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LEDER  
Rødts landsmøte 4. - 6. mai var et dristig 
landsmøte. Vi tok inn over oss at partiet ikke 
er perfekt. Vi endra oss for å møte en ny tid. Vi 
tok klare valg og satsa offensivt på fornyelse. 
Vi valgte en ny og ung ledelse. Dette er viktige 
grep. Vi lever i en tid der venstresida må tørre å 
ta dristige valg og stille dristige krav.  

Hver tredje greker lever nå under 
fattigdomsgrensa. Likevel velger den politiske 
eliten å kutte mange milliarder i offentlig 
helse, fjerne 150.000 offentlig ansatte, kutte i 
minstelønna, dagpengene og pensjonene. De 
sier de må påføre befolkninga disse lidelsene, 
fordi staten har gjeld. Samtidig har eierklassen 
i Hellas lurt unna 560 milliarder euro i utlandet, 
en sum som er mye høyere enn den samla 
statsgjelda som Hellas sliter med. 

Problemene stanser ikke med Hellas. Over 
hele Europa foregår det en kontrarevolusjon 
mot velferdsstaten, mot opparbeida 
rettigheter, mot alt arbeiderbevegelsen 
har fått til gjennom 100 år. Dette er 
kapitalismen. Nå slår konsekvensene av den 
markedsfundamentalistiske økonomien ut i full 
blomst, ikke bare i Sør-Amerika og Afrika, men 
også her i vår del av verden.

Med krisa er også den radikale venstresida 
tilbake. I USA reiser Occupy-bevegelsen 
seg mot finansspekulantene på Wall Street. 
I Danmark fikk Enhedslisten 6,7 prosent 
av stemmene i folketingsvalget i fjor. Og i 
Hellas er eliten livredde for at ytre venstre 
skal vinne valg. Rødt er det norske svaret på 
venstrebølgen som nå slår inn over Europa. 
Skal vi klare de store oppgavene vi har foran 
oss må vi bli større og sterkere. Jeg oppfordrer 
alle til å bli med på laget og verve en venn eller 
kollega. 

Jeg går løs på oppgaven som ny leder i Rødt 
med ydmykhet og stolthet. Ydmykhet fordi jeg 
veit hvilke oppgaver som venter oss i årene 
som kommer. Stolthet fordi jeg får lov å ta fatt 
på oppgavene sammen med de flotte folkene 
som utgjør partiet. I femten år har vi vært 
utafor Stortinget. Det har vært femten lange 
år, både for oss og for norsk politikk. Men om 
491 dager er vi tilbake igjen! Da får vi endelig 
et parti som utfordrer systempartiene på 
Stortinget, som ikke bøyer seg for skatteløftet, 
handlingsregelen eller EØS-avtalen, og 
som setter interessene til vanlige folk foran 
interessene til de rike.

Dette er den nye Rødt-ledelsen

Bjørnar Moxnes 
ny leder i Rødt

Framover!

Bjørnar Moxnes
b.moxnes@gmail.com
Leder i Rødt

LANDSMØTE I RØDT
Brage Aronsen brage@roedt.no

Han har tidligere ledet Rød Ungdom, 
blitt dømt i høyestrett og sitter i Oslo 
bystyre. Rødts nye leder heter Bjørnar 
Moxnes.

– Jeg gleder med veldig til å lede Rødt de 
kommende åra. Vi er et parti i vekst med mange 
entusiastiske medlemmer som vil forandre verden. 
Over hele Europa vokser den radikale venstresida 
og nå skal Rødt ta en ny plass i norsk offentlighet, 
sier Moxnes.
 Moxnes har vokst opp i Oslo og ble tidlig politisk 
aktiv. Han meldte seg inn i Natur og Ungdom da 
han begynte på videregående på Katta. Under 
Irak-krigen i 2003 spilte han en sentral rolle i 
opprettelsen av Ungdom Mot Krig. Da Moxnes var 
leder av Rød Ungdom i perioden 2004-2006 fikk 
ungdomsorganisasjonen stor oppmerksomhet etter 
at de la ut skolebøker på nett til gratis nedlasting. 
Aksjonen førte til at Rød Ungdom og Moxnes ble 
dømt i Høyesterett.

Ikke som andre politikere
Moxnes er utdanna sosiolog og skreiv 
masteroppgave om norske politikeres karriereveier 
etter at de er ferdig i politikken. Et av funnene er at 
de færreste politikere går tilbake til vanlige jobber 
når de forlater politikken. Langt flere enn tidligere 
går til privat sektor. 
 – Veldig mange eks-politikere bruker nå 
politikken som et springbrett til karrierer i det 
private næringsliv eller i PR-bransjen. De selger 
telefonlistene sine og sin kjennskap til politiske 
prosesser til høystbydende. 
 – Dette truer folkestyret. Det gir enda mer makt 
til de som har mest makt fra før og kan betale for 
slike lobbytjenester. Det er jo ikke som om Natur 
og Ungdom står på kundelista til First House, sier 
Moxnes. 
 – Det er naivt å tro at politikere ikke lar seg 
påvirke av framtidige jobbmuligheter. Dette 
øker faren for korrupsjon og svekker folks tillit 

til politikerne. Det er interessant å merke seg 
at det ikke er noen store forskjeller mellom 
stortingspartiene når det gjelder å gå over til 
næringslivet og PR-bransjen.

Vil forskjellseksplosjonen til livs
Et av vedtakene på landsmøtet som fikk stor 
oppmerksomhet er forslaget om å innføre 
makslønn på 1,5 millioner kroner. Moxnes mener 
forslaget retter fokus mot økonomisk ulikhet, som 
er et alvorlig samfunnsproblem. 
 – Halvannen million er fem ganger lønna til en 
hjelpepleier og tre ganger lønna til en oljearbeider. 
Det er ingen grunn til at eiendomsmeklere 
og forretningsadvokater skal tjene millioner 
mens omsorgsarbeidere, reinholdere og 
barnehageassistenter, de som holder velferdsnorge 
i gang, så vidt får endene til å møtes. Halvannen 
million er mer enn nok til salt til maten.
 – Flere tiår med forskning viser oss at det 
er større sosiale problemer i samfunn med 
store økonomiske forskjeller. Det er høyere 
spedbarnsdødelighet, lavere levealder, lavere 
sosial mobilitet og mer kriminalitet. Jo likere 
innbyggerne i et land står økonomisk, desto bedre 
har alle det. Men utviklinga går dessverre i feil 
retning her hjemme.
 – Vi har opplevd en forskjellseksplosjon i 
Norge de siste tiårene. Under den rødgrønne 
regjeringa er antallet milliardærer doblet, mens 
vi har fått flere fattige barn. Forskjellen mellom 
de rikeste og resten av oss har ikke vært større 
enn siden 1930-tallet. Etter flere tiår med radikal 
omfordeling i favør de rikeste, trenger vi nå en 
radikal omfordeling i favør folk flest. 

