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LEDER   
Hver fjerde statssekretær i den nye regjeringa 
kommer fra PR-bransjen. First House har fått 
sin første statsråd i landsbruksminister Sylvi 
Listhaug, som nå tar et avbrekk fra lobbyismen. 
På vei til regjeringskontoret kunne Listhaug 
hilse på Erna Solbergs stabssjef og pressesjef 
gjennom flere år, Haakon Dagestad, som nå 
går rett til First House. «Jeg opplever dette 
som en enorm anerkjennelse av bransjen vår. 
I Geelmuyden Kiese har vi rekruttert the best 
and the brightest i 25 år, og det er lurt av den 
blåblå regjeringen å trekke veksler på disse 
talentene,» jublet PR-nestor Hans Geelmuyden i 
Klassekampen. 

Alle vi andre bør bekymre oss. Det er jo en 
grunn til at vi ikke blander politikk, partier 
og folkevalgte organer med kjøp og salg. 
Adgangen til maktas korridorer skal ikke 
være til salgs. Folkestyret skal ikke være til 
salgs. Men det er nettopp dette First House, 
Geelmuyden Kiese og de andre byråene jobber 
for. De tidligere toppolitikerne selger nettverk 
som de har bygd opp i folkestyrets tjeneste, til 
pengesterke særinteresser.  

Og nå får vi altså en regjering der hver fjerde 
statssekretær og en minister inntil nylig har 
jobbet for mektige aktører i all hemmelighet. 
Har landbruksministeren lobbet for en av de 
fire store matvarekjedene? Tok Julie Brodtkorb, 
stabssjef med Statsministerens kontor, oppdrag 
for de kommersielle barnehagene da hun var i 
PR-bransjen? Slike bindinger får vi ikke vite noe 
om. 

Runddansen mellom politikk og PR svekker 
folkestyret. Folkevalgte organer skal balansere 
pengemaktas innflytelse. Derfor skal du ikke gå 
i svingdør fra å privatisere Hafslund til å styre 
Hafslund. Når stadig flere toppolitikere selger 
sine politiske nettverk til høystbydende, styrker 
de påvirkningskraften til dem som allerede er 
blant samfunnets mektigste. 

Dette er bare ett eksempel på hvordan 
pengeinteressene tar mer og mer makt 
i samfunnet vårt. De siste tiårene har 
privatisering av statseiendom skutt fart, 
offentlig virksomhet er markedsrettet, statlige 
tiltak har blitt fristilt, og målstyring er innført 
i offentlig sektor. Storselskapene har økt 
sin makt, mens statens styringsmuligheter 
er svekket i takt med dereguleringa av 
internasjonale kapitalbevegelser. 

Det er i et slikt perspektiv vi må forstå 
framveksten av den nye lobbybransjen. Det gjør 
det bare enda viktigere å bekjempe den.

First House-regjeringa

Bjørnar Moxnes
b.moxnes@roedt.no
Leder i Rødt

Troms Kraft-skandalen: Tromsø kommune og Troms fylke har tapt milliarder. Foto: Gaute Bruvik/Tromsø kommune

TROMSØ
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Troms Kraft har drive rå gambling 
med pengane til fellesskapet, 
seier Jens Ingvald Olsen, 
gruppeleiar for Rødt Tromsø og 
fylkestingsrepresentant i Troms.

Troms Kraft får det glatte lag i ei ny 
granskingsrapport. Troms fylkeskommune eig 60 
% og Tromsø kommune 40 % av kraftselskapet.
 – Fleire milliardar er sløste bort, og har først 
og fremst hamna i lomma på private investorar og 
finansinstitusjonar, seier Olsen.
 Rødt-representanten meiner saka kan bli ei 
åtvaring for kommunar og fylkeskommunar 
andre stader i landet. Han har følgt utviklinga 
i Troms Kraft lenge, og har lite til overs for 
korleis selskapet og politikarane har forvalta 
fellesskapsgoda.
 – Dette er eit organisert ran av fellesskapet sine 
verdiar.

Frå infrastruktur til kapital
–Troms Kraft er vel 100 år. Fylkeskommunen og 
Tromsø kommune har opp gjennom åra samla 
verdiar for mange milliardar kroner. Samstundes 
er straumforsyninga ein heilt sentral del av 
infrastrukturen i samfunnet, påpeiker Olsen.
  – Det har vore brei politisk einigheit i Noreg om 
at dette skal vere ei fellesoppgåve, og at det ikkje 
skal overlatast til private.
 Olsen meiner New Public Management 
(NPM) har fått fotfeste i denne sektoren. Då 

kraftselskapa blei gjorte om til aksjeselskap, blei 
fellesskapsverdiane raskt omdefinerte.
 – No blir verdiane først og fremst sett på som 
kapital, som ikkje er noko verdt utan å bli investert 
i noko anna, eller bli «frigjort» og selde, som i 
Terra-kommunane. For Troms Kraft sin del blei 
det ikkje selt, men frå FrP til Ap, og SV har dels 
òg vore med på det, har dei folkevalde sløst med 
midlane til fellesskapet.
 Olsen meiner historia om Troms Kraft er eit godt 
døme på NPM-ideologien som set verdiar i spel 
ved å gjere dei om til kapital, medan kommunar 
og fylke sit ribba igjen. Han fryktar at vi framover 
vil sjå det same på område som offentleg eigd 
bygningsmasse og eigedommar.

