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LEDER
Ana Taylor Lopez

Lærerne har vært i streik. 
Lærere på grunnplanet er sterkt 
kritiske til ledelsen i Unio og 
Utdanningsforbundet. De spør: 
Hvorfor er ledelsen fornøyd med 
å oppnå praktisk talt ingenting? 
Jorunn Folkvord er lærer i Oslo 
og medlem av klubbstyret på 
arbeidsplassen sin. Hun forteller: 

Rødt nytt

– Jeg var nylig på et fagforeningsmøte 
i Oslo. Der fortalte en tillitsvalgt at 
halvparten av medlemmene i klubben 
hadde meldt seg ut av fagforeninga 
etter streika, som de kampvillig del-
tok i. Streika var blitt avblåst – uten at 
noe var vunnet. Hvorfor? Lærerne var 
sinte. Lærerne er sinte. For oss handler 
det om lønn, om pensjonsrettigheter, 
om hverdagslivet fra dag til dag. Om 
hvordan vi kan møte arbeidskamera-
tene, elevene og foreldrene. Mange er 
forbanna. 

Lite offensiv ledelse
Når ledelsen kaller dette en streik som 
har gitt resultater, sier det mye om hvor 
lite offensive den er. Likevel fyrer de opp 
medlemmene: Her skal det bli kamp! 
Det gjelder skolens framtid! Ledelsen i 
både Unio og Utdanningsforbundet var 
krystallklar på at det var NÅ det store 
lønnsløftet skulle komme. De kalte 
meklingsmannens skisse for skamme-
lig. Kort tid etterpå sier den samme 
ledelsen at dette kan vi leve med. Derfor 
føler folk seg ført bak lyset. 
 Ledelsen lanserte parola «Løfter 
Nei, lønn NÅ»! Et medlem i fagfore-
ninga omdøpte slagordet til «Løfter 
HEI, lønn HÅ»! 
 – Hva var kravene? 
 – I Oslo streika vi både for høyere 
lønn og for å få en mindre andel av pot-
ten til lokale tillegg. Vi har hatt en lave-
re lønnsutvikling enn resten av landet 
og liknende jobber. Nabokommunene 
betaler lærere og førskolelærere mer. 
Oslo har veldig høye boligpriser. Det er 
ikke bra for Oslo kommune hvis de ikke 
beholder lærerne sine.  

Vi fikk et løfte ...
– Hva ble oppnådd? 
 – Et løfte. Vi fikk et løfte om at hvis 
det blir en mindrelønnsutvikling for 
lærerne i Oslo fra 2007 til 2008, så skal 
det være grunnlag for forhandlinger i 
2009. De siste årenes utvikling før 2007 
skal ikke telle med. Vi har fått et vagt 

løfte for framtida, og det er satt en strek 
over tapet vi har dratt med oss. Dette 
blir av ledelsen framstilt som en seier.  
 – Hva sier de var grunnlaget for at 
streika skulle stanses? 
 – De sier at vi oppnådde så mye vi 
kunne oppnå. Det var ikke mulig med 
mer.
 – Men om de har rett? 

Trynetillegg
– De vil jo ikke slåss! Ta eksempelet 
med trynetilleggene. Lokale tillegg er 
noe helt annet i offentlig sektor enn i 
privat. I Oslo får rektorene beskjed fra 
Utdanningsetaten om å fordele store 
deler av lønnspotten på bare noen 
av lærerne på skolen. Trynetillegg. 
Lærerne er sterkt mot det.
 Etter et «innbyggerinitiativ» vedtok 
bystyret i august 2007 å oppheve et ved-
tak fra 2000 som lød: «Det skal legges 
vekt på individuelle kriterier ved avløn-
ning av lærere.»  Men trynetilleggene 
fortsetter. Utdanningsforbundet i Oslo 
har ikke løfta fram kampen mot lokale 
tillegg i dette oppgjøret.  
 De har akseptert at over 50 prosent 
av lønnstilleggene skal tas ut i lokal pott 
(34 prosent) og justeringer (19 prosent). 
Det er veldig mye. Større og større del 
av tilleggene gis lokalt og under freds-
plikt. Når i oppgjøret har man sett at 

Unio har kjørt ut mot lokale lønnstil-
legg? Ikke i det hele tatt. De kunne ha 
krevd at lokale tillegg skal fordeles etter 
bestemte kriterier for eksempel. Vi har 
ikke sett noe til slikt. 

et råskinn av en arbeidsgiver
Alle veit at Oslo kommune er et råskinn 
som arbeidsgiver. Det burde ikke for-
undre noen fagforening. Likevel ser 
det ut som om det er veldig viktig for 
ledelsen å finne en løsning sammen 
med arbeidsgiveren. Ei fagforening er 
nødt til å leite etter løsninger. Men 
uten at foreningsledelsen samarbeider 
med medlemmene og stoler på deres 
kampvilje, blir det arbeidsgiveren som 
vinner. 

må tro på seier 
– Hva kan gjøres? 
 – Noen av medlemmene i Rødt i 
Oslo som jobber på skoler og i barneha-
ger, er organisert i en eget lag for å dis-
kutere skole- og barnehagepolitikk. Vi 
har diskutert allianser. På grunnplanet. 
Hvis en kamp for høyere lønn og for å 
bevare den offentlige tjenestepensjonen 
skal vinne fram for de offentlig ansatte, 
så må det lages allianser mellom folk. 
Lokalt. Mellom folk i Fagforbundet 
og Utdanningsforbundet, i NTL og 
Sjukepleierforbundet og alle de andre. 

Felles lokale møter, felles kurs, felles 
initiativer. Det må bygges opp et press 
nedenfra. Ledelsene godtar nesten alt 
og uten kamp. Får de kritikk nedenfra, 
har de lett for å skylde på ledelsene i de 
andre forbundene.  
 Vi trenger også en offensiv ledelse. 
For å vinne må ledelsen tro den kan 
vinne. Nå virker det som om målet er 
å rygge sakte. Vi trenger en ledelse som 
vil gå framover og som har en strategi 
for å nå måla.

«Løfter HEI, lønn HÅ»! 