Inn på Stortinget
– Norsk politikk preges av konsensus og samling 
i sentrum. Men med Rødt på Stortinget vil elitene 
få en rett venstre de seint vil glemme, lover den 
ferske partilederen. 
 – Rødt trengs på Stortinget for å slåss for 
en annen utenrikspolitikk, mot dagens servile 
USA- og Nato-lojalitet. Omtrent halvparten 
av befolkninga har hele veien vært mot norsk 
deltakelse i den brutale krigen i Afghanistan, og 

LANDSMØTE I RØDT
Brage Aronsen brage@roedt.no

På landsmøtet 4. - 6. mai valgte Rødt 
ny ledelse. Nyvalgt partisekretær 
Mari Eifring mener partiet har et 
godt grunnlag for å vokse fram mot 
stortingsvalget.
– Landsmøtet i mai var på mange måter en 
milepæl for Rødt. Vi skal løfte partiet over 
hele linja og vi er stolte av å ha fått landets 
yngste partiledelse. Samtidig har vi med oss 
flere veteraner i den øverste ledelsen, deriblant 
avtroppende leder Turid Thomassen. Sammen 
skal vi bruke erfaringer fra flere generasjoner til 
å bygge et større og mer slagkraftig parti, sier 
Eifring.
 – Nå begynner arbeidet med å styrke partiet 

de stedene i landet der vi allerede har en etablert 
posisjon, og å bygge oss opp der vi står svakest.Vi 
har ambisjoner om å bygge mange nye lag og ikke 
minst opprette fylkeslag over hele landet. I det nye 
landsstyret er det også en langt bedre fordeling 
mellom fylkene enn tidligere. Det er en viktig 
utvikling.
 – Strategien som ble vedtatt på landsmøtet 
legger opp til en tung satsing på det faglige 
arbeidet. Det gjenspeiles også i den nye ledelsen. 
Joachim Espe, som til daglig er rørlegger og 
tillitsvalgt blir ny faglig leder. Han får følge av de 
faglige tungvekterne Boye Ullmann og Monica 
Okpe. Mens både SV og Høyre frir hemningsløst 
til fagbevegelsen er Rødt det eneste partiet som 
velger fagbevegelsens egne grasrotaktivister inn i 
ledelsen, sier Eifring fornøyd.
 – Alle viktige miljøer og strømninger i partiet 
er representert i ledelsen, forteller Eifring. 
Foruten partisekretæren selv vil dagligledelsen 
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Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer skarpt 
mot regjeringas utkastelsespolitikk overfor de 
såkalte asylbarna.
 – For oss er det helt uforståelig at 
regjeringen kaster ut uskyldige barn med 
ingen annen tilknytning enn Norge, sier 
Moxnes til Utrop.
 – Vi ser at de fleste andre regjeringer i 
Europa gjennomfører en eller annen form for 
regulariseringsordning. Norge kan ikke ha en 
papirløs underklasse som lever på ubestemt 
tid uten rettigheter. Barnets beste må komme 
foran innvandringspolitiske hensyn, sier 
Moxnes.

For store 
skoleklasser

TRONDHEIM:

Rødt-politiker og lærerstudent ved NTNU, 
Jo Skårderud, mener altfor store klasser gir 
lærerne for liten tid til den enkelte elev.
 – Jeg liker veldig godt å være lærer, og 
gleder meg til å gå på jobb. Men å dra hjem 
etter endt arbeidsdag uten å ha fått hjulpet alle 
som trengte det, er vondt og vanskelig. Det er 
rett og slett en ekkel følelse, sier Skårderud til 
Byavisa.

Stør norske 
bønder

Krever ny 
asylpolitikk

FØRDE:

OSLO:

Norske bønder fikk støtte frå Raudt etter at 
det kom til brudd i jordbruksoppgjøret.
 – Ein landbruksminister frå Sp burde heller 
ta bøndenes side enn å støtte ein politikk 
som bygjer ned distrikts-Norge og forringar 
norsk matvaretryggleik, seier nestleiar Marielle 
Leraand til Firda.

Mot 
mineralran

FINNMARK:

Rødt mener den såkalte nordområdesatsingen 
betyr en tilrettelegging for olje- og 
gruveselskapers kolonisering av Finnmark. 
 – Jeg vet jo at for eksempel gruva i 
Kirkenes sier at de trenger å bruke kjemikaliet 
Magnafloc i produksjonen. Men det må 
gå an å drive gruvedrift og likevel ta vare 
på fjordsystemene våre og de nasjonale 
laksefjordene vi har, sier nestleder marie 
Sneve Martinussen til Finnmarken. 

mange ønsker at Norge skal ha en mer uavhengig 
stemme i verden og at det norske forsvaret ikke 
skal opptre som en leiehær for amerikanernes 
såkalte interesser.
 – Vi skal også bruke stortingsrepresentasjonen 
til å styrke kampen mot de økende klasseskillene. 
Under de rødgrønne har det blitt mer enn 6000 
flere fattige barn i Norge. Med pensjonsreformen 
får sliterne i arbeidslivet kraftige kutt i pensjonene 
sine, og vi hører om folk som ikke kan gå av når 
kroppen egentlig har sagt stopp, fordi de ikke har 
råd til det.

 – Et klart flertall i Norge ønsker mindre 
økonomiske forskjeller mellom folk. Tiltak som 
vil monne er å heve barnetrygda og reversere den 
usosiale pensjonsreformen. Vi vil også innføre 
statlige satser for sosialhjelp så de som har minst 
kan få nesetippen over vannskorpa og begynne å 
svømme sjøl. 
 – Det rødgrønne regjeringsprosjektet blir stadig 
gråere. Rødt er det eneste alternativet til venstre 
for regjeringa, og fra neste høst får fagbevegelsen, 
miljøbevegelsen og fredsbevegelsen en viktig 
alliert på Stortinget.

