og flytrafikken regionalt reduseres kraftig 

samtidig som folk får et bedre, raskere, mer 
komfortabelt og grønnere alternativ. Da kan vi 
skrinlegge mange av de store veiutbyggingene, 
mener Volder Rutle.

Inviterer til politisk dugnad
– Rødts klima- og næringspolitiske utvalg har tatt 
på seg ansvaret for å lage planen, men skal det reelt 
bli en nasjonal transportplan trenger vi innspill fra 
miljø- og fagbevegelsen, i tillegg til våre egne lag 
og medlemmer.
 – På samme måte som med Rødts plan for ei 
fornybar framtid kommer vi til å bruke mye tid på 
å hente inn innspill fra andre og belegge forslagene 
våre med gode kilder. Men uten den lokale 
kunnskapen om hvert enkelt fylke og region blir 
det bare et rammeverk, ikke en virkelig visjon for 
en grønn transportframtid, avslutter Volder Rutle.

Har du spørsmål, innspill eller idéer? 
Ta kontakt på elinvr@roedt.no.

Samferdsel: Rødt vil la samferdselspolitikk få en mer sentral plass i det miljøpolitiske arbeidet. Foto: Adam Penney/CC.

Rødt samarbeid
Danmarks nye røde regjering blir avhengig  av 
støtte fra et sterkere Enhedslisten enn noensinne: 
12 mandater i Folketinget, 6,7 % oppslutning og 
236.982 stemmer.
 Enhedslistens hovedsaker i valgkampen har 
vært en anstendig innvandringspolitikk, bedre 
vilkår og høyere sosialstønad for arbeidsløse, 
styrking av de offentlige sykehusene, samt å skape 
50.000 grønne arbeidsplasser. Det er saker som 
ligger tett opp til Rødts hovedsaker i valgkampen 
her hjemme.
 – Enhedslisten opererer i en politisk kontekst 
som likner den vi har i Norge. Når et parti som er 
tydelig radikalt og sosialistisk kan gjøre det så bra 
i valg, gir det også håp for oss, sier nestleder i Rødt 
Bjørnar Moxnes.
 – Rødt har i lengre tid hatt samarbeid med våre 
danske kamerater. Det er utrolig inspirerende 
å se hva de har fått til. De har klart å skape et 
moderne, radikalt parti som leverer konkrete og 
gjennomførbare løsninger, uten å gå mot høyre.  
 – Vi ser fram til å fortsette samarbeidet med 
Enhedslisten, sier Moxnes som også kan fortelle 
at Rødt planlegger å avlegge partiet et nytt besøk i 
nærmeste framtid.

Skal lage transportplan 
med miljøprofil

Frontfigur: Johanne Schmidt-Nielsen. Foto: Mark Knudsen.
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Mye vil ha mer

Raud vind i 
Nord-Noreg
ValEt 2011

Magne Hagesæter magne@raudt.no

I Nord-Noreg gjorde Raudt sitt beste 
val nokon sinne. Sjukehuskamp, 
oljeboring og forsvar av 
velferdstenestene har vore viktige 
saker i dei nye Raudt-bastionane.

I Nordland kom Raudt inn i 11 av 12 kommunar 
partiet stilte liste i. Gunnvald Lindset, fylkesleiar i 
Raudt Nordland, trekk fram sjukehuskampen som 
ein viktig faktor over lengre tid.
 – Sjukehuskampen var på høgden i 2007, men 
den ligg framleis som eit bakteppe av usikkerheit 
og forbannelse blant befolkninga, seier Lindset.
 – At vi óg klarte å halde på tilliten frå 
sjukehuskampen ved dette valet betyr at vi har 
opparbeida oss eit lokalt «grunnfjell» blant 
veljarane.
 – I Lofoten og Vesterålen har kampen mot 
oljeboring stått sentralt. Det er ei sterk kobling 
mellom oljeboring, fiskeri og livsgrunnlaget til 
folk i regionen. I Bodø har Raudt jobba i aksjonen 
mot utbygginga i saltstrømmen, der vi til slutt 
fekk Miljøverndepartementet til å sette ned foten. 
I Steigen har vi eit heilt nytt lokallag som har 
jobba aktivt og fått mange nye medlemmar, seier 
fylkesleiaren.

