
Avisa til Rødt nr. 6–2007  

STEM RØDT – STEM RØD VALGALLIANSE!

Brøyt  
taushetsplikt

Ellen Rudnes spør: – Jeg er folke-
valgt, hvorfor spør dere meg ikke 
da om lojaliteten til folk? 

Les mer på side 3

Forsvar 
allmenningen

Einar Jetne sier: – Storkapitalen er 
ute etter å ta fisken. Sjarkflåten står 
i veien.

Les mer på side 4–5

Skatteopprør

Erling Folkvord sier: – Vi trenger 
et skatteopprør. Vanlige folk beta-
ler for mye.

Les mer på side 6

LA DEM BLI!

FLYKTA FRA AFGHANISTAN

På valgdagen mandag 10. september:  
Ta stemmeseddelen til Rød 
Valgallianse, dersom du vil stemme 
rødt. Du kommer ikke til å finne noen 
valgliste for partiet Rødt. 

Grunnen er denne: Rødt ble stifta av Rød 
Valgallianse (RV) og  AKP i mars 2007.  RV 
har de rettighetene som skal til for å stille til 
valg. Og RV går jo videre i Rødt. Men navnet 
Rødt måtte ha vært registrert som partinavn 
i 2006 for å kunne benyttes på valglister ved 
valget i år. Derfor må partiet Rødt stille til 
valg med RVs navn ved dette kommune- og 
fylkesvalget.

Altså: Vil du stemme rødt, vil du stemme 
partiet Rødt, vil du stemme på dem du kjen-
ner som RV-representanter – ta stemmesed-
delen til Rød Valgallianse. Stem rødt – stem 
RV! 

Stem rødt – stem RV!

Asylmarsjen: 45 afghanske flyktninger gikk fra Trondheim 19. mai og kom til Oslo 16. juni. De har fulgt den 
gamle Pilegrimsleden. De har gått for å møte nordmenn og for å fortelle om sin situasjon. De ber om å få bli 
i Norge til det er trygt å leve i Afghanistan, og om å få norskopplæring og arbeidstillatelse mens de er her.

Les mer på side 2 Foto: Eskil Hadland, Støttenettverket for afghanske flyktninger
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LEDER
Torstein Dahle

Støtt de afghanske 
flyktningene!
Når jeg skriver dette, snakker stats-
sekretær Libe Rieber-Mohn i NRK. 
Hun forteller at det er trygt å returnere 
asylsøkere til Afghanistan. Hun fortel-

ler at før hver tvangsretur blir det nøye 
undersøkt for hver enkelt asylsøker at 
han vil komme til et trygt og planmessig 
opplegg i Kabul. 
 Hun lyver. Hennes innslag er slutt, 
og nå kommer Dagsnytt. Der er det 
først om en norsk offiser som er såret i 
et angrep i Meymaneh. Deretter om en 
buss som er sprengt i lufta midt i Kabul. 
Minst 35 er drept og kanskje 50 skadd.  
 Regjeringens asylpolitikk er tuftet på 
løgner. I Kabul blir det stadig mer kao-
tisk. Alle vet at krigen bare blir mer og 
mer intens. Det er ikke trygt noe sted.
 Opp mot regjeringens løgner står de 

afghanske asylsøkernes verdige og sterke 
budskap. Hvilken skjærende kontrast!
 Asylsøkernes marsj fra Trondheim 
til Oslo har appellert til det beste i 
det norske folk. De har møtt engasjer-
te mennesker: Lærere, rektorer, skole-
elever, menigheter og prester, fagfore-
ningsfolk og mange andre. Stor sympati 
og vilje til å stille opp. Oslo-bispen Ole 
Chr. Kvarme viste stort engasjement for 
kravet om at ingen må sendes tilbake til 
krig. 
 Et enstemmig storting står bak 
beslutningen om at Norge skal delta 
i krig og okkupasjon i Afghanistan. 

Mens afghanerne har slått leir utenfor 
Stortinget, vedtar Stortinget å bruke 3,7 
milliarder kroner for å kjøpe fire trans-
portfly til bruk i Afghanistan. Kjøpet er 
en hastebeslutning. I Stortingets høring 
begrunnet «forsvars»-minister Strøm-
Erichsen dette med at «sikkerhetssitua-
sjonen i Afghanistan har endret seg vel-
dig det siste året». 
 Men for asylsøkerne er det altså sik-
kert å vende tilbake. Norges fremste 
politiske ledere lyver. Hvilken skam!
 Ikke send asylsøkerne tilbake til kri-
gen! Hent soldatene våre hjem! 

Mari gjekk saman med dei afghanske flyktningane frå Hamar til 
Tangen, då det var ei veke igjen av marsjen deira. Etterpå skreiv 
ho dette vandrarbrevet.

Mari Fjeldstad

I går gjekk eg tre mil, frå Hamar til 
Tangen i Hedmark. Eg gjekk saman 
med rundt 45 afghanarar, som har gått 
i tre veker sidan dei starta i Trondheim 
19. mai. Når ein går saman langs Mjøsa, 
på ein skogsveg eller langs bugnande 
åkrar, er det lett å snakke saman. 
 Eg har fortalt om mine tankar rundt 
at eg snart skal gifte meg, og eg har 
høyrt om draumane dei har, og om pla-
nane deira for framtida. 
 Ein ung mann eg snakka med, for-
talde at han vil jobbe hardt i byggebran-
sjen i nokre år for å lære, lage eit nett-
verk og spare pengar, før han startar sitt 
eige firma. 
 Ein fortalde meg kva for fag han 
trong, og kor fort han kunne ta dei, slik 
at han kunne bli dataingeniør. 
 Ein tredje draumde om eit husvære 
på Torshov med kone og fire–fem barn. 
Men, la han til med eit smil, her i Noreg 
er det heldigvis sånn at mann og kone 
avgjer ting saman, så barnetalet må eg 
vel vente med til eg har funne meg ei 
kone.
 Heilt vanlege draumar frå heilt van-
lege unge menn. Men alle har eit stort 
viss. Viss eg ikkje er sendt attende til 
Afghanistan, vil eg gjerne kome i bryl-
laupet ditt. Viss eg får opphaldsløyve, 
kan eg kome inn på skulen. Viss eg får 
arbeidsløyve, seier sjefen min at eg kan 
begynne å jobbe att på dagen.
 Situasjonen i Afghanistan er ustabil 
og farleg. I fjor vart 4000 menneske 
drepne, av dei 1000 sivile. Det er ingen 
tvil om at det er livsfarleg å opphalde 
seg i landet, men likevel er 150 asylsø-
kjarar sendt attende berre det siste året. 