Ny Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Jørgen Nordby.

bestå av leder Bjørnar Moxnes, nestleder Marie 
Sneve Martinussen, nestleder Marielle Leraand, 
faglig leder Joachim Espe, økonomiansvarlig 
Stian Nicolajsen og leder i Rød Ungdom, Seher 
Aydar. Resten av arbeidsutvalget inkluderer Brage 
Aronsen, Arnljot Ask, Andreas Delsett, Ana Taylor 
Lopéz, Monica Nkechi Okpe, Maren Rismyhr, Elin 
Volder Rutle, Fredrik V. Sand, Turid Thomassen, 
Boye Ullmann og Vegard Velle.
 – Vi føler vi er godt rusta til å gå 
stortingsvalgkampen i møte. Mange føler nå 
at vi står overfor et gjennombrudd for Rødt, 
men stortingsrepresentasjon er essensielt. At 
oslobenken har fått to nye mandater øker sjølsagt 
mulighetene for Rødt, men ingenting kommer 
gratis. Vi må drive en knallsterk valgkamp over 
hele landet og vinne mange nye stemmer til 
partiet, sier Eifring.

Partisekretær: Mari Eifring. Foto: Jørgen Nordby.
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REVIDERT NASJONALBUDSJETT
Fredrik V. Sand fredrik@roedt.no

Nylig la regjeringa fram sitt forslag til 
Revidert nasjonalbudsjett. Rødt har 
flere konkrete og alternative forslag 
til budsjettet om hvor det kan hentes 
penger fra, og hva de skal brukes på.
I revidert nasjonalbudsjett bruker regjeringa 
16 milliarder oljekroner mindre enn det 
handlingsregelen legger opp til. Begrunnelsen er 
den økonomiske krisa.
 – I juli 2010 var verdien av solenergiselskapet 
REC på aksjemarkedet 15 milliarder. Hvis 
regjeringa ønsker å sikre arbeidsplasser i 
krisetider og en framtidsretta industri i Norge ville 
statlig oppkjøp av REC vært et bedre alternativ 
enn aksjespekulasjon via oljefondet. Slik kunne 
politikerne bidratt til å sikre solenergiindustrien i 
Norge, sier Marie Sneve Martinussen, nestleder i 
Rødt.
 Bilfabrikkene General Motors og Chrysler i 
USA sysselsetter en omtrent like stor andel av 
den amerikanske befolkningen som RECs andel 
av den norske. Da finanskrisen kom i 2008 gikk 
Obama og den amerikanske staten inn på eiersiden 
i bilfabrikken og tilførte lånemidler på 450 
milliarder kroner.
 – Når Oljefondet dessuten investerer i 
solcelleindustri i Kina, er det et stort paradoks at 
man ikke kan investere i egen industri. Rødt mener 
en statlig investering for å sikre REC-fabrikkene 
i Norge, og en framtidsretta næringspolitikk for 
å sikre annen nedleggingstrua industri ville vært 
en bedre krisehåndtering enn å bruke mindre enn 
handlingsregelen tillater, sier Sneve Martinussen.

Økonomisk utjevning
Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil kutte i 
høye lederlønninger for å tilføre midler til 
utjevningstiltak som monner.
 – Regjeringa viser at de ikke vil bruke penger på 
å bekjempe de voksende økonomiske forskjellene. 
De tar ikke på alvor å løfte de som er dårligst stilt 
ut av fattigdom eller til å minke det økende gapet 
mellom de superrike og vanlige arbeidsfolk.
 Moxnes mener regjeringa burde ha fulgt 
rådet om å øke sosialhjelpssatsene, som har 
kommet fra Nav i en rapport på oppdrag 
fra Arbeidsdepartementet. Rødt foreslår at 
satsene heves til det nivået Statens institutt for 
forbruksforskning (SIFO) mener enhver trenger for 
å klare seg og at merutgiftene dette medfører for 
kommunene må dekkes over statsbudsjettet.
 – Staten er stadig den største eieren i Telenor. I 

fjor tjente Jon Fredrik Baksaas over 19 millioner, 
og betalte under halvparten i skatt. Hvis man 
innførte 100 prosent skatt på inntekter over 1,5 
millioner eller gjennomførte tilsvarende kutt 
i de statlige lederlønningene over budsjettets 
bevilgninger til Statoil ville bare dette gitt 8,5 
millioner til statskassa. Dette er bare et enkelt 
tilfelle, men ville alene vært nok til å dekke 
mellomlegget mellom dagens sosialhjelpsatser og 
det nivået Statens institutt for forbruksforskning 
mener er et rimelig forbruksnivå, et forbruk som 
kan godtas av folk flest, for 305 enslige menn i et 
år.

Millioner bort fra krig og kampfly
I budsjettet opprettes også et nytt kapittel til 
innkjøp av kampfly. I tillegg til milliarden som lå 
inne fra før ga Revidert nasjonalbudsjett en ekstra 
tilførsel på 17 millioner til Afghanistankrigen.
 – Hvis Norge trakk seg ut av krigen når 
kontingentene kommer hjem til sommeren ville 
dette spart 7-800 millioner til gode formål. I 
tillegg kommer 700 kampfly-millioner. Disse 
kunne gitt oss et bedre forsvar og tjent norsk 
suverenitetshevdelse, framfor å forsterke Norges 
krigerstat-rolle gjennom kampflykjøp, sier Arnljot 
Ask, internasjonalt ansvarlig i Rødt.

Ikke imponert: Elin Volder Rutle. Foto: Ingar Haug Steinholt.

Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: Jørgen 
Nordby. 