Sjukeheim og solidaritet
I Nord-Noregs største by, med 68 000 innbyggarar 
fekk Raudt heile 7,2 prosent av stemmene. OL-
saka var ei sentral sak for eit par år sidan, men 
førstekandidat Jens Ingvald Olsen meiner det er 
fleire andre saker som har ført til framgang for 
partiet på lang sikt.
 – Den største massemobiliseringa i Tromsø, med 
fleire demonstrasjonar og 16.000 underskrifter, 
var mot nedlegginga av Tromsøysund 
sjukeheim i 2004. Det første ekstraordinære 
kommunestyremøtet i Tromsø i moderne tid måtte 
gjennomførast, etter forslag frå Raudt. Då vart  

Ap/SV-konstallasjonen tvungen til å snu, fortel 
Olsen.
 – Vi har hatt fleire byutviklingssaker der Raudt 
har markert seg, i tillegg til det kontinuerlige og 
aktive solidaritetsarbeidet med palestinarane 
og antikrigsarbeidet i høve Irak-krigen og 
Afghanistan-krigen. Dei to siste åra har det 
vore sterkt søkelys på arbeidsmiljøet i Tromsø 
kommune og Raudt har og spelt ei viktig rolle i 
å hindre ein privatiseringsprosess i Troms Kraft 
AS som i dag er eigd av kommunen og fylket. 
Det siste året har Raudt avdekka den enorme 
statlege subsidieringa av oljeleitingsselskapa, 
der det kom fram at staten dekker 78 prosent av 
leitekostnadane, seier kommestyrepolitikaren i si 
lange oppramsing av viktige saker.

Ferskt lokallag i Narvik
I Narvik kan ikkje Morten Qvam vise til arbeid 
gjennom mange år: lokallaget vart stifta i 2008 
og Raudt-lista var den første på 12 år. Korkje 
Raudt eller RV har tidlegare vore representert 
i kommunen. Den nybakte gruppeleiaren seier 
valresultatet var over all forventing:
 – Målsettinga vår var éin representant, og så 
fekk vi to, og vart det fjerde største partiet, seier 
ein svært tilfreds Qvam.
 – Sidan vi starta i 2008 har vi vore tydelege 
og målretta med mellom anna lesarinnlegg i 
avisene. Vi har hatt eit godt samarbeid med LO 
Ofoten. Ein viktig sak for oss er meir openheit i 
lokaldemokratiet. Politikarane må vere meir opne 
enn det dei har vore, seier han.
 – Terra-saken var startskuddet for oss. 
Kommunen gjekk på ein 400 mill-smell, og har til 
saman 1,2 mrd i gjeld i dag. Det gjorde at vi fekk 
eit stort spelerom. Vi har nylig gått mot dei andre 
partia som har ville selje kommunal eigedom til 
spottpris. Der har vi fått stor støtte i befolkninga.
 – Vi var óg med å mobilisere motstand mot 
nedlegginga av eit dagsenter for utviklingshemma 
og fekk til slutt snudd det. Paraplyen for vårt arbeid 
er enkelt og greit å forsvare velferdstenestene, 
avsluttar Qvam.

Framgang: Raudt går fram i fleire kommunar i Nord-Noreg. Frå venstre: Gunnvald Linset frå Vefsn, Morten Qvam frå Narvik 
og Jens Ingvald Olsen frå Tromsø. Bakgrunnsfoto: Mila Zinkova.

Bokaktuell: Mimir Kristjansson. 
Foto: Linda Bournane Engelberth.

forsKjElls-norgE
Brage Aronsen brage@roedt.no

Forfatter Mimir Kristjansson er 
bekymra over at milliardærene tar over 
landet vårt. Han er aktuell med boka 
De superrike som kommer på Manifest 
forlag 10. oktober.

Klassekampen-journalist og tidligere leder i Rød 
Ungdom, Mimir Kristjansson, har studert hvordan 
de rikeste i Norge framstår og ter seg i norsk 
offentlighet. Resultatet er en bok om hvordan 
de som har aller mest sutrer, syter og mener seg 
urettferdig behandla.
 – De superrike handler om sytekulturen og 
kravmentaliteten blant de norske milliardærene. 
De siste tjue åra har vi hatt en forskjellseksplosjon 
i Norge, der de aller rikeste har dratt fra resten. 
Milliardærene har aldri vært rikere og aldri 
vært flere. Men de spretter ikke champagnene 
av den grunn. Tvert imot er de fly forbanna! 
Det er oppsiktsvekkende at den gruppen 
som har størst grunn til å være fornøyd med 
samfunnsutviklingen de siste tjue åra, samtidig er 
utrolig misfornøyde, sier Kristjansson.
 – De norske superrike er gamle menn som 
til tross for at de har flere milliarder i formue 
opplever at de lever i en slags Sovjetstat, der 
janteloven hindrer dem i å lykkes. De har en helt 
annen virkelighetsforståelse enn folk flest. Stein 
Erik Hagen mener for eksempel ikke at han er rik. 
Det er rimelig spesielt fra en mann som brukte 
femti millioner på femtiårsdagen sin.

