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Fra en demonstrasjon før statsråd på Slottet 7. mai, da regjeringa gav klarsignal for Goliat-utbygginga.

Kårstø – Goliat – Vesterålen og Lofoten: Regjeringa er i lomma på oljeselskapene. 
Les mer på side 5 

Husk pensjonkrava!
Tariffoppgjøret i offentlig sektor går inn i den siste fasen. Viljen til 
å forsvare dagens pensjonsordninger er stor i offentlig sektor.
 De foreslåtte endringene er svært ille:
 De som er utslitt ved 62 år, skal nå trekkes i pensjon for å dekke 
opp for høyere pensjon til dem som har en jobb å bli gammel i.
 Mens de som går av ved 62 år, fratas en fjerdedel av pensjonen 
sin, så får de som går av ved 70, like mye i pensjon (100 prosent!) 
som de hadde i lønn.
 Det mener utvalget for offentlig tjenestepensjon. Det er helt uak
septabelt å godta ei slik ordning. Den tar fra de slitne, og gir til dem 
som har en jobb å bli gammel i. Den fører til at svært mange rett og 
slett ikke får lov å gå av ved 62 år, og at enda flere gjøres til minste
pensjonister. 

se LedereN på side  2

Når den singalesiske regjeringa nå 
begår daglige krigsforbrytelser, har 
både regjeringer og sivile organisasjo
ner i andre land et ansvar for å kreve at 
forbrytelsene stanses, at de ansvarlige 
blir straffa og at tamilenes rett til sjøl
bestemmelse anerkjennes.

Les mer på side 2

Støtt tamilene!

Fra årets førstemaitog i Oslo – 1900 deltok i tamilenes seksjon.
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LEIAR
Ingrid Baltzersen

Søndag 10. mai  ble det holdt 
folkeavstemning for tamilene i 
Norge. Spørsmålet var: Ja eller 
nei til en egen tamilsk stat på 
Sri Lanka.  98,9 prosent sa ja. 
Avisa Utrop stod som arrangør. 
Advokat Leif Helge Frøynes var 
ansvarlig for gjennomføringa.

Jorun Gulbrandsen

Avstemninga ble gjennomført i Oslo, 
Trondheim, Stavanger, Bergen, Åle
sund, Narvik, Florø, Lørenskog, 
Molde, Nordfjordeid, Bø i Telemark 
og Tromsø. 5633 tamiler stemte. 7000 
(av 8797) hadde mulighet for å komme 
til et valglokale. Valgdeltakelsen var 
på 80 prosent. Det holdes liknende 
avstemninger i flere land. 

Norge svikter tamilene
Den norske regjeringa svikter tamilene 
på Sri Lanka og i Norge. Regjeringa 
har i stedet alliert seg med de stormak
tene som driver sitt intense arbeid for å 
få kontroll over landet. Norge er med 
i giverlandsgruppa for Sri Lanka sam
men med USA, EU og Japan. I februar 
var det møte. Giverlandsgruppa bad 
ikke Colomboregjeringa om å stanse 
bombinga av den tamilske befolkninga. 
 Nei, det var tamiltigrene som ble 
bedt om å overgi seg. Det har vært 
fritt fram for den srilanskeregjeringa. 

Når dette skrives, har tigrene lagt ned 
våpnene for å fjerne regjeringas unn
skyldning for å ta livet av uskyldige 
mennesker.

Tamiler i Norge fortviler
Mange er forferdelig redde for at 
deres familiemedlemmer er skada eller 
drept. Mange får ikke sove, klarer 
ikke arbeide eller studere, noen bare 
gråter. Tamilske barn kommer på sko
len med en krig som er tett innpå. De 
ser den på tamiltv og tamilnet.com. 
De hører foreldrenes sinne og sorg. 
De ser mor og far ringe og ringe, uten 
å få svar. Snakker skolen og lærerne 
med barna om krigen? Tar de initiativ? 
Eller er det barnet som skal ha ansvar 
for det? Hvor skremmende kan still
heten om tragedien være? Den mang
lende støtta?  

Verdenskartet
«Er det noe du ikke forstår? Gå etter 
pengene.» Kunne Marx ha sagt det 
så enkelt? Ta fram atlaset. Se hvor 
Sri Lanka ligger på veien mellom 
Midtøstens olje og Kina og Japan. Det 
er mektige krefter som på ingen måte 
ønsker å legge seg ut med regjeringa 
i Sri Lanka. Tvert imot. Det gjelder 
å betale, smøre, skape avhengighet. 
USA, Kina, Japan og India bruker 
mange milliarder kroner årlig på på å 
vinne innpass. Russland er også venn
lig. Det handler om global strategi. 
Makt i verden. Klassekampens Yohan 

Shanmugaratnam har lagt fram en del 
fakta om støtta til Sri Lankas regje
ring:
 – USA har lenge vært en lojal 
våpenleverandør og er god på over
våkings og kommunikasjonsutstyr.
 – Kina femdobla si økonomiske 
støtte i 2008 til 6 milliarder kroner.
 – Japan gav 2,7 milliarder kroner i 
lån og støtte i 2007.
 – Kina forsyner regjeringa med 
kampfly, luftvernkanoner og radarer.
Pakistan leverer granater og geværer. 
 – India har gitt tre milliarder kro
ner i år, og tilbyr militær opplæring og 
etterretningssamarbeid.
 Ja, det er en nydelig gjeng. 
 Kanskje det er på sin plass å minne 
om at Sri Lanka bare er på størrelse 
med Hedmark fylke.
 Kanskje det er på sin plass å minne 
om at kampflyene, kanonene, grana
tene, geværene, etterretninga, opplæ
ringa – alt dette brukes mot onklene, 
tantene,  søstrene og bestemødrene til 
dine tamilske sambygdinger. Hva tror 
du kommer til å skje med tamilene på 
Sri Lanka? 

stortinget
Det er ikke fint å bringe valgkamp 
inn i alle ting. Det kan fort gjøre 
folks lidelse til et taktisk spørsmål. Og 
det er ekkelt og pinlig. Men jeg kan 
ikke fri meg fra et sterkt ønske om å 
få en tamilvenn på Stortinget. Erling 
Folkvord fra Rødt Oslo, for eksempel.

99 prosent av Norges tamiler  
vil ha egen stat

17. april demonstrerte nærmere 4000 tamiler fra heile Skandinavia i Oslo.

Fellesklubben i DagbladTrykk mobi
liserte til ei fanemarkering utafor LO
kongressen i Oslo 13. mai, da Jens 
Stoltenberg skulle tale. Medlemmene i 
grafisk og transport på DagbladTrykk 
og i Dagbladet ville markere sin kamp 
mot oppsigelser. 
 Ledelsen i DagbladTrykk har varsla 
at de vil si opp 25 av trykkeriets drøyt 
hundre ansatte i løpet av året. I tillegg 
skal bemanninga reduseres med 13 års
verk ved å presse folk over på AFP.
 Partene er enige om at ny teknologi 
og redusert oppdragsmengde gjør at det 
blir behov for færre ansatte. Men som et 
alternativ til oppsigelser ønsker arbeider

ne i en periode å dele på arbeidet gjen
nom rullerende permitteringer. De sier: 

Nei til oppsigelser! 
Vi krever å få dele på arbeidet og 
arbeidsløsheten! 
Vi krever rullerende permitteringer! 