Spekulasjon og store tap
Leiinga i selskapet Troms Kraft har berre blitt 
større, lønningane likeeins. Olsen meiner likevel 
spekulasjonen er hovudproblemet. Som døme 
nemner han investeringar i oljeselskapet som no 
heiter Front Exploration, og «eventyrprosjektet» 
Troms Kraft dreiv i Sverige: dotterselskapet Kraft 
& Kultur ab.
 – Som alle eventyr, var det for godt til å vere 
sant, seier Olsen.
 Manipulering av rekneskapstal i Kraft & Kultur 
ab førte til at Troms Kraft i 2012 tapte nesten to 
milliardar då dei gjekk inn med ei redningspakke 
for selskapet. I følgje granskingsrapporten kunne 
tapet vore unngått.   

Langt mellom kritiske spørsmål
Kritikken av verksemda kjem tett som hagl i 
rapporten frå Leiv L. Nergaard, som Troms 
tingrett oppnemnde til granskar. Den 14 månadar 

Storoppvask i 
Troms Kraft
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Fagbevegelsen og opposisjonen lover byrådet 
kamp mot privatisering og hemmelighold i 
Tromsø kommune.
    – Vi har fått et skrekkregime som vi kanskje 
også får på landsbasis, sier gruppeleder for 
Rødt i Tromsø, Jens Ingvald Olsen til avisa 
iTromsø.

Byrådet 
opptrer som 
hushai

OSLO: 

Rødt Oslo er ikke imponert over byrådets 
budsjettframlegg.
    – Byrådet tar ingen grep for å gjøre noe 
med fattigdommen i Oslo. I steden fortsetter 
de som Oslos hushai, sier Bjørnar Moxnes til 
DittOslo.
    – De henter ut 205 millioner kroner av de 
kommunale boligene, og bruker dem som sin 
melkeku. Dette er boliger som har desperat 
behov for å bli rustet opp, sier han.

Fortviler over 
sykehuskutt

Mobiliserer 
mot 
privatisering

TELEMARK:

TROMS:

Formannskapet i Kragerø er i harnisk fordi 
ledelsen ved Sykehuset Telemark vurderer 
å halvere den medisinske sengeposten i 
Kragerø. Det skriver Telemarksavisa.
    – Kragerø kommune har all grunn til å føle 
seg lurt, sier kommunestyrerepresentant 
Charlotte Therkelsen Sætersdal i en 
kommentar til avisen.

Mener byrådet 
trikser med 
gjeld

HORDALAND:

Bystyrerepresentant Torstein Dahle mener 
byrådet i Bergen feilinformerer om gjeldsvekst. 
Byrådet regner med å bygge skolebygg 
til rundt en milliard kroner gjennom såkalt 
OPS-finansiering. Det betyr at private står for 
investeringene og kommunen betaler tilbake 
på avbetaling. Men denne milliarden finner en 
ikke igjen i de 17, 5 milliardene kommunen skal 
ha i gjeld.
 – Dette er eit budsjett med miksing og 
triksing, sier Dahle til NRK Hordaland.

lange granskinga gjeld seks saksområde i Troms 
Kraft, og peikar på fleire problem med korleis 
verksemda har blitt drive.
 Det kjem òg fram at Rødt-representant 
Jens Ingvald Olsen var den einaste som stilte 
kritiske spørsmål og protesterte mot den største 
enkeltinvesteringa Troms Kraft har gjort nokon 
gong: eit lånefinansiert høgrisikooppkjøp av 
kraftaksjar i Salten Kraftsamband (SKS) og 
Nordkraft for 2,2 milliardar, som seinare førte til 
at selskapet fekk store finansielle problem.
 Rapporten slår fast at Troms Kraft ikkje meistra 
overgangen frå forvaltning til forretning, og at den 
sterke lånefinansierte veksten med høg risiko førte 
til store tap.
 –Då Kraft & Kultur-krisa i Sverige blei avklart, 
hadde Troms Kraft ingen ryggrad igjen til å 
handtere det. Dei hadde brukt eigenkapitalen på 
investeringar i SKS og Nordkraft, seier Olsen. 
Han meiner desse vala var styrte av ein ekspansiv 
veksttrong.

Ville privatisere
Olsen peikar på samanhengen mellom 
investeringar og ønske om privatisering. I 2010 
var det stort press for å privatisere Troms Kraft 
for å få inn ny privat kapital i selskapet, men 
privatiseringa gjekk ikkje gjennom i folkevalde 
organ.
 Same år kom det fram at leiar av 
bedriftsforsamlinga i Troms Kraft hadde leigd 
inn konsulentfirmaet First House for å påverke 
dei folkevalde til å vedta eit særskilt framlegg til 
eigarskapsmelding uendra. Framlegget la opp til 
at selskapet skulle få vide fullmakter til å kunne 
fusjonere med andre kraftselskap i landsdelen.

Ikkje berre eit styreproblem
Somme har meint at kjelda til problema i Troms 
Kraft var at dei mangla profesjonalitet i styret. 
Etter at granskingsrapporten blei lagt på bordet, 
har styret trekt seg.
 – Det er blitt valt eit nytt styre, stort sett folk frå 
Oslo, seier Olsen.
 Han trur ikkje eit anna styre ville vore nokon 
garanti mot det Troms Kraft har gjort, til dømes 
høgrisikoinvesteringane i SKS og Nordkraft.
 – Dette er handlemåten i selskap, den er lik 
uansett om ein har profesjonelle styremedlem eller 
om styret er valte politikarar. Det er ikkje sikkert 
at eit anna styre ville gått imot denne investeringa. 
Det er ein del av ideologien – å ekspandere meir og 
meir, finansiert av lån.