Du sier Norge har hatt en forskjellseksplosjon, 
men regjeringa hevder forskjellene har sluttet å 
øke?
 – Det er det riktig at forskjellene har sluttet 
å vokse etter 2006, da aksjeutbytteskatten ble 
innført. Men det er ikke verre enn at antall 
milliardærer i Norge har dobla seg siden den 
rødgrønne regjeringa tok over. Heller ikke de 
rødgrønne har klart å gjøre noe med de superrike. 
Tendensen over tid er altså at forskjellene har 
eksplodert.

Er det et problem at venstresida har for lite 
kunnskap om de rikeste?
 – Det er et generelt problem at de rikes enorme 
velstandsvekst beveger seg «under radaren». 
Det må venstresiden også ta et ansvar for. Det 
skrives utrolig mange bøker om middelklassen, 
men svært få om overklassen. Et stort flertall har 
gjennom tjue år ment at det er en hovedoppgave 
for politikerne å gjøre forskjellene mindre. Likevel 
har de fortsatt å øke.
 – Min teori er at smellene fra 
forskjellseksplosjonen drukner i hylekoret fra 
milliardærene. I stedet for å diskutere økte 
forskjeller, har vi en levende debatt om hvorvidt 
det er riktig å fjerne den eneste skatten de 
superrike ennå betaler, nemlig formuesskatten.
 – Først og fremst er boka en advarsel mot å la 
milliardærene overta styringen av samfunnet vårt, 
sier Kristjansson. 
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Slik skal Rødt løfte 
omsorgssektoren
omsorg

Brage Aronsen brage@roedt.no

– Rødts folkevalgte over hele landet 
vil slåss for at de som jobber i 
omsorgsyrkene skal få tid, tillit 
og trygghet til å gjøre jobben sin, 
sier nestleder i Rødt og nyvalgt 
bystyrerepresentant i Oslo, Bjørnar 
Moxnes. 
– Etter valget har Rødt fått representanter i 
en rekke av landets kommuner og fylkesting. 
Disse skal nå ta fatt på den store oppgaven med 
å skape en tryggere og bedre arbeidshverdag 
for velferdsstatens viktigste bærebjelker - 
omsorgsarbeiderne. Vi veit at nøkkelen til en god 
eldreomsorg ligger i ansatte som trives på jobben. 
Derfor har vi brukt valgkampen til å slåss mot 
privatisering av omsorgen. Nå skal vi jobbe for et 
felles løft for sektoren i kommunene.
 – Foran hvert eneste valg er problemene rundt 
eldreomsorgen en brennhet sak. Så fordeles 
mandatene uten at noen tar tak i de store 
utfordringene. Vi skal imidlertid følge opp løftene 
våre, sier Moxnes.

Vil løse deltidsfloke
Utstrakt bruk av deltid og innleide vikarer 
gir en ustabil arbeidsstokk, og går ut over 
kvaliteten på tilbudet til pleietrengende. I 
kommuneundersøkelsen fra 2007 oppgir 60 
prosent av kommunene at det er for mange 
sykepleiere som må jobbe i deltidsstillinger. 
Imidlertid har bare 8 prosent av kommunene 
fastsatt et mål for å øke andelen heltidsstillinger i 
sine kompetanseplaner. Moxnes har flere tiltak å 
vise til som kan løse deltidsfloken.
 – Mange som jobber ufrivillig deltid opplever 
utrygghet og uforutsigbarhet i hverdagen. I Oslo 
tilbys omsorgsarbeidere stillinger helt ned mot 
20 %. Selv om du reelt jobber tilnærma heltid vil 
du ha problemer med å få lån i banken med en så 
lav stillingsbrøk.  
 – Rødt vil gi alle som jobber innenfor 

eldreomsorgen kontrakt på den stillingsbrøken 
de reelt har jobbet de siste 15 månedene. Vi vil 
gjøre reell stillingsbrøk til formell stillingsbrøk. 
Dette har lenge vært et krav fra LO, og ble i august 
vedtatt i Trondheim bystyre etter forslag fra Rødt, 
forteller Moxnes.
 – Et annet tiltak vi vil foreslå lokalt er å gi de 
ansatte i kommunene tilbud om heltidsstilling. 
Ifølge Fafo-notatet Personell og yrkesfordeling 
innen pleie- og omsorgssektoren (2011) vil Norge
mangle nesten 40.000 ansatte i pleie- og 
omsorgssektoren i 2030. Samme undersøkelse 
viser at en omgjøring av deltidsstillinger til hele 
stillinger for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og 
sykepleiere kan gi inntil 14.000 nye årsverk.