•
•

•

Nei til oppsigelser!
På LOkongressen gikk likestillingsprisen 
til Krisesentersekretatiatet. Daglig leder 
Tove Smaadahl (bildet) mottok prisen. 
 Rødt nytt gratulerer!

Pris til krisesentrene

Island: Lov mot kjøp av sex
I slutten av april vedtok Alltinget på 
Island at det skulle være forbudt å 
kjøpe sex. Loven trådte øyeblikke
lig i kraft. Loven likner på lovene 
som Norge og Sverige har. Vedtaket i 
Alltinget er resultatet av en kamp som 
kvinnebevegelsen på Island har ført i 
mange år.

Forsvar  
offentleg pensjon 
Det faglege initiativet Forsvar offentleg 
pensjon opplyser på nettstaden at dei 
har vore på over hundre møte orga
nisert av fagrørsla. Vi er altså vitne til 
ei omfattande grasrotrørsle som ret
tar seg direkte mot konsekvensane av 
pensjonsforliket som dei store partia 
har inngått. 
 Forliket er eit storstila åtak på ein 
av grunnpillarane i velferdsstaten: fol
ketrygda. Det offisielle målet er å spare 
staten for 25 prosent av dei framtidige 
pensjonskostnadene. 
 Sentralt i forliket er ei omlegging 
slik at klasseskilla mellom pensjonis
tane vil auke, at private pensjonsord
ningar vil få ei dominerande rolle, at 
folketrygda byggast om til å likne på 
ei privat pensjonsforsikringsordning 
– slik at ho lett kan gjerast om til nett 
det – og at avtalefesta pensjon og pen
sjonsordningane for dei offentleg til
sette vert desimert og radbrekkt. 
 Åtaket på pensjonsrettane til folk 
skjer over heile verda, og er ein del av 
politikken til overklassen for å freiste å 
oppretthalde ein stendig meir kriseridd 
internasjonal kapitalisme. Den aukan
de arbeidsløysa som følgjer av krisepo
litikken, vil koste skattebetalarane dyrt 
i form av auka arbeidsløyse, uføretrygd 
og sosiale stønader. 
 Staten sine representantar vil seie at 
«vi» ikkje har råd til alle disse menneska. 
Vi må kutte ned! Svaret vårt er enkelt: 
Det er kapitalismen menneska ikkje har 
råd til. Det er han som skapar arbeids
løyse og den nauda vi ser i dag.
 Vi vonar at dette også vil verte kon
klusjonen for fleire offentleg tilsette, 
når dei ser kven som går i spissen for å 
øydeleggje pensjonsrettane dira!
 Røyst Raudt!

Foto: Ingrid Grundt
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Samtidig med den stigende 
arbeidsløsheten endres også 
den offisielle statistikken. 
Siste nytt er at de som er 
permittert kortere tid enn 
tre måneder nå regnes som 
sysselsatte! Logikken i at en 
som går på arbeidsløshet
strygd eller ikke får trygd 
i det hele tatt, skal reg
nes som sysselsatt, trenger 

man nok høyere utdanning 
i økonomifaget for å for
stå. På samme måte er man 
heller ikke arbeidsløs hvis 
man har gitt opp å søke om 
arbeidsløshetstrygd og ikke 
registrerer seg på arbeids
kontoret som arbeidssøken
de. Så hvor mange arbeids
løse er det? Skal vi gange 
med tre?

Talljuks

FATTIG  
OG RIK

Arbeidsløshet  
ved slutten av april
72 712 går helt arbeidsløse, 
det er 2,8 %. Arbeidsløsheten 
blant kvinner er 2,1 % og blant 
menn 3,5 %. Finnmark har 
høyest ledighet med 4 %. Blant 
innvandrere er 6,6 % arbeids
løse.
 29 150 er delvis arbeidsløse. 
16 963 deltar på tiltaksplasser, 
1770 er gitt varsel om permitte
ring. 560 nye har fått oppsigel
se i april, 4400 ble varslet om 
permitteringer og oppsigelser i 
mars.
 Arbeidsløsheten innen bygg 
og anlegg er på 5,7 % og i 
industrien 4,5 %. Det går 2649 
snekkere og 2065 prosess og 
maskinoperatører uten arbeid. 
 Blant unge menn i alderen 
20–24 år er 7,1 % arbeidsløse, 
og blant kvinner i samme alder 
3,1 %.
 Kilde: Nav

Industriarbeidere  
rammes
Høyanger: Mer enn 300 mistet 
jobben, da Fundo Wheels gikk 
konkurs i januar. Kommunens 
transportselskap har som føl
ge av dette redusert med 20 
ansatte. Hydro Aluminium vil 
permittere 20 og Eras Metall 
30. 25 prosent av arbeidsstyr
ken i Høyanger er uten arbeid.
 raufoss: Arbeidsløsheten 
i Vestre Toten kommune har 
økt med 150 % på ett år. Til 
sammen er 550 enten oppsagt, 
permittert eller førtidspensjo
nert ved de ulike bedriftene i 
Raufossmiljøet.
 Industrikommunene 
Kongsberg, Bamble, Stord, 
Karmøy, Årdal og Rana har 
alle opplevd en dramatisk 
økning i arbeidsledigheten 
som følge av innskrenkninger i 
industrien.

Framtidig ledighet 
på hvor mye? 
Økonomiprofessor Kjell G. 
Salvenes ved Norges handels
høyskole uttaler til Nettavisen 
21. januar: 
 «Antall konkurser er utvil
somt en viktig indikator for å 
måle arbeidsledighet. Enda vik
tigere er likevel å se på alle som 
nedbemanner arbeidsstokken. 
Det er disse to drivkreftene 
som driver arbeidsledigheten, 
og med det utgangspunkt 
mener jeg arbeidsledigheten 
fort vil kunne ramme 200 000 
av arbeidsstokken i Norge.» 
 Så da ser vi kanskje en stor 
innsats fra Regjeringen for å 
bekjempe arbeidsløsheten?
    

for  

Johan Petter Andresen

– Hva synes dere er det mest 
positive fra årets kongress?
 Mona og Arne er sam
stemte. – Den største seieren 
var at LO nå går mot forsla
get til ny uførepensjon. Et 
offentlig utvalg har foreslått 
at uførepensjonister ikke 
lenger skal skatte som pen
sjonister, men som lønnsar
beidere. Pensjonen skal leve
alderjusteres, og barnetilleg
get skal vekk. Alt dette gikk 
LO tydelig imot. Det gjør at 
fagbevegelsen kommer i for
kant med krav, istedenfor å 
komme hengende på etter
skudd ved stortingsbehand
linga seinere i år.
 Mona: Dessuten har vi 
fått et mer tydelig hand
lingsprogram enn det som 
var utgangspunktet. LO 
krever at regjeringa tar et 
oppgjør med New Public 
Management (NPM) som 
styringssystem. Og det er 
virkelig på tide! 
 Arne: Jeg vil legge til at 
kongressen har totalt foran
dra LOs holdning til EØS
avtalen. Den har vært selve 

grunnlaget for LOs europa
politikk, og er nå en avtale 
som er svært problematisk 
for faglige retter og velferds
ordninger. I tillegg er det 
ikke verst å få støtte fra 40 
prosent av delegatene til at 
Rødt skulle få bevilgning.