Må få fram kva som skjer
– Oppgåva vår er å synleggjere for folk kva som 
faktisk skjer og ikkje la oss dåre av at nokon synest 
det er flott at lokale selskap ekspanderer, seier 
Olsen.
 Alle i Tromsø kommunestyre har fått høve til 
å lese den usladda hovudrapporten etter Troms 
Kraft-granskinga, som blir offentleggjort på eit 
seinare tidspunkt. 
 – Det er bra at vi fikk høve til å lese rapporten 
med ein gong. Det er viktig å få tilgang for å kunne 
danne seg eit heilskapleg bilete av kva som har 
skjedd, seier Olsen.
 Økokrim vurderer no om det er grunnlag for å gå 
til tiltale på grunn av brot på straffelova.

Gruppeleiar i Tromsø: Jens Ingvald Olsen.  
Foto: Brage Aronsen.
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FEMINISME
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Sexkjøpsloven handler om det 
grunnleggende synet vi har på 
mennesket, hvem vi skal være og hva 
slags samfunn vi ønsker oss, sier 
nestleder Marielle Leraand i Rødt.

– Alle lover er normdannende på sikt. Ta 
røykeloven: mange var skeptiske i begynnelsen, 
men nye generasjoner har vokst opp med en 
standard, noe vi tar for gitt, sier Leraand.
Hun viser til Sverige, der oppslutningen om 
sexkjøpsloven er størst blant ungdom.  
 – For dem er det normalt og nødvendig å ha en 
slik lov.
 Svensk ungdom vokser opp i et samfunn der det 
å kjøpe sex ikke er sosialt akseptert. I Sverige har 
det vært ulovlig å kjøpe sex siden 1999, og forbudet 
er innarbeidet som en del av kvinnofridslagen.
Selv om den norske sexkjøpsloven fra 2009 ikke 
har en eksplisitt feministisk begrunnelse, mener 
Leraand den er en viktig del av den feministiske 
kampen.
 – Det handler om å anerkjenne kvinner som 
en del av menneskeheten med sine personlige 
rettigheter. Sexkjøpsloven trekker opp en 
fundamental grense og slår fast at det ikke er greit 
å kjøpe tilgang på kroppen til et annet menneske.

Endrer samfunnet
Leraand tror vi vil se den samme effekten på sikt 
som Sverige har opplevd når det gjelder synet på 
kjøp av sex.
 –Vi får mindre av at vanlige gutter blir 
sosialiserte til å kjøpe sex. Det hindrer samtidig 
at nye kunder blir rekruttert inn i systemet for en 
eller flere ganger.
 – Det vil også gi ringvirkninger i samfunnet og 
endre oppfatninger av hva det er greit å gjøre med 
kvinner, for det er stort sett kvinner dette gjelder, 
selv om det også finnes mannlige prostituerte, 
presiserer Leraand.

 
Ut av prostitusjonen
Rødt-nestlederen peker på flere tiltak som må til 
for at sexkjøpsloven skal bli en suksess i Norge.
 – For det første trenger vi et stort nok 
støtteapparat som kan hjelpe folk ut av 
prostitusjonen. Det har vi ikke på plass i dag.
Leraand nevner avrusning og psykiatri. 
 – Dette arbeidet krever et langsiktig 
støtteapparat.
Hun peker på at vi må være villige til å bruke det 
det koster å hjelpe denne gruppa.
 – Det er den kostnaden det har for samfunnet at 
noen kjøper sex.
 
Ikke bare forsvare
Selv om Marielle Leraand vil forsvare loven vi har i 
dag, mener hun det er viktig å se videre.
 – Vi må diskutere hvordan vi kan utvide kampen 
mot kjøp av sex til å omfatte varegjøringen av 
kropp og seksualitet som vi ser i pornobransjen. 
Vi bidrar til å opprettholde prostitusjon i andre 
deler av verden gjennom vårt forbruk av porno, 
gjennom våre klikk på nett. Dette er en del av 
prostitusjonsmarkedet i Norge, sier Leraand.

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Jørn Knutsen.

Sexkjøpsloven: Et spørsmål om menneskesyn, mener Rødt-nestlederen. Foto: Utlendingsdirektoratet.

Nestleder i Rødt: Marielle Leraand. Foto: Brage Aronsen.

PENSJON
Brage Aronsen brage@roedt.no

Gjennom hele valgkampen kritiserte 
Fremskrittspartiet pensjonsreformen. 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener 
imidlertid partiet glemte pensjonistene 
med en gang de kom i regjering.

