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Ut av det 
brennende 

huset!

Ja til sosialisme

Gratulerer!
Om kvelden 20. november vedtok Odels
tinget omsider loven om kriminalisering av 
horekunder. «Det var faen meg på tide!» var 
parolen under feiringa utafor Stortinget. Det 
var markeringer i flere andre norske byer, og 
også i Reykjavik, Stockholm og København. 
En gledens dag!

Ut av det brennende huset – kapitalismen er i krise; krig, miljøkata
strofer og økonomisk ruin er dagens orden. Kapitalismens kriser fører 
til at maskiner og arbeidere settes ut av spill, samtidig som samfunnet 
trenger det arbeiderne produserer. Dette ødeleggende systemet har 
ikke vanlige folk bruk for. Et arbeiderstyrt samfunn og en sosialistisk 
plan over økonomien er svaret på det som dessverre skjer med folks 
liv i dag.

Permitteringsvarsler og frykt: Smelteverket i Sauda, Glamox Molde, Elkem 
Aluminium Mosjøen, Hydro Aluminium Raufoss, Raufoss metall, Scandic Markiser 
Gjøvik, Gudbrandsdalens Uldvarefabrik Lillehammer, Hadeland Glassverk, Nord
Tre Entreprenør Tromsø, Skanska, Ulefoss Jernverk Nome, ABB Skien, Trenor 
Dører Terråk, Glava Østfold, Moelven Moelv, Windy Boat AustAgder, Elkem 
Carbon VestAgder ... Det er mange flere. 654 bedrifter er lagt ned siden oktober. 
Se oversikt hos tv2.no.

Les mer på side 2 og 3
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Johan Petter Andresen

– I Norge har krisa slått så hardt inn i 
finanssektoren at staten har blitt tvun
get til å gå inn med en redningspakke 
på 350 milliarder kroner for å sikre 
at kredittsystemet fungerer. For sys
temet, og for nyklassisk økonomisk 
teori, er dette et nederlag. Nå ser vi at 
sjøl storbankene, med topputdannede 
fagfolk og masse sjøltillit, ikke har 
greid å unngå en vanvittig, anarkistisk 
overekspansjon.
 I løpet av årene 2003–07 er bolig
kreditten nesten femdoblet uten at 
bankene har brydd seg med å skaffe 
nødvendig sikkerhet til å tåle prisfall 
på boliger. I kampen om stadig å til
fredsstille aksjonærene, prøver ban
kene hele tida å øke omfanget av virk
somheten, skaffe kapital, låne ut kapi
tal. I dette reset har de stadig skapt 
nye «finansielle instrumenter» for å 
lokke til seg kapital og de har gradvis 
redusert kravet til sikkerhet. 
 Kredittmarkedet er blitt et eget 
investeringsområde for kapitalismen, 
som om penger i seg sjøl er verdiska
pende. 

systemkrise
Nå står det som kalles realøkonomien 
for tur. Det har startet med boligmar
kedet, så sprer det seg til andre mar
keder. Fallet i oljeprisene setter i gang 
egne ringvirkninger. Sammen vil disse 
«ringene» føre til reduserte investerin
ger, konkurser og arbeidsløshet. 
 Dette er ei omfattende internasjo
nal krise. Alle norske eksportbedrifter 
vil nå gradvis oppleve fallende etter
spørsel. Det er lett å forstå at krisa 
kan bli langvarig. Det er all grunn til å 
tro at det tar 3–4 år fra starten på ned
turen til bunnen er nådd. Hvor mange 

konkurser som vil ha skjedd til da og 
hvor mange arbeidsløse vi har, er det 
ingen som kan si noe om med sikker
het. 
 Den norske regjeringa lever fortsatt 
i håpet om at ledigheten bare vil øke 
litt. De svenske prognosene anslår 9 
prosent når krisa er på bånn. Om dette 
også blir norsk virkelighet, er det den 
største ledigheten etter 1945.