Krisekrav
– Stortingsflertallets krise-
politikk øker arbeidsløsheten, 
opposisjonens alternative poli-
tikk er ikke et hakk bedre. 
Hva er det mest positive ved 
LOs politikk som medlemmene 
kan ta utgangspunkt i, i kam-
pen mot konsekvensene av kri-
sepolitikken?
 Arne: Kongressen laget 
ikke noe program for bekjem
pelse av krisa. Det mest kon
krete er krav om ei betydelig 
styrking av kommuneøkono
mien, industrikraft på plass, 
økte dagpenger og mulighet 
for rullerende permittering, 
lovfesta rett til lærlingplass, 
samt forsterka krav til tiltak 
mot sosial dumping.

Kvinnekrav
– Er dere fornøyd med resul-
tatet når det gjelder kampen 

mot at kvinner 
lønnes lavere enn 
menn og kampen 
for arbeidstids-
forkorting?
 Mona: Jeg 
kunne ønska 
meg en mer 
offensiv poli
tikk, særlig 
med tanke på 
sekstimers dag/ 
30timers uke. 
Vedtaket om 
lovfesta rett til 
heltid er et bra 
vedtak i kam
pen for likelønn. 
Det samme at 
LO krever at 
bevisbyrden for 
bruk av deltid 

Røde trøndere  
på LO-kongressen

skal ligge hos 
a rb e id sg iver. 
Kravet om at 
man skal ha rett 
på 52 ukers fød
selspermisjon 
med full lønn 
og styrke fars 
(medforeldres) 
sjølstendige ret
tigheter, samt at 
LO nok en gang 
krever at kon
tantstøtta skal 
bort, dette er 
alle viktige krav 
for et mer like
stilt arbeidsliv. 
 Arne: LO  må nå legge 
press på regjeringa for å få 
en likelønnspott.

pensjonskrav
– Det skjer store omlegginger 
av folketrygda, AFP, uføre-
trygda og de offentlig ansat-
tes pensjoner. Det var en stor 
opposisjon mot at LO skul-
le støtte pensjonsreformen på 
den forrige kongressen i 2005. 
Hvordan vurderer dere resul-
tatet av årets kongress?
 Mona: Veldig bra at LO 
har vedtatt tre klare krav 
til utforminga av ny ufø
retrygd. Utover det ble det 
ingen omkamp om folke
trygdvedtaket fra 2005. 
 Arne: Det var vanskelig å 
få gjort et vedtak om offent
lig pensjon, siden det er midt 
oppe i meklinga nå. 
 Men det som skjedde, var 
at en enstemmig redaksjons
komite la fram noe den sa 
var et kritisk vedtak til for
slaget til ny uførepensjon. 
Deres framstilling ble ikke 
trodd av flertallet i salen, 
som altså vedtok en mer 
direkte kritikk. Det sier noe 
om at skepsisen til pensjons
reformen er like stor, om 
ikke større. 
 Jeg tror presset på for
handlerne under årets tariff
oppgjør er større enn før kon
gressen, og muligheten for å 
kjempe mot ny uførepensjon 
er en helt, helt annen.

eU-krav
– Ulike direktiver fra EU 
øker klasseskillene og under-
graver arbeidsfolks rettighe-
ter. Det gjelder for eksempel 
tjenestedirektivet, postdirekti-
vet og transportforordninga. 
Hvordan vurderer dere LO-
kongressens rolle her?
 Mona: LOkongressen 
beklaga regjeringas innfø

ring av tjenestedirektivet. 
Det synes jeg var bra. For
øvrig er jeg sikker på at der
som Postkom hadde krevd 
veto mot postdirektivet, 
ville de vunnet kongressens 
flertall. At LO nå krever ei 
offentlig utredning av EØS
avtalen, er både viktig og 
riktig. 
 Arne: Vedtaka er et gjen
nombrudd for EØSmot
standen og for muligheten 
for at veto faktisk kan bru
kes. I praksis må LO kreve 
veto mot postdirektivet når 
regjeringa har laga si utred
ning. Det åpnes for omkamp 
på tjenestedirektivet når de 
første dommene begrunna i 
direktivet kommer. Det er 
fullt mulig å få LO med på 
å kreve veto både mot EUs 
helsedirektiv og vikardirek
tiv.

rødts posisjon
– LO-kongressen har vedtatt 
bevilgninger til ulike parti-
er. Men hvilket parti vil best 
kunne spille på lag for å oppnå 
LOs mål?
 Mona: Jeg mener LO 
gjør smart i å jobbe med flere 
partier. På den måten skaper 
man seg breiest mulig støtte 
for sine krav. Derfor mener 
jeg også helt klart at det vil 
være i LOs interesse også 
om Rødt kommer inn på 
Stortinget. Da vil en ha enda 
bedre støtte for sine krav.
 Arne: På kongres
sen prøvde ledelsen å holde 
krava innafor regjeringas 
stramme rammer. Men det 
godtok ikke forsamlinga. Jeg 
tror flere og flere ser behovet 
for et parti på Stortinget som 
kan fremme fagbevegelsens 
krav og ikke være bundet til 
masta.

Arne Byrkjeflott og Mona Bjørn er listetopper for Sør-Trøndelag 
Rødt. De var begge delegater på LO-kongressen i mai. 
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Jorun Gulbrandsen

I Trondheim er det Arne 
Byrkjeflot som står på første
plass. Rødt nytt spør lederen 
for Rødt SørTrøndelag, Ronny 
Kjelsberg: – Hva er målet for 
dere i valgkampen?
 – Vi stiller oss høye mål. 
Vi skal putte Arne Byrkjeflot 
på Stortinget! Det er vanskelig 
å ta et direktemandat fra Sør
Trøndelag, så for å få til det, 
må vi nok bryte sperregrensa 
på fire prosent nasjonalt. Gjør 
vi det, kommer vi inn med 
sju representanter, og Arne vil 
være en av dem.

rødt mot Frp
Dette betyr at hver enes
te stemme i hele landet teller. 
Dersom vi klarer å heve oss 
opp til rundt tre prosent foran 
valget, vil vi kunne havne i 
samme situasjon som Venstre 
ved forrige valg, og det vil bli 
taktisk lurt å stemme Rødt for 
å hindre et Frpstyre. 
 Det kan bli jevnt mellom 
de rødgrønne og de borger
lige fram mot valget. Bryter 
vi sperregrensa, kan vi faktisk 
rykke inn på Stortinget med 

ei stor gruppe. Sjøl om vi ikke 
skulle komme dit, betyr ikke 
det at det ikke er lurt å stemme 
Rødt. I flere fylker er det for 
eksempel kortere vei til Rødts 
første direktemandat enn det 
er til SVs andre.

mange nye med
Vi vil sjølsagt også benytte 
valgkampen til å nå ut til folk, 
prate med dem og forhåpentlig
vis også verve en haug med nye 
medlemmer og aktivister. Rødt 
er et nytt parti som må bygges, 
og jeg vil i alle fall at Rødt skal 
nå mye breiere ut enn forgjen
gerne. Meningsmålinger har 
vist at opp mot 20 prosent av 
nordmenn regner seg som sosi
alister. Jeg vil ha flest mulig av 
disse i Rødt. 