Dei som er igjen, lever i frykt for å verte 
henta på skulen, i heimen eller på jobb. 
 Men gjennom asylmarsjen har dei 
møtt eit anna Noreg enn det styres-
maktene representerer. På vandringa 
si langs pilgrimsleia har dei møtt støt-
te frå fire biskopar, Nansenskulen på 
Lillehammer, mange lokalbutikkar og 
kyrkjelydar – og tallause enkeltperso-
nar som har opna hagane sine for ein 
pust i bakken, vannkranene sine for 
drikke og avkjøling og hjarta sine for 
asylsøkjarane si bøn om å leve eit trygt 
liv i eit land utan krig.
 Talsmannen for  Afghan Refugee 
Committee, Zahir Athari, formulerte 
bøna slik til Opp, ei lokalavis i Oppland: 
«Vi er født og oppvokst i krig. (...) Vårt 
ønske er ikke å få bli værende i Norge, 
men å få bli til det er trygt å reise til-
bake til hjemlandet vårt.» Han ønskjer 
at afghanarane som ikkje har fått opp-
haldsløyve, får bli i Noreg i tre år, at dei 
får lære norsk, og at dei får kunnskap 
om demokratibygging, menneskerettar 
og kvinnefrigjering, som dei kan ta med 
seg heim når Afghanistan blir eit trygt 
land.
 Er det mykje forlangt å ville leve eit 
liv i fred? Å ville ha høve til å jobbe, 
å studere og å stifte familie? Eg synst 
ikkje det. Dei tre mila eg gjekk saman 
med dei afghanske asylsøkjarane i går, 
lærte meg mykje om håp, om sam-
hald og om å halde motet oppe under 
vanskelege tilhøve. Og etter tre veker 
med lange dagsetappar, overnatting på  
tynne liggjeunderlag og vannblemmer 
som sprakk, hadde dei overskot til å 
spørje: Går det bra med deg? Skal eg 
bere sekken din litt?

Heilt vanlege 
draumar ...

Flyktningene er invitert 
til å bo på Lillehammer

Til   
arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen 

utenriksminister Jonas Gahr Støre 
kunnskapsminister Øystein Djupedal 

Lillehammer har hatt besøk av 45 afghanere på vandring fra Trondheim til Oslo. 
De har fortalt oss om sine liv. Det har gjort sterkt inntrykk på oss. De har for-
skjellig status som asylsøkere eller avviste asylsøkere. Vi som underskriver dette 
har ikke noen felles holdning til hva som skal skje når det gjelder hjemsendelse 
eller opphold i Norge. Vårt engasjement handler om to ting: 
• At disse skal få en mer human situasjon mens de er i Norge, som bygger disse 
menneskene opp i stedet for å bryte dem ned. 
• At de kan få opplæring som er nyttig for dem og som de forhåpentlig kan 
bruke i sitt hjemland. 
 Vi er også opptatt av at Norge med vårt omfattende engasjement i Afghanistan 
skal kunne se på disse menneskene som en ressurs i et arbeid for fred, demokrati 
og utvikling. Vi vet at dette er en vanskelig sak for myndighetene med mange 
kryssende hensyn. Vår forespørsel dreier seg ikke om at regler og lover skal 
endres, men om man kan vurdere et forsøks- og pilotprosjekt, som så kan evalu-
eres. Vi skriver dette brevet nå, fordi vi ønsker å bidra til at denne pilegrimsmar-
sjen til Oslo ikke eskalerer i en konflikt som gjør løsninger vanskeligere. 
 Vi som underskriver dette: Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommu-
ne, Høgskolen i Lillehammer og Nansenskolen sier oss villig til å samarbeide for 
å gjennomføre et undervisningsopplegg for afghanske asylsøkere. Nansenskolen 
med Nansen Dialog og Norsk Fredssenter har lang erfaring med kurs for flykt-
ninger og folk som lever i krigsområder, blant annet fra Afghanistan. Det har 
handlet om å dyktiggjøre dem til demokratisk utviklings- og fredsarbeid i deres 
hjemland. 
 Høgskolen har faglig kompetanse innenfor en rekke nyttige felt. Sammen med 
lokale myndigheter, støttende lokalsamfunn og flere organisasjoner med kapasitet 
for betydelig frivillig innsats, mener vi at vi kan skape en unik utdanningssitua-
sjon. Det kan bli en modell som kan brukes overfor asylsøkere fra land i en krigs-
situasjon og eventuelt for andre grupper. 
  En gjennomføring av prosjektet forutsetter en egen bevilgning. Dersom myn-
dighetene finner dette interessant, vil vi umiddelbart sette i gang arbeidet og lage 
et konkret forslag. 

Hilsen 
Audun Tron, fylkesordfører Oppland fylke 

Synnøve Brenden Klemetrud, ordfører Lillehammer kommune 
Gudmund Moren, rektor Høgskolen i Lillehammer 

Dag Hareide, rektor Nansenskolen 
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Jorun Gulbrandsen

– Jeg har ikke forandra synspunkt, jeg 
opplever at det er partiet mitt som har 
forandra seg. Etter at det kom i posi-
sjon og ble tredje størst ved forrige valg, 
ble det veldig «ansvarlig». Jeg sitter i 
bystyret og ble valgt inn på SVs liste 
i 2003. Vi har ikke fått lov til å lage 
et underskuddsbudsjett, fordi det ikke 
er «ansvarlig» nok. Det var ikke noe å 
debattere engang. Men kommunen har 
mange millioner kroner i  fond. Det kan 
være veldig ansvarlig å bruke noen av 
pengene til å investere og forebygge i 
dag, for å spare i morgen. 

reprimande
– Du har nylig fått reprimande av kul-
turstyret?
 – Ja. Mot min stemme. Ha-ha. 
Vedtaket er slik: «Kulturstyret er skuf-
fet over at Ellen Rudnes ikke hadde 
større tiltro til sine kolleger i kultursty-
ret, og større respekt for sin rolle som 
arbeidsgiver.»
 Jeg ville ikke holde en viktig sak 
skjult for folk i Kristiansand. Man kan 
spørre seg om hva som var verst – å 
unndra saken fra offentligheten i første 
omgang, eller å lekke den til mediene. 
Jeg står ennå for det jeg har gjort. 

svømmehall
– Hva gjaldt saken?
 – Svømmehall. For to år sia vedtok 
bystyret at Kristiansand trengte en ny 
svømmehall. Det er et aktivt svøm-
memiljø og en stupeklubb her, og det 
lå i diskusjonen at vi trengte stupetårn 
og et 50 meters basseng for å kunne 

romme både mosjons- og konkurranse-
svømmere. 100 millioner kroner ble 
satt av. Kulturstyret var bl.a. på befa-
ring i Danmark og kom fram med 
ideen om et velværesenter samlokalisert 
med svømmehallen. Kommunen lette 
så etter private aktører den kunne sam-
arbeide med for å kunne realisere dette. 
Et badeland skulle også vurderes. Et 
kommunalt AS stod for dette. 

privatisering
AS-et la så fram et forslag for kultur-
styret. Her var alt blitt privat. Det gikk 
ut på at det skulle åpnes for et svøm-
mebasseng på bare 25 meter, og at det 

skulle være privat eid. 
Kommunen skulle få en 
leiekontrakt i 40 år. Det 
skulle antakelig ikke bli 
noe stupetårn. Det skulle 
lages en idrettshall ved 
siden av, også privat eid.  
AS-et mente at forslaget 
ikke skulle opp i bystyret. 
Bare kommunalutval-
get skulle avgjøre saken. 
Det har sju medlemmer 
og behandler saker som 
handler om næringsinte-
resser. AS-et sa: «Vi tar 
ikke utgangspunkt i det 
ønskelige (det offentliges 
behov) men det mulige 
(de privates ønsker).» 
 Jeg så på papire-
ne: «Unntatt offentlig-
het,» stod det. Jeg ringte 
Halvor Fjermeros, som 
står på førsteplass på 
lista til kommunevalget, 
og gav beskjed om at jeg 
kom til å gå til mediene. 
Jeg visste at dette stod vi 
for.  – Flott! sa han. Sett 
i gang.
 Samme dag gikk jeg 
ut og fortalte om det jeg 

oppfatta som en totalt udemokratisk 
behandlingsmåte. De ansattes repre-
sentanter var også blitt holdt helt uten-
for. De arbeider i den svømmehallen vi 
har, de visste ingenting om at de skulle 
få en ny arbeidsgiver, noe de opplevde 
som et brudd på arbeidsmiljøloven.