Øk etterspørselen
– LO-ledelsen har signalisert at vi tren-
ger lønnsmoderasjon. Vil det være med 
på å løse krisa?
 – Når bedriftsoverskuddene blir 
mindre, reagerer eierne nærmest på 
instinkt med krav om skattelette og 
lønnsmoderasjon. Dette gjorde de 
også etter krisa i 1929, men J.M. 
Keynes, som ikke var noen sosialist, 
viste at dette var det dummeste 
de kunne gjøre.
 Han anbefalte det motsat
te: etterspørselen må økes. Den 
sikreste og mest effektive måten 
dette kan gjøres på, er ved å øke 
statens og kommunenes utgif
ter. 
 Når staten øker sin virksom
het, ansetter mer folk, planleg
ger store investeringsprosjekter 
som for eksempel jernbane, gir 
det positive ringvirkninger, som 
etter hvert drar i gang ny virk
somhet. 
 Dette var norske økonomer 
enige om inntil 1980tallet. Men 
de transnasjonale selskapene, 
Statoilhydro, Telenor, Aker osv. 
går mot dette, fordi de frykter 
at det fører til lønnsøking og 
vil redusere deres konkurranse
evne.

Les marxistisk teori
– Ellers oppfordrer jeg folk til å ta 
fram marxistisk teori om kriser. I bor
gerlig teori er konjunktursvingninger 
anerkjent som det normale, men det 
er ingen teori som forklarer sammen
brudd av den typen vi opplever nå. 
Mens Marx nettopp viser at sammen
brudd i systemet kommer med nød
vendighet. 
 Til nå har vi i kapitalismens histo
rie hatt fire slike sammenbrudd. Alle 
har fått store økonomiske, politiske og 
ideologiske konsekvenser. 
 Om denne krisa blir ei så dyp 
strukturkrise som det kan se ut til, vil 
det også denne gangen skje endrin
ger som har betydning for systemet. 
Det er i hvert fall sikkert at ideen om 
at kapitalismen vil vare evig, har lidd 
nederlag!

– Krisa rammer vanlige folk hardest
Hva er de viktigste konsekvensene av den økonomiske krisa hittil? Rødt nytt spør sosialøkonom 
og vararepresentant til Trondheim bystyre for Rødt, Peder Martin Lysestøl.

«Bankene tar bare profitten – folket må bære tapa!» «Stopp korrupsjonen – gå av!»  
Fra en demonstrasjon  (mótmæli) på Island 15. november i år.  (Foto: Oskar Ericsson)

Alf V (70) 
pensjonert fabrikkarbeider
Inntekt 111.055
Skatt 20.699
Formue 32.612 
     
reidun A (77)  
pensjonert biokjemiker
Inntekt 186.298
Skatt 46.624
Formue 404.637

Bjørn s (25)  
industriarbeider
Inntekt 427.754
Skatt 161.810
Formue 0

Johanne N (55)  
sykepleier
Inntekt 349.512
Skatt 126.160
Formue 351.675

sverre diesen (59)  
forsvarssjef
Inntekt  1.140.213
Skatt    509.695
Formue 965.582

ingelin Killengreen (61) 
politidirektør
Inntekt 1.026.719
Skatt    446.188
Formue 925.792

FATTIG  
OG RIK ... 
Utdrag fra skattelistene 2007

«De forbereder  
kraftigere kriser»