Behov for helhetlig rekrutteringsplan
Det store behovet for nye omsorgsarbeidere gjør at 
kommunene også må tenke nytt rundt rekruttering 
til omsorgsyrkene, mener Moxnes.
 – På Bergan sykehjem i Kristiansund har 
de spart over en million på å øke bemanninga. 
Regnskapene viste at det er dyrt å drive med 
marginal bemanning over tid, ikke minst når 
rekrutteringa stopper opp.
 – Til tross for at alle er enige om at vi trenger økt 
rekruttering til omsorgssektoren er det liten evne 
til å gjøre noe med saken rundt i kommunene. 
Rødt går derfor inn for at alle norske kommuner 
utarbeider kommunale rekrutteringsplaner 
for omsorgssektoren. I dette ligger det også et 
behov for å gjøre noe med lønnsvilkårene. Status 
og lønn er en viktig del av forklaringen på at 
det er vanskelig å rekruttere nok sykepleiere 
og helsefagarbeidere. Et realt lønnsløft i 
omsorgssektoren er avgjørende for å få til likelønn. 
Derfor er Rødt opptatt av at lønnsdannelsen 
i offentlig sektor ikke skal være bundet til 
oppgjørene i konkurranseutsatt sektor.
 – Ni av ti arbeidstakere i helse- og 
omsorgssektoren i Norge er kvinner. I Trondheim 
har de gående et prøveprosjekt for å få flere menn 
til å ta seg jobb innen omsorg. Alle de som hittil 
har fått prøve seg har tenkt seg en videre karriere 
innafor sektoren. Dette prosjektet bør kopieres og 
prøves ut i en lang rekke andre kommuner.

Rødt-nestleder: Bjørnar Moxnes, her på en pressekonferanse på Grünerløkka sykehjem. Foto: Brage Aronsen.

Rødt-politiker: Ingrid Baltzersen jobber til daglig som 
trikkefører. Foto: Anja Rolland.

Korrupsjon
Brage Aronsen brage@roedt.no

Tre tidligere og nåværende ansatte i 
det kommunale busselskapet Unibuss 
er arrestert etter at Rødt avslørte en 
tysk korrupsjonsdom som impliserer 
selskapet.

Flere ledere i det kommunale busselskapet Unibuss 
i Oslo skal ha latt seg bestikke med henholdsvis 
3,1 og 1,1 millioner kroner for å velge busser fra 
den tyske produsenten MAN. Unibuss er heleid av 
Kollektivtransport AS (KTP), som igjen er heleid 
av Oslo kommune.
 Opplysningene om bestikkelsene framgår i 
en dom mot en toppsjef i MAN i juni som førte 
til fengselsstraff og en klekkelig bot. Den dømte 
toppsjefen har levert en bred tilståelse der han 
blant annet har fortalt hvordan han ga to norske 
lederne i Unibuss store beløp mot at Oslos 
busselskap kjøpte busser fra MAN.  
 – Høyre, Frp og Venstre har stykket opp 
tidligere Oslo Sporveier, med begrunnelsen at 
det skulle skape mer åpenhet om hvor pengene 
går. Nå ser vi at i det første selskapet som ble 
skilt ut av sporveiene, så gikk pengene rett i 
lomma på sjefer. Flere av de borgerlige byrådenes 
forsømmelser har det siste tiåret gitt korrupsjonen 
gode vilkår i det kommunalt eide busselskapet, 
sier bystyrerepresentant for Rødt i Oslo, Ingrid 
Baltzersen.
 – Byråd Kallmyr og KTP har kjent til denne 
saken i hvert fall siden begynnelsen av september. 
Likevel kom det ingen reaksjon før Rødt skapte 
oppmerksomhet rundt saken i valgkampens 
sluttspurt. Det er påfallende for å si det mildt.
 – Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) varsla 
om dette allerede for sju-åtte år siden, men de ble 
ikke tatt på alvor. Påstander om uregelmessigheter 
i innkjøp av MAN-busser var også oppe da 
kommunerevisjonen undersøkte selskapet etter et 
initiativ Rødt tok til kontrollutvalget i april 2008, 
forteller Baltzersen.
 – Når man flytter viktige beslutninger vekk 
fra åpne folkevalgte organer og over i lukkede 
styrerom skaper man et større spillerom for 
korrupsjon.
 – Det er gledelig å se at styreleder Cato Hellesjø 
i Unibuss nå ser ut til å ta korrupsjonen på 
alvor og har gått til politiet. Det er imidlertid 
skuffende å se hvordan byrådet nok en gang viser 
fullstendig mangel på vilje til å rydde opp. Det 
ser snarere ut til at de har forsøkt å holde saken 
unna offentligheten til valget var over, avslutter 
Baltzersen.
 Oslo bystyre har ventet i halvannet år, tross 
purringer fra Rødt, på miljø- og samferdselsbyråd 
Jøran Kallmyrs avklaring rundt en rekke kritiske 
punkter som framkom i Kommunerevisjonens 
rapport om mulige mislighold i Unibuss.