Pensjonsreformen er under implementering, 
og er beregnet sluttført i 2025. Da Stoltenberg 
II-regjeringen og opposisjonen på Stortinget 
signerte avtalen om ny norsk pensjonsmodell 
i 2005 var FrP det eneste partiet som var mot. 
«Dette er en sparereform som går under dekke av 
å være en pensjonsreform,» uttalte Frps arbeids- 
og sosialpolitiske talsmann, Robert Eriksson 
den gang. Nå er tonen en annen i det ferske 
regjeringspartiet. 
 – De som stemte FrP i protest mot 
pensjonsreformen bør føle seg grundig lurt. 
Det eneste de har fått til så langt er en liten 
nedjustering av avkortingen for ektepar. Ellers 
har de gått god for en reform som straffer sliterne 
i samfunnet. Folk i fysisk tunge yrker, som 
hjelpepleiere og tømrere, blir straffet økonomisk 
for å gå av tidlig med pensjon når kroppen sier 
stopp. Folk i mindre tunge yrker, som arkitekter og 
akademikere, får gullpensjon når de står i jobb til 
de fyller 70 år, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
 – Pensjon er et brennbart tema fordi det 
handler om økonomisk trygghet og retten til en 
verdig alderdom. Her har FrP gått fra å kritisere 
eldreranet til selv å bli en av ranerne. Frp har 
sviktet ei gruppe som stolte på dem. 
 Moxnes mener FrP hadde mulighet 
til å oppnå langt mer for pensjonistene i 
regjeringsforhandlingene. Han peker blant annet 
på at KrF med sine beskjedne fem prosent av 
stemmene klarte å stoppe oljeboring i Lofoten, 
Vesterålen og Senja, til tross for at det er flertall på 
Stortinget for oljeboring. 
 – Frp fikk 16 prosent av stemmene, men har 
solgt seg billig når det gjelder pensjon. Når 
Robert Eriksson nå skryter av reduksjonen i 
avkortingen for samboende og gifte pensjonistpar 
er det lite annet enn en avledningsmanøver. 
Regjeringserkæringen er krystallklar på 
dette området: Pensjonsforliket ligger fast og 
regjeringen ønsker at pensjonssparing skal bli den 
enkeltes ansvar. FrP har ikke holdt løftene sine, 
sier Moxnes.
 – Vi har allerede begynt å se svært urettferdige 
utslag av pensjonsreformen. Mange vil miste 
muligheten til å gå av når helsa svikter, og må 
presse kroppen til å jobbe videre selv om de 
egentlig burde gitt seg. Enda flere vil gå fra normal 
inntekt til minstepensjon. I tillegg er det planlagt 
kraftige kutt i minstepensjonene. 
 – Det er liten tvil om at pensjon blir et viktig 
politisk stridstema i mange år framover. Rødt er 
klare til å samarbeide med alle som vil slåss for et 
rettferdig pensjonssystem, avslutter Rødt-lederen.

FrP svikter 
pensjonistene

Et nytt 
menneskesyn
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SOLIDARITET
Magne Hagesæter magne@roedt.no

– For palestinarane har det meste 
blitt verre: mindre fridom, mindre 
land, færre mogleikar til arbeid, ein 
mur, kontrollpostar og mengder med 
busettingar, seier Hilde Henriksen 
Waage til Rødt Nytt. Ho er ein av 
fleire innleiarar på konferansen «The 
missing peace» om Oslo-avtalen 1. - 2. 
november.

Det er i år 20 år sidan Oslo-avtalen vart 
underteikna av PLO og Israel, til høg prestisje for 
norske diplomatar som var med bak kulissene. 
I november arrangerer Palestinakomiteen, 
Fellesutvalget for Palestina, FAFO med fleire 
organisasjonar ein internasjonal konferanse der 
dei forsøker å oppsummere den mykje utskjelte 
avtalen og stake ut vegen vidare for det palestinske 
folket sin kamp for fridom og sjølvstende.
 På lista over innleiarar finn ein mellom anna den 
israelske historikaren Ilan Pappé, den palestinske 
grasrotaktivisten Jamal Juma og leiar av norsk 
senter for menneskerettar Nils Butenshøn.

Noreg som fredsmeklar
Historikar og Midtaustenekspert Hilde Henriksen 
Waage er blant dei skarpaste kritikarane av Oslo-
avtalen. I rapporten «Peacemaking is a risky 
business: Norway’s role in the Peace Process in the 
Middle East» frå 2004 tok ho eit skarpt oppgjer 
med Noreg si rolle, noko ho meinte var langt ifrå 
rolla som ein nøytral brubyggjar. Rapporten 
skapte sterke kontroversar i dei diplomatiske 
miljøa.
 – Norske diplomatar har heldt fram i det same 
sporet, i dag som leiar av gjevarlandsgruppa til 
palestinarane. Dei har tilsynelatande framleis ei 
tru på at dersom ein gjer nok pengar og byggjer 
nok infrastruktur vil den palestinske staten ein 
dag bli verkelegheit. Men dei er nok ikkje så sterke 
i trua som dei var før, vedgår Waage.
 – Fakta på bakken viser nemleg noko heilt anna. 
Den viser at her, som i resten av verda, er det 
makta som rår. Asymmetrien i konflikten gjer at 
Israel ikkje har tenkt å gje frå seg land til ein sånn 
stat. Det er ikkje så masse land igjen å gje heller, 
legg ho til.

 – Avtalen var hovudsakleg sett ein timeplan. 
Den bygga på ei tru om at ein ville gå små skritt 
framover. Det sto ikkje noko særlig som helst om 
dei vanskelege spørsmåla. Arafat formulerte det 
bra då han sa at dette var det beste ein kunne få til, 
under dei verst tenkelige tilhøva.