[Kapitalismen] «ligner på trollmannen som 
ikke lenger klarer å beherske de underjor
diske makter han har manet fram. 
 I flere tiår har industriens og hande
lens historie bare vært historien om de 
moderne produktivkreftenes* opprør mot 
de moderne produksjonsforholda**, mot de 
eiendomsforholda som er livsbetingelsene 
for borgerskapet og dets herredømme. Det 
er nok å nevne handelskrisene, som med 
sine periodiske tilbakevendinger stadig mer 
truende stiller spørsmål ved hele det bor
gerlige samfunnets eksistens. 
 I handelskrisene blir ikke bare en stor 
del av de frambrakte produktene, men også 
av de allerede skapte produktivkreftene 
regelmessig tilintetgjort. 
 I krisene bryter det ut en samfunnsmes
sig epidemi, som for alle tidligere epoker 
ville ha framstått som en meningsløshet  en 
epidemi av overproduksjon. 
 Samfunnet finner seg plutselig satt til
bake i en tilstand av momentant barbari; en 
hungersnød, en allmenn utslettelseskrig ser 
ut til å ha avskåret det fra alle levnetsmid
ler; industrien, handelen synes tilintetgjort, 
og hvorfor? 
 Fordi det besitter for mye sivilisasjon, 
for mange levnetsmidler, for mye industri, 
for mye handel. 
 De borgerlige forholda er blitt for tran
ge til å omfatte den rikdommen de har 
frambrakt. 
 På hvilken måte overvinner borgerska
pet krisene? På den ene sida gjennom en 
tvungen ødeleggelse av en mengde pro
duktivkrefter; på den andre sida gjennom å 
erobre nye markeder og utbytte gamle mar
keder grundigere. 
 Altså på hvilken måte? Ved at de forbe
reder allsidigere og kraftigere kriser og for
minsker midlene til å forebygge krisene.»

Dette skreiv Karl Marx og Friedrich Engels 
i Det kommunistiske manifest. Rødt nytt 
mener de gir en god beskrivelse av årsa
kene til økonomiske kriser, og har latt disse 
to herrer stå for lederen i dette nummeret. 
Tidsskriftet Rødt! har gitt ut Manifestet på 
nytt. Bestill her: www.marxisme.no.

* Produktivkrefter: Et felles ord for den arbeidskrafta 
og de produksjonsmidlene (maskiner, teknologi osv.) 
som er grunnlaget for produksjonen i et samfunn.

** Produksjonsforhold: Eiendomsforhold, her kapita
listiske eiendomsforhold.

LEDER
Karl Marx 
Friedrich Engels

Peder Martin Lysestøl (Foto: privat)

Bli medlem 
av Rødt!
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I nord  
og sør
Veslemøy Fjerdingstad
Har sittet i kommunestyret for RV, seinere Rødt, i  
Kongsberg i 17 år.

– Hvordan vil den økonomiske krisa virke inn på kom-
muneøkonomien hos dere i 2009?
 – Mindre skatteinngang, mindre byggevirksom
het, som fører til arbeidsledige bygningsarbeidere. 
Kombinasjonen av økt arbeidsledighet og manglende 
satsing på forebyggende barnevern fører til proble
mer innen rus og psykiatri, som i sin tur fører til 
flere ulykkelige og fattige mennesker. 
 – Hva bør regjeringa gjøre overfor kommunene?
 – Det må overføres tilstrekkelig friske midler 
sånn at det sikrer det kommunale velferdsbehovet 
og en kan sikre at alle som bor her kan få et mennes
keverdig liv, om det gjelder å få hjelp med psykiske 
problemer, kunne mestre skole, få sjukehjemsplass 
eller ha en menneskeverdig bolig og kunne bruke 
ressursene sine i en jobb. 

Elin Jørgensen

Har sittet i kommunestyret i Tromsø for Rødt siden 
oktober 2007

– Hva mangler kommunen din penger til?
 – Det meste av de såkalt frie midlene fra staten 
for 2009 er bundet opp til faste utgifter som lønnsøk
ning og pensjon, og budsjettforslaget fra rådmannen 
gir lite rom for økning på drift, men tvert i mot ned
styring på områder som helse og omsorg. 
 For eksempel er ikke Heltidsprosjektet, som skal 
gjøre det mulig å utvide stillinger fra deltid til hel
tid, tatt inn i økonomiplanforslaget. Det har allere
de vært i gang en nedskjæringsprosess på helse og 
omsorgsområdet for å prøve å kutte med 44 millio
ner kroner.
 – Hva bør regjeringa gjøre overfor kommunene?
 – Rødt i Tromsø foreslår at kommunestyret kre
ver ti milliarder ektraordinære kroner til kommu
nene, kompensasjon for ekstraordinære tap som er 
oppstått i pensjonskassene, økning i rentefrie lån til 
renovering av skoler og svømmebasseng, kompensa
sjon for tap i forventa skatteinntekter for 2009, full
finansiering av barnehagereformen, og Husbanken 
må også tilføres ti milliarder ekstra. Slike forslag 
legger Rødt fram i mange kommunestyrer. Dette er 
forslag om krisepakke til folk, ikke til bankene.