Lojalitet
Politikerne i kulturstyret sa: Hvor er 
lojaliteten din til andre politikere og til 
administrasjonen? Mitt spørsmål tilba-
ke var: – Jeg er folkevalgt, hvorfor spør 
dere meg ikke om lojaliteten til folk? 
 Andre mennesker var begeistra. Jeg 
ble stoppa av folk på gata, av folk fra 
alle leire. Det var veldig gøy. Vi fikk 
innmeldinger i Rødt. På neste kultur-
styremøte kom det mange. Barn hadde 
med plakater hvor det stod: Bygg stort 
nok! De ville ha et 50 meters basseng. 
Flere sa: – Noen vil bygge en svøm-
mehall og tjene mange penger på den. 
Vi vil ha svømmehall, men ikke denne 

svømmehallen. Vi vil ikke ha privatise-
ring.
 Så ble saka 100 prosent offentlig. 
Fagforeningene kunne lese alt. Det 
førte til to tvistesaker. 

Bedre resultater
– Hva tror du skjer nå?
 – Jeg tror politikerne ikke vil ta 
belastninga med å bygge et basseng 
på bare 25 meter, så resultatet blir nok 
femti. Politikerne burde snart forstå at 
det lønner seg å eie noe du tenker å leie 
til all framtid. 
 Jeg håper også at det betyr at poli-
tikerne og administrasjonen vil bryte 
med trenden å delegere mer og mer 
makt til offentlige AS. Et aksjeselskap  
har først og fremst 
økonomiske inter-
esser å tenke på, 
ikke samfunnsinte-
resser. Her fikk vi 
et skrekkeksempel 
på hvor galt en slik 
delegering egentlig 
er. 
 Jeg håper også at  kommunen skjøn-
ner at de ikke kan holde ting hemmelig. 
Saka skal til bystyret, og ikke bare til 
kommunalutvalget. Ordføreren sa på 
siste bystyremøte at alt nå er lagt brakk 
en stund, fordi fagforeningene har reist 
tvistesaker, det er forhandlinger mel-
lom dem og kommunen. 
 Jeg vil ta opp i kulturstyret at vi skal 
utrede alternativer til den privatiserin-
ga som ble foreslått. 

Hjelpe
– Hva jobber du som?
 – Jeg ville bli bistandsarbeider. Tok 
utviklingsstudier og 2. avdeling jus. Så 
fant jeg ut at verden ikke trengte meg 
på akkurat den måten. Jeg tok sosio-
nomutdanning og hadde praksisen min 
i England. Den første jobben min fikk 
jeg i Kristiansand, der jeg jobba for å 
hjelpe flyktninger og bostedsløse og 
bistå folk til å komme i jobb igjen. Nå 
hjelper jeg voksne med tilrettelagt fag-
brevundervisning. 

Behov for et alternativ
– Var det ikke morsomt å være med i den 
store gruppa til SV?
 – De er sju i kommunestyret nå. 
Jo, jeg har hatt og har et godt sam-
arbeid med SV-erne. Det er ikke noe 
galt med dem. Bestevennene mine er i 

SV fortsatt. Vi har samme mål. Så det 
var ikke lett å gå ut av partiet. Men jeg 
opplever at de har valgt feil strategi. SV 
ble veldig konforme. Partiet valgte å 
ta alt av verv, sitte i alle komiteer. Det 
ble møter 4–5 dager i uka. En drukner 
i sakspapirer, en får ikke tid til annet 
enn å file på kommaer. Det ble umulig å 
komme med alternativer, det er ikke tid 
og plass. Den fella skal ikke Rødt gå i. 
Vi trenger et uredd, kreativt og nyska-
pende parti på venstresida her i byen 
– ja i Norge! 
 – Hvorfor er det ikke flere kvinner i 
kommunestyrene?
 – Fordi de vil være dyktige før de 
begynner. Men etter tre møter er du 
inne i systemet.  Det er oppskrytt hvor 

vanskelig det er i et 
bystyre. Uansett, 
en har jo ei grup-
pe å samarbeide 
med. Jeg ble kasta 
inn i det og klarte 
å være utvalgsle-
der av et demokra-
tiutvalg. Det het 

«Dialog med innbyggerne» og er viktig 
i Kristiansand kommune. 

Ta kontakt! 
– Jeg må ha handlinger som samsva-
rer mer livssynet mitt. Ellers blir det 
avmakt, og en får bare lyst til å slutte.
 – Men nå skal du ikke slutte?
 – Nei, jeg liker å bygge parti. Vi 
har et Rødt-kontor midt i byen. Vi er 
en hyggelig flokk med Rødt-medlem-
mer. Nå snakker vi om å begynne med 
faste kulturkvelder, åpne for alle. Vi vil 
ha flere medlemmer, så kristiansandere 
som leser dette: Ta kontakt med oss! 

Ellen Rudnes i Kristiansand meldte seg inn i Rødt i vår, etter 21 år 
som medlem i SV. Hun har vært heltidsansatt fylkessekretær for 
SV og har sittet i bystyret for partiet. Rødt nytt spør: – Hvorfor har 
du gått til Rødt? Har du forandra meningene dine?

Rødt KRistiansand
Tollbodgata 33 
http://kristiansand-roedt.
blogspot.com/
kristiansand.rodt@gmail.com

Rød listetopp 
1) Halvor Fjermeros
2) Ellen Rudnes
3) Reidar Strisland
4) Eva Mostika

– Jeg er folkevalgt, 
hvorfor spør dere meg ikke om lojaliteten til folk?

Jeg håper også at det betyr at 
politikerne og administrasjonen 
vil bryte med trenden å 
delegere mer og mer makt til 
offentlige AS. 

Ellen Rudnes Foto: Rødt nytt 

Rødt Kristiansand ved Kristoffer Liland, Reidar Strisland, Ellen Rudnes og Halvor Fjermeros 
Foto: Rødt nytt



Rødt nytt – nr. 6/2007 juni� retten til fiSken

Jorun Gulbrandsen

Einar Jetne: Storkapitalen er ute etter å 
ta fisken. Sjarkflåten, som er kystbefolk-
ningas fiskebåter, står i veien. Ledelsen i 
Arbeiderpartiet stiller seg som vanlig på 
storkapitalens side. For Røkkes interes-
ser, mot sjarkfisker Hansens interesser. 
Det er konsekvens i deres ja til EU. Nå 
har de også SVs og SPs stortingsgrupper 
med seg. Og NHO. 