Resultatet: fleire busettingar
– Det største problemet var at det ikkje låg noko 
i avtalen som forhindra endringar på bakken. 
Dermed fekk Israel halde fram med å bygge 
busettingar i eit stort tempo gjennom heile Oslo-
prosessen.
 – Mange, meg sjølv inkludert, såg tidleg at 
maktforholda ville gjere denne vegen mot fred 
vanskelig, om ikkje umogleg.
 På spørsmål om det i heile tatt har kome noko 
positivt ut av Oslo-avtalen må Waage stoppe opp 
og tenke:
 – Det er avhengig av auga som ser. Somme vil 
sei at det er positivt at Israel har anerkjent PLO, 
somme vil sei at det er positivt med palestinsk 
infrastruktur og somme vil sei det er positivt at 
Israel og palestinarane kan snakke direkte saman 
med kvarandre. Men det endrar ikkje på det 
faktum at for palestinarane har det aller meste 
blitt verre i løpet av dei siste 20 åra.  
 Siste bolk på konferansen handlar om boikott og 
sanksjonar som verkemiddel for å presse Israel og 
komme nærmare ei løysing. Den kjende poeten og 
BDS-aktivisten Rafeef Ziadeh er blant innleiarane 
her.

Konferansen finn stad i Oslo 1. – 2. november. 
Les meir på www.ocp2013.no.

Oslo-avtalen: Yitzhak Rabin, Bill Clinton og Yasser Arafat i 1993. Foto: Vince Musi.

Biblioteksaktivist: Kirsten Berrum. Foto: Maren Rismyhr.

Midtaustenekspert: Hilde Henriksen Waage. Foto: UiO.

BIBLIOTEK
Maren Rismyhr maren@roedt.no

– Nyheten om at kulturbudsjettet i 
Oslo er så magert at det vil føre til 
stengning av fire bibliotekfilialer er 
tragisk, men ikke overraskende, sier 
Kirsten Berrum. Hun har tidligere vært 
med på å redde Nordtvet bibliotek fra 
nedlegging. Nå er det igjen trua.
Sjøl om det ikke har vært direkte 
nedleggingstrusler de siste åra, er 
bibliotekbudsjettet nå skåret til beinet. De årlige 
kuttene har ført til innskrenkning i åpningstider 
og færre nye bøker. På grunn av byrådets årlige 
pålagte effektiviseringsuttak står nå Nordtvet 
filial av Deichmanske bibliotek sammen med 
bibliotekene på Tøyen, Bjerke og Smestad på 
lista over filialer kulturetaten i Oslo mener må 
nedlegges.
 Da dette blei kjent, var den spontane 
motstanden og mediedekning så overveldende 
at H/KrF/Venstre-byrådet måtte rykke ut og si 
at det ikke blir noen nedlegging nå. Kulturbyråd 
Bjercke (V) sier til media at det er uaktuelt å endre 
filialstrukturen i Oslo før biblioteksmeldinga er 
lagt fram for bystyret. Den skal komme før jul.
 – Faren er altså på ingen måte over, bare 
forskjøvet til nyåret, påpeker Berrum.
 – Det er nå helt nødvendig å tilføre næring i 
form av økte budsjetter, noe som burde være fullt 
mulig i dette landet.
 Bibliotekene generelt, og de lokale avdelingene 
spesielt, er en unik kombinasjon av læringsarena 
og sosial møteplass i nærmiljøet, mener Berrum. 
Det er et kulturelt lavterskeltilbud som brukes av 
alle lag av befolkningen.
 – På bibliotekene møtes vi på tvers av alder og 
etnisitet. Her starter for mange leselysten. Man 
kan titte i bøker, spille spill, lese avisen, gjøre 
lekser eller treffe nye venner. På Oslos østkant og i 
Groruddalen ser vi hvordan bibliotekene i praksis 
virker integrerende. Her føler våre beboere med 
innvandrerbakgrunn seg hjemme. Unger kan 
sjølstendig besøke et nærbibliotek.
 Nå organiserer biblioteksforkjemperne i 
Oslo seg. Nylig oppstod Facebook-sida Ikke rør 
biblioteket vårt. Etter tre dager hadde 10 000 
personer likt sida.
 – Biblioteket er det mest brukte kulturtilbudet i 
landet. Å fjerne bibliotekene fra lokalsamfunnene 
er som skjære hjertet ut av kulturtilbudet, står det 
på Facebook-sida. Berrum er helt enig og legger til:
 – Kampen vi hadde for å redde Nordtvet 
bibliotek for ti år sia varte i flere år før politikerne 
ga etter. Må vi starte på ny, eller klarer politikerne 
nå å sikre bibliotekene for framtida? Vi har ingen 
bibliotek å miste!

Mot langsom 
bibliotekdød?

– Det meste har blitt verre 
sidan Oslo-avtalen
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Advarer mot søndagsåpne butikker
Regjeringa ønsker å åpne for at 
butikker kan holde søndagsåpent. 
Faglig leder i Rødt, Joachim Espe, 
mener søndagsåpne butikker vil bety et 
stort tilbakeskritt for arbeidstakernes 
rettigheter.

– At regjeringa går inn for å fjerne bestemmelsene 
om begrensninger på søndagsarbeid er et alvorlig 
tilbakeslag for retten til kollektiv fritid. I dag 
jobber det rundt 370.000 i varehandelen i Norge. 
En liberalisering av arbeidstidbestemmelsene i 
denne bransjen vil få store konsekvenser, også for 
en rekke andre bransjer. 
 En undersøkelse organisasjonen Lederne 
har gjennomført viser at sju av ti butikksjefer 
er kritiske til de borgerliges plan om å tillate 
søndagsåpne butikker. Erfaringer fra Danmark 
viser dessuten at søndagsåpent skaper problemer 
for dagligvarebransjen. Over 100 butikker, stort 
sett i distriktene, har måttet stenge som følge av at 
det ble tillatt å holde søndagsåpent. 
 – En meningsmåling Norstat gjennomførte noen 
dager før valget viste at 51 prosent av forbrukerne 
sier nei til søndagsåpne butikker. Dette er 
liberalisme for liberalismens skyld. Når selv 
butikkbransjen er kritisk burde regjeringa kjenne 

sin besøkelsestid og legge forslaget på hylla.
 – Rødt mener søndagsstengte butikker 
representerer en viktig samfunnsverdi som verner 
om en kollektiv fritid og dermed bygger opp under 
en samfunnssolidaritet mennesker i mellom.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Boikott: En rekke tunge organisasjoner vil boikotte G4S i 
solidaritet med palestinerne.