Jorunn Folkvord Foto: Rødt nytt

Kampvillige, streikende lærere utafor rådhuset i Oslo. Foto: Rødt nytt

Nei til pengegaver til 
høyreekstremister!
Drapet på Benjamin Hermansen på 
Holmlia i 2001 rystet Norge og skap-
te et stort engasjement. Nynazisten 
Ole Nicolai Kvisler drepte Benjamin, 

som var svart. Mange har gitt gaver 
til Benjamins minnefond. Alle lovet å 
jobbe intenst for å unngå rasistisk vold.
 Vi er derfor mange som er veldig 
bekymret over at advokat Erik Gjems-
Onstad vil gi Kvisler en kvart milli-
on kroner. Pengene kommer fra arven 
etter en Oslo-kvinne som døde i fjor. 
 Gaven har stor symboleffekt. Den gir 
anerkjennelse til representanten for et 
høyreekstremt miljø. Det er å premiere 
et rasistisk motivert drap.
 Jeg er nestleder i Innvandrernes 
Landsorganisasjon (INLO) og har 

snakket med veldig mange som arbei-
der for et antirasistisk Norge. Jeg er 
også representant for Rødt i kommu-
nestyret i Bamble. I egenskap av det 
siste har jeg og Rødt Bamble sendt disse 
spørsmålene til ordføreren: 
 1. Vil ordføreren/kommunestyret 
henvende seg til Justisdepartementet 
eller andre relevante myndigheter for 
å utfordre dem til å se på de juridiske 
sider ved håndteringer av testamenta-
riske gaver, slik at tildelinger ikke går 
til rasistisk motivert kriminalitet?
 2. Hvordan vil ordføreren og kom-

munestyret i Bamble jobbe for å begren-
se mulige konsekvenser av en slik aner-
kjennelse av høyreekstremister?  
 3. Har vi beredskap i vår kommune 
til å håndtere høyreekstreme/ nynazis-
tiske miljøer?
 Vi i Rødt håper at flere antirasister 
rundt omkring i landet tar liknende 
eller andre gode initiativer som passer 
lokalt. 
 Vær oppmerksom nå! Protester mot 
at Benjamins drapsmann får anerkjen-
nelse og premiering for et rasistisk 
motivert drap!
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Det er inngått en avtale mellom 
fagforbunda som organiserer 
statsansatte, og deres arbeids
givere om AFP og offentlig 
tjenestepensjon. I avtalen er det 
lagt føringer. Dersom disse blir 
fulgt, vil det føre til at dagens 
AFP og tjenestepensjonen for
svinner.

Jorun Gulbrandsen

Under tariffoppgjøret i offentlig sek-
tor har vi praktisk talt ikke hørt et ord 
om pensjonsspørsmålet. Det er kan-
skje ikke så rart. AFP slik vi kjenner 
den, og den offentlige tjenestepensjo-
nen, skal avvikles. Dette har ledelsene i 
fagforbunda allerede gått med på. Men 
dette må stoppes. Det trengs ei opplys-
ningskampanje fra og på grasrota om 
hva som er i ferd med å skje. 

gi til de friske 
Den nevnte avtalen sier at den offent-
lige pensjonen skal bli i tråd med pen-
sjonsforliket på Stortinget og legges om 
etter mønster av omlegginga i privat 
sektor: «Det skal lønne seg å jobbe.» Det 
betyr at du får mer i pensjon jo lenger 
du klarer å stå i arbeid, mens du får 
tilsvarende mindre hvis du ikke orker. 
Reglene endres slik at du virkelig blir 
straffa økonomisk hvis du er utslitt og 
har dårlig helse. Hvis du er frisk og 
har lett arbeid, blir du økonomisk pre-
miert. 

Vekk med dagens AFP
AFP skal bli en ny påslagsordning,  
som premierer dem som jobber lenge. 
Dette er helt i strid med formålet med 
AFP-ordninga vi har hatt til nå. Den 
har skullet sikre pensjonsrettighetene 
til dem som ikke orka å jobbe fullt til 
de var 67 år. Nå skal du tjene opp en 
«AFP-pott» hele livet, og den kan du 
bruke fra du er 62 år, mens du fortsatt 
er i arbeid, men for hvert år du venter, 
får du mer utbetalt per år. 

dagens tjenestepensjon  
forsvinner
I avtalen mellom staten og de offent-
lige ansattes organisasjoner står det: 
«Man skal tjene opp mer pensjon hvis 
man jobber lenger, 
og den årlige pen-
sjonen skal være 
høyere desto sene-
re den tas ut.» Når 
pensjonen skal bli 
høyere jo lenger man jobber,  må den 
må bli lavere hvis man slutter tidligere. 
I dag har man full opptjening av pen-
sjon etter 30 års ansettelse i det offent-
lige. Hvis man skal tjene pensjon på å 
stå lenger i jobb, betyr det at det lønner 
seg pensjonsmessig å jobbe mer enn 30 
år. Og dermed står 30-årsregelen i fare. 
Det er ingen logikk i å skulle kunne 
tjene opp til full pensjon etter 30 år i det 
nye systemet.
 Offentlig ansatte har sjøl betalt for 
tjenestepensjonen gjennom innskudd i 
Statens pensjonskasse. Folk har tenkt, 
at javel, vi har ikke så høy lønn, vi har 
gitt avkall på den for å få en god pen-
sjonsavtale. 

særaldersgrensene  
skal vurderes på nytt
Vær oppmerksom! I dag har noen yrker 
lavere pensjonsalder på grunn av særlig 
høy slitasje og spesielle krav til årvå-
kenhet i arbeidet. Disse skal vurderes 
på nytt. Kanskje det skal legges mer 
vekt på om hver og en er frisk nok til 
å fortsette? Individuelle vurderinger 
av Nav?

Helt rått mot kvinner
De offentlig ansatte rammes veldig 
hardt av pensjonsreformen. Grunnen 
er at så mange er kvinner. Lønna er 
lavere, flere jobber deltid og flere vil ha 
færre enn 40 opptjeningsår (som er kra-
vet i dagens folketrygd) av mange grun-
ner, blant annet fordi de har brukt noen 
år på å utdanne seg.
 Med ei inntekt på 262 000 i 40 år, får 
du bare 117 600 i pensjon, i følge depar-
tementets egne beregninger. Har du 
bare 35 års opptjening, trenger du over 
300 000 kroner årlig for å komme over 
dagens minstepensjon! Den er nå på 
119 800 kroner. Det er ikke bare dem 
med deltid og lav utdanning som ram-
mes. Sjøl sosionomer, førskolelærere og 

kommunale sjuke-
pleiere vil få pro-
blemer med denne 
grensa. Langt flere 
enn i dag vil bli 
minstepensjonis-

ter. Den statistikken vil regjeringa ikke 
ha på bordet. Den ser ikke pen ut. De 
sørger for at tallet på minstepensjo-
nister ikke blir så stort – ved å senke 
grensa! Minstepensjonen skal være på 
107 000 kroner, og vips! blir det færre 
minstepensjonister.

AFP og kvinnene
I dag holder det at du har tjent 130 000 
kroner i 10 år for å få lov til å gå av med 
AFP når du er 62 år. I den nye AFP-ord-
ninga må du ha tjent over 211 000 kroner 
i 40 år for å kunne gå av når du er 62 år. 
Allerede i året 2010 gjelder dette. Hvis 
du har bare 35 års opptjening, må du ha 
tjent 236 000 kroner. De fleste ansatte i 
helse- og sosialsektoren vil aldri kunne 

komme opp i en slik livsinntekt. 
 Den nye pensjonsreformen er en 
katastrofe for kvinnene. 