strategi
– Øker fiskens betydning som rikdom og 
makt?
 – Det er svært mye penger i norsk 
fiske. Norge var verdens nest stør-
ste eksportør av sjø-
mat i 2005, etter 
Kina, målt i penger. 
Norge eksporterte 
sjømat for 32 milli-
arder kroner i 2005. 
Norge er den 10. 
største fiskerinasjo-
nen målt i volum. 
Det beregnes at Norge kan eksportere 
marin ekspertise og produkter i 2025 
for 120 milliarder kroner. Planer leg-
ges for dette. Fiskekapital kan måle seg 
med oljekapital, men er mindre. Til 
gjengjeld er fisken en fornybar ressurs, 
noe olja ikke er. 
 Befolkninga i verden øker. Ikke alle 
har jord å dyrke eller arbeid å få. Antall 
fiskere øker. Fisk blir viktigere som 
mat. Norsk territorialfarvann innehol-
der en av de største fiskeressursene i 
verden. Det er et enormt stort volum 
av sild, lodde, torsk og mange flere 
arter. Til sammenlikning er torsken 
nesten utrydda utafor Newfoundland og 
Canada. 

mer høyre enn Høyre
– Skulle ikke regjeringa avprivatisere fis-
ket?
 – Høyres fiskeriminister Svein 
Ludvigsen starta privatiseringa av fis-
keriallmenningen i 2003. AP dreiv 

valgkamp i Nord-Norge mot det. Da 
AP-SV-Sp-regjeringa kom i 2005, 
var det mange som trodde på Soria 
Moria-erklæringa, som bl.a. sa: 
«Verdiskapningen av våre nasjonale fis-
keressurser skal i størst mulig grad 
komme kystsamfunn som er avhengig 
av fiskeriene, til gode. Kystnært fiske 
og økt markedstilbud på fersk fisk er en 
viktig del av denne strategien.» Helga 
Pedersen, den nye fiskeriministeren, sa 
hun ville avvikle privat eiendomsrett til 
fisken som svømmer i havet. Alle skulle 
kunne fiske. En skulle ikke være nødt 
til å kjøpe både kvote og båt, bare båt.
 I stedet har regjeringa vedtatt eien-
domsrett til nye kvoter i 20 år. Allerede 

tildelte kvoter behol-
des og kan omsettes i 
25 år. 
 – Hva skjer 
etter 20 år?
 – Når alle må 
betale kvoter, og det 
går 20–25 år, er kvo-
tene i praksis livsva-

rige. Det blir normaliteten. Hvis det 
blir snakk om at kvotene skal opphøre 
en gang, vil alle si at nei, jeg har en 
kostbar båt, jeg har et stort lån på den, 
jeg fikk lånet fordi jeg hadde en fiske-
rettighet, båten er mer verdt på grunn 
av den. De vil kreve å beholde kvotene. 
Regjeringa vil si de er evigvarende. 

Kannibalisme
– Hva betyr ordet strukturering? 
 – Det er et dekknavn. Strukturutvalg,  
strukturmelding og strukturved-
tak. Det betyr kondemnering. Kon-
demneringsordninger har eksistert. 
Offentlige og politisk vedtatte ordnin-
ger. Nå er det markedet som skal hånd-
tere dette, noe som betyr at de med 
flest penger bestemmer. Stortinget har 
nå vedtatt at en båteier kan kjøpe en 
annen båt og denne båtens kvote. Slik 
blir det en båt mindre. Den som kjøpte, 
kan fortsette å kjøpe. Med båten følger 
fiskekvote (fiskerett). Når det gjelder 

Forsker Ottar Brox:

Kan vi unngå katastrofen? 
 Dersom stortingsflertallet ikke stopper den pri-
vatiseringsprosessen som begynte med båtkvotesys-
temet i 1990, og som ble nesten fullført av statsråd 
Ludvigsen i 2004, er det ikke vanskelig å se hvordan 
torskefiskeriene i nordnorske farvann vil foregå noen 
år fram i tida, for eksempel i 2030:
 1. Det meste av fisken høstes av store ferskfisk-
trålere.
 2. De eies av globale, vertikalt integrerte mat-
kjeder.
 3. Mannskapene er som i handelsflåten rekruttert 
fra fattige land.
 4. Ikke bare sjarkflåten, men de fleste kystfartøy-
er under 100 fot, er ute av fisket.
 5. Fangstene leveres stort sett i havner på konti-
nentet.
 6. Ingen arbeidskrevende foredling foregår i 
Norge.
 7. Konklusjon: Folk i Nord-Norge vil ha lite igjen 
for å bo i det området i verden som er rikest på res-
surser i forhold til folketallet.
 (Fra en kronikk i avisa Vesterålen 21. april 2007)

Norges kystfiskarlag:

Norges kystfiskarlag er skuffet over regjeringens 
strukturmelding. Dette er et løftebrudd. Den rød-
grønne regjeringen lovet en ny fiskeripolitikk både 
gjennom valgkamp og Soria Moria-erklæringen. 
Dagens strukturmelding er en videreføring og utvi-
delse av Ludvigsens feilgrep. Denne regjeringen har 
langt på vei mistet sin troverdighet i fiskeripolitikken 
ved å gå lenger i privatiseringen av våre fiskeressur-
ser.
 Norges kystfiskarlag er svært bekymret for kon-
sekvensene av forslagene i strukturmeldingen. Dette 
åpner for oppkjøp fra storkapital, og vi risikerer en 
kystflåte hvor eierkonsentrasjonene blir sentralisert 
og havner på få hender. Det er katastrofalt at den flåte-
gruppen som er ryggraden i fiskerinæringen langs 
kysten, skal måtte kjøpe fisken, før de har rett til å 
fiske den.
 Norges kystfiskarlag mener varigheten på struk-
turkvotene er for lang. Dette vil føre til at rettighe-
tene blir interessante som rene investeringsobjekter. 
Det gir en prisøkning som kommer til å umuliggjøre 
nyrekruttering og nyetableringer i næringen for van-
lige kystfiskere. 

Forsvar kystfolkets rett til å fiske!
5. juni i år vedtok Stortinget å privatisere enda mer av fiskeriall-
menningen. Sjarkfiskeflåten risikerer å bli halvert. – Rødt vil ta ini-
tiativ til å diskutere videre med alle som er motstandere av ved-
taket som er gjort på Stortinget. Målet er at vedtaket gjøres om,  
sier Einar Jetne, fylkestingsrepresentant for RV/Rødt i Nordland.

sametingpresident Aili Keskitalo: 

Kjøp og salg av kvoter for 
fiskeflåten mellom 11 og 15 
meter kan medføre en dra-
matisk reduksjon, i verste 
fall en halvering, av denne 
flåtegruppa. 
 Regjeringa burde over-
ført kvoteandeler fra hav-
flåten til kyst- og fjordfis-
kerne. 

 Regjeringa hadde nå anledning til å tilbakeføre 
ressursene til befolkninga langs kysten. Istedenfor 
valgte regjeringa å legge kystbefolkningas livsgrunn-
lag ut for salg til høytsbydende. Det er en trist dag.

Einar Jetne på besøk i hovedstaden, der fisketjuvene bor Foto: Rødt nytt

Det er svært mye penger 
i norsk fiske. Norge var 
verdens nest største 
eksportør av sjømat i 2005, 
etter Kina, målt i penger.

Regjeringa hadde nå anledning 
til å tilbakeføre ressursene 
til befolkninga langs kysten. 
Istedenfor valgte regjeringa å legge 
kystbefolkningas livsgrunnlag ut for 
salg til høystbydende.