KLIMAMELDINGA
Brage Aronsen brage@roedt.no

Onsdag 25. april la regjeringa fram 
klimameldinga, to år på etterskudd. 
Meldinga er for tynn og kommer ikke 
med tiltak som faktisk vil redusere 
utslippene, mener Rødts Elin Volder 
Rutle.
Onsdag 25. april la SV-leder Audun Lysbakken, 
kommunal- og regional minister Liv Signe 
Navarsete, statsminister Jens Stoltenberg og 
miljøvernminister Bård Vegar Solhjell fram 
regjeringas klimamelding. Meldinga skulle 
egentlig vært lagt fram i 2010, men har flere 
ganger blitt utsatt. Rødts miljøpolitiske talskvinne 
Elin Volder Rutle er ikke videre imponert over 
tiltakene regjeringa forslår.
 – Regjeringas klimamelding vil ikke løse 
klimaproblemene. Klimameldinga legger opp 
til fullt tempo for petroleumsindustrien og 
ansvarsfraskrivelse for de norske utslippene 
gjennom kvotehandel. Dette står i skarp kontrast 
til de utslippskuttene FNs klimapanel mener er 
nødvendige, sier Volder Rutle til Rødt Nytt.
 – Den største produsenten av skadelige 
klimagassutslipp i Norge er oljeindustrien. 
Et utslipskuttiltak som ville hatt stor målbar 
effekt ville vært en kontrollert reduksjon 
av utvinningshastigheten på norsk sokkel, 
primært gjennom å stanse nye tildelinger og nye 
prøveboringer. I stedet har Norge valgt å satse på 
karbonhandel, som øker finanskapitalens makt, 
samtidig som den ikke fører til at utslippene går 
ned. Tvert i mot har utslippene gått opp, både i 
Norge og i verden totalt de siste årene. 
 – Rødt anser det for svært problematisk at 
regjeringas hovedstrategi for utslipskutt er en ren 
markedsløsning og at de ikke ser behovet for mer 
politisk regulering. Det betyr å gi fra seg makt til 
et marked som ikke fungerer.
 – Det er symptomatisk for norsk klimapolitikk 
at den forsinka klimameldinga kom dagen etter 
at det ble kjent at solcelleprodusenten REC legger 
ned all produksjon i Norge. Dette viser at meldinga 
kommer for seint for å redde viktige deler av den 
framtidsretta, grønne industrien som vi trenger for 
å bygge lavutslippssamfunnet. 

Hva slags tiltak ser Rødt for seg for å redusere 
utslippene?
 – Rødt har i rapporten Fornybar Framtid vist 
hvordan det er mulig å skape 50.000 grønne 
arbeidsplasser i Norge og samtidig kutte 40% av 
norske utslipp innen 2020 sammenlikna med 
1990-nivå. Men med den politikken regjeringa 
legger opp til går utviklinga i motsatt retning. 
Videre mener vi at alle norske utslippskutt 
må skje i Norge. Karbonhandel løser ikke 
klimaproblemene. Vi ønsker også en kraftig 
satsing på fornybar og kraftforedlende industri 
gjennom et nytt grønt kraftregime. Deler av 
oljefondet må brukes til å investere i infrastruktur, 
tiltak for å redusere utslipp og sette i gang 
utvikling av grønn industri.

Utilstrekkelig klimamelding

Slik bør vi bruke 
av felleskassa
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LANDSMØTE I RØDT
Maren Rismyhr maren@roedt.no

Rødts landsmøte har valgt en ung, ny 
ledelse. Rødt Nytt tok en prat med 
nylig avgått leder Turid Thomassen og 
nyvalgt nestleder Marielle Leraand. 
– Mitt viktigste råd til den nye ledelsen er å 
holde tett kontakt med Rødt-laga. Rødt må hele 
tida kjenne livet slik folk møter det i samfunnet 
og hverdagen. Vi må være der grobunnen for 
klassekampen er. Det virkelige livet ikke er å finne 
på internett eller i media, sier Turid Thomassen.

Fredspartiet Rødt
Hvorfor har Thomassen og Leraand valgt Rødt 
som sitt parti? Krigsmotstand er et viktig stikkord. 
I 1979 opplevde fjorten år gamle Turid Thomassen 
Sovjets angrep på Afghanistan som et voldsomt 
overgrep. Hun ville handle og meldte seg inn i 
Rød ungdom, fordi moderpartiet Rød Valgallianse 
var det eneste partiet som gikk aktivt ut mot 
invasjonen. Som voksen blei det RV og nå Rødt. 
Også for Leraand har spørsmålet om krig vært 
avgjørende.
 – Libyakrigen, svarer Leraand kontant. Som 
en av to nestledere er Leraand med sine 37 år den 
eldste i Rødts daglige ledelse. Hun har bakgrunn 
som antikrigsaktivist i SV. Partiet jobba bra 
som et kollektiv mot Irak-krigen, mener hun. SV 
var Norges største fredsparti og hadde synlige 
fredsaktivister på gater og torg.  
 – Men i 2011 forlot SV rollen som fredsparti. 
På landsmøtet i fjor gjorde SV et historisk vedtak 
jeg ikke kunne leve med. Med to tredjedels flertall 
blei det vedtatt å sende norske bombefly til Libya.  
Dette partiet kunne jeg ikke lenger være medlem 
av.
 – Nå ser vi at Norges «forsvar» bygges opp for 
å drive angrepskrig, ikke for å forsvare landet 
vårt, skyter Thomassen inn. Departementet 
burde skifte navn til angrepsdepartementet eller 
krigsdepartementet! Gjennom NATO-samarbeidet 
er Norge blitt USAs lydige leiesoldater, i Kosovo, 
Afghanistan, Libya. Situasjonen i Syria er usikker, 
men knipser Obama med fingrene, veit vi hva som 
skjer. Norske soldater kommer til å bli sendt ut 
i flere angrepskriger. Regjeringa bygger ned det 
hjemlige forsvaret. I stedet skal det investeres i 
bombefly, sier Thomassen.
 – Vi skal kjempe mot at det kjøpes flere 
bombefly! Om de heter JAS Gripen eller F-35 
spiller ingen rolle. Og vi skal ikke godta regjeringas 
forsøk på å gjøre om 8. mai, landets frigjøringsdag, 
til en dag hvor medaljer og heder deles ut til 
dem har vært med på å angripe og drepe folk  
i Afghanistan og Libya. Det er en skam, sier 
Leraand.

 – Jeg mener plassen som fredsparti står åpen 
for Rødt, nå når SV har svikta. Jeg vil være med å 
jobbe for at Rødt skal framstå som fredspartiet i 
Norge.