2009-oppgjøret –  
med eller uten kampmidler?
Det skal settes ned «et partssammensatt 
utvalg som skal forberede behandling 
av offentlig tjenestepensjon» og «vurde-
re den endelige tilpassing og utforming 
av AFP i offentlig sektor i lønnsoppgjø-
ret i 2009. Utvalget skal også vurdere 
særaldersgrensene.»
 Det er sagt at det dette utvalget kom-
mer fram til, skal kunne være gjenstand 
for konfliktrett. For eksempel skal Unio 
kunne bestemme om det skal skje for 
deres medlemmer. Skal kunne. Må ikke. 
Hva hvis det blir flertall for nei i urav-
stemninga? Skal det være streikerett? 
Det sies det ingenting om i dag. 
 Medlemmene må kreve retten til å 
sette makt bak kravene sine!

TariffoppgjøreT

Offentlig tjenestepensjon står for fall!

Langt flere enn i dag vil bli 
minstepensjonister.

Gudrun Høverstad, aktiv i NTL og medlem av Rødt sitt faglige utvalg, sa på et møte i Oslo 
nylig: – Noen må bryte lydmuren! Noen må snakke om den offentlige tjenestepensjonen og 
AFP!

AFP i offentlig sektor og offentlig 
tjenestepensjon:

«Man skal tjene opp mer pensjon 
hvis man jobber lenger, og den årli-
ge pensjonen skal være høyere desto 
senere den tas ut.»

Hele protokollen finner du for 
eksempel her: www.lostat.no.

Tjue fikk  
fast jobb på 
Lillehammer 
Saksa fra Fagbladet, 
medlemsbladet til 
Fagforbundet, 13. juni.

Oppdragstakerne er en underklasse i det 
norske arbeidslivet – uten fast ansettelse 
og sikkerhetsnett hvis de skulle ble ska-
det. Lillehammer hadde 20 oppdragsta-
kere i brukerstyrt personlig assistanse. 
Hovedtillitsvalgt Helge Galtrud tok opp 
saken med kommunen, og nylig fikk 
han en gladmelding: Alle de 20 opp-
dragstakerne skal nå få normale anset-
telsesvilkår med alle rettigheter etter 
tariffavtalen.
 – Det tok litt tid, men vi fikk full 
gjennomslag overfor kommunen, for-
teller Galtrud til Fagbladet.

Pensjon og forsikring
Med fast ansettelse får de 20 personene 
yrkesskadeforsikring – og de som job-
ber mer enn 14 timer i uka får tjenes-
tepensjon i tillegg til folketrygda. Flere 
av de 20 har andre jobber i kommunen 
og selv om de har små stillinger som 
oppdragstakere, vil summen av stillin-
gene i kommunen bli så stor at flere får 
tjenestepensjon. 
 Galtrud hevder personalavdelinga 
i kommunen innså at de ikke kunne 
fortsette å hyre inn folk som oppdrags-
takere. Han mener KS har laget et bra 
rundskriv om forskjellen på kontraktø-
rer og ansatte.
 – Rundskrivet er bra. Alle kommu-
nene burde lese det. Den som er under-
lagt styring og sterk grad av styring, er 
definitivt å regne som ansatt, og dermed 
i et arbeidsforhold, uttaler Galtrud. 

Rødt nytt skrev om oppdragstakere 
i nr. 2 i år, se www.raudt.no. 
 Kommunene erstatter vanlige 
arbeidskontrakter og vanlige 
ansettelser med noe de kaller 
«oppdragstaker-kontrakter» 
Oppdragstakere har dårligere 
lønns- og arbeidsvilkår enn vanlige 
ansatte, men gjør vanlig arbeid for 
kommunen. Det er mange kvinner.
 Fagforbundet i Akershus 
undersøkte utbredelsen av dette 
ondet i sju kommuner.

Rælingen: ca 140 kontrakter
Bærum:  ca 1020
Lørenskog:  ca 150
Oppegård:  ca 250
Skedsmo:  ca 160
Frogn:  ca 80
Asker:  ca 500 

•
•
•
•
•
•
•

Møt kvinner på tvers!
Tema: Kvinners helse, arbeidslinja, likelønn, pensjon 

20. og 21. september møtes kvinner på tvers av fagforeninger og forbund, 
fra privat og offentlig sektor, kvinner fra kvinnebevegelsen og fagbevegel-
sen, tillitsvalgte og vanlige medlemmer. Årets konferanse er den fjortende i 
rekka.
Sted: Ingeniørenes hus, Kronsprinsens gate 17, Oslo
Påmelding: kvinner.pa.tvers@gmail.com eller telefon 22 04 31 35
Program og praktiske opplysninger: http://home.no.net/kptvers/
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Helsereformen – en fiasko  
Rødt krever ny helselov
Helsereformen ble vedtatt i 2001 av Frp, AP og H og 
gjennomført i 2002 med fokus på at staten overtok 
ansvaret for sjukehusa. Fra å være en offentlig politisk 
styrt helsetjeneste, ble sjukehusa nå markedstilpassa 
og organisert i foretak. 

Motivet til Stortinget var at dersom en bare organiserer og styrer 
offentlig sektor som private bedrifter, så vil vi løse de offentlige 
styringsproblemene. Det tradisjonelle offentlige utgiftsregnskapet 
ble erstattet med lønnsomhetsregnskapet som benyttes av private 
bedrifter. Denne tankegangen er det som omtales som «New Public 
Management». Denne måten å organisere offentlige tjenester på iva-
retar ikke innbyggernes interesser.  
 Rødt krever derfor at loven om helseforetak oppheves og at den 
erstattes med en ny lov. For helsereformen har feilet. Fokuset er nå 
flyttet bort fra pasientens behov og over på økonomien. [...] 
 Regjeringa kan selv sørge for balanse da det er regjering og stor-
ting som bevilger sjukehusenes inntekter. Man tjener ikke penger på 
å behandle pasienter slik man gjør når man selger varer, noe regje-
ringa vil ha oss til å tro. Dersom det offentlige regnskapssystemet 
som ble benytta da fylkeskommunene var sjukehuseiere, hadde blitt 
benytta, hadde både Helse Sør-Øst og Helse Vest vist overskudd i 
dag. Sjukehusa framstår istedenfor som konkursbo med lønnsom-
hetsregnskapet, men dette er ikke sant! [...] 
 Helsereformen er en fiasko, og Rødt krever at Stortinget må ta 
konsekvensene! 
     Rødt krever at loven om helseforetak oppheves! Det må erstat-
tes av en ny lov som slår fast at hver enkelt innbygger har rett til 
gratis sjukehusbehandling, og hvor fordelinga av midler skal skje 
på grunnlag av politisk vedtatte planer! 

Nei til EUs frie arbeidsmarked
Veto mot tjenestedirektivet – ut av EØS. 
 Kampen for nye tiltak mot sosial dumping må kombineres med 
kravet om veto mot EUs tjenestedirektiv. 
 Vi må ut av EØS for å unngå en omlegging til lovbestemte løn-
ninger som vil svekke fagbevegelsen. 
 Vi må ut av EØS for å kunne opprettholde kravet til tarifflønn i 
offentlige oppdrag og kampen mot kontraktører. 
 Vi må ut av EØS for å kunne innføre en menneskeverdig politikk 
for arbeidsinnvandring uten å true fagbevegelsen. 