Miljøpolitisk talsperson: Elin Volder Rutle. Foto: Einar Aslaksen.

Faglig leder i Rødt: Joachim Espe. Foto: Jokke Fjeldstad.

Haster med klimatiltak

21. oktober starter Norsk folkehjelp, 
Fagforbundet, Palestinakomiteen og et tjuetalls 
andre organisasjoner en boikottkampanje 
mot sikkerhetsselskapet G4S. Bakgrunnen for 
kampanjen er at sikkerhetsselskapet leverer 
produkter og tjenester til israelske fengsler 
der palestinere blir holdt ulovlig fanget og i 
flere tilfeller torturert, at de leverer tjenester 
til israelske bosettinger og at de selger utstyr 
til murens opprettholdelse og til sjekkpunkter, 
som begge bidrar til å begrense palestinsk 
bevegelsesfrihet.
 – G4S høster profitt på okkupasjonen av 
Palestina. Og så lenge de tjener mer på støtten 
til okkupasjonen enn de taper i omdømme og 
inntekter, vil de fortsette, sier Stein Guldbrandsen 
i Fagforbundets arbeidsutvalg til nettstedet 
frifagbevegelse.no.
 – Vi vil oppfordre våre fagforeninger og 
fylkeslag om å gjennomføre lokale kampanjer. Vi 
ber dem oppsøke virksomheter som bruker G4S 
og anbefale at disse velger et annet vaktselskap. 
En nydelig opptakt til kampanjen kom fra LO-
forbundet Industri Energi, som sa opp sin avtale 
med G4S, sier Guldbrandsen.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

I slutten av september la FNs klimapanel fram 
første del av en ny rapport. Den ferske rapporten 
gjentar hvor farlige klimaendringene er, og hvor 
viktig det er å starte en omlegging raskest mulig.
 – Det er fortsatt mulig å stoppe de verste følgene 
av klimaendringene, men det blir vanskeligere 
og dyrere for hver dag. Her hjemme må vi 
innse at Høyre og Arbeiderpartiets politiske 
klimafornektelse er den største hindringen i 
klimapolitikken, sier miljøpolitisk talsperson i 
Rødt, Elin Volder Rutle.
 – Klimafornektelsen viser seg særlig i 
hvordan Høyre og AP klamrer seg til skitten 
energiproduksjon i stedet for å bygge ut 
produksjon av ren energi. 
 – Klimaendringer har stått høyt på den 
internasjonale agendaen i mer enn 20 år. 
Likevel skjer det ingenting, fordi vi ikke kan løse 
klimakrisen uten å samtidig gjøre noe med presset 
til økt forbruk som vekstøkonomien tvinger fram. 
Dette er kjernen i de politiske klimafornekternes 
selvbedrag, sier Volder Rutle.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

I Bergen vart bystyrepolitikar for 
Høgre, Jan Sverre Stray, i oktober 
fengsla skulda for korrupsjon. Stray 
skal ha motteke 100 000 frå eit 
tomteselskap for å regulere ei tomt slik 
selskapets ønskja.

Etter straffelova §276 A er det straffbar korrupsjon 
om du «krever, mottar eller tilbyr en utilbørlig 
fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag». 
Rødts gruppeleiar i Bergen,Torstein Dahle meiner 
det er grunn til å ta saka svært alvorlig.
 – Byrådet foreslo ved sist bystyremøte eit nytt 
reglement. Det var eit reglement for mindre innsyn 
og vart sterkt kritisert av opposisjonen. Så sprekk 
denne saka like etterpå, det lukter det ikkje særleg 
godt av, seier den mangeårige bystyrepolitikaren.
 – I ein kommune med såkalla parlamentarisme, 
blir kanalen inn til desse sju byrådane særlig 
verdifull. Denne maktkonsentrasjon legg berre til 
rette for korrupsjon, snarere enn andre måtar å 
organisere kommunen på. I tillegg viser erfaringa 
at store kommuner der leiinga er opptekne 
av å privatisere og sette ut store kontraktar 
til private, er faren stor for at det dukker opp 
korrupsjonssaker.

Dahle har òg kritisert hemmeleghaldet gjort av 
kommunen og domsstolen før saka vart kjent ved 
at ho tilfeldigvis glapp ut til Bergensavisen.
 – Når det går så langt at politiet og 
påtalemyndighet sikter ein person og retten 
avseier fengslingsteneste, kan ein ikkje halde det 
hemmelig. Både for dei som risikerer å bli feilaktig 
mistenkt, òg fordi folk må få innsyn i saka, 
avslutter Dahle.

Magne Hagesæter
magne@roedt.no

Gruppeleiar: Torstein Dahle. Foto: Ane Bysheim.

Bred boikottaksjon mot G4S

– Parlamentarisme fremjer korrupsjon

Bergen: Bergen Rådhus. Foto: Magne Hagesæter.
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Rød Ungdom reiser 
til Kurdistan

Internasjonalt ansvarlig: Herman Thamdrup Lund. Foto: 
Runa Fjellanger.