Teori og praksis
– Dere har jo et rødgrønt kom-
munestyreflertall i Trondheim, 
og vi har ei rødgrønn regjering. 
Hva er det som gjør Rødt til et 
bedre alternativ for arbeidsfolk?
 – Et rødgrønt styre er nok 
et par hakk bedre enn et blå
brunt, både for arbeidsfolk og 
andre, men  vi har sett både i 
Trondheim og nasjonalt at det 
er en viss avstand mellom reto

rikken til SV og Ap som av og 
til er ganske radikal, og den 
faktiske politikken de fører.
 Her i Trondheim er jo 
anbudsutsettinga av kollek
tivtrafikken et skoleeksempel. 
Fylkesordføreren gikk høyt 
ut på banen uten tilstrekke
lig ryggdekning når han varsla 
anbud. Etter hardt press fra 
fagbevegelsen måtte Ap hel
digvis gå delvis i retrett og 
gå med på å kjøpe tilbake det 
lokale trafikkselskapet, Team 
Trafikk (tidligere Trondheim 
Trafikkselskap), og drive fyl
keskommunalt på deler av 
byen.

Blåruss overalt
I siste time snudde så TTs eiere, 
Nettbuss, og nekta å selge. Det 
pikante er jo at Nettbuss til 
sjuende og sist er eid av sta
ten. Her ser vi tydelig at det 
er den samme blårussen som 
styrer de statlig eide ASene 
under ei rødgrønn regjering, 
som under ei borgerlig, og 
de stikker kjepper i hjula for 
resultatet av lange demokra
tiske prosesser i fylket. Til slutt 
har også Trondheim kommune 
lagt hindringer i veien ved å 
nekte å leie ut bussdepotet som 
TT nå bruker, slik at det nå 
planlegges nye depoter, som 
sannsynligvis vil være atskil
lig dyrere i drift. Her har du 
altså rødgrønn svikt på tre plan 

– statlig, fylkeskommunalt og 
kommunalt. At konsekvensene 
kommer til å bli dårligere for
hold for de ansatte og/eller dår
ligere tilbud eller høyere pri
ser til passasjerene, er ikke 
vanskelig å regne ut.

Ovenfra og ned 
Dette var jo et lokalt 
eksempel, men den 
største spriken mel
lom ord og praksis 
finner vi kanskje 
i måten offentlig 
sektor drives på. 
S Vne s t l e d e r 
Lysbakken har 
nettopp gitt ut 
ei bok hvor han 
snakker varmt 
for utvida demokrati og økt 
makt til ansatte. Samtidig har 
SV nå sittet med både finans
ministeren, «fornyingsministe
ren» og to utdanningsminis
trer i flere år uten at det har 
skjedd det skapte grann. Både 
som medlem av opplærings
komiteen i SørTrøndelag og 
som ansatt ved Høgskolen i 
SørTrøndelag ser jeg at New 
Public Management fortsetter 
å snike seg inn på stadig flere 
områder med ovenfraogned
styring og detaljerte målsty
ringsregimer. Den praktiske 
politikken er den rake motset
ninga av retorikken, kan man 
si.

 
Og nå har jeg ikke en gang sagt 
et ord om pensjonsreformen ...

mot privatisering 
Folk fortjener et parti som fak
tisk sier det det mener, som 
stemmer for, står for og gjør 
det det sier, også når sterke 
krefter presser på for å fort
sette i samme retning som før. 
Folk fortjener et parti som fak
tisk vil gi mer makt til van
lige folk – på arbeidsplassen 
– i lokalsamfunnet. Et parti 
som slåss mot privatisering og 
anbud. Et parti som gjør mer 
enn bare å snakke om det. Et 
slikt parti er Rødt.

Her demonstrerer fagforeningsfolk fra 
hele landet mot kaffebaren som lig-
ger i Petter Stordalens nye Comfort-
hotell i Trondheim. Det skjedde i 
forbindelse med den store faglige  
Trondheimskonferansen i vinter.

Aksjonen var en støtte til de ansatte ved Krem 
kaffebar, som har frokostavtale med hotellet. 
De ansatte har krevd tariffavtale, men dag
lig leder har ikke villet signere. I en appell sa 

leder for LO i Trondheim, Arne Byrkjeflot, at 
hvis ikke ledelsen undertegna en tariffavtale, vil 
fagbevegelsen ikke bare boikotte dette hotellet, 
men hele Petter Stordalens Choicekjede.
 De ansatte vant. De har i dag tariffavtale.
Det er atskillige arbeidsgivere som skulle hatt 
besøk av 650 fagforeningsfolk.

Bildet: Med megafon ser vi Arne Byrkjeflot, leder for 
LO i Trondheim. Ved sida av står Synøve Bergan, leder 
for Fellesforbundets seksjon for hotell og restaurant i 
Sør-Trøndelag. Foto: Terje Visnes, Adresseavisen

Røde koster mot blå russ

Ronny Kjelsberg  (Foto: Åsmund Sunde Valseth)

Rødt er nærmest stortingsmandat i Oslo og 
Hordaland. Partiet stiller imidlertid lister i alle fylker. 
Det gjelder å se framover og komme over sperre-
grensa. 

Sterk faglig liste

Det er fem faglig tillitsvalgte 
på topp på lista til Rødt Sør-
Trøndelag:

Arne Byrkjeflot,  
leder av LO i Trondheim  
(bilde over) 
mona Bjørn,  
hovedtillitsvalgt i Trondos 
(bilde over) 
ronny Kjelsberg,  
nestleder i NTL ved Høgskolen 
i SørTrøndelag (bilde øverst) 
Ann Kristin Alseth,  
styremedlem i NTLs landsfore
ning for universitet og høgsko
ler (bilde til høyre)
Jo skårderud,  
ungdomstillitsvalgt i Skolenes 
landsforbund (bilde til høyre)

1.

2.

3.

4.

5.

Seier og tariffavtale
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Iver Aastebøl

Hun er miljøpolitisk talsper
son for Rødt og andrekandidat 
på stortingslista i Oslo. Med 
bakgrunn som agroøkolog og 
koordinator for Operasjon 
Dagsverks prosjekt om klima i 
2007 er det klart at klima står 
høyt på den politiske priorite
ringslista.
 – Allerede nå ser vi at 
klimaendingene tar tusenvis 
av liv. Dette handler om leve
vilkårene våre i framtida.

savner handling
Volder Rutle er ikke nådig i 
kritikken av klimapolitikken 
som føres.
 – Jeg er flau over politik
ken som føres på Stortinget 
nå. Det viktigste vi kan gjøre 
for klimaet, er å stanse videre 
utbygging av olje og gasssek
toren. De rødgrønne har fler
tall, og har muligheten til å 
legge om oljepolitikken. I ste
det har de gitt flere tillatelser 
til oljeboring enn noen annen 
regjering før dem. Det viser at 
de ikke tør å prioritere klima 
foran oljeinteresser.
 – Det eneste som skjer er 
at det kommer nye planer og 
utredninger. Planen om å bli 
klimanøytrale er bare tull. De 
skal jo ikke kutte i egne utslipp, 
men kjøpe seg fri med kvoter. 
Som verdens rikeste land må vi 
ta ansvar for egen forurensing. 
Hvis ikke vi gjør det, hvordan 
kan vi da kreve at andre tar 
klimaansvar, spør hun.