Verdskapitalismen i krise
Den globale økonomien er nok ei gong i alvorleg 
krise, kanskje endå meir enn han var for 10 år sidan. 
Kapitalismen skakar i sine nyliberalistiske organ. 
Organ bygd på den totale frihandel og spekulative luft
slott. Elekroniske tal svirrar forbi i ein global runddans 
og i ein fatal fart menneska ikkje før har sett. Den 
materielle faktor i form av konkrete varer er erstatta 
av pengetigrar i «cyberspace» og på børsar.
Den økonomiske krisa og nedgangen har slått inn på dei globale pri-
sane på basisvarer som mais, ris og korn. Mat for folk i sør er sky-
høge. Dei sentrale årsakene til dette er høge oljeprisar, stadig meir 
landjord brukt til produkt for agrodrivstoff og ekstremvær. Dette 
får veldige konsekvensar for millionar, kanskje milliardar av men-
neske i åra framover.
 Samstundes gjev til dømes den amerikanske sentralbanken mil-
liardar av dollar i støtte for å redde superforbruket og USA frå kon-

Linn Stemland fra Bodø

Tove Smaadahl, leder av 
Krisesentersekretariatet, var 
gjest og fortalte om situasjonen 
for mishandla kvinner.

Ingeborg Steinholdt fra Rød 
Ungdom

Fra Rødts første ordinære landsmøteRødt på Stortinget  
er bra for  

arbeiderklassen!
Det overordnete målet for Rødts arbeid mot stort
ingsvalget i 2009 er enkelt og greit: Rødt skal inn på 
Stortinget. Oslo ligger nærmest, og Rødt skal kaste 
krefter inn her. Men også i Hordaland er det en reell 
mulighet. Det nasjonale målet er å bryte sperre
grensa på fire prosent.

Torstein Dahle

I det øyeblikket Rødt passerer denne, vil alle Rødt-stemmer 
over hele landet telle med, og partiet vil da straks rykke inn på 
Stortinget med flere mandater, sannsynligvis 5–7 i alt. 
 16. juni hadde Aften en meningsmåling for Oslo. Den viste 
4,7 prosent og en stortingsrepresentant til Rødt. Ved den målin-
gen fikk Rødt nr 15 av de 16 stortingsrepresentantene fra Oslo. 
Ved valget i 2005 ville RV ha kommet inn på Stortinget med 4,0 
prosent av stemmene (12 377 stemmer) i Oslo. Ved kommune-
valget i 2007 fikk RV 14 131 stemmer i Oslo. Det er stor forskjell 
på kommunevalg og stortingsvalg, men tallenes tale er likevel 
klar: Rødts Erling Folkvord har meget gode muligheter til å 
komme inn på Stortinget i 2009, med Elin Volder Rutle, Bjørnar 
Moxnes og Victoria Rweikiza som vararepresentanter.

Høy sperregrense
Norge har ei sperregrense på fire prosent, dvs. at partier som 
passerer den grensa, tildeles utjamningsmandater. For Rødt vil 
det å passere sperregrensa tilsi at vi rykker inn på Stortinget med 
mellom 5 og 7 representanter.
 Danmark har ei sperregrense på to prosent. Mye tyder på at 
RV med ei slik sperregrense ville ha vært på Stortinget de siste 
valgperiodene. Rødt mener at sperregrensa bør være lav, slik at 
det ikke er så vanskelig for nye partier å komme på Tinget. Norge 
burde senke sperregrensa, men spesielt Arbeiderpartiet og Høyre 
er sterke motstandere av det. (Kanskje også Fremskrittspartiet, 
nå som det er blitt så stort.)

Forslag og press
For arbeiderklassen i Norge ville det kunne bety mye å ha Rødt 
på Stortinget. En Rødt-representant kunne for eksempel ha 
fremmet Likelønnskommisjonens forslag om en likelønnspott 
på tre milliarder kroner. Det ville ha tvunget de andre partiene 
til å ta stilling og ikke bare prate. Sammen med mobilisering av 
mange fagorganiserte og andre som støtter et slikt krav, kunne 
det ha skapt et press som kanskje kunne ha gitt gjennomslag. 

Forslag: soldatene ut
Et annet eksempel: I dag er det ingen stortingsrepresentan-
ter som stemmer mot at Norge skal føre krig i Afghanistan, 
selv om rundt halvparten av det norske folk mener det. Rødt 
kunne ha fremmet forslag om å trekke alle norske soldater ut av 
Afghanistan. Det er sikkert flere av dagens stortingsrepresentan-
ter som egentlig er imot krigen, men som ikke får lov til å foreslå 
det. Med et Rødt-forslag på bordet ville krigsmotstanden plut-
selig ha kommet fram også på Stortinget. Det ville øke presset 
på de enkelte stortingsrepresentantene, og det ville øke presset 
innad i flere av partiene. Det ville styrket krigsmotstanden.

Forslag: mer penger
Et tredje eksempel: Flere kommuner må stenge skoler på grunn 
av dårlig råd. De nedlegger ungdomstilbud. De skviser eldre-
omsorg og tilbud til funksjonshememde. Soria Moria-erklæ-
ringen lover en forpliktende opptrappingsplan for kommuneø-
konomien. Det løftet er ikke innfridd. Rødt kunne ha foreslått 
akkurat det, og da hadde regjeringspartiene fått trøbbel med å 
stemme mot sitt eget løfte. 
 Eksemplene på hva Rødt vil foreslå, er flere. Poenget er: 
Ingen på Stortinget foreslår det samme i dag. I mange viktige 
saker mangler folk en talsperson på Stortinget. Det skal endre 
seg fra valget i 2009!

Landsmøtet vedtok offensive planer for bygging av parti
organisasjonen og for stortingsvalget i 2009. Et år er 
gått siden Rødt ble stiftet. Den positive stemninga på 
landsmøtet vitnet om at det har vært et virkelig vel
lykket tiltak. Landsmøtet gjorde en lang rekke vedtak. 
Noen trykker vi nedenfor. 

Foto fra landsmøtet: Rødt nytt

Ole Gunnar Leirvaag fra Mo i 
Rana, samepolitisk talsperson i 
landsstyret

Monica Ustad fra Oslo
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kurs, og Irak-krigen har til no kosta 15 000 milliardar kroner! Det norske oljefondet håvar 
inn milliardar på spekulasjon Ein slik verd vil ikkje Raudt ha.
 Endringar i den globale økonomiske verdsorden kjem ikkje av seg sjølv. Endringar frå 
det kapitalistiske system til ein sosialisktisk styrt økonomi vil kome i ei prosess over tid. 
Spørsmåla er kor mange kriser og kor mange som må lide, først og fremst landa i sør, før ein 
kan tale om reelle globale endringar der folket tek over eigarskap og kontroll over produksjon 
og dermed eigne liv.
 Raudt vil kjempe for reelle endringar framover mot ei klasselaus og sosialistisk verd! 