Dette er sagt om strukturmeldinga
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kystflåten, går regjeringa lenger enn 
Ludvigsen, for nå skal også båter mel-
lom 11 og 15 meter innlemmes i sys-
temet med kjøp og salg av rettigheter. 
Det at en fisker må kjøpe kvote for å få 
fiske, viser at det er innført privat eien-
domsrett til svømmende fisk i havet. 

ikke for mange båter
– Er det for mange båter?
 – Regjeringa sier i «strukturmel-
dinga» at det er for mange båter. Det 
er etter deres utsagn grunnen til den 
såkalte «struktureringa». Men det er 
ikke riktig. Når det gjelder båtene på 
mellom 11 og 15 meter, som er de som 
rammes nå, så klarte ikke denne far-
tøygruppa å fiske opp det den hadde lov 
til. 
 I 2006 var det 50 000 tonn torsk, 
hyse og sei som ikke ble fiska opp av 
denne flåtegruppa.

regulering
 – Men det trengs vel reguleringer?
 – Det har i mange tiår vært en res-
sursforvaltning. Myndighetene har satt 
et tak på hvor mye for eksempel torsk 
som kan fiskes, og også til dels bestemt 
når fisket kan star-
te og når det skal 
slutte. Fiskeren 
stilte med båt. Det 
nye kvotesystemet 
dreier seg om at 
fiskerne må betale 
for å få fiske, før de begynner å fiske, 
det vil si kjøpe kvoter. Her er privatise-
ringa av fiskeriallmenningen.

Lokalsamfunn rammes
– Hvor avhengig er lokalsamfunnene av 
sjarkflåten?
 – I 2005 var det registrert 7700 fis-
kefartøyer i Norge. Av disse var 6900, 
eller nesten 90 prosent, under 15 meter. 
Disse sysselsatte over halvparten av 
alle registrerte fiskere. Båtstørrelsen er 
også den vanlige innafor samisk fiskeri. 
Sjarkene er effektive. De bringer fisken 
i land til små bygdesamfunn, til et lite 

mottaksanlegg. Sjarkflåten er grunnla-
get for økonomien i små lokalsamfunn 
ved kysten. Det gjelder viderebehand-
ling, oppdrag til småverksteder, notbø-
terier, egnebuer og mye mer. 
 Kanskje så mye som 80–90 pro-
sent av alle lokalsamfunn langs kys-
ten er avhengig av sjarkflåten. Hvor 
mange båter vil forsvinne? Halvparten? 
Dette gjelder fra Østfold til Grense 
Jakobselv. 

Vanskelig for ungdom
– Hva betyr kvotene for rekrutteringa?
 – Kvotene som skal selges og kjøpes, 
vil bli dyrere. Befolkninga i mindre fis-
kevær og da særlig ungdom vil ikke ha 
stor nok kapital til å være med og overta 
de båtene og kvotene som eldre folk vil 
selge. Gamle blir værende til pensjons-
alderen. 50 prosent av yrkesfiskerne er 
over 50 år gamle. 

miljøvennlig sjarkfiske
– Sjarkflåten kan levere mat som 
ikke er frakta langt, «kortreist mat». 
Fisken er fersk og har god kvalitet. 
Energiforbruket (drivstoffet) per kilo 
fisk er mye lavere i sjarkfisket enn for den 

havgående tråler-
flåten.

Gjeld
– De nye struk-
turkvotene må bli 
kjøpt og betalt, og 

etter som kondemneringa går sin gang, 
blir strukturkvoter et stadig knappere 
gode som må få en stadig høyere pris. 
Kvoteverdien er i dag like høy som 
selve verdien på fartøyet. Gjelda til 
eierne vil øke. Bankene blir glade. Det 
er et poeng. Sjarkene er ofte gjeldfrie. 
Bankene tjener ikke mye på dem.

Folkeeiendom
– Hva er en allmenningsrett?
 – Alles, det vil si ingens eiendom. 
Naturen skal ikke være enkeltes eien-
dom. Ikke kapitalvare i et marked. 
Sammenlikn fisken med fossekraf-

ta. Også den er en fornybar ressurs. 
Samfunnet brukte fossekrafta som 
folkeeiendom til å bygge industri og 
spre elektrisitet til folk. Krafta skulle 
komme alle til gode. Fisken som svøm-
mer i havet er også en allemannsrett. 
Retten skal brukes til hele samfunnets 
beste.

rV/rødt sine krav
– Hva må gjøres?
 – RV/Rødt mener: 
 • Opphev stortingsvedtaket fra 5. 

juni 2007.
 • Ingen ressurser skal være varer. 

Alt skal kunne styres av folk sjøl i 
organisert fellesskap. 

 • Det trengs en ressursforvaltning 
som tar vare på fiskebestanden 
og fastsetter kvoter, slik som til-
latte uttak per år. I samarbeid med 
andre nasjoner, fordi fisken van-
drer. 

 • Gi fisketillatelse til grupper av far-
tøy. 

 • Kutt ned på kvoten til torsketrål, 
la fartøy under 15 meter fiske fritt. 
Demp presset på bestanden ved 
å regulere ned trål. Den tar store 
fangster, men tar smått og stort og 
leverer dårligere kvalitet. 

 • Trålfiske burde vært avvikla. Torsk 

er en bunnfisk. Med trål langs 
bunnen ødelegges korallrev, der 
småfisk, bunndyr og skalldyr bor. 
Det ødelegger mye av det miljøet 
som småfisk trenger for å starte 
livet.

 • La fisken komme mot land og gyte. 

Brei front
– Hvor brei er motstanden mot stortings-
vedtaket?
 – Fronten er brei og har mange 
aktive. Jeg kan nevne Sametinget og 
ulike samiske organisasjoner, Norges 
kystfiskarlag, Fiskekjøpernes foren-
ing, Folkets rett til fiskeriallmennin-
gen, Naturvernforbundet, Attac, WWF 
Norge, samt fylkeslag i Arbeiderpartiet, 
SP og SV.
 Regjeringa har nå lagt seg ut med 
kystbefolkninga, Sametinget, samiske 
organisasjoner og naturvernforeninger. 
Regjeringa har en formidabel motstan-
der. Jeg har snakka med mange alle-
rede. De tar ikke stortingsvedtaket som 
et endelig nederlag, men som et lite, 
tapt slag. Kampen kommer til å fort-
sette for allmenningsretten til fisken i 
havet og for at vi skal ha en kystflåte.

Forsvar kystfolkets rett til å fiske!

Fisken skal ikke være enkeltes 
eiendom. Ikke kapitalvare i et 
marked.

I 2005 var det registrert 7700 fiskefartøyer i Norge. Av disse var 6900, eller nesten 90 %, 
under 15 meter. De sysselsatte over halvparten av alle registrerte fiskere. Bildet viser en 
sjark på 9,44 meter. Foto: Frode Bygdnes

Fagforbundet Industri Energi, 
medlemmer, tillitsvalgte, bed-
riftsledere, andre forbund og 
ordførere fra industrikommuner 
over hele landet mobiliserte til 
kraftmarkering utafor Stortinget 
13. juni.