Tre arrestert 
etter Rødts 
avsløring



For første gang er det et rødt 
flertall i Risør, bestående av Rødt 
og Arbeiderpartiet. Knut Henning 
Thygesen fra Rødt fikk rekordmange 
slengere fra andre partier og blir nå 
varaordfører i Risør.

Thygesen ble Rødts første ordfører noensinne 
for fire år siden da Risør som en prøveordning 
gjennomførte direkte ordførervalg. Det medførte 
et noe merkelig resultat som ga Rødt ordføreren 
samtidig som kommunestyret hadde borgerlig 
flertall. Nå er direkte ordførervalg avviklet, men 
et svært godt valgresultat har sikret Thygesen 
posisjonen som varaordfører. Han tror det blir 
lettere å få gjennomslag for Rødts løsninger i 
samarbeid med Arbeiderpartiet.
 – Vi har hatt et borgerlig flertall som har stemt i 
mot omtrent alt vi har foreslått. Jeg tror vi kan få 
i gang mye bedre prosesser og få i gang en bredere 
dialog med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men 
også med de borgerlige partiene, sier Thygesen
 – Etter fire år med harde angrep fra høyre og 
i et valg med stor framgang for Arbeiderpartiet 
har Rødt gjort det utrolig bra. Risør blir landets 
beste by for partiet med drøye 12 %, men også i 
nabobyen Kragerø gjør Rødt det sterkt.

 Den tidligere ordføreren er langt fra misfornøyd 
med «nedrykket» og gleder seg til å ta fatt på en ny 
periode i den hvite by ved Skagerrak.
 – Vi har vist at Rødt ikke bare er et 
opposisjonsparti, men kan påta oss en lederrolle 
og samarbeide bredt. Det har folk merket seg over 
hele landet.
 – Vi vil ha med så mange som mulig, både i 
bystyret og blant folk flest for en solidarisk politikk 
og for et levende helårssted. Vi har nok å ta tak i, 
avslutter Thygesen.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Rødt-leder Turid Thomassen 
dømt etter masteprotest
Rødt-leder Turid Thomassen nekter 
å betale boten på 10.000 kroner 
etter at hun demonstrerte mot 
monstermastene i Hardanger. Hun er 
villig til å gå i fengsel for saken.

Thomassen er idømt en bot på 10.000 kroner pluss 
2000 kroner i saksomkostninger etter at hun i juli 
deltok på en demonstrasjon mot de mye omtalte 
monstermastene i Hardanger. For Thomassen 
handler saken først og fremst om lokaldemokrati.
 – Jeg er ikke overrasket over dommen, men 
jeg kommer ikke til å vedta boten. Jeg skal lese 
dommen nøye, men jeg er villig til å gå i fengsel for 
dette, sier Thomassen
 – Både kommunen og fylket sa nei til 
utbyggingen, men ble likevel overkjørt. Det er 
lokaldemokratiet som er den store taperen i denne 
saken. Den er et eksempel på en skremmende 
maktarroganse fra Arbeiderpartiet, sier 
Thomassen.
 – Beslutningen om mastebygging var heller 
ikke basert på fakta. De åpenbare motivene til 
Statnett er å forsyne olje- og gassnæringens økende 
strømbehov og på lengre sikt kunne eksportere 

større mengder strøm ut fra Bergensområdet og ut 
av landet, sier Rødt-lederen
 – Norge har alle muligheter til å bli et fornybart 
land, men det krever politisk vilje til å prioritere 
de fornybare bransjene over oljeproduksjonen. At 
man legger til rette for krafteksport i stedet for 
å satse på strømsparingstiltak og grønn industri 
viser at regjeringa ofrer få tanker på framtidas 
levebrød i Norge, sier Thomassen.