Anerkjenn Den saharawiske  
arabiske demokratiske republikken
Landsmøtet i Rødt krever at den norske regjeringa snarest går ut med en 
anerkjennelse av Den saharawiske arabiske demokratiske republikken 
(SADR), den siste kolonien på det afrikanske kontinentet, og oppretter 
diplomatiske forbindelser med Polisario. 
Rødt ser med uro på at FNs spesialutsending, Peter van Walsum, som har ledet de siste son-
deringene mellom frigjøringsbevegelsen Polisario og Marokko, langt på vei ber Polisario om 
å resignere og godta Marokkos annektering av den tidligere spanske kolonien. En anerkjen-
nelse av SADR haster derfor nå og vil motvirke USA og Frankrike (og de fleste EU-landa) 
sin støtte til Marokko, som tillater kong Muhammed 6. og den marokkanske regjeringa i 
å sabotere både FN-forhandlingene og FN-oppdraget med å holde en folkeavstemning i 
Vest-Sahara. 

Fakta om Vest-sahara (sAdr)
Vest-Sahara (Den sahrawiske arabiske demokratiske republikk) ligger mellom Marokko, Mauritania 
og Atlanterhavet. Det var tidligere en spansk koloni, som både Marokko og frigjøringsbevegelsen 
Polisario nå krever råderett over. Territoriets status ikke er avgjort og behandles det i FN som fast-
lands-Afrikas siste koloni.
 Størsteparten og den vestlige delen av landet har vært okkupert av Marokko siden Spania trakk 
seg ut i 1975. Marokkos råderett over området bestrides av frigjøringsbevegelsen Polisario, som hev-
der at den er talerør for områdets befolkning, Saharawiene.
 En stor del av saharawiene og Polisario er på flukt og holder i dag til i flyktningeleirer i Tindouf, 
helt sørvest i Algerie, og i den østlige delen av Vest-Sahara. Landet er delt av en langsgående mur 
eller sandvoll fra nord til sør, som deler landet mellom de stridende partene. (Kilde: Wikipedia)

røDT LaNDSMøTe

Som man ROper i skogen...
 Mannen er pen i tøyet. Overtenkt. 
Utsendt, tenker jeg. Framtoningen er 
ikke selgersleip eller kursholderkvik-
kas. Nei, han er akkurat passe. Det er 
det som gjør ham så nifs. Presenterer 
seg. Det er nå forsamlingen skal få et 
inntrykk. Hvem er denne karen med 
jakke og briller på? 
 Han er sjukepleier. Tenk! Han lar 
det synke inn. 1–0. Har jobbet i nes-
ten fire år «på golvet. Der det virke-
lige arbeidet skjer». Touche. 2–0. Han 
hever røsten, er på oppløpssiden nå, 
konsulenten. «To av dem på sjuke-
hjem»! Sjakkmatt. 3–0. 
 Ingen hører han mumler knapt 
hørbart til slutt  «som avdelingsleder». 
 Banen er brøytet, menigheten 
mørnet. «Og nå har jeg vært ni år i 
RO. Ressurssenteret for omstilling i 
kommunene. Nå har deres kommune 
bedt oss om å gå gjennom organisasjo-
nen for å se om det kan være rom for 
... eh ... forbedringer. Og det er dere 
som vet hvor skoen trykker!». Han 
veiver nå som en programleder i inn-
salgsfasen. 
 17 ansatte i forskjellige avdelin-
ger er samlet i lokalet, nå skal det 
intervjues, du. Nå skal hver og en, i 
plenum, komme med sin opplevelse 
av skotrykket. Spørsmålene glir frik-
sjonsfritt ut av mannen. 
 Men mange forblir tause hele 
dagen, andre føler ansvar for å gi 
mannen det manner trenger, vi er jo 
damer; la nå mannen få et svar. 
 Og spørsmålene er ikke vanskelige 
å svare på. «Kan det være noe kom-
petanse i f eks avdeling A som også 
avdeling B og avdeling C kunne ha 
nytte av»? 
 Ja, jo, naturligvis. Alt annet vil 
være å si at avdeling A er totalt lav-
mål. Så slemme piker er vi ikke. 
 Sånn fortsetter det. Mannen er 
dreven, systemet vanntett. Han note-
rer flittig etter som vi leverer, takker 
for oppmøtet, han har fått så mange 
nyttige innspill. 
 Vi i toppen av et tre kan sverge på at 
vi hører ham nynne på vei ut: referere, 
rapportere, rasjonalisere, redusere ...
 Så drar han hjem til RO-hulen sin 
og trykker på: C:\mal-rapport\liten-
kommune.doc. RO selger «vitenskape-
lige» rapporter, kommunene betaler. 
 Og arbeidstakerne som leverte 
informasjonen som RO-rapporten 
bygger på, sitter igjen som gisler.
«Det var dere som sa det!»
 Hvem er det som skaper «sannhe-
ten» som RO produserer? Hvem har 
nytte av dette systemet? Vi i toppen 
av et tre spør. Og vi kommer ikke til å 
svare! 
    Skogul

FRA TOPPEN  
AV ET TRE

Fra Rødts første ordinære landsmøte

Hege Rimestad spilte og 
sang sammen med resten av 
Halvsøstra.

Rønnaug Finnseth fra Tromsø

Hege Bae Nyholt fra Trondheim

Kristoffer Liland fra 
Kristiansand

Nei til EUs leder Heming 
Olaussen holdt hilsningstale.

– Det var en veldig inspirerende erfaring. 
Nei-sida vant på tross av at alle partiene 
unntatt Sinn Fein var på ja-sida, Politikerne 
og kjente fjes sa ja, alle de store mediene sa 
ja, ja-sida hadde mye penger. Flertallet sa 
likevel nei. Nei-sida prega gatene med løpe-
sedler og stands. 
 Irene er ganske glad i EU i utgangs-
punktet. Men de er skeptisk til den veien 
EU tar, med forsøk på sterkere statsdannel-
se. Det var særlig tre nei-argumenter som 
gikk igjen
 1. Nei til EU-hær. Den finnes i dag, men 
Lisboa-traktaten vil gjøre den mer formell. 
Irer er skeptiske til krigen i Afghanistan og 
Irak, og vil først og fremst være et nøytralt 
land.
 2. Ja til demokrati. Traktaten vil at de 
store landa skal få flere representanter i kom-
misjonen, og de små landa færre. Når flere 
avgjørelser skal tas ved flertallsavgjørelser, er 
det frykt for at de store hele tida skal stemme 
ned de små.
 3. Skepsis til privatisering av offentlige 
tjenester, frykt for at arbeiderrettigheter 
svekkes. 
 Som svar på dette, kom ja-sida med 
«Europe – let’s be in the heart of it» (La oss 
være i Europas hjerte). Det var jo ikke noe 
svar i det hele tatt. 
 Irlands nei vil kanskje legge Lisboa-
traktaten død. I hvert fall har irene gitt den 
et skudd for baugen! 