Å bli møtt med raushet
Leraand forteller om sitt møte med Thomassen. 
Det var i forbindelse med en demonstrasjon mot 
Libyakrigen.
 – Jeg hadde da brukt halve livet mitt i SU og SV 
og hadde meldt meg ut. Opptatt med alle andre 
oppgaver som hun var, kom hun bort til meg og 
spurte hvordan jeg hadde det nå når jeg hadde 
meldt meg ut av SV. Den omtanken og varmen 
hun viste vil jeg ta med meg videre. Vi skal lære av 
henne og evnen hun har til å ta i mot folk.
 – Jeg blei godt møtt i Rødt-laget mitt også, 
sier Leraand. Jeg blei møtt på en personlig måte 
og følte meg velkommen, opplevde at det ble gitt 
rom og plass for meg som ny. Det skal være godt å 
komme til et Rødt lag og bli en del av et fellesskap. 
Slik åpnes rommet for å drive politikkutvikling. 
God diskusjon krever trygghet og rom slik at alle 
tør bidra med egne kunnskaper og erfaringer, og 
bidra inn i den store diskusjonen som skal føre oss 
videre. Raushet overfor folk gir samhold og styrke.  
 – Som revolusjonære må vi være i stand til å ta 
i mot folk, mange folk. Slik at alle opplever at her 
har jeg lyst til å være. Slik vil vi ha samfunnet. 
Vi skal få lov til å bidra med det vi kan. De små 
magiske bånda som utvikler seg mellom oss 
mennesker, og som gir oss lyst til å være sammen. 
Dette fellesskapet er viktig og det utvikler seg over 
tid. Hvordan vi møter folk i dag, sier noe om hva 
slags samfunn vi vil ha i framtida, sier Leraand.
 – Vi mennesker glemmer ikke opplevd urett så 
lett. I Rødt lager vi politikk mot det vi syns er galt 
og urettferdig. Slik er vi med på å legge grunnlaget 
for et annet og bedre samfunn. Jeg har lært mye av 
å oppsøke Rødts lokallag rundt i Norge. Her har jeg 
møtt de som kjemper for å bevare skolen sin eller 
et nedleggingstrua sjukehus. Gjennom laga samler 
Rødt erfaringene til dem som har måttet brette 
ut livet sitt i møte med NAV, de som står sammen 
for å bevare ungdomsklubben – kort sagt de som 
vil forsvare folks verdighet og velferd, avslutter 
Thomassen. 

I vekst: Rødt er et parti med store ambisjoner. Foto: Brage Aronsen.

Ungdomssekretær: Olav Andresen. Foto: Privat.

På landsmøtet: Marielle Leraand og Turid Thomassen. 
Foto: Rødt Nytt.

LOS SOMMERPATRULJE
Jo Skårderud jo.skorderud@gmail.com

I løpet av sommeren skal hundrevis 
av unge tillitsvalgte landet rundt 
oppsøke arbeidsplasser, informere 
om rettigheter og avsløre brudd på 
arbeidsmiljøloven. 
Rødt Nytt tok en prat med Sommerpatrulje-
general og LOs sentrale ungdomssekretær, Olav 
Andresen.

Sommerpatruljen har holdt på i 27 år, og du mener 
patruljen har endret arbeidslivet?
 – Absolutt. Bare det at det i Arbeidsmiljøloven 
står at alle skal ha arbeidskontrakt er et resultat av 
et krav LOs sommerpatrulje hadde til regjeringene 
fram til det ble innført på starten av nittitallet. 
Den viktigste forskjellen tror jeg likevel må være 
at de 5500 vi møter hvert år får snakke med noen 
som bryr seg om deres rettigheter.

Blir unge arbeidstagere mer utnytta av 
arbeidsgiver enn andre arbeidstagere?
 – Ungdom er mer sårbare for å bli utnytta 
enn andre aldersgrupper i samfunnet. Det er 
nok mange grunner til dette, men vi erfarer at 
det har en sammenheng med hva unge selv får 
av informasjon før de kommer i arbeidslivet og 
hvilke bransje de møter når de får sin første jobb. 
Skoleverket har alt for lite fokus på forståelse og 
bruk av lov og avtaler på arbeidsplassene. 

Hva er de vanligste bruddene på Arbeidsmiljøloven 
patruljen finner?
 – Dessverre er det mange unge som opplever 
at de ikke får arbeidskontrakt, en rettighet som 
konkretiserer hele arbeidsforholdet. Uten en 
slik kontrakt står unge svært dårlig stilt om det 
skulle skje ulykker på jobb eller om sjefen av ymse 
grunner ikke utbetaler lønn. LOs Sommerpatrulje 
ser også at de som jobber ofte blir presset på å 
jobbe lange dager uten lønnskompensasjon eller 
hviletid. Likevel er den største feilen mange sjefer 
gjør at de ansetter folk under 18 år uten å kjenne 
til hvilket ansvar som følger med som arbeidsgiver. 

Hva slags tips vil du gil unge som skal ut i 
arbeidslivet?
 – Få kontrakt på plass med en gang. Er du 
vikar skal den foreligge første arbeidsdag. Sikre 
deg skriftlig lønnsslipp og at det der står at du 
har betalt skatt. Det er din kvittering på at du har 
fått rett lønn og hva du har bidratt til fellesskapet 
gjennom skatt. 
 – For at ungdom skal sikre seg en trygg 
arbeidsplass må folk være organisert. LO har 
gratis elevmedlemskap og studentmedlemskap 
til 250 i semesteret. Vi har mange tilfeller der 
ungdom i løpet av sommerjobben i kiosken, kafeen 
eller isbaren organiserer seg, velger en tillitsvalgt 
og oppretter tariffavtaler.

Ungdom – 
organiser dere!