stein erik Hagen (52)  
forretningsmann
Inntekt 8.454.622
Skatt  10.042.360
Formue 1.251.433.474

Kjell inge røkke (50) 
fisker og forretningsmann
Inntekt 0
Skatt 60.275.703
Formue 10.045.955.810

Jan p.W.C. sissener (53) 
megler
Inntekt 17.656.935
Skatt 7.816.486
Formue 8.932.546

Jan petter Collier (58) 
megler
Inntekt 53.080.406
Skatt 23.251.249
Formue 500.590.211

engels lov
Den tyske statistikeren Ernst Engel (1821–96) for
mulerte en lov: 
 «Andelen av et husholdningsbudsjett som brukes 
til mat, minsker når inntekten vokser.» 
 Engel fant med andre ord fram til en målestokk 
for fattigdom: Jo fattigere en familie er, desto større 
del av inntekten må den bruke på det absolutt nød
vendige for å overleve. Også det opplagte må defi
neres – og Jan Petter har til mer enn salt i maten.

sitatet
«Dette er bare trist,» sier analysesjef Håvard Nes
heim i Handelsbanken Markets. Det var ikke 
de store lønnsforskjellene mellom arbeidsfolk og 
kupongklippere som eksemplene til venstre viser, 
han hadde i tankene, men nok en dag med nedgang 
på Oslo Børs.
 Kilde: Dagens Næringsliv, 21. november 2008

    for

Johan Petter Andresen

– Hva??
 – Ja, dere marxister 
har jo fått rett i at kapita-
lismen fører til økonomiske 
kriser.
 – Det er jo sant. 
Men jeg er sjølsagt ikke 
fornøyd med at enda flere 
millioner av mennes
ker mister arbeidet sitt, 
boligen sin, blir fattige. 
Kapitalismen er passé. 
Destruktiv. Skulle ha 
vært på historiens skrap
haug for lenge siden. Det 
er bare rå makt, løgn og 
bedrag som holder den 
oppe.
 – Hva mener du med 
passé?
 – Kapitalismen har 
en iboende konflikt. For 
hver dag som går, øker vi 
produktiviteten. Vi kan 
altså produsere varer og 
tjenester med mindre 
arbeidsinnsats enn tid
ligere. I et menneske
vennlig samfunn ville 
det ha ført til at folk flest 
fikk det bedre. 
 Men under kapitalis
men fører økt produk
tivitet til krise! Til økt 
arbeidsløshet, lønnsned
slag, offentlig fattigdom 
og krig. Dette må en vel 
kunne kalle et passé og 
destruktivt system.

Alt blir varer
– Den kapitalistiske øko
nomien er nødt til å for

søke å gjøre alt til varer. 
Nå er avfall blitt en vare: 
Brukt plast og ødelagte 
kjøleskap reiser verden 
rundt med fly og båt, 
fordi det er solgt på bør
sen. Det skal kanskje til 
gjenvinning, men hvor
dan blir miljøregnskapet? 
Det har ikke den enkelte 
avfallsselger ansvaret for. 
Kapitalismen er anarkis
tisk. En må forstå hvor
dan kapitalismen funge
rer for å forstå sosialis
men. 