Takk, Irland!
20 medlemmer av Ungdom mot EU var på ei ukes studietur i Irland i 
innspurten før folkeavstemninga. Veronicha Bergli, medlem av student
laget til Ungdom mot EU i Oslo, var en av dem. Hun forteller: 

Gunvor Hass og Veronica Bergli.    
Foto: Stian Nicolajsen
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13. juni arrangerte fagforbundet Industri 
Energi en demonstrasjon utenfor 
Stortinget. Det kom folk fra 50 lokalsam
funn over hele Norge. Arbeidere, tillitsvalg
te, ordførere ... Kravet var: Regjeringa må 
innfri løftene fra Soria Moria om indus
trikraft som gjør det mulig for industri og 
lokalsamfunn å produsere verdier. 

Jorun Gulbrandsen

Rødt nytt traff Hans Ødegård i demonstrasjonen. Han 
er hovedtillitsvalgt ved INEOS Bamble i Telemark, en 
kraftforedlende bedrift innen prosessindustrien. Han 
sier om regjeringa:
 – De vant valget i 2005 på at de skulle føre en aktiv 
næringspolitikk – og det er den de taper det neste val-
get på. Det skjer veldig lite. I Frankrike, Finland og 
Spania og fl ere land er det statlige ordninger for bil-
lig industrikraft og langsiktige avtaler. Det er innafor 
EU. Men den norske regjeringa sier likevel at dette er 
det veldig vanskelig å få EU til å gå med på ... 
 – Hvorfor sier du at de taper valget?
 – Fordi veldig mange jeg snakker med, sier at 
de ikke kommer til å stemme AP igjen. I tillegg til 
mang lende industripolitikk, er det sjukehuspolitik-
ken. Helse Sør-Øst vil legge ned fødestua i Rjukan. 
Sylvia Brustad vil ikke legge to pinner i kors for å 
hindre det. Arbeiderpartiet får ikke mange stemmer 
i Grenland og Telemark. Ryker industrien, så ryker 
hele lokalsamfunnet, det veit folk.
 Problemet er at mange i stedet går til Frp. Frp lover 
statlig styring når de tror at det lønner seg for dem, for 
å vinne stemmer, de snakker folk etter munnen. 
 – Du har snakka som tillitsvalgt. Men du er også 
medlem av Rødt. Kan jeg spørre deg om hva du per-

sonlig mener at Rødt kan utrette for industrikrafta på 
Stortinget? 
 – Få saka på dagsorden, fremme et konkret for-
slag, utfordre regjeringa, holde fagforeningene og 
lokalsamfunnet orientert hele veien, bidra til et sterkt, 
synlig politisk press som regjeringa blir nødt til å for-
holde seg til. 

Hans Ødegaard, fra kraftmarkeringa i Oslo 13. juni. 
Foto: Ommund Stokka

Den demokratiske føderale republikken 
Nepal ble erklært 28. mai. Kong Gyanendra 
fikk 15 dager på å pakke seg ut av sitt pal
ass i Katmandu sentrum. Han flytta til et 
jaktslott som «vanlig borger» (men med et 
vaktkorps på 70 soldater …). Hvor lenge 
han vil få lov til å bruke jaktslottet, er ikke 
klart.

Johan Petter Andresen

10. april 2008 gjennomførte nepalerne sitt første valg 
til ei grunnlovgivende forsamling. Maoistene ble den 
store vinneren og fi kk over 38 prosent av stemmene. 
Et annet viktig trekk ved valget er at over 30 pro-
sent av representantene er kvinner og at undertrykte 
nasjonale minoriteter og lavkaster har fått en historisk 
stor representasjon blant de 601 representantene.
 Likevel er situasjonen kriseaktig. Nepals kon-
gressparti er det nest største partiet med 19 prosent 
av stemmene. Det er det partiet i regjeringa som har 
vært ledende i krigen mot maoistene. Det nekter å 
godta at maoistene skal lede ei ny regjering uten at 
det gjøres endringer i den midlertidige grunnloven. 
De krever at maoistenes ungdomsorganisasjon blir 
oppløst. Det går mot bestemmelsen i fredsavtalen om 
integrering av de to hærene i landet: Folkets frigjø-
ringshær og den tidligere kongehæren. 

maoistene ut av regjeringa
Når disse linjene skrives, er G. P. Koirala fra Kon-
gresspartiet fortsatt statsminister. Ministrene fra den 
midlertidige regjeringa, som ble oppretta etter freds-
avtalen i desember 2006, fungerer fortsatt. Dette 

er naturligvis helt i strid 
med det partiene tidli-
gere har vært enige om. 
Det var enighet før valget 
om at det største partiet 
skulle ta initiativet til å 
danne ei regjering, der 
alle de store partiene ble 
representert. Slik skulle 
en realisere målet om en 
ny demokratisk og føde-
ral republikk. Maoistene 
har nå trukket seg fra den 
midlertidige regjeringa og 
krever at statsministeren 
går av. Skjer ikke dette, 
vil maoistene vende seg til 
folket, og da blir det bråk 
i gatene …
 Maoistenes valg-
seier og nederlaget til 
Kongresspartiet og til  
Nepals kommunistparti 
(forente marxist-leninis-
ter), som er SVs «søsterparti», har sjokkert hele over-
klassen i Nepal, og de gamle politikerne gjør alt for å 
holde på sine maktposisjoner.

Ny grunnlov og jordreform
Maoistene er klare på at den nepalske revolusjonen 
må gå videre. Det er om å gjøre å fjerne alle føydale 
forhold, både i økonomien, politikken og kulturen. 
Derfor trengs det blant annet en jordreform, en ny 
grunnlov, en desentralisert statsmakt og en mindre og 
integrert hær. Men maoistene har ikke fl ertall i for-
samlinga. Å føre videre prosessen vil uansett kreve at 
de folkelige organisasjonene styrker seg. Det vil kreve 

at de politiske endringene blir pressa fram, på tvers av 
viljen til overklassen, USA og overklassen i India.

støtt helselaget
I Norge er det Helselag til Nepal som står i spissen 
for solidariteten med den demokratiske revolusjonen i 
Nepal. Det samler nå inn penger til et mikrokraftverk 
til Gorneti modellsjukehus, et sjukehus som er bygd 
på dugnad av lokalbefolkninga langt ut på landsbygda 
i Nepal. Du kan støtte dette arbeidet ved å få di lokale 
fagforening til å bevilge penger eller å gi en gave sjøl. 
For mer info se: www.helselagtilnepal.no.