Et større og sterkere Rødt
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Årsmøte i Enhedslisten
Samme helg som Rødt avholdt 
landsmøte hadde danske Enhedslisten 
årsmøte i Korsgadehallen på Nørrebro 
i København. Folketingsrepresentant 
Christian Juhl mener norsk venstreside 
kan lære mye av Enhedslistens 
suksess. 
– Vi har nådd bedre ut til alminnelige mennesker. 
Gjennom god kontakt med fagforeninger og de som 
står oppe i lokale kamper har vi fått framgang. 
Enhedslisten skal være de sosiale bevegelsenes 
parti i Folketinget. At vi lykkes bedre med dette 
viser seg i at vi fikk 250.000 stemmer i valget, sier 
folketingsrepresentant Christian Juhl.
 – Vi får også framgang gjennom å vise at vi ikke 
selger ut prinsipper. Vi vil ikke sitte i regjering og 
bli medansvarlig for sosialdemokratenes politikk, 
understreker han.
 – Et eksempel på hvordan vi jobber: Vi har fått 

gjennom 25 mill i økt bevilgning til ordblinde. Jeg 
ble invitert til departementet for å lage en plan for 
bruk av pengene, men svarte: «Dit skal ikke jeg. 
Det skal to representanter for fagbevegelsen som 
driver med tilrettelegging av arbeid for ordblinde».
 – Det er en ny situasjon for oss at vi har stemt for 
statsbudsjettet. Dette har ikke gitt framgang i seg 
sjøl, men måten vi jobba med budsjettet på har gitt 
økt tillit. Et resultat av at vi sitter i vippeposisjon 
er at vi har reell innflytelse på budsjettet. Vi har 
invitert fagforeninger og andre organisasjoner til 
å sende oss krav til budsjettet. Disse har vi i tur og 
orden fremmet for regjeringen som budsjettkrav. I 
budsjettforliket med regjeringen var svært mange 
av disse kravene inne. Se det! Enhedslisten er ikke 
lenger bare et protestparti. Vi kan også oppnå 
resultater, sier Juhl. 

Bjørn Tore Egeberg 
bjorn.tore@tele2.no 

22. juli: Regjeringskvartalet. Foto: Lars Bjørkevoll/CC.

OL-motstander: Bjørnar Moxnes. Foto: Kenneth Sortland 
Myklebust.

Folketingsrepresentant: Christian Juhl. Foto: Mark Knudsen/Monsun.

Rødt går mot Oslo-OL

Forlaget Manifest og Flamme Forlag har gått 
sammen om bokprosjektet Motgift - akademisk 
respons på den nye høyreesktremismen. Et 
større antall norske akademikere tar for seg 
hver sin påstand fra terroristen Anders Behring 
Breiviks såkalte manifest. Resultatet er en faglig 
tilbakevisning av terroristens tankegods.
 – Høyreekstremister kan samles om én felles 
fane: «Vi blir sensurert, marginalisert, oversett 
og bortforklart». Kanskje med en viss rett kan 
de hevde at deres innvendinger mot den politiske 
kursen aldri har blitt tatt på alvor, men de går 
også lengre, og sier at «dette tør de ikke å forske 
på og fortelle oss om». Her har vi 430 sider for å 
underminere akkurat det retoriske grepet, sier 
bokas redaktør Sigve Indregard.
 – Behring Breivik er en inngangsport til et helt 
tankeunivers, og det er et univers vi kan kjenne 
igjen fra langt bredere lag enn den ensomme 
terroristen. Bak den voldelige konklusjonen hos 
Behring Breivik ligger et flettverk av forkvaklede, 
reaksjonære ideer om islam, de politisk korrekte 
elitene, feminisme, flerkultur, muslimer og 
historie.
 Boka er basert på frivillig arbeid. Skribentene 
mottar ikke honorar og alt overskudd går til AUFs 
fond for gjenoppbygging av Utøya.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

23. mai skal Oslo byrstyre behandle byrådets 
forslag om at Oslo skal søke om å få arrangere OL 
i 2022. Rødt har for lengst konkludert med at en 
OL-søknad vil være en dårlig idé.
 – Bare søknaden vil koste 130 millioner 
kroner. Det er i seg selv grunn nok til å skrinlegge 
prosjektet, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 – Det finnes ikke noen endelig 
kostnadsberegning over hva et OL vil koste 
Oslo kommune, men prisen vil minst passere 
30 milliarder kroner, som var estimatet for 
Tromsø-OL. Dette er penger vi i stedet bør bruke 
på nye sykehjemsplasser, behandlingstilbud for 
rusavhengige, utbygging av kollektivtrafikken. 
 – Rødt vil bruke penger på idrett, men 
vi vil bruke dem smart. Lite tyder på at 
etterbruksmulighetene ved nye OL-anlegg vil 
tilfredsstille byens behov for idrettsfasiliteter. 
Det vi derimot trenger er nye svømmehaller, 
flerbrukshaller og kunstgressbaner.
 – Vi har etter hvert mange erfaringer med 
høyresidas kostbare prestisjeprosjekter i Oslo. 
Holmenkollen er et stikkord. Her endte vi 
med en budsjettsprekk på 800 prosent. Slike 
budsjettsprekker har ikke Oslo råd til, sier Moxnes.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Trenger nye 
verktøy i kampen 
mot sosial 
dumping
Regjeringa kom nylig med en 
tiltakspakke som inneholder 
videre tiltak mot sosial dumping 
i sammenheng med EUs 
vikarbyrådirektiv. Joachim Espe, faglig 
leder i Rødt, er ikke overbevist og 
mener det må sterkere lut til for å møte 
utfordringene knytta til ulovlig innleie.

– Rødt stiller seg bak kravene om at innleie etter 
avtale med tillitsvalgte, Arbeidsmiljølovens 
§ 14-12 andre ledd, forsterkes med krav til at 
arbeidstakerne som leies inn, må være fast 
ansatt hos utleier med lønn mellom oppdrag, og 
tilsynsmyndighet og sanksjonsmuligheter for 
Arbeidstilsynet, sier Espe.
 – I tiltakspakka gir regjeringa en svært begrensa 
tilsynsmulighet ved innleie. Arbeidstilsynet skal 
bare få lov til å sjekke om det er avholdt drøftinger 
mellom ledelse og tillitsvalgte minst en gang i 
året. Dette holder ikke. Det blir omtrent som at 
politiet ikke skal få lov til å ta promillekontroll 
eller ha radarkontroll. Eller at mattilsynet skal få 

lov til å sjekke bakterieinnhold på kjøkkener eller 
matvaredisker.
 – Tirsdag 5. juni kl. 14.00 samles vi til ny 
fanemarkering utafor Stortinget. Initiativtakerne 
er EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Norsk 
Transportarbeiderforbund og en rekke lokale LO-
avdelinger. Vi oppfordrer alle klubber, foreninger 
og forbund til å stille seg bak markeringa, avslutter 
Espe. 