Mari Eifring mari@roedt.no

Dømt: Rødt-lederen vil ikke vedta boten. 
Foto: Kenneth Sortland Myklebust.

Avskjediget: Klubbleder Monica Okpe. Foto: Vegard Holm.

Ung politiker: Sofie Marhaug. Foto: Rødt.

Demonstrant: Turid Thomassen på plass i Hardanger. Foto: Magne Hagesæter.

Unge stemt fram

Konserntillitsvalgt i Kraft Foods Europa, Bente 
Løvaas, ber selskapet om å slutte å bruke DHL i 
Norge. Samtidig varsler internasjonal fagbevegelse 
en global aksjonsdag mot DHL i solidaritet med 
tillitsvalgte Monica Okpe som ble avskjedighet 
tidligere i år.
 – En slik henvendelse som dette har vi aldri 
gjort tidligere, men DHLs oppførsel bryter 
mot Kraft Foods eget regelverk. Dette må få 
konsekvenser, sier Løvaas til Fri Fagbevegelse.
 Okpe var klubbleder på DHL-terminalen på 
Ulven i Oslo inntil hun i begynnelsen av mai fikk 
avskjed med umiddelbar virkning. Okpe har vært 
en markert tillitsvalgt og stått i spissen i kampen 
mot ulovlig bruk av vikarer. LO og NTF har 
stevnet DHL både for Arbeidsretten for brudd på 
Hovedavtalen, og tingretten for usaklig avskjed.
 I midten av september dro 
Transportarbeiderforbundets første nestleder, 
Lars Johnsen, til Geneve. Der deltok han 
på et styremøte i Den Internasjonale 
Transportarbeiderføderasjonens (ITF) 
Vegtransportkomite som blant annet drøfta en 
internasjonal kampanjedag til støtte for Monica 
Okpe.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Etter det endelige valgoppgjøret har Rødt fått flere 
nye unge folkevalgte. Sofie Marhaug (21) fra Bergen 
er en av disse, hun ble løftet fra tredje til andre 
plass på lista av velgerne, fikk plass i bystyret og 
tror en av forklaringene er at Rødts politikk er bra 
for ungdom.
 – Folk i og utenfor partiet har vært opptatt av 
å få unge fram, dette gjelder også unge jenter. 
I tillegg har det vært litt fokus i valgkampen i 
Bergen på at unge også må bli opptatt av sine 
særinteresser, det kan ha ført til at ungdom 
generelt har blitt mer bevisst på dette, sier 
Marhaug.
 – Vi snakker om saker som ungdom er opptatt 
av, det er det ikke alle partier som gjør. Ungdom 
har ikke spesielt god råd, da kommer Rødts sosiale 
og kollektive løsninger ofte unge til gode. Av 
konkrete saker i Bergen har jeg jobbet mye med 
kollektivtransport, det tror jeg er en viktig sak for 
ungdom, sier Marhaug.
 I Stavanger, hvor det var forsøk med stemmerett 
for 16- og 17-åringer, har Truls Drageset Dydland 
(18) kommet inn i bystyret.

Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Thygesen blir 
varaordfører

Varaordfører: Knut Henning Thygesen blir ny 
varaordfører i Risør. Foto: Rødt Risør.

Ber om boikott av DHL
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Lekser: Elevene lærer ikke mer eller bedre av lekser. Foto: Golly Gee Damn/CC.

rød ungdom
Marte Teigen marte@sosialisme.no

2. – 4. desember dedikerer Rød 
Ungdom en helg til å lære om og 
diskutere feminisme, slik de har gjort 
annenhvert år siden 2001. Forskjellen 
er at feminismekonferansen denne 
gang arrangeres i København, 
og har fått navnet Nordisk 
Feminismekonferanse.