Helheten?
–Hva mener du med anar-
kistisk?
 – Et godt eksempel 
er boligbygginga i Oslo 
for tida. Enhver tomte
eier får lov til å bygge 
så tett han vil, helt ut til 
fortauet. Hvor skal barna 
leike? Må de gå gjennom 
trafikken til nærmeste 

park? En annen 
kapitalist eier 
tomta ved siden av. 
Også han bygger 
så tett og trangt 
det bare er mulig. 
Hvor skal de gamle 
sitte på en benk, 
og hvor skal barna 
lære å sykle? Må 
de også gå til nær
meste park? Den 
tredje kapitalis
ten eier den tredje 
nabotomta. Også 
han bygger så tett 
og trangt som det 
er mulig, – og slik 

videre bortover. 
 – Hva er alternativet?
 – Det er ikke mulig 
for den enkelte kapitalis
ten å se byen under ett. 
Den ene kan ikke si, «jeg 
bygger ikke, her lager 
vi en barnehage eller en 
park». 
 Vi kan vel faktisk 
ikke vente det av dem 
heller. Alle driver for
retningsdrift med høy
est mulig avkastning 
som mål for sitt AS, 
fullt lovlig og i full for
ståelse med myndighe
tene. De konkurrerer 
om å bygge mest mulig. 
Men så kan folk plutselig 
ikke kjøpe leilighetene, 
boligprosjektene stanser 
– mens folk fortsatt tren
ger boliger. Fullstendig 
meningsløst.
 Ingen tar altså ansvar 
for helheten. Så vikti
ge ting kan ikke over
lates til tomteeiere som 
eier hvert sitt kvartal. 
De må fratas den ret
ten. Det er her sosialis
men er overlegen. Det 
er stat og kommune som 
må eie bakken og lage en 
plan for bruken av den, 
slik at alt kan bestemmes 
demokratisk. 

Utvide  
tankegangen
– Hva skal da kalles 
lønnsomt? 
 – Overfør eksempelet 
til alle områder i sam
funnet. Det kan lages et 

annet lønnsomhetsbe
grep enn det som bygger 
på dagens snevre tenke
måte.
 I et sosialistisk sam
funn, der en annen 
lønnsomhetsforståelse vil 
kunne settes ut i livet, vil 
alt menneskelig arbeid 
og alle menneskelige 
behov bli lagt til grunn 
for samfunnsbudsjettet. 
Omsorg, musikk, rein
gjøring, teater, hushold
ning, idrett, skolegang 
– alt må få plass, fordi alt 
henger sammen.

Verden
Vi må utvide tankegan
gen til å gjelde hele ver
den og alle mennesker. 
Alle er avhengig av hve
randre, og alle er tjent 
med å ikke ødelegge 
naturen. Kapitalismen 
hindrer folk i å få tatt 
ansvar i dag.  
 – Så, er du pessimist 
eller optimist?
 – På kort sikt er jeg 
pessimist, fordi det er for 
få arbeidsfolk som tror 
at det kan være mulig å 
kvitte seg med kapita
lismen og bygge opp et 
samfunn der de sjøl har 
makta. Men på litt leng
re sikt er jeg optimist, 
fordi denne krisa vil få 
mange til å leite etter 
alternativer til dagens 
galskap.

– Ja til sosialisme!
Nå for tida stiller stadig flere seg spørsmålet: Er kapitalismen i stand til å styre? Viser 
ikke kapitalistenes egne rop om nødhjelp fra staten, at de kapitulerer? Er sosialismen 
kommet nærmere? Er redaktøren av Rødt nytt, Jorun Gulbrandsen, fornøyd nå?

Barn skal leike og trives, ikke lønne seg. (Illustrasjonsfoto)

Jorun Gulbrandsen
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Dette er er et forslag om å endre kommunens 
innkjøps og anbudsbestemmelser slik at Oslo 
kommune ikke skal gjøre forretninger med 
firmaer som utfører oppdrag for okkupasjons
makter. 
 Det franske Veoliakonsernet som bygger 
bybane på okkupert jord for Israel, har i dag 
omfattende virksomhet i Osloområdet.
 Flere norske firmaer innen kollektivtrans
port og renovasjon har de siste åra blitt kjøpt 
opp av Veolia. Veolia Miljø AS (tidligere 
Norsk Gjenvinning AS) med datterselskaper 
har dermed bl.a. ansvaret for en del av hus
holdningsrenovasjonen i Oslo. 
 Veoliakonsernets kollektivtrafikkvirk
somhet i Norge ble starta for snart ti år 
siden under navnet Connex Norge AS. Denne 
virksomheten drives nå av Veolia Transport 
Norge AS med et stort antall datterselskaper. 
Veolia Transport Norge AS er heleid av Veolia 
Transport Northern Europe AB som er regist
rert i Sverige.