Nepal: 

Kongen er fjerna – føydalismen består

Nepalsk sanitetspersonell under et førstehjelpskurs i livredding i vår, ledet av Hans Husum 
og Merete Taksdal. Foto: Merete Taksdal

– De taper valget på industripolitikken Frister til LOkongressen 
11.–15. mai 2009 
Fristen for å sende inn forslag til LO-kongres-
sen er allerede 1. august. 
 •  Klubber, fagforeninger og avdelinger sender 
sine forslag til sitt fagforbund innen 1. august. 
 •  LOs lokalorganisasjoner sender sine forslag til 
LOs distriktskontor i fylket innen 1. august. 
 •  Forbundene og LOs fylkeskonferanser sender 
sine forslag til LO innen 1. november. 
 •  På grunnlag av de innsendte forslagene fra 
forbundene og LOs fylkeskonferanser, utar-
beider sekretariatet innstillinger til vedtak til 
punktene på dagsorden. Disse sendes organisa-
sjonsleddene innen 1. mars 2009. 
 Informasjon og debatthefte med forslag til 
nytt handlingsprogram for LO for 2009–2013:
Se www.lo.no – LO mener – Kongressdebatt 
2009.

Nirmal Brahmachari
dikt mot krig
Pris: 139 kroner

seize the day/
grip dagen
Diktsamling på norsk og 
engelsk.
Pris: 50 kroner

Begge selges i Tronsmo 
bokhandel, Oslo

Diktsamling på norsk og 
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Rød Ungdoms  
sommerleir 
–  Hvis jeg er brun før sommerleir i år, 
har jeg ikke gjort jobben min, sier Iver 
Johansen Aastebøl. Mens andre skal bade 
og kose seg i sommer, skal Iver lage som
merleir. For at andre skal få bade og kose 
seg på leir. 

Vet du nøyaktig hvor du befinner deg fra 29. juli til 
3. august i år? Hvis Iver får det som han vil, er du på 
Rød Ungdoms sommerleir. Hittil har han fått viljen 
sin ganske ofte. Det nærmer seg 200 påmeldte, og 
ennå er det en og en halv måned igjen til leir. 

 – Årets leir hopper fra høydepunkt til høy-
depunkt. Dette er venstresidas hitliste, toppet av 
navn som Magnus Marsdal, Marte Michelet, Aslak 
Sira Myhre, Nina Dessau, Hannah Helseth, Magne 
Flemmen, Lotta Elstad og Ali Esbati. 
 Tema for årets leir er ideologi. Ifølge Iver er det 
ingen grunn til å bli skremt:
 – Årets leir skal ikke bli nerdenes hevn. Det hand-
ler om at hvis vi skal forandre verden, må vi først 
forstå den. Vi må kunne forstå det som skjer rundt 
oss: hvorfor Jens Stoltenberg lover oss løsningen på 
klimaproblemene, samtidig som han øker oljeproduk-
sjonen. Eller hvorfor Bush snakker om fred og demo-
krati i Midtøsten, mens USA kriger i Irak. Og hvorfor 
sliter folk med å få lærlingplass, når Norge mangler 
arbeidskraft?
 – Disse spørsmålene er lettere å svare på hvis vi 
kan litt ideologi, og kan analysere verden rundt oss. 
 – Men folk blir jo lei, hvis det bare er politikk hele 
tida? 
 – Ja, det skal være sommerleir, ikke sommerskole. 
Derfor er det kulturelle programmet like bra som det 
politiske. Gatas Parlament, My Little Pony og Hank 
& Mari spiller konsert. I tillegg kommer Vigdis Hjort, 
Erling Borgen og Jørgen Strickert. Dessuten gjentar vi 
suksessen fra i fjor med spøkelsessti, og i tillegg blir 
det nattkino, bading og bålkos. Selv gleder jeg meg til 
Utøya-mesterskapet i fotball. 
 – En siste beskjed? 
 – Nei, nok snakk. Action speaks louder than 
words: Gå inn på sosialisme.no og meld deg på som-
merleir i dag!

Det handler om at hvis vi skal forandre 
verden, må vi først forstå den. Vi må kunne 
forstå det som skjer rundt oss.

Ungdommene satte opp et telt foran lokalene til 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Det symbo-
liserte teltleiren, som skal kunne huse 100 mennesker. 
Norsk Folkehjelp ville ikke sette opp telt i Lier. De 
tilbød seg i stedet å sette opp brakker. Det tilbudet 
tok ikke regjeringa imot. Telt ble det, satt opp av et 
firma. 
 Under demonstrasjonen sendte Bjarne Håkon 
Hanssen ut politisk rådgiver Lubna Jaffery Fjell. Hun 
ble møtt av slagord som  «Telt er kriminelt», «Hanssen 
ljuger, teltleir suger» og «Nei til statlig arroganse, gi 
asylsøkerne en sjanse».
 Jaffery Fjell sa at teltene var en beredskap. Ingen 
ønsket telt, sa hun. Tre uker etterpå var over 30 flykt-
ninger på plass i dem. 

 Rød Ungdom var med og demonstrerte mot den 
umenneskelige behandlinga av asylsøkere. Mari 
Eifring, RUs leder, sa i forbindelse med demonstra-
sjonen:
 – Norge må ta sitt ansvar og ta imot alle flyktnin-
gene som kommer hit, på en verdig måte. Vi må innse 
at vi har mulighet til å ta imot flere, i motsetning til 
hva regjeringa prøver å fortelle oss. Det er et para-
doks at Norge, som selv er med på å skape flyktnin-
ger gjennom våre bidrag til offensiv krigføring i f.eks 
Afghanistan, skal hindre asylsøkere i å komme hit. 
Kanskje det er på tide at Bjarne Håkon Hanssen selv 
tar seg en lang telttur, så vi kan få en human asylpoli-
tikk i dette landet!

Gratulerer!
Rød Ungdom hilser den nye ekteskapsloven velkommen!

Kjærligheten har vunnet!

Nei til telt!
Regjeringa ved Bjarne Håkon Hanssen har fått satt opp en teltleir i Lier for å innlos
jere asylsøkere. Da dette ble kjent, i slutten av mai, arrangerte Press (Redd Barnas 
ungdomsorganisasjon), SOS Rasisme og flere ungdomsorganisasjoner en demonstrasjon 
utenfor Hanssens departement. 

er du motstander av at Norge skal delta i UsAs krig i 
Afghanistan? Vil du at de norske soldatene skal hentes 
hjem? Da kan du laste ned nye plakater og løpesedler 
for Hent soldatene hjem! Plakaten er A3, løpeseddelen 
er A5 og du kan finne dem hos Rød Ungdom:  
www.sosialisme.no
 Tidligere i år vedtok regjeringa å sende ytterligere 
150 norske soldater til Afghanistan for å bistå Natos 
krigføring mot sivile afghanere. Dette er en tydelig 
opptrapping av okkupasjonskrigen, som nå har vart 
i sju år. På tross av regjeringas fagre ord om at det 
skal satses på å styrke den sivile innsatsen, hører vi 
stadig om norske soldater som er involvert i offensive 
operasjoner. Seinest i mai ble det kjent at norske sol-
dater hadde drept 15 afghanere på et oppdrag i Vest-
Afghanistan. Norge er med andre ord sterkere inne i 

krigen enn noensinne. 
 Vestens krigføring i Afghanistan har ikke svekket, 
men styrket terrorismen. Den har også gjort livssi-
tuasjonen verre for den jevne afghaner og peker ikke 
fram mot en fredelig gjenoppbygging av landet. At 
Norge fører krig i Afghanistan vil også på sikt svekke 
vår egen sikkerhet og forsvarsevne. 
 Vi er på lag med et flertall i Norge som er mot-
standere av den Afghanistan-politikken alle partiene 
på Stortinget har stilt seg bak. Bare en sterk folke-
lig mobilisering bak kravet «hent de norske soldatene 
hjem» kan få regjeringa til å snu og bidra til en slutt på 
krigen og en ny start for Afghanistan. 
 Ta kontakt med oss på www.sosialisme.no eller ring 
22 98 90 70. Du kan få kontakt med nærmeste Rød 
Ungdom-lag.