 – Vi krever handling og slutt på alt 
tåkeprat. Tusenvis av arbeidsplasser og 
flere lokalsamfunn er i fare, dersom 
ikke noe blir gjort, sa lederen i Industri 
Energi, Leif Sande. 
 – Industrien trenger konkurranse-
dyktige kraftkontrakter framover. Vi 
krever ikke subsidier, men Statkraft 
bør heller ikke opptre som en børs-

spekulant. En viss del av porteføljen til 
Statkraft må gå til å gi kraft til indus-
trien. Framtida til titusener av industri-
arbeidsplasser avhenger av tilgangen på 
langsiktig kraft til forutsigbare priser, 
sier han.
 Hovedtillitsvalgt ved Hydro i 
Høyanger, Billy Fredagsvik, krevde 
billig kraft til industrien. – Regjeringa 

har lovet å skaffe oss et energikraft-
regime, men har ikke levert det de 
lovet. Vi føler at regjeringa har ført 
en veldig dårlig industripolitikk. Vi 
må bruke mikroskop for å se forskjel-
len mellom Bondevik-regjeringa og den 
nye rød-grønne regeringa, når det gjel-
der industripolitikk, sa han. 

Fire kampvillige kvinner i kraftdemonstrasjon 
Foto: Rødt nytt – Foto til venstre: Einar RysjedalKraft til industrien!
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Johan petter andresen

– Hvor mye av en vanlig lønnsinntekt går 
til skatt, avgifter og egenandeler?
 – En hjelpepleier som tjener rundt 
280 000 kroner, vil betale 21,7 prosent 
i skatt og trygdeavgift, viss fradrag for 
renter og liknende er 40 000 kroner. 
En arbeider som tjener 350 000, betaler 
23,8 prosent, viss fradragene er 50 000. 
Skatteprosenten øker litt viss fradra-
gene er lavere, og reduseres om de er 
høyere.
 På toppen av inntektsskatten kom-
mer jo moms, som er på 25 prosent på 
det meste. 
 Prosentsatsen er den samme uan-
sett om du lever på sosialhjelp, job-
ber i butikk eller er mangemillionær. 
Men vi må også ta med egenandeler. I 
Oslo koster to timer hjemmehjelp i uka 
17 460 kroner i egenandel i året, uansett 
om årsinntekta  er 255 000 kroner eller 
2,5 millioner.

de rike betaler minst
– Hvor mye av inntekten til de ti prosent 
rikeste i Norge går til skatter, avgifter og 
egenandeler?
 – Det finnes 
ingen statistikk 
som gir svar på 
dette. Det vi deri-
mot kan si noe om, 
er skatten som de 
aller rikeste beta-
ler. En undersøkelse som Statistisk sen-
tralbyrå gjorde for Stavanger Aftenblad, 
viste at skatten i gjennomsnitt utgjorde 
8,8 prosent av inntekta for de som tjen-
te over 7,5 millioner kroner i 2002. 
 – Hvorfor betaler de rike mindre i 
skatter og avgifter enn vanlige dødelige?
 – Hovedgrunnen er at inntekt fra 
andres arbeid er skattelagt mye mil-
dere enn lønnsinntekt fra eget arbeid. 
De rikeste i Norge har det aller meste 
av sin inntekt fra andres arbeid. Kjell 
Inge Røkkes inntekt er skapt av arbei-
derne i mer enn 200 ulike aksjeselskap. 
Med dagens rød-grønne skattesystem 
kan Røkke ta ut 26,9 millioner i årlig 
utbytte, skattefritt. 

skatt og velferdsstat
– Men kan vi senke skatter og avgifter for 
vanlige folk og samtidig styrke velferds-

staten?
 – Ja. Dette handler om at både tje-
nesteytinga og pensjonene må finansie-
res av verdiskapinga i landet til enhver 
tid. Før den nyliberale omdanninga av 
norsk økonomi var egenandelene på et 
ubetydelig nivå i forhold til i dag. Det 
samme var for øvrig statens inntekter 
fra oljesektoren. Samtidig som staten 
har blitt atskillig rikere, har skattene 
blitt lessa over på vanlige lønnstakere. 
Og de som trenger velferdstjenestene, 
må betale stadig mer i egenandeler.
 – Til høsten er det kommune- og fyl-
kestingsvalg. De siste 15 åra har kom-
munenes andel av den totale økonomien 
sunket. Hvorfor det, og hvorfor skulle det 
være et problem?
 – Mange politikere har påstått at 
kommunene este ut og var i ferd med å 
spise opp verdiskapinga i landet. Men 
faktum er altså at kommunenes andel av 
totaløkonomien (BNP) i de fem første 
åra etter 2000 var 2 prosent lavere enn 
de første fem åra av nittitallet.
 – Hvordan kan man øke det offentliges 
andel av økonomien uten å øke skatter og 
avgifter for vanlige folk?

 – Det offent-
lige består av både 
staten, kommu-
nene og fylkene. 
Ei sosialt rettfer-
dig omlegging 
av skattesyste-
met behøver ikke 

nødvendigvis øke det offentliges samla 
andel av økonomien. Men en mye større 
del av statens inntekter må brukes for 
å imøtekomme folkets behov for tje-
nesteyting, i stedet for å bli investert i 
aksjer på utenlandske børser, slik regje-
ringa gjør med pensjonsfondet. Mange 
veit ikke at den norske statens kapi-
taleksport aldri har vært større enn i 
2006, Kristin Halvorsens første år som 
finansminister.

enighet fra Frp til sV
– Hva synes du er de viktigste sakene å 
fremme nå i forbindelse med kommune- og 
fylkesvalget, når det gjelder skatt?
 – Vi må virkelig reise motstan-
den mot de kommunale særskattene og 
egenandelsordningene. Vi må splitte 
den tverrpolitiske enigheten om høye 
egenandeler som går fra FrP til SV. I 

Oslo har de for 
eksempel stemt 
sammen for en 
hjemmehjelps-
skatt på 17 460 
i året for en 
husstand med 
årsinntekt på 
255 000. I til-
legg må vi reise 
en opinion for en 
kraftig økning 
av kommune-
nes inntekter. 
Verdiene skapes 
i kommunene 
av innbyggerne. 
Statens ran av 
kommunene må 
begrenses.
 Det er nå 
en tverrpoli-
tisk enighet fra 
SV til FrP om 
at økte tjenester 
til innbyggerne 
skal finansieres 
gjennom økte 
egenandeler på 
brukerne. Dette 
veit ikke folk, 
men det står 
svart på hvitt. 
Ei tverrpolitisk 
arbeidsgruppe i 
Kommunenes sentralforbund konklu-
derte slik, like etter valget i 2005: 
 «Mulighetene for økte inntekter er 
størst innenfor pleie og omsorgssek-
toren. Det er også i denne sektoren 
hvor samfunnet vil stå ovenfor de stør-
ste økonomiske utfordringene i årene 
fremover. Andelen eldre vil øke og de 
vil kreve større kvalitet og variasjon i 
tilbudet av tjenestene enn dagens eldre.
 Finansieringen av disse fremtidi-
ge økte tjenestene må enten komme 
som økte inntekter 
eller redusert aktivi-
tet på andre områder. 
Gebyrinntektene kan 
øke som følge av at 
brukerne må betale 
mer for dagens omsorgstjenester eller 
ved at brukerne betaler for tjenester 
som i dag ikke er gebyrbelagt.»

skatteopprør!
– Hvordan skal vi få endra skattepolitik-
ken til det bedre?
 – Vi kan starte med å diskutere  
skattepolitikken i fagforeninga og på 
jobben. Bare en fagforeningsopinion for 
en ny skattepolitikk, kan tvinge fram en 
endring. APs skattepolitikk fra 1992 og 
til i dag har skapt en styrtrik overklas-
se. Alle ser det. Dette har lagt grunnla-
get for at så mange slutter opp om FrP. 
De ser at AP har vendt arbeiderklassen 
ryggen. Dette ble også SV med på, da 
de godtok det meste av skattereformen i 

2004. Folk ser at arbeiderklassen ikke 
har noen talspersoner på Stortinget. 
Ingen av stortingspartiene legger fram 
sannheten om skattepolitikken. Derfor 
er det også lett for FrP å bløffe seg til 
oppslutning. 
 Rødt bør bli partiet som målbærer 
et folkelig opprør mot de høye skattene 
og egenandelene. Jeg tror ikke det fin-
nes noen snarvei utenom en diskusjons-
bevegelse i fagforeningene. I kampen 
for et system der vi betaler skatt etter 

økonomisk evne, bør 
vi særskilt forene oss 
med Fagforbundet og 
de kommunalt ansatte. 
Det er ingen motset-
ning mellom et slikt 

skatteopprør og forsvar av velferdssta-
ten.