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Faglig leder i Rødt: Joachim Espe. Foto: Jørgen Nordby.

Tar til motmæle mot Breivik
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Klare for ny

reklamekrig
Protesterer mot 
narkorazziaer i skolen

Aksjon: Rød Ungdom aksjonerte mot narkorazziaer i skolen. 
Foto: Rød Ungdom.

RØD UNGDOM
Linn-Elise Øhn Mehlen linnelise@sosialisme.no 

Politiet vil bruke narkohunder under 
razziaer mot norske skoleelever. Rød 
Ungdom protesterer mot det de kaller 
et stigmatiserende forslag.
Torsdag 10. mai behandla Stortinget et forslag 
fra Høyre om å få bruke narkohunder på 
skolen i forbindelse med narkotika-razziaer. I 
Osloskolen har det den siste tida vært gjennomført 
flere razziaer, der politiet har undersøkt hele 
klasser med narkohunder. Elever helt ned 
i trettenårsalderen har blitt utsatt for slike 
razziaer. For å protestere mot forslaget fra Høyre 
møtte Rød Ungdom opp utafor Stortinget med 
hunder for å gjennomføre en narkorazzia mot 
stortingspolitikerne.
 – Personvernet må også gjelde for elever. 
Razziaer oppleves som stigmatiserende og 
skremmende for mange elever, og politiet har ikke 
rett til det uten at de har en konkret mistanke. 
Med denne aksjonen ville vi i Rød Ungdom at 
politikerne skulle få smake sin egen medisin, sier 
leder i Rød Ungdom, Seher Aydar.
 Et titalls aksjonister møtte opp utafor 
Stortinget for å aksjonere mot det de mener 
er mistenkeliggjøring av elever. Med hunder 
og håndplakater viste de politikerne hva 
konsekvensen av forslaget deres er.
 – Regler for ransaking må følges, og 
hovedregelen er at det må foreligge en konkret 
mistanke mot enten ett sted eller en personen. Vi 
ser ingen gode argumenter for at disse reglene ikke 
skal gjelde for skoleelever, sier Aydar.
 – Debatten om hvordan man kan forebygge 
bruk av narkotika er viktig. Vi er alle mot bruk, 
oppbevaring og omsetning av narkotika på skolen, 
og vi mener at det er viktig å bekjempe dette, men 
det skal ikke gå utover elevenes rettsikkerhet. Vi 
mener heller ikke at narkorazziaer er noe godt 
tiltak for å bekjempe narkotika i skolen.
 I løpet av Stortingets behandling av saken 
snudde stortingspolitikerne noe. Fra å kunne 
gjennomføre narkorazzia uanmeldt og mot 
elevenes vilje, må politiet nå først innhente 
skriftlig tillatelse fra alle elevene for å kunne 
gjennomføre razziaer på skolene. Rød Ungdom 
mener dette er en god forbedring, men at det ikke 
er på langt nær nok.
 – Vi veit at mange elever har vært redde for å 
ytre seg mot bruk av narkohunder i skolen, fordi 
de opplever at de dermed innrømmer at de bruker 
narkotika. Det er derfor viktig at elever blir gjort 
oppmerksom på at de kan nekte å delta i razziaene, 
dersom de synes det er ubehagelig uten at det betyr 
noe mer enn det. Vi oppfordrer derfor alle elevene 
til å forlate klasserommene når det eventuelt 
kommer en narkorazzia på deres skole, avslutter 
RU-lederen.

RØD UNGDOM
Linn-Elise Øhn Mehlen linnelise@sosialisme.no 

Nettverket Ungdom mot Retusjert 
Reklame (UMRR) ble stiftet 2010 og 
fikk mye oppmerksomhet for sine 
aksjoner mot retusjert motereklame. 
21. mai braker det løs igjen.

UMRR består av Rød Ungdom, AUF, Sosialistisk 
Ungdom PRESS Redd Barna Ungdom, KrFU og 
Ungdom & Media. I tillegg kan hvem som helst 
melde seg som aksjonister og delta i nettverkets 
arbeid. Runa Fjellanger er feministisk ansvarlig i 
Rød Ungdom og aksjonsansvarlig.
 – Nesten alle i reklame- og motebransjen 
manipulerer bildene av modellene sine, mange 
ganger til det helt ugjenkjennelige. Noe av det 
som er vanligst å gjøre er å slanke modellene, 
fjerne alle feil som uren hud og rynker, og å 
endre kroppsproporsjonene ved for eksempel å 
forstørre puppene og endre form på nesa. Dette er 
med på å skape et kroppshysteri som gir enorme 
konsekvenser for unge jenter og gutters forhold til 
egen kropp, utseende, sjøltillit og sjølbilde. Derfor 
er det viktig å kjempe mot reklamebransjen, sier 
Fjellanger.

Betyr mye for mage
Fjellanger sier at hun veit at det Ungdom mot 
Retusjert Reklame gjør betyr noe, og at de flere 
ganger har opplevd at ungdommer har fortalt 
hvordan de har slitt, og sliter med dårlig sjølbilde 
og hvordan nettverkets aksjoner har hjulpet.
 – Ungdom sammenligner sitt eget utseende 
med modellene de ser på reklameplakatene. Når 
disse modellene ikke eksisterer i virkeligheten 
kan det få forferdelige konsekvenser. En av tre 
jenter oppgir at de får dårligere sjølbilde av å se 
på reklame for mote. Dette dårlige sjølbildet gir 
utslag i blant annet slanke- og skjønnhetspress. En 
av tre tenåringsjenter slanker seg, eller har slanka 
seg. Derfor hjelper det for veldig mange ungdom 
at vi minner dem på at det man ser ikke er ekte, 
forteller Runa.
 For Rød Ungdom er det viktig at de ikke bare 
slåss mot hver enkelt reklameplakat og kampanje i 
seg sjøl, men mot hele industrien.
 – Det som for meg er det største problemet med 
reklameindustrien er at det er noen som tjener 
seg rike på å gi gutter og jenter dårlig sjøltillit. 
Kapitalister tjener på at idealet blir uoppnåelig. 
Hvis unge jenter og gutter aldri er fornøyd 
med sitt eget utseende, vil de konstant kjøpe 
nye skjønnhetsprodukter for å prøve å bli like 

pene som hun dama eller han mannen de ser på 
reklameplakaten. Altså har vi en hel industri som 
baserer store deler av sin økonomi på å gi ungdom 
dårlig sjøltillit.