RØD UNGDOM
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Denne vinteren skal en gruppe på fem 
fra Rød Ungdom reise til de kurdiske 
områdene i Tyrkia for å lære mer om 
den kurdiske frigjøringskampen.

– Turen er første ledd i det vi håper kan bli et 
langvarig samarbeid mellom RU og kurdisk 
ungdom, sier internasjonal ansvarlig i Rød 
Ungdom, Henrik Thamdrup Lund.
 Han forklarer at turen denne vinteren først 
og fremst er ment for å få på plass et samarbeid 
med en eller flere organisasjoner i Kurdistan, 
mens planen videre er å utvikle samarbeidet og 
arrangere studieturer.
 – Vi ønsker å skolere norske ungdommer i 
kurdernes situasjon ved å arrangere studieturer til 
Kurdistan med påfølgende informasjonsarbeid her 
hjemme, sier han.
 Rødt og Rød Ungdom har en lang tradisjon for 
støtte til kampen for et fritt Kurdistan, en kamp 
som i følge Lund får altfor lite oppmerksomhet i 
norske medier.
 – Kurderne i Tyrkia har sloss for uavhengighet i 
mer enn hundre år, og mange tusen mennesker er 
drept i konflikten. Kurdere er faktisk den største 
etniske gruppen i verden uten egen stat, forteller 
han.
 Kurdistan er en betegnelse på området der den 
kurdiske befolkningen holder til, spredt over fire 
land: Tyrkia, Iran, Irak og Syria. Det finnes i dag 
rundt 40 millioner kurdere i verden, hvorav den 
største gruppa bor i de tyrkiske områdene. I Tyrkia 
har kurderne fått innskrenket sine kulturelle og 
politiske rettigheter, og i en periode på 90-tallet 
var det totalforbud mot å snakke kurdisk. I 
Tyrkia har kurdere blitt utsatt for omfattende 
politisk forfølgelse, og mange kurdiske forfattere, 
journalister og aktivister har blitt fengslet eller 
drept.
 – Ved å innlede et samarbeid med ungdom i den 
kurdiske frigjøringsbevegelsen, har vi mulighet til 
å se kurdernes situasjon fra innsida, og formidle 
dette videre, sier Lund.
 Men selv om den kurdiske frigjøringskampen 
er en politisk kamp som er veldig annerledes fra 
den politiske kampen Rød Ungdom driver i Norge, 
tror Lund at Rød Ungdom kan ha mye å lære av de 
kurdiske samarbeidspartnerne.
 – Rødt sitt kurdiske søsterparti, BDP, er gode på 
organisering av ungdom både i og utafor partiet, og 
sitter dermed inne med mye kunnskap og erfaring 
som Rød Ungdom kan dra nytte av, sier han.
 – Dette blir en slitsom, men lærerik opplevelse. 
Vi skal møte så mange organisasjoner og aktivister 
som mulig, og programmet kommer til å bli så tett 
som mulig, avslutter Lund.

RØD UNGDOM
Tora Ask Fossen tora@sosialisme.no

Når organisasjonen Stopp 
islamiseringen av Norge (SIAN) sprer 
rasistisk tankegods i Trondheims gater, 
går det ikke upåaktet hen. Det sørger 
blant andre Trondheim Rød Ungdom 
for.

Leder i Trondheim Rød Ungdom, Nora Warholm 
Essahli, vil ikke la høyreekstremister spre rasisme 
i byen hennes, uten at noen sier fra.
 – Vi i Trondheim Rød Ungdom har jobbet 
med antifascistisk arbeid gjennom nettverket 
Trondheim mot Rasisme i snart to år nå, og 
engasjementet er stort både i styret og ellers i laget, 
forteller hun.
 Trondheim Rød Ungdom jobber tett i dette 
nettverket sammen med blant andre Ungdom for 
fri aktivitet (UFFA), som er Trondheims svar på 
Blitz. Senest denne måneden, da organisasjonen 
Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde stand 
i gågata, ble de møtt av antirasistiske ungdommer 
som sto på andre siden av gata med banner og 
slagord.

Etterlyser sterkere motstand
Det er ikke første gangen at høyreekstreme gjør 
seg synlige i Trondheim. Bare i år har gruppen 
Norwegian Defence League (NDL) hatt to 
markeringer i byen, og begge gangene har de blitt 
møtt av motdemonstrasjoner, der blant andre 
Trondheim Rød Ungdom har deltatt. Essahli 
mener likevel den antirasistiske motstanden kunne 
ha vært sterkere.
 – Den nynazistiske gruppa Nordfronts 
slåsskamp i mars i fjor, førte til en stor markering 
mot rasisme, der blant andre ordfører Rita 
Ottervik (Ap) deltok. NDL og SIAN møter ikke den 
samme motstanden, noe de burde.
 Essahli påpeker at Trondheim tradisjonelt er 
en Arbeiderparti-dominert by, med en radikal 
fagbevegelse, og at dette gjør det vanskelig for 
høyreekstreme grupperinger å få fotfeste i byen. 
Likevel mener hun det er viktig på lang sikt å 
markere at de rasistiske holdningene SIAN og NDL 
står for, ikke er velkomne.
 – Hvis vi lar disse organisasjonene vokse, vil 
også rasisme overfor muslimer bli mer utbredt og 
akseptert. Da har vi gjort det motsatte av det vi 
lovet etter 22. juli.
 I Trondheim mot Rasisme har Rød Ungdom 

blant annet vært sentrale i å arrangere Folkefest 
mot Rasisme i fjor høst, med over 200 frammøtte.  
De har spredt budskapet mot høyreekstremisme 
gjennom sosiale medier, og denne måneden hadde 
Essahli hovedleserinnlegg i Adresseavisen.
 – Alt dette gjør at vi markerer oss som tydelige 
antirasister, noe som vekker tillit hos folk, sier hun.
 – Da vi demonstrerte mot SIAN denne måneden, 
fikk vi mye positiv respons fra forbipasserende. Det 
hele endte med at jeg holdt en improvisert appell.