Nyttig bok
– Du har skrevet en bok der mye handler 
om den økonomiske politikken som føres i 
Norge. Har du fått noen tilbakemeldinger 
på boka?
 – Jeg får tilbakemeldinger fra folk 
om at de kjenner igjen sin egen situa-
sjon. Boka er laga for de mange som 
hver dag er ute i kampen om det daglige 
brød. Jeg tror også at det vanlige med-
lem av Rødt vil ha god bruk for den i 
valgkampen. 

– Vi trenger et skatteopprør
Det er ikke sant at vi må velge mellom velferdsstat eller høy skatt 
på vanlige inntekter, sier Erling Folkvord. Han er aktuell med ny 
bok og står på førsteplass på lista til RV i Oslo ved høstens valg. 

Før den nyliberale omdanninga 
av norsk økonomi var 
egenandelene på et ubetydelig 
nivå i forhold til i dag. 

Det er ingen motsetning 
mellom velferdsstat og 
skatteopprør!

Erling Folkvord Foto: Ane Bysheim 

OpERasjOn 
hEILOmvEnDIng!
av Erling Folkvord 
 
Ei oppsummering av  
de første «rødgrønne» åra

Pris 100 kroner
Utgiver: Tidsskriftet Rødt!
Bestill fra Rødt, roedt@roedt.no, tlf 22 98 90 50

Urent farvann!
Erling Folkvord kom sist høst ut med ei bok om 
det som skjer når en av landets største skipsredere, 
toppledelsen i et fagforbund og statens kontrollører 
slutter å opptre uavhengig av hverandre. 
 Resultat: Urent farvann! 
Bestill boka på roedt@roedt.no.
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Fra tirsdag 31. juli til søn-
dag 5. august er det igjen 
klart for årets vakreste, og 
ikke minst rødeste, eventyr. 
Da samles over 300 ung-
dommer på Utøya for en hel 
uke sommer, sol og sosia-
lisme. Årets hovedtema er 
valgkamp, som seg hør og 
bør, og på programmet fin-
ner du alt fra løsninga på 
FrP-koden til debattverk-
sted.
 Men det blir også veldig 
mye annet også; om oljebo-
ring, gratis skolebøker og 
hvorfor du skal få laste din 
egen musikk over på din 
egen Ipod. Det skal handle 
om veien videre for ven-
stresida, men ikke minst om 
hvordan vi skal hamle opp 
med høyresida.
 Og hvis du tror det bare 
blir politikk på leiren kan 
du puste letta ut. Drømt om 
å bli hiphoper? Hatt lyst til å bli radiotryne? Drømt 
om å gi Dagfinn Høybråten en trøkk? Aksjonistene 
som har stormet to Krf-landsmøter på rad, viser deg 

hvordan. Enten du vil bli aksjonssnekrer, karikatur-
tegner, filmstjerne, fotograf, grafittigud eller ganske 
enkelt folketaler kan drømmen gå i oppfyllelse denne 

sommeren med det kultu-
relle programmet på Rød 
Ungdoms sommerleir.
 Hvis du ikke har 
tenkt å bruke kvelden til 
romantiske turer på kjær-
lighetsstien, blir det film-
visning, kveldsdebatter, 
bokbad, gitarspill, natt-
bad og masse hyggelige 
mennesker. Selvfølgelig 
blir det leiravis med slad-
der og snadder, egen leir-
radio og konserter med 
venstresidas beste band!
 Hele herligheten 
koster 950 kroner for deg 
som går på ungdomssko-
len, og 1150 kroner for 
deg som går på videre-
gående eller eldre (1249 
og 1449 dersom du beta-
ler direkte på leir). Det 
er billig det – for en hel 
uke med mat, program, 
konserter, overnatting og 

ikke minst dekket reise. Skriv datoen opp i kalende-
ren allerede nå, og meld deg på i dag!

Kom på Rød Ungdoms sommerleir

Mette og Marit i forberedelseskomiteen. Snart velter 300 røde ungdommer inn på Utøya.

Appendix med plate
Den fremadstormende revolusjonære rapgruppa Appendix ga ut EP-en Idoler Med 
Paroler i mai. Plata har seks spor, er produsert av H-Pak og inneholder en gjeste-
opptreden av rapringreven Jester.
 Appendix er stigende stjerner i det norske hiphopmiljøet og kan skryte på seg 
at de nylig har varmet opp for bandet Samvirkelaget.
 Du får tak i plata ved å gå i platebutikken, og har ikke den lokale butikken 
skiva inne, så er det bare å mase for å få dem til å ta den inn. Den er distribuert av 
MUDI/Musikkoperatørene. Løp og kjøp!
 Plata kan også bestilles her: http://www.platekompaniet.no/cdproduct.
asp?id=CFCD006. Eller kjøpes for nedlastning her: http://www.musikkonline.no/
shop/displayAlbum.asp?id=32756
 Følg med på www.myspace.com/apndx og www.crunkfunk.com for konsertinfo og 
oppdateringer.

Ja til kjønnsnøytral ekteskapslov
Raud Ungdom stør framlegget til regjeringa om ei felles ekteskapslov for likekjøn-
na og ulikekjønna par, som har vorte sendt ut på høyring den 16. mai i år.
 Framlegget inneber mellom anna at likekjønna ektepar kan verte adoptiv-
foreldre, at lesbiske får høve til medisinsk hjelp til å verte gravid, og at båe mødrer 
automatisk vert dei juridiske foreldre etter medisinsk hjelp til å verte gravid.
 Raud Ungdom meiner at slike endringar i det norske lovverket vil vere med på 
å jamstelle lesbiske, homofile og bifile med heterofile. Me tykkjer ikkje at seksuell 
legning gjer ein uegna til å vere omsorgsperson.
 Me vonar at framlegget får stønad på Stortinget. Det norske lovverket skal 
ikkje diskriminere og medverke til undertrykking av menneske grunna homofil 
legning.
 (Fråsegn frå landsstyremøte i Raud Ungdom 16.–17. juni 2007.)