Apartheid
I Israel har et annet selskap i Veoliakonser
net vunnet anbudet på å bygge en moderne 
bybane, Jerusalem Light Rail. Dette er et apart
heidprega transportsystem rundt Jerusalem, 
som forsterker okkupasjon og annektering av 
palestinsk land. Prosjektet bidrar dermed til 
den israelske koloniseringa av palestinsk jord.  
Selskapet har konsesjon på drift og vedlike
hold på banen i de neste 30 åra.
 Bybanen splitter opp og isolerer palestin
ske områder. Den skiller familier fra hverand
re, den kutter økonomiske og sosiale bånd. 
Banesystemet integrerer og forbinder de isra
elske bosettingene i og rundt Jerusalem både 
med hverandre og med sentrum av byen. 
Sammen med den israelske muren avskjærer 
den nye banen  alle palestinske kommunika
sjonsmuligheter. Israels tidligere statsminister 
Ariel Sharon har uttrykt at han ser på prosjek
tet som et middel til å befeste Jerusalem som 
hovedstad bare for jøder. 
 Banen vil forsterke den pågående etniske 
rensinga av ØstJerusalem, som allerede skjer 
både gjennom oppkjøp og simpelt tjuveri. 
Denne politikken tvinger fattige og rettsløse 
palestinere ut av byen. 

Ulovlig bygging
Selskapene som bygger og skal drive Jerusalem 
Light Rail er dermed medskyldige i denne 
etniske rensinga. En nederlandsk bank har 
derfor trukket seg fra finansieringa av pro
sjektet. En avgjørende grunn er at bygging og 
etablering av nye strukturer på okkupert ter

ritorium er ulovlig i henhold til FNresolusjon 
465 fra 1980. FNs sikkerhetsråd har flere gan
ger stadfesta dette. 
 I Jerusalem opererer Veoliakonsernet 
dermed i strid med vedtak i FNs sikkerhets
råd.
 Rødt mener at Oslo bør endre sine inn
kjøps og anbudsbestemmelser, slik at firmaer 
som tar oppdrag for okkupasjonsmakter eller 
på annen måte handler i strid med det som 
er fastslått i folkeretten, verken kan få delta 
i anbudskonkurranser eller levere varer eller 
tjenester til Oslo kommune. Folkeretten er 
ikke et entydig begrep, og det er derfor natur
lig at en i nye innkjøps og anbudsbestemmel
ser bruker en formulering som henviser til 
gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

ingen oppdrag
Viss slike endringer blir vedtatt, vil selskaper 
som er eid av Veoliakonsernet, bli utelukket 
fra å ha oppdrag for Oslo kommune så lenge 
Veoliakonsernet er involvert i bygging eller 
drift av Jerusalem Light Rail. Det må bety at 
inngåtte kontrakter ikke forlenges.  
 Rødt fremmer på bakgrunn av dette føl
gende forslag til bystyrevedtak:
 1. Oslo kommune skal ikke inngå økono
miske avtaler med selskaper som på oppdrag 
fra en okkupasjonsmakt driver økonomisk 
virksomhet på okkuperte landområder. 
 2. Oslo kommune skal ikke inngå økono
miske avtaler med selskaper som driver virks
omhet som bryter med prinsipper som er fast
slått i folkeretten.

I anledning den internasjonale Riv murenuka tok Palestinakomiteen 
i Oslo initiativ til en demonstrasjon 15. november under parola 
Blottlegg Israels okkupasjons- og apartheidpolitikk! 
 Line Khateeb (bildet), leder av Palestinakomiteen, sa blant 
annet: 
 – 80 prosent av befolkningen er nå avhengig av internasjonal hjelp 
for å få sitt daglige brød. Når Israel stenger grensene og hindrer FN 
og andre internasjonale å slippe inn, straffer de