Fra ord til handling
Essahli framholder viktigheten av å å møte 
høyreekstremisme med antirasistisk aktivisme.
 – Rød Ungdom er opptatt av å skape forandring 
på grasrotnivå, og dette arbeidet har lært oss 
å bli mer offensive. Vi snakker ikke bare om 
antirasisme, men vi går også ut på gata og omsetter 
ord i handling.
 Hun vedgår at det til tider har vært en utfordring 
å koordinere motdemonstrasjonene, og å sørge for 
at det ikke utarter seg til voldelige sammenstøt.
 – Det kan være vanskelig å kombinere 
engasjementet i Trondheim mot Rasisme, 
som skal være bredt og folkelig, med direkte 
konfrontasjoner med disse gruppene, sier hun.
 Framover planlegger Trondheim mot Rasisme 
og Trondheim Rød Ungdom markering i anledning 
Krystallnatta 9. november.
 – Dette har vi gjort i to år på rad, og det har vært 
veldig vellykket begge gangene.
 Essahli bedyrer at høyreekstreme heller 
ikke i framtida kan regne med å markere seg 
i trønderhovedstaden, uten å bli møtt med 
motstand.
 – Vi er klare til å arrangere nye 
motdemonstrasjoner hver eneste gang det dukker 
opp et SIAN- eller NDL-arrangement, slår hun 
fast.

Trondheim mot rasisme: Folkefest i Lamoparken i mai i år. Foto: Ronny Kjelsberg.

i Trondheim
Antirasisme

Leder i Trondheim Rød Ungdom: Nora Warholm Essahli. 
Foto: Rødt Sør-Trøndelag.

SOLIDARITET

ANTIRASISME
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Ny bok av Erling Folkvord:
BYRÅDEN MOT 
HJELPEPLEIEREN

Lindebergsaken: Hvorfor tråkker 
eldrebyråden i Oslo så brutalt på 
en ansatt?

ny utgAve Av 
tidsskriftet 
rødt

Les blant annet Michael Lebowitz om å bygge 
sosialisme for det 21. århundret, Geir Hem 
om marxisme og økologisk økonomi, Boye 
Ullmann om COOP-saken og kampen mot 
sosial dumping og Jenny Dahl Bakken om den 
baskiske frigjøringsbevegelsen.
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«Står du på farten til Palestina og lurer på 
om du skal ha med deg en på lomma? Gjør 
deg da kjent med denne nette håndboka til 
Erik Skare. Den vil være en nyttig venn på 
tur en selv om du har vært der før.»
 – Peter M. Johansen, utenrikskommentator 
i Klassekampen
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Ute nå!
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hvA skjer?
6. september
popvenstre!  
pArtilederdebAtten
Litteraturhuset, Oslo. www.rødt.no/oslo

9. september
stortingsvAlg
Hele landet. www.valg.no

1. - 2. oktober
los konsernkonferAnse
Sørmarka. www.lo.no

3. - 4. oktober
los utdAnnings-
konferAnse
Sørmarka. www.lo.no

3. - 5. oktober 
ArbeiderhistorieseminAr
Folkets hus, Stavanger. www.aof.no

5. - 6. oktober
nei til eus 
kvinnekonferAnse
Nova hotell, Trondheim.  
www.neitileu.no

1. - 3. november 
rød ungdoms 50-årsfest
Oslo. www.rødungdom.no
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HVA SKJER?
22. oktober
RØDT FORUM: 
HVORDAN BEKJEMPE 
SOSIAL DUMPING?
Cafeteateret, Oslo. www.rødt.no/oslo

1. november
THE MISSING PEACE - OSLO 
ACCORD 20 YEARS AFTER
Sørmarka. www.lo.no

1. - 3. november
RØD UNGDOMS 50-ÅRSFEST
Oslo. www.rødungdom.no

15. - 16. november
NØKLER TIL KRISA I EUROPA
Teatersalen BUL, Oslo. www.attac.no

16. november
FEMINISMEKONFERANSEN
Litteraturhuset, Oslo. www.
kvinnefronten.no

26. november
VENEZUELA OG LATIN-
AMERIKA ETTER CHAVEZ
Maos, Kvarteret, Bergen. www.latin-
amerikagruppene.no

En avslørende og medrivende 
innsidefortelling om endringene 
i helsesektoren de senere årene. 
Boka skildrer prosessen som 
førte fram til sammenslåingen 
av Riks- og Radiumhospitalet, 
Ullevål og Aker sykehus til 
Oslo Universitetssykehus, og 
den følger fusjonsprosessen 
videre fram til i dag. Forfatteren 
kommer med skarp kritikk av 
hvordan prosessen har foregått, 
og skildrer et spill preget av 
skjulte maktkamper og lukkede 
beslutningsprosesser.
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