Hent soldatene hjem!

Rød Ungdoms leder Mari Eifring i demonstrasjon mot regjeringas telt. Foto: Rødt nytt

www.sosialisme.no
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KALENDER

 20.–21. september Oslo
Kvinner på tvers

 11.–12. oktober Oslo
Nei til EUs kvinnekonferanse

 17.–19. oktober Oslo
Åpen faglig konferanse
Opposisjon  – mobilisering – 
organisering
Arr: Rødt
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 8.–13. juli Norsk målungdom
www.nynorsk.no/nmu

 16.–20. juli Rødt
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 29. juli – 3. august 
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www.sosialisme.no
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Raud sommarleir!
16.–20. juli
Strandheim leirstad på 
Nærsnes ved Oslofjorden

Rødt! nr 2, 2008. 116 sider full-
pakka med stoff om bl.a fi nans-
kriser, Terra-skandalen, kvinne r 
i Nepal, menneskeretter i 
Baskerland, kollektive avtaler og 
revolusjon. Debatt om kvinnekamp 
og om Tron Øgrim og maoismen. 
Temasider: Hvor går India?
 Abonner nå, så får du også et 
ekstranummer om oppløsninga 
av Jugoslavia, som kommer før 
sommeren. Send 255 kroner til 
Tidsskriftet Rødt!, konto 6276 05 
28108. 

Abonner på Rødt!

Vil du diskutere pensjon, sjukehus eller 
økonomisk krise?
 Liker du varme sommarkveldar 
med ei revolusjonær vinkling?
 Liker du bading kombinert med å 
løyse verdsproblem?
 Vil du sjå Torstein Dahle stå i ein 
robåt og synge?
 Svarer du ja på minst eitt av desse 
spørsmåla, så er det berre å melde seg 
på sommarleir med ein gong.
 Onsdag 16. juli opnar sommarens 
viktigaste politiske stemne. I år skal 
Raud sommarleir samle 100 deltakarar, 
og fram til søndag 20. juli kan du disku-
tere politikk, bade i saltvatn, verte sol-
brent, verte kjent med nye folk, knytte 
band med andre som jobbar med dei 
same sakene som du gjer – og ha det 
verkeleg triveleg. På sommarleir kan vi 
møtest, verte kjent og byggje organisa-
sjonen vår sterkare.
 Programmet vert stadig oppdatert 
på www.raudt.no/sommerleir. Det blir 

innleiingar og diskusjon om arbeids-
linja, Nav, valkamp, konfl iktsky kol-
lektivisme, datalagringsdirektiv, skole-
politikk, politisk økonomi, EU, asyl-
politikk, klima, historisk materialis-
me, sekstimarsdagen. Dessutan vert 
det rom for bading, nattløp, ballspill, 
kviss, sløving, fi lm, voksenprøve, song 
og meir. 
 Kom på heile leiren, eller kom til 
helga – alt etter kva som passar deg og 
dine: onsdag 16. juli til søndag 20. juli.
 Staden er Strandheim leirstad ute i 
Oslofjorden.
 Prisane per døgn og for heile lei-
ren er: folk med løn 400/1600, utan 
løn 300/1100, under 15 år 200/800. 
Pionerleiren kostar 1000 (søskenrabatt 
200).
 Påmelding og meir informa-
sjon: Raudt, Osterhaus’ gate 27, 0183 
Oslo, e-brev raudt@raudt.no, telefon 
22 98 90 50.

Fagforbundet krev veto!
Landsstyret i Fagforbundet krev at regjeringa nyttar reservasjonsretten i EØS-
avtalen for å hindre at Noreg må iverksetje EU sitt tenestedirektiv. 
 Frå før har Fellesforbundet,  EL&IT, NTL og Postkom vedteke krav om veto 
mot direktivet. I slutten av juni legg regjeringa saka ut på tre månaders ny høy-
ring. Vil du gi en sommergave 

til Rødt nytt?
Rødt hadde landsmøte i slutten av mai. Møtet vedtok fi re områder som Rødt 
skal engasjere seg sterkt i framover.
• Kampen mot krigen
• Pensjonskampen
• Sykehuskampen
• Kampen mot klimakatastrofen

Avisa Rødt nytt skal bidra etter evne. Vil du hjelpe til?
Avisa kommer med 10 utgaver i året. 
Den har 3589 abonnenter og blir delt ut 66 steder i landet.
Det er gratis å abonnere.
Alt redaksjonsarbeid, administrasjon og utsending, gjøres på dugnad.
Trykking og porto koster.
Portosatsene går opp med sju prosent til høsten, uha.

Vil du være med på dugnaden?
Send gave til kontonummer 7874 05 56478.
På forhånd tusen takk!

Hilsen redaksjonen

12. juni demonstrerte fagbevegelsen i 
Trondheim mot at busstrafi kken skal set-
tes ut på anbud. LO i Trondheim sier: 
 «AP til krig mot fagbevegelsen. Det 
rødgrønne fl ertallet vil sette kollektiv-
trafi kken i Trondheim ut på anbud. 
Fagbevegelsens krav er nei til anbud i 
kollektivtrafi kken! Arbeiderpartiet må 
snu! ... Det høyrekreftene aldri fi kk 
til, vil de rødgrønne sette i verk. Før 
kommunevalget 2007 ga AP følgen-
de løfte til fagbevegelsen: «Trondheim 
Arbeiderparti vil ikke gå inn for at kol-
lektivtrafi kken settes ut på anbud.» Vi 
forventer at AP som nå sitter med den 
politiske makta på alle nivå i dette lan-
det, med fagbevegelsens hjelp, sørger 
for at fylkestinget sier nei til anbud.»
 Saka skal opp i Fylkestinget 17. og 
18. juni. Når dette skrives, vet vi ikke 
resultatet.       Foto: Mona Bjørn

«AP til krig mot fagbevegelsen»

Noregs første parade av og med funksjonshemma. Oslo 7. juni. 
motto: stolt! sterk! synleg!         Foto: Raudt nytt

Stolhetsparaden

 Nå nytt 
ekstra-
nummer 
om opp-
løsninga av 
Jugoslavia.