Forsvar palestinernes enhet!
Norge har deltatt i USA og Vesten sitt skitne spill for å svekke den lovlig 
valgte palestinske Haniye-regjeringa. Gjennom å stoppe bistanden til de 
palestinske selvstyremyndighetene og isteden sette penger direkte inn på 
kontoen til PLO, har Norge bidratt til den ustabile situasjonen som er i 
Palestina nå.
 Vi må nå anstrenge oss for å opprettholde enheten blant palestinerne 
og avvise forsøkene på splittelse fra USA og Israel si side. Det innebærer 
at Norge må opprettholde støtten til den lovlig valgte palestinske regje-
ringa og oppfordre president Abbas til å ta i mot invitten fra statsminister 
Haniyeh om at Hamas og Fatah fortsatt må stå sammen i regjering.
 Den situasjonen som nå er oppstått ved at Abbas har satt den pales-
tinske grunnloven til side gjennom et presidentdekret, er svært farlig og 
skadelig. Det spiller kortene rett i hendene på USA og Israel, som varmt 
støtter opp om splittelsen. Det vil trappe opp de innbyrdes konfliktene 
palestinerne i mellom og gjør det mulig for Israel å ta dem en for en. Vi 
er nå på vei inn i en situasjon hvor Israel kan gå militært inn i Gaza, mens 
Vestbredden vil bli enda mer underlagt Israel.
 Vi beklager derfor sterkt at den norske regjeringa nå ser ut til å støtte 
fullt og helt opp om USA og Israels plan – og oppfordrer den til å tenke 
seg om en gang til.
 (Pressemelding fra Rødt. Foto: Berit Mortensen)



SOMMERLEIRER

 27. juni – 1. juli
Rødt – www.roedt.no

 28. juni – 1. juli 
Ungdom mot EU – www.umeu.no

 11.–15. juli
Norsk målungdom – 
www.nynorsk.no/nmu

 16.–22. juli  
Jafnaðr; Nordic Queer Youth 
Festival – www.jafnadhr.no

 23.–27. juli
Natur og ungdom – www.nu.no

 31. juli – 5. august
Rød Ungdom – www.sosialisme.no

 (9.–)10. september
Valg til kommunestyrer, fylkesting 
og bydelsutvalg  – www.valg.no

 22.–23. september
Kvinner på tvers –  
home.no.net/kptvers/
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Til minne om Tron Øgrim

24. juni reiser Lillehammer-
jentene Eldbjørg Hosar, 
Elisabeth Aunan og Maren 
Kurdøl saman med seks-
ten andre norske og svenske 
Nepal-vener for å lære om 
helsearbeid på landsbygda i 
Nepal. Reisa er ein del av 
arbeidet til organisasjonen 
Helselag til Nepal.
 Helselag til Nepal er ein 
friviljug organisasjon som 
jobbar for å lære opp hel-
searbeidarar på landsbygda. 
Organisasjonen har jobba 
med prosjektet i nokre år, 
og fyrste steg er allereie 
gjennomførd. 
 Jentene som reiser frå 

Lillehammer har ikkje vore 
aktive i helselaget lenge, men 
dei vart raskt sikre på at 
dei ville vere med til Nepal. 
«Det er ein sjanse ein berre 
må gripe,» seier Elisabeth. I 
Nepal skal jentene få møte 
representantar frå ulike 
organisasjonar, og dei skal 
kanskje vere med å byggje på 
sjukehuset i Rolpa. «Denne 
måten å feriere på er nok 
heilt annleis,» seier Eldbjørg, 
som er glad for å få inn-
sikt i korleis vanlege folk i 
Nepal lever. Jentene håper å 
komme tilbake med ny lær-
dom, som dei kan dele med 
andre. 

Redaksjonen i Rødt nytt

Tron var en av de mest sentrale skik-
kelsene bak danninga av den nye mar-
xist-leninistiske bevegelsen på 60- og 
70-tallet.
 Tron sloss hele livet for menneske-
hetens frigjøring fra kapitalisme og 
imperialisme. Han var utrolig kunn-
skapsrik og har gitt store bidrag til 
utviklinga av vår felles kunnskap. De 
siste åra engasjerte han seg for å utvikle 
Wikipedia og var en viktig bidragsyter 
til mange tekster. Wikipedia er et leksi-
kon på Internettet, som er gratis for alle 
og laget på dugnad.
 Tron valgte å ikke stille til ledelsen 
for Rødt, men var likevel en svært vik-
tig bidragsyter til våre debatter og gav 
oss konstruktive innspill, enten vi har 
vår bakgrunn i RV eller AKP. 
 Tron kalte seg kommunist. Tron sa 

at kommunismen er en sammen-isme. 
At det menneskeheten kjemper for, er  
å lage en verden der det er de men-
neskelige behova som teller. En slik 
samfunnsform er overlegen i forhold til 
dagens kapitalisme.
 Tron hadde store evner, som kunne 
ha gjort ham rik. Men Tron var aldri 
korrupt eller opportunist. Han sloss 
for det han mente hele tida. Han solgte 
aldri ut standpunktene sine for å få et 
lettere liv og bli populær hos makta. 
 Trons internasjonale engasjement 
var usedvanlig omfattende. I de siste 
åra var det nepalske folkets kamp noe 
av det som engasjerte ham mest. Det 
vil utvilsomt være i Trons ånd hvis vi 
bruker vår avskjed med ham til å gi 
støtte til det norske helselaget til Nepal. 
I forbindelse med Trons bortgang er det 
hittil samla inn 31 150 kroner til helse-
lagets innsamlingskonto. 

Tron Øgrim døde 23. mai 2007, 
bare 59 år gammel. Hans 
tidlige bortgang er et stort tap 
for Rødt. 

Frå Noreg til Nepal stø HelselaG til nepal!
Du kan stø Helselag til Nepal sitt arbeid ved å sende 
pengar til konto nummer 6045 09 15745. Pengane går 
uavkorta til helselagsarbeidet på landsbygda i Nepal.

Tre forventningsfulle Nepal-vener (Foto: Privat)

Vil du gi en sommergave til Rødt nytt?
Rødt nytt er avisa til partiet Rødt og 
kommer en gang i måneden. Den dri-
ves på dugnad. Redaksjonen jobber 
gratis. Det gjør også de som steller 
med abonnentregisteret. 
 De lokale partilaga i Oslo kommer 
etter tur hver fjerde torsdag og pakker 
aviser som skal sendes rundt i landet 
til utdeling, og de setter på adresselap-
per til enkeltabonnentene. 
 Vi synes dugnad er praktisk, billig 
og ikke minst hyggelig. Det er nå 3400 

abonnenter. Opplaget til dette num-
meret er 12 000. 

 At avisa lages på dugnad, betyr 
ikke at den er uten utgifter. Trykkeriet 
skal ha pengene sine. Og ikke minst 
Posten AS, som er dyr. Men til nå 
har det kommet inn like mye penger i 
gaver, som det har vært utgifter. 
 Vi er spent på om dette fortsetter, 
for vi har økt opplaget. Så har du lyst 
til å sende avisa en sommergave? Alle 
bidrag mottas med stor takk! Bruk 
kontonummer 7874.05.56478.

På forhånd takk fra Jorun Gulbrandsen og hele redaksjonen

Rød sommerleir!
Bli med og diskuter politikk, bad 
og bli kjent med andre revolusjo-
nære!
 Tid: 27. juni – 1. juli (Det er 
mulig å delta bare en dag eller i 
helga.)
 Sted: Solbakken folkehøg-
skole, Skarnes
 For spørsmål og påmelding, 
ring 22 98 90 50 eller send en e-
post til raudt@raudt.no.
 For flere detaljer, se  
  www.raudt.no 

bli Med i 
palestinaKoMiteen!

Se www.palestinakomiteen.no

boiKott  
isRael!

Se www.boikottisrael.no  
– med liste over varer fra Israel