Håper på lovendring
– Når en tredjedel av norske trettenåringer 
ønsker å gå ned i vekt, og spiseforstyrrelser 
er den tredje største dødsårsaken i Europa, er 
det åpenbart at vi må gjøre noe. Derfor er Rød 
Ungdom med i nettverket Ungdom mot Retusjert 
Reklame. Vi jobber for å merke reklame på tv, i 
blader og på reklameplakater. Ungdom bør slippe 
å sammenligne seg selv med datafigurer, og bør 
heller kunne fokusere på å utvikle et sunt forhold 
til sin egen kropp og selvbilde.
 I november i 2011 la regjeringa fram en 
handlingsplan for likestilling der de tar til orde 
for å utrede et påbud om merking av retusjerte 
reklame. Fjellanger mener det er en positiv 
utvikling, men at det ikke er forpliktende nok.
 – Fram til politikerne begynner å ta dette 
problemet på alvor, og faktisk begynner å merke 
reklame er problemet det samme. Derfor må vi 
ta saken i egne hender og merke reklamene sjøl. 
Hennes & Mauritz sine bikinireklamer har allerede 
fått kritikk fra mange fra mange hold, og vi har 
gitt dem ei uke på å fjerne dem, ellers blir det 
reklamekrig, advarer Fjellanger.
 – Hennes & Mauritz har enda ikke tatt 
advarselen til seg, så fra 21. mai til 10. juni skal 
aktivister fra Rød Ungdom merke retusjert 
reklame over hele landet. Vil du bli med? Send en 
mail til motretusjering@gmail.com.

Reklamekrig: Rød Ungdom fortsetter kampen mot retusjert reklame. Foto: Rødt Nytt.

Aksjonsleder: Runa Fjellanger. Foto: Rød Ungdom.

SKOLE
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Rødt står på arbeidstakernes side. Er du opptatt av 
faste ansettelser, lik lønn for likt arbeid og kampen 
mot sosial dumping? Ønsker du et samfunn der 
folkemakt er viktigere enn pengemakt? Bli med i Rødt! 
Rødt, Osterhaus’ gate 27, 0183 Oslo / roedt@roedt.no  / www.roedt.no / 22 98 90 50

Bli medlem i Rødt!

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

Send SMS:  RØDT + Navn og adresse til 2434

BLI MED PÅ

LAGET!

Forstå og slåss

Kun
50,-

Kommer Norge 
til å gå klar av 
den økonomiske 
krisa? Hva slags 
økonomisk politikk 
er mulig i Norge? 
Les mer i dette 
heftet fra Rødt! 
med artikler av 
Turid Thomassen, 
Torstein Dahle, 
Johan Petter 
Andresen og 
Dennis O´Neil.

Heftet kan bestilles 
på MARXISME.NO

I antologien Motgift besvarer 
norske akademikere de 
sentrale påstandene i den nye 
høyreekstremismen, ideologien 
som gjennomsyrer Anders 
Behring Breiviks terrormanifest 
2083.

Kjøp boka på manifest.no 
eller flammeforlag.no.

KRISA:

Send SMS: 
RØDT + navn 
og adresse 

til 2434

 FINANSKRISE
- MYTE OG REALITEt

Korleis den heilt reelle økonomien er opphav til krisa

Guenther Sandleben

Guenther Sandleben 
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 Korleis den heilt reelle økonomien er opphav til krisa

Mange observatørar – også på den politiske 
venstresida – ser på økonomikrisa som ein 
tragedie som kunne vore unngått, ein tragedie 
som kunne vore hindra ved hjelp av politiske 
inngrep. Hadde berre finansmarknadane vore 
betre regulerte! 

Guenther Sandleben kritiserer teoriane om 
«finanskapitalens dominans» som årsak til 
krisa, og viser korleis krisa oppstod i produk-
sjonen. Det er omvendt: Krisa i produksjonen 

skapte krisa i finansmarknaden. Det er ei systemkrise.

Sandleben forklarer utviklinga frå bustadlånkrise i USA til massear-
beidsløyse og statsgjeldkrise i ei rekke land.  Han viser korfor krisa 
kan føre til statskonkursar, og skisserer dei svære skakingane som 
kan bli følgjene av dette.

Sandleben viser kva for politiske konsekvensar det får om arbeidar-
rørsla byggjer på den eine eller den andre kriseteorien.

Boka er eit forsvar for og ei aktualisering av Marx sine kriseteoriar.

Ny bok om krisa Motgift. Akademisk 
respons på den nye 
høyreekstremismen

Kun
140,-

Guenther 
Sandleben kritiserer 
teoriane om 
«finanskapitalens 
dominans» som 
årsak til krisa, 
og viser korleis 
krisa oppstod i 
produksjonen. Det 
er omvendt: Krisa 
i produksjonen 
skapte krisa i 
finansmarknaden. 
Det er ei 
systemkrise. 120 
sider.

Kjøp boka på 
MARXISME.NO

Ute nå!
379,- 

HVA SKJER?
2. - 3. juni
LANDSMØTE I 
FOLKEAKSJONEN 
OLJEFRITT LOVESE 
Kabelvåg Videregående skole.  
www.folkeaksjonen.no

5. juni
FANEMARKERING MOT 
VIKARBYRÅDIREKTIVET
Eidsvolls plass, Oslo.

7. juni
VEST-SAHARA: AFRIKAS 
SISTE KOLONI
Litteraturhuset, Oslo.  
www.flyktninghjelpen.no

8. - 10. juni
EUROPEISK ATTAC-SAMLING
Solidaritetshuset, Oslo. www.attac.no

10. juni
SOLIDARITETSFESTIVAL
Revolver, Oslo.  
www.latin-amerikagruppene.no

24. - 29. juli
RØD UNGDOMS SOMMERLEIR
Gulsrud leirsted. www.rødungdom.no
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