Omkamp på stortinget
– Hva blir Rødts viktigste miljø-
saker hvis partiet kommer inn på 
Stortinget til høsten?
 – Lofoten, Vesterålen og 
Barentshavet, lyder det kjapt.
 – Kommer vi inn til høsten, 
tar vi omkamp på vedta
ket om å åpne Goliatfeltet. 
Utslippstillatelsen er ikke gitt, 
så slaget er ikke helt over. 
I tillegg blir det uhyre vik
tig å sørge for at Lofoten og 
Vesterålen forblir oljefritt.
 Volder Rutle mener heller 
ikke det mangler andre gode 
tiltak å jobbe for. 
 – Sokkelen må elektrifi
seres, og utvinningstempo
et for petroleum må gradvis 
reduseres. Det er store utslipp 
fra veitrafikken som må kut
tes. I tillegg må vi starte byg
gingen av hurtigtog for å redu
sere flytrafikken. Også her sier 
regjeringa at det trengs mer 
utredning og flere planer. Det 
er tull! Planene finnes, og de 
kunne begynt å bygge med en 
gang, hvis de hadde viljen.

Oljefri framtid
– Kampen for et oljefritt 
Lofoten og Vesterålen er også 
spydspissen i et lengre perspek
tiv. Det handler om å bygge en 
økonomi som ikke baserer seg 
på brenning av olje og gass. 
For å få gjennomslag for dette 
må vi ha en plan for hvordan vi 
skal produsere og transportere 
uten olje og gass i framtida, og 
hvordan vi kommer dit. Dette 
blir min viktigste oppgave i 

arbeidet med miljøpolitikk for 
Rødt, forteller hun. 
 – En sånn plan krever 
kunnskap om miljøvennlig 
energibruk og hvordan utslip
pene i resten av industrien kan 
kuttes. Mye av denne kunn
skapen finnes allerede i Rødt. 
Min oppgave er å samkjøre alle 
de gode ideene, og vise at vi 
kan ha et velferdssamfunn som 
ikke er basert på brenning av 
olje og gass.

100 milliarder  
til teknologi
Et av Rødts forslag er å bruke 
100 milliarder på å utvikle nye 
former for fornybar energipro
duksjon.
 – Det brukes nå over 100 
milliarder per år på nyinves
teringer på norsk sokkel. Vi 
må bruke like mye penger på 
omleggingen vekk fra oljeøko
nomien. 
 Teknologiutviklingen 
er også nødvendig for 
å møte energibehovet 
fra fattigere land. De 
må slippe å gå veien 
om fossil energi for 
å få økt energitil
gangen sin, noe 
som er helt nød
vendig for å for en 
velferdsøkning.

Kårstø  
må renses
Gasskraftverket 
på Kårstø har 
vært i drift i 
tre måneder, 
uten rensing. 
Rødt krever 
at regjerin
ga setter i 
gang ren
sing ras
kest mulig. 
 – Når 
gasskraft

verket først er bygd og planene 
for rensing er klare, må anleg
get renses, sier Volder Rutle.
 I Soria Moriaerklæringa 
heter det at «Regjeringen vil 
sørge for at arbeidet med å 
etablere et fullskala anlegg for 
CO2fjerning på Kårstø startes, 
og bidra økonomisk til dette. 
Målet er at fjerning av CO2 skal 
skje innen 2009». Likevel er 
veien fram mot rensing fortsatt 
lang, og det kan nå tidligst bli 
aktuelt med rensing i 2012. 
 Rødt mener situasjonen er 
uholdbar, og krever at gass
kraftverket på Kårstø enten 
renses eller stenges.
 – I utgangspunktet er vi 
mot å brenne opp olje og gass
ressursene, og mener at Norge 
kunne klart seg uten gasskraft
verk hvis vi hadde satset skik
kelig på strømsparing og for
nybar energi. Men når anlegget 
er bygd og planene for rensing 
er klare, må det renses. Hvis 
det ikke skjer, må Kårstø stan
ses inntil videre for å stanse 
utslippene, sier Volder Rutle.
 – Gassco har utredet hva 
det vil koste å rense gasskraft
verket og prosessanlegget på 
Kårstø. Prisanslagene ligger 
opp mot 20 milliarder for den 
reineste løsninga. De to anleg
gene slipper årlig ut 2,5 mil
lioner tonn CO2, som tilsvarer 
utslippene fra omtrent en mil
lion biler. Å rense utslippene 
herfra vil kutte Norges totale 
utslipp med nesten fem pro
sent.
 Miljøbevegelsen jublet da 
den rødgrønne regjeringa i 
Soria Moriaerklæringa lovte 

rensing av Kårstø. Nå 
nærmer utslippe

ne fra anlegget 
seg 300 000 
tonn CO2, 
og jubelen 
har stilnet.

Miljøstryk 

– Dagens regjering er opptatt av å framstå som ei miljøregjering. Det blir imidlertid mange utredninger, men 
lite handling, sier Elin Volder Rutle, miljøpolitisk talsperson i Rødt, her sammen med Mari Eifring (leder av Rød 
Ungdom) under en demonstrasjon mot Goliat-utbygginga 8. mai.

– I dag er det ingen miljøpartier på Stortinget. Alle 
sammen mener at hensynet til oljeindustrien er 
viktigere enn hensynet til klima og sårbar natur. 
Se bare på Goliat-feltet i Barentshavet, som ble 
godkjent for bygging nå nettopp, på tross av alle 
miljøanbefalinger, sier Elin Volder Rutle.

  Elin Volder Rutle. Foto: Ingar Haug Steinholt

Goliat  
– provokasjon 
i nord 
Jens Ingvald Olsen 
stortingskandidat  
Rødt Troms 

Fredag 8. mai gjorde regje
ringen det endelige knefal
let for oljekapitalen, og ofret 
både de nasjonale og glo
bale miljøpolitiske forplik
telsene. 
 Vedtaket er også et stort 
svik mot alle tidligere lovna
der om sysselsettingseffek
ter for befolkninga i nord. 
 Regjeringens klarsignal 
til ENI og Statoil om utbyg
ging av oljefeltet Goliat 
illustrerer at konklusjone
ne fra den nylig avholdte 
klimakonferansen i Tromsø 
om den omfattende og raske 
issmeltinga i Arktis ikke har 
noen som helst betydning. 
Likeså dokumenterer ved
taket at alt snakk om nord
områdepolitikk i realiteten 
dreier seg om å legge alt 
til rette for at petroleums
kapitalen raskest mulig skal 
hente opp de ikkefornybare 
ressursene i nord. 