– Vi hadde lyst til å lage et større arrangement 
enn vi pleier, så denne gangen har vi slått oss 
sammen med Sosialistisk Ungdomsfront (SUF) fra 
Danmark, og Vänsterunga (VANU) fra Finland for 
å lage en felles konferanse, forteller konferansesjef 
Marie Sørhaug, som gleder seg til konferansen.
 SUF er den uavhengige ungdomsorganisasjonen 
til Enhedslisten i Danmark som nylig gjorde et 
brakvalg i det danske folketingsvalget. VANU 
er ungdomsorgansjonen til Vänsterforbundet, 
og sammen med Rød Ungdom håper 
ungdomsorganisasjonene å få med seg mange unge 
feminister til København i desember.
 – Vi regner med at det kommer ungdommer 
fra hele Skandinavia, og vi skal ta opp spennende 
temaer som for eksempel sammenhengen mellom 
kjønn og klasse. I tillegg blir det workshops 
hvor de forskjellige organisasjonene kan lære 
om hverandres politikk. Vi planlegger også 
paneldebatt om kjønn og rasisme, sier Sørhaug, 
og legger til at det også blir konserter og politiske 
verksteder som er vanlig når Rød Ungdom lager 
konferanse.
 Til tross for politiske ulikheter blant de 
forskjellige organisasjonene forteller Sørhaug at 
samarbeidet om konferansen har gått bra.
 – Vi har klart å bli enige om opplegget for 
konferansen, vi har besøkt hverandre og vi har 
hatt flere effektive møter. Jeg håper for vår egen 
del at vi kan bruke konferansen til å lære de andre 
ungdomsorganisasjonene om hvordan vi i Rød 
Ungdom jobber med feminisme. I Rød Ungdom 
har vi for eksempel jobbet med bøllekurs, et 
selvtillitskurs for jenter i flere tiår, og vi har mye 
fokus på feministisk praksis i organisasjonen, 
forteller Sørhaug.
 – I tillegg har vi startet vi i 2010 nettverket 
Ungdom mot Retusjert Reklame (UmRR) 
som endte opp som et bredt samarbeid 
blant ungdomspartier og andre barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Vi hadde reklamekrig 
mot moteindustriens skjønnhetsideal i de fleste 
norske byer og tettsteder, og aksjonene fikk mye 
oppmerksomhet i media. Et slikt bredt, feministisk 
samarbeid var fruktbart i Norge, nå håper vi vi kan 
få til noe like bra i Skandinavia.
 – Jeg håper flest mulig ungdommer vil bli med 
oss til København for å lære mer om kvinnekamp, 
få nye impulser og ikke minst bli kjent med 
feminister fra andre land, avslutter Sørhaug.

rød ungdom
Iver Aastebøl iver@sosialisme.no

Altfor ofte baseres skolepolitikken 
på myter. Mange av dem handler om 
lekser.

Gruppa «JA til leksefri skoler i Norge» har 135 
000 medlemmer på Facebook. Det er neppe noen 
brannfakkel å påstå at norske skoleelever ikke 
liker lekser. Er det et uttrykk for latskap, eller tegn 
på en mer velbegrunnet frustrasjon? Det finnes i 
alle fall bedre grunner til å være mot lekser enn at 
det er kjedelig. Det er på tide å avlive mytene om 
hjemmearbeidet, og gjøre skolen leksefri.

Myte 1: Lekser gir kunnskap
«Leksene skal bidra til økt læring for alle,» skriver 
regjeringen i Ungdomsskolemeldingen som
kom ut i vår. Men er det sant? Forsker Marte 
Rønning hos SSB har undersøkt saken. Hun fant at
sammenhengen mellom lekser og resultater er 
minimal. Om lekser gir kunnskap, kan man 
forvente at elevene som får mye lekser, gjør det 
bedre enn dem som får lite lekser. Undersøkelsen 
fant ikke noen slik sammenheng. For de aller 
flinkeste elvene har det en viss effekt, men for det 
store flertallet av elevene er læringseffekten ikke-
eksisterende.

Myte 2: Lekser styrker forholdet mellom 
skole og hjem
Blant foreldre som ikke jobber kveldsvakter og selv 
er skoleflinke nok til å hjelpe barna, finnes det
nok solskinnshistorier om dette. Men de er i 
mindretall. Lekser gjør foreldrene til hjelpelærere 
for egne barn, en jobb kun et fåtall et kvalifisert til. 
Resultatet? Fedre som maser, mødre som kjefter, 
og barn som griner fordi de må droppe kameratens 
bursdagsfeiring til fordel for leksene.