Fra skanse til skanse 
Goliatvedtaket viser også 
hvordan fagbevegelsen og 
fylkespolitikerne er drevet 
fra skanse til skanse, men 
likevel til slutt aksepterer 
fullt gjennomslag for ENI 
og Statoils krav om maksi
mal profitt. For to år siden 
var det fullstendig utenkelig 
at LO, Fellesforbundet, Ap i 
Finnmark, Helga Pedersen 
osv. skulle akseptere utbyg
gingsplaner for Goliat slik 
de nå foreligger. 
 Det uttrykkelige kravet 
om ilandføring for å aksep
tere Goliatutbygging er nå 
helt borte.
 Kraftforsyninga på 
Goliat under utbygging, og i 
stor grad under drift, vil skje 
med sterkt CO2forurensen
de gassturbiner. Kraftlinje 
fra Balsfjord til Hammerfest 
for tilstrekkelig landkraft 
vil koste minst fem milliar
der kroner. Hvem skal beta
le den, ENI og Statoil eller 
befolkninga? Gjett hvem.
 Goliat ligger i et av de 
mest værharde områdene på 
norsk territorium, og alle vet 
at en lokal oljevernbered
skap i kommunene Måsøy, 
Hasvik og Nordkapp vil 
bli symbolsk. En eventuell 
oljekatastrofe kommer 
neppe til å skje i blankstil
la! Goliatutbygging blir en 
svært alvorlig trussel mot 
de evigvarende fiskeriene i 
Finnmark.
 Rødt krever at Stortinget 
stanser regjeringens Goliat
vedtak.
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I mai møtte Beret 
Werner, tidligere leder 
for Oslo RV, i retten 
tiltalt for å ha sjika-
nert direktøren for 
Utlendingsnemda (UNE), 
Terje Sjeggestad. 
Werner hadde sommeren 2007 
sendt Sjeggestad tekstmeldinger 
hver dag, fordi han sendte flykt
ninger tilbake til Afghanistan. 
Direktøren anmeldte henne for 
«ved skremmende eller plag
som opptreden eller annen 
hensynsløs atferd å ha krenket 
en annens fred».  Men han fikk 
ikke medhold av retten.

Tekstmeldinger
I retten sa Beret Werner blant 
annet dette:
 «Denne saken handler om at 
jeg på vegne av Støttenettverket 
for afghanske flyktninger sendte 
tekstmeldinger til direktøren i 
Utlendingsnemda i forbindelse 
med en politisk aksjon for to år 
siden. 
 Jeg var hele tiden åpen om 
aksjonsformen og fortalte til 
flere medier at jeg sendte tekst
meldinger til direktøren etter 
deportasjonen av 20 afghanere. 
Jeg må innrømme at jeg ble 
veldig overrasket da jeg ble 
anmeldt for å ha sendt meldin
gene. 
 Et eksempel på ei melding:
 «Du har nok en av 
Norges tøffeste jobber. 
Jeg misunner deg ikke 
det ansvaret du bærer 
hver dag. «Jeg gjorde 
bare jobben min,» er et 

kjent utsagn. Brukt av 
mange for å rettferdig
gjøre sine handlinger. 
Men historien viser at 
de vi husker som store, 
er de som tør å si nei. 
Som forhindrer at gru
somheter skjer mot men
nesker. Selv om det er 
jobben deres. Minner deg 
på at jeg holder deg 
ansvarlig hvis noe skjer 
med våre venner i Kabul. 
Beret.»

personlig ansvar
Jeg er født og oppvokst 
i Tyskland, og jeg er sterkt 
preget av en tankegang om at 
man alltid skal stille spørsmål, 
«Hinterfragen», og ikke være 
en medløper, «Mittläufer».  
Argumentet «det var bare job
ben min, jeg fulgte bare ordre» 
er ingen unnskyldning. Man 
har et personlig ansvar, selv 
om man nettopp gjorde jobben 
sin og fulgte ordre.
 I 1931 sa journalist og forfat
ter Kurt Tucholski: «Soldaten 
sind Mörder» – «Soldater er 
mordere» i en artikkel om slag
markene under den første ver
denskrig. Dette sitatet blir 
fortsatt brukt mye. For meg 
betyr det at selv om det er job
ben din, så blir du ikke fritatt 
for det moralske ansvaret som 
konsekvensen av handlingen 
fører til. 
 Nå er ikke Sjeggestad sol
dat, og jeg vil heller ikke påstå 
at han er en morder. Men når 
han er direktør for et organ 
som bestemmer over livet til 
mennesker i en svært sårbar 

situasjon, så har han et 
enormt personlig ansvar. 
Dette ansvaret ble forster
ket ved at han inntok en 
svært sentral rolle i denne 
konkrete utsendelsen. 
 Jeg mener at det det 
er enhver borgers plikt 
i et demokrati å si fra 
når menneskerettigheter 
brytes. Særlig på grunn 
av min tyske bakgrunn, 
og min partitilhørighet 
til Rødt, mener jeg dette. 
For meg er det en politisk 
handling å appellere til 
maktpersoners personlige 
ansvar og samvittighet.»

rettens  
uttalelser
Retten sier blant annet at 
offentlig tjenestemann må 
tåle misfornøyde ytringer 
uten at dette skal føre til 
straffereaksjoner. Retten 
sider videre at Sjeggestad 
holdt en relativt høy og 
personlig medieprofil, og 
at han ikke faller inn i 
kategorien «sårbar person» 
som har krav på beskyttelse. 
Videre at Beret Werner brukte 
Sjeggestads offentlige mobilte
lefon, at nummeret var tilgjen
gelig på UNEs internettsider 
og i pressemeldinger, og at hun 
sendte meldingene fra sin egen 
mobiltelefon.

Aktverdig hensikt
Til slutt sier retten:
 «Sist men ikke minst tar 
retten hensyn til at samtlige 
av meldingene tross alt hadde 
en saklig tilknytning, nem

lig utsendelsen av en gruppe 
afghanske borgere fra landet 
og at Werner i utsendelsen av 
meldingene hadde aktverdig 
hensikt, nemlig en overbevis
ning om hva som ville være til 
det beste for afghanernes ve og 
vel. 
 Saken skiller seg fra en 
rekke tidligere saker hvor gjer
ningsmannens hensikt kun kan 
ses å være hevn og ondskap, 
som det er liten grunn til å 
beskytte. Dette sammenholdt 
med at meldingene ikke hadde 

et direkte truende innhold. 
 Når samtlige av Werners 
meldinger hadde saklig for
ankring, sammenholdt med at 
saken også var politisk kon
troversiell, tilsier Grunnloven 
§ 100 om vern av ytringsfrihe
ten at det skal mer til før saks
forholdet rammes av bestem
melser om straff.»

Hele dommen finnes på rødts 
nettsted.

Retten sier: – Det er lov å bry seg

Jorun Gulbrandsen

Bilde 1
Skolegård. Friminutt. Barn løper, hop
per tau, klatrer i vegg, kaster ball. To 
tolvåringer leiker med en fotball. Den 
ene jenta lar ballen gå fra fot til kne til 
fot til kne til hode til fot til hode til kne 
... den gjør alt hun vil. Hun har sparka 
fotball i flere år. Den andre jenta kan 
nesten det samme. Hode – fot – kne – 
fot – kne – hode. De utfordrer hveran
dre, ser alt, ler alvorlig. Kameratslig. 
 Den ene har skaut på hodet. Den 
andre har langt skjørt over olabuk

sa. Og jåleskaut med lyseblå blonder. 
Veldig pent på somalisk brun hud. 
Skaut er slikt som viser at jenter er 
undertrykt, har jeg lest. Hva skal jeg 
mene? De har hijab, men gjør gutte
ting? Hva skal jeg overse? Skautet eller 
handlinga? Hva har forrang? Praksis 
eller innpakning? Er jenta et under
trykt offer eller ei sterk fotballjente? 
Hva tror dere hun sjøl mener om det? 

Bilde 2
Det er 8. mars. Vi som går foran i 
demonstrasjonen roper kraftfullt: «Rett 
til arbeid, med og uten hijab! Rett til 
arbeid, med og uten hijab!»

 Det småregner, trist vær, lite folk 
i gatene. En liten flokk kommer mot 
oss, langs ei bygning, ved et hjørne, tre 
voksne damer pluss to unge ungjenter. 
Alle har skaut. Vi blir inspirert og tar i: 
«Rett til arbeid, med og uten hijab!» 
 Den yngste av jentene stopper brått, 
snur seg delvis vekk, går tre–fire nølen
de skritt tilbake, mens hun krøker seg 
litt sammen og løfter armene mot hodet 
– alt i én rask bevegelse. Så flykter hun 
ikke. I stedet skynder hun seg inn i de 
voksnes lille flokk. 

Bilde 3
Det dukka opp i hodet mitt der og da: 
Berlin 1938. Jøder på fortauet. Går fra 
skolen. Tysk naziungdom demonstre
rer midt i gata med truslene og ropa 
sine. Den unge jenta med hijab, som 
tvang kroppen sin til å ikke løpe rundt 
hushjørnet, hva hørte hun? Hørte hun 
«Rett til arbeid, med og uten hijab»? Eller 
hørte hun bare «hijab» og tok det for 
gitt at vi demonstrerte mot sånne som 
henne? Hva så hun? Det må ha vært 
noe stygt.
 Hva vil hetsen mot muslimer og 
islam, unnskyld, «den offentlige debat
ten», gjøre med sjela og livet til jentene 
i skolegården? 

Tre bilder ...

Beret Werner i retten sammen med sin advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet.

FN: – Israel ødela 
bevisst våre bygninger
I perioden 27. desember til 17. januar 
ble 14 000 hjem i Gaza ødelagt, pluss 
219 fabrikker og 240 skoler. 1300 
palestinere ble drept. Nesten ingen 
hus er bygd opp igjen, fordi Israel har 
bestemt at bygningsmaterialer ikke 
skal inn i Gaza. 
 En FNrapport om ødeleggelsen 
av flere FNbygninger i Gaza under 
krigen i vinter, konkluderer med at 
Israel bevisst angrep bygningene, og 
det med forbudte våpen som hvitt 
fosfor, som blant annet ødela huma
nitære lagre i bygningene. 
 FN vil kreve erstatning fra Israel, 
men okkupantstaten avviser rappor
ten som «tendensiøs» og klager på at 
den ikke tar opp Hamas’ raketter 
mot Israel.
 En annen granskning – av den 
israelske hæren – konkluderte slik: 
Hæren har ikke skada sivile med 
vilje, og den har opptrådt i samsvar 
med folkeretten.
 Hvem var granskerne her? Jo, 
den israelske hæren.
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Ingeborg Steinholt

– I år har vi snekra sammen et 
spennende og variert politisk 
program, men det blir ikke 
bare politikk. I tillegg kan jeg 
friste med konserter, kultu
relle verksteder, flørting, sol, 
sommer og sosialisme, fortel
ler Ingrid.
 Mellom 28. juli og 2. 
august går leiren av stabelen på 
Utøya utafor Hønefoss. Utøya 
er Norges fineste leirøy, til 
tross for at den er eid av AUF, 

mener Ingrid. – Med stranda 
Bolsjevika, Kjærlighetsstien og 
en fantastisk utendørs konsert
scene ligger alt til rette for en 
vellykka leir. Nå er det bare å 
vente på de gode værmeldin
gene, smiler hun. 

Olje og  
Gatas parlament
Med seg til Utøya får Ingrid 
ikke bare over 200 ungdom
mer. Hun får også med seg 
Erling Borgen som skal snak
ke om Afghanistan, Elin 
Volder Rutle og Marie Sneve 
Martinussen som skal snak
ke om hvorfor oljeboring i 
Lofoten og Vesterålen er en 
dårlig idé og band som My 
Little Pony, Hank&Mari og 
Gatas Parlament. 
 – Det kulturelle program
met er bedre enn på mange år, 
mener en lite beskjeden leir
sjef. 
 – Utenom to konsertdager 
med venstresidas beste band  
skal vi også ha bokbad med 
forfatteren bak Mengele Zoo, 
Gert Nygårdshaug, og bokbad 
med feministiske forfattere 

som Gerd Brantenberg og Ida 
Sofie Jackson. 

Valgkamp 
Til høsten er det valgkamp, 
og sommerleirsjefen mener 
sommerleiren er den beste 
oppladninga til valgkampsir
kuset: 
 – Med kurs i tale og debat
teknikk, innledninger om de 
viktigste sakene til valget, og 
ikke minst giring sammen med 
hundrevis av andre radikale 

ungommer i ei hel uke, gir 
dette deg den beste åpninga på 
valgkampen du kan tenke deg, 
sier Ingrid Amundsen. 
 Det lover altså godt, og om 
to og en halv måned settes sir
kuset igang.
 – Det er allerede over hund
re påmeldte, og vi håper på 
minst hundre til. Meld derfor 
på deg sjøl, meld på ungene, 
hunden eller barnebarna dine, 
og dersom du blir deltaker 
nummer 150 får du et gavekort 

i Rød Ungdoms nettbutikk til 
en verdi av 500 spenn, frister 
sommerleirsjefen til slutt.

Vil du ha mer informasjon 
om sommerleiren, eller vil 
du melde deg på? Gå inn på  
www.sosialisme.no/sommerleir 
eller ring Rød Ungdomkonto
ret på 22 98 90 70.

Sol, sommer og sosialisme

Stian Nicolajsen

Erling Borgen er blant annet kjent 
for å ha avslørt at norske Kværner 
drev vedlikehold på det amerikan
ske terrorfengslet på Guantanamo. 
Borgen har snakket med mange 
av advokatene til innsatte i fengs
let og andre menneskerettighets
aktivister, og mener at forholdene 
på fengsler i Afghanistan er minst 
like ille.
 – Okkupasjonsmaktene driver 
verre tortur i fengsler som Bagram 
i Afghanistan enn det ble gjort 
på Guantanamo, sier Borgen. Han 
mener at Norge også har et ansvar 
for dette. 
 – Dersom man leser rapporter 
fra Afghanistan, vet man at dette 
foregår. Norske politikere er enten 
stille samtykkende eller fryktelig 
uvitende.
 Borgen vil fortelle ungdomme
ne på sommerleir at Norge er en del 
av USAs imperialisme som bryter 
menneskerettigheter og folkeret

ten. Han mener vi nå må få vite 
sannheten om hva norske soldater 
har vært med på i Afghanistan. I 
en eksamensoppgave på Forsvarets 
høyskole står det at norske spe
sialsoldater har vært med på å ta 
over 100 fanger, som er sendt til 
Guantanamo.

politikerne må tørre  
å bruke K-ordet
I Norge har mye av den offent
lige debatten dreid seg om hvor i 
Afghanistan norske soldater skal 
operere, men Borgen vil trek
ke styrkene helt ut. – Norge må 
hente soldatene hjem, sier Borgen. 
– Norge er en del av en krig der 
uskyldige sivile blir bombet og det 
blir begått omfattende brudd på 
menneskerettighetene. 
 Krigen i Afghanistan har blitt 
kalt «engasjement», «oppdrag» og 
«tilstedeværelse» fra politikerne på 
Løvebakken. Borgen mener dette 
er en tåkelegging av hva Norge 
faktisk er med på. – Det er ingen 

politikere som tør å bruke Kordet, 
sier Borgen. – Det er en skam at 
det ikke finnes en eneste stemme 
mot krigen på Stortinget i dag. 
Meningsmålinger har vist at fler
tallet av nordmenn er imot krigen 
,og det er et enormt sprik mellom 
folk og politikere i denne saken, 
sier Borgen

Gleder seg til sommerleir
– Jeg gleder meg vanvittig til å 
komme på sommerleir. Jeg har 
vært der før, og Rød Ungdom en 
skikkelig fin gjeng.