Myte 3: Lekser forbereder deg på 
voksenlivet
Det sies at lekser forbereder deg på studier og jobb, 
som krever selvstendig arbeid. Men det er

en viktig forskjell som er glemt: verken studier 
eller arbeid krever selvstendig arbeid hjemme. På
jobb har man fast arbeidstid, og de færreste ville 
finne seg i å måtte ta med seg oppgaver hjem
i tillegg. På universitetet har man tid mellom 
forelesningene til å lese, og en student som er på
universitetet åtte timer daglig, vil sjeldent behøve 
å lese på kveldstid. Det må være skolens oppgave 
å lære elvene selvstendig arbeid mens de er på 
skolen, og om den ikke klarer det i løpet av en lang 
skoledag, er det vanskelig å se for seg at en lekser 
vil hjelpe.
 Mytene om lekser har blitt gjentatt så ofte at 
mange har begynt å tro på dem. Men i kontrast til 
mytene finnes det også en annet virkelighet som 
sjeldnere gjentas.
 For det første øker lekser klasseskillet mellom 
elevene. Lekser er en viktig grunn til at barn fra 
hjem med mye penger og lange bokhyller har tre 
ganger så stor mulighet til å få gode karakterer, 
enn barn som vokser opp blant vanlige arbeidsfolk. 
Elitens barn arver altså ikke bare foreldrenes 
formue, men også deres karakterer. At en 
kunnskapsminister fra SV ikke er mer opptatt av 
dette, er beklagelig.
 For det andre dreper leksene motivasjonen. 
De minst skoleflinke elevene stilles overfor et 
vanskelig valg. De kan enten gjøre leksene, bruke 
mye lengre tid enn andre elever og forlenge 
skoledagens følelse av nederlag. Eller de kan 
droppe leksene, men få smellen på skolen dagen 
etter. Ikke overraskende er det disse elevene som 
oftest dropper ut av skolen.
 For det tredje stjeler lekser fritid. Arbeidstakere 
fikk lovfestet rett til fritid allerede i 1919. Er det 
ikke tid for å gi elevene samme rettighet?
 Denne høsten ble det valgt nye politikere. De har 
mulighet til å gjøre sine skoler leksefrie. Hvis det 
ikke skjer, vil Rød Ungdom organisere elevstreiker 
for leksefri skole. Det ser ikke ut til å bli særlig 
vanskelig: Allerede nå har nesten 500 elever 
meldt at de er klare til å lage streik på sin skole 26. 
september.
 Leksene er urettferdige, kunnskapsfiendtlige og 
gammeldagse. Forhåpentligvis kan man snart bare 
lese om dem i historiebøkene.

Nordisk  
feminisme- 
konferanse

Myter om lekser

Konferansesjef: Marie Sørhaug. Foto: Privat.

RU-leder: Iver Aastebøl. Foto: Anja Rolland.
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HVa sKjEr?
23. - 25. september
KlimasEminar
Trondheim. www.nu.no

26. - 30. september
latin-amEriKauKa
www.latin-amerikagruppene.no

29. september
los 
utdanningsKonfEransE
Sørmarka. www.lo.no

6. og 12. oktober
studiEsirKEl om palEstina
Palestinahuset.  
www.palestinakomiteen.no

21. - 23. oktober
rødts folKEValgt-
KonfEransE
Oslo. www.rødt.no

21. - 22. oktober
KonfEransE om 
finanssKatt
Håndverkeren Konferansesenter.  
www.attac.no

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

Denne boken handler om de 
superrike. De som pendler til 
jobben hver dag i helikopter, 
svir av millioner av kroner hver 
gang de skal feire sin egen 
bursdag og har romerske 
dampbad i husene sine. De 
siste 20 årene har vært en 
gullalder for norske 
milliardærer. Aldri har de vært 
flere. Aldri har de vært rikere.

Med en nådeløs og polemisk 
penn tar journalist Mímir 
Kristjánsson et endelig oppgjør 
med de rikes sytekultur. 
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www.manifest.no

Ute 10. 
oktober

 annonsE:

Nytt nummer fra

75,-

abonnement

285,-

marXismE.no

178 sider! Les blant annet Arne Overrein om Libya 
og folkerettens krise, Richard Seymour om 
imperialisme og revolusjon i Midtøsten og 
Peder Martin Lysestøl om en ny fase i den tredje 
verdens frigjøring. 14 bokomtaler.

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

rettferdig fordeling og styrking av velferdsstaten? 

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

FINE LOKALER LEDIG 
I OSLO SENTRUM!
Vi får flere ledige kontorer i forskjellige størrelser. O27 huser i 
dag blant annet miljø- og utviklingsorganisasjoner, solidaritets-
organisasjoner, og kvinneorganisasjoner.
Kort avstand til t-bane, trikk og buss. Rimelige priser.

Ta kontakt for pristilbud eller andre spørsmål:
post@o27.no/22989050

O27.NO
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