21 år gamle Ingrid Amundsen kommer fra 
Lillehammer. Hun er lærerstudent og sentral-
styremedlem i Rød Ungdom, men viktigst av alt er 
hun sjef for årets store happening: Rød Ungdoms 
sommerleir 2009! 

– Norge er medansvarlig for 
torturfengsler i Afghanistan
– Det foregår verre tortur i fengslene i Afghanistan enn på Guantanamo, påstår 
Erling Borgen. Filmskaperen og journalisten er en av hovedinnlederne på Rød 
Ungdoms sommerleir.

Ingrid Amundsen
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Raudt trengst på Stortinget!
Gi ei gåve til Raudt sin valkamp!

Raudt skal inn på Stortinget 
i 2009, og Raudt skal over 
sperregrensa. Dette er eit 
dristig mål, og for å få til 
det trengst di hjelp, både 
som aktivist og økonomisk 
støttespelar! 
 Til no er det samla inn over 
150 000 kroner. Med di hjelp 
når me 300 000 før sommaren. 

Halvparten av dei innsamla 
pengane går tilbake til fylket 
der dei vart samla inn.
 Sett di gåve inn på konto  
7878 05 75416 og merk 
innbetalinga  
«valkamp».

	 	 	

FRA TOPPEN  
AV ET TRE

Det finnes reservater for elefanter hvor 
de kan hvile ut når de ikke er til nytte 
lenger. Vi i toppen ser for oss et slikt 
sted, hvor de som tusler bak gjerdene 
kan føle seg trygge. Ikke for slitne ele
fanter, men for sprengte mellomledere 
og nedbrente rektorer. Der kan de, i 
skjermede omgivelser, gjenfinne en 
viss livskvalitet. På hemmelig adresse 
og med null presse.
 Når ansatte i offentlig sektor dag
lig kjenner strupetaket i jobben, gjett 
hvordan lederne har det. De som ledet 
seg selv lukt i fortapelsen ved å aksle 
lederåket og ta ansvar. Vanlige folk, 
som får en merkelig impuls og blir 
leder. Lite makt & mye ansvar er et 
tilbud du ikke kan si nei til. Slite ræva 
av deg mens medarbeiderundersøkel
ser konkluderer med at medarbeider
ne ikke føler seg «sett i tilstrekkelig 
grad». Ikke så rart, du ser knapt nok 
land. Og kravene hagler. Over deg 
har du de som er mye, mye større, og 
under deg har du de som er mange, 
mange flere. Økonomien setter ledere 
i offentlig sektor i en permanent pro
laptisk skvis mellom hensynet til fag 
og kvalitet, økonomi og virkelighet. 
Svovelrykende kommunestyrer vedtar 
søvnløshet og gresshoppesvermer og 
administrasjonen gnager på den ene 
bakfoten din.
 En leder kan defineres som en tul
ling, som for dårlig økonomisk kom
pensasjon blir dengt med sammenrul
lede budsjett av sine ledere så langt 
opp som du kan se. Og da har vi ikke 
nevnt tilsynsmyndighetene som kri
tiserer på det grusomste akkurat det 
samme som administrasjonen var så 
glade for ... Leder, krysspress er ditt 
navn! 
 Kravene til en god leder har endret 
seg fundamentalt i nyere tid. Organi
sasjonskonsulentene holder fram idea
let. Nå er det transformasjonsledelse og 
relasjonsledelse og vildusittelittpå
fangetledelse? Elin Ørjasæter hevder 
at vi forventer at sjefen skal være mor, 
venn og motivator. Vi i toppen av et 
tre tenker at dette umettelige behovet 
for å bli sett umulig kan dekkes av en 
leder som skal lede stadig større enhe
ter i et stadig større tempo. Kanskje 
må voksne medarbeidere tenke at hvis 
det er lagt til rette for at de får gjort 
det de skal og de blir snakket normalt 
til, så får det være greit. Trenger du 
kontinuerlig feedback og yr begeist
ring, er sjansen stor for at det egentlig 
er en hund du trenger.
    
    skogul

Raude faner
Øyvind Bremer Karlsen

Raude faner blafrar i blåsten.
Sterke armar held vona vår fast,
trassar motstand, trassar farar, frosten,
sterke vindar i kvervlande kast.

Klare mål gir kraft til å kunna
tòla nederlag, førebels stopp,
så attende; men fram i same stunda.
Siger ventar, vi gir aldri opp.

Raude faner hevjast mot himmelen,
bakom skyene: Himmelen blå.
Folkemengder, vi finn veg i vrimmelen,
bakom fanene samlast vi små.

Fagert samfunn finst i det fjerne:
Vi marsjerer med taktfaste skritt.
Aust på himmelen skin ei raud stjerne,
syner vegen mot samfunnet fritt.

Raude faner vaiar i vinden,
sterke tankar gir framgang for oss.
Praksis, teori, framgang mot fienden:
Sterke røynsler gir styrke – vi slåst,
sterke røynsler gir styrke – vi slåst!

Visa er laga til den tyske folkemelodien  
Hohe Tannen.

Gorneti modellsjukehus. Foto: Helselag til Nepal

I skrivende stund meldes det at mikrokraft
verket nå er i gang og at Gorneti modellsjuke
hus  har strøm. I seksten måneder har Helselag 
til Nepal, i samarbeid med Tromsø mine
skadesenter, samla inn penger til kraftver
ket. Utenriksdepartementet har bevilga 250 000 
kroner, og fagforeninger, humanistiske organi
sasjoner, enkeltpersoner og bedrifter har støtta 
med over 250 000. – Tusen takk til alle som har 
bidratt, sier Ella Hosar, leder for Helselaget. 
Hun og sju andre nordmenn drar til Nepal til 
sommeren, sammen med ti svensker. Der vil de 
diskutere videre humanitær støtte til den demo
kratiske revolusjonen.
 I Nepal har maoistene, som er det største 
partiet med 40 prosent av stemmene i parlamen
tet, trukket seg fra regjeringa etter at hærsjefen 
nekta å følge ordre gitt av forsvarsministeren. 
De krever at militæret skal være underlagt de 
folkevalgte organene, noe som er grunnleggen
de for ethvert demokrati. Den politiske kampen 
skjerpes, og den parlamentariske situasjonen er 
fastlåst. Det går mot turbulente tider i Nepal.

Lys på Gorneti  
modellsjukehus!

Kom på 
sommerleir!

7.–12. juli arrangerer Rødt 
sommerleir på Strandheim på 
Nærsnes. Det er et flott natur
område med hytter, leikeom
råder og badeplass. Det blir 
pionerleir for barn i skolealder 
og barnehage for de små.

 Velkommen til politiske 
verksteder, diskusjoner, lære
rike innledninger, sosialt sam
vær og mye hygge. 
 For priser og praktiske 
opplysninger, ring 22 98 90 50 
eller skriv til raudt@raudt.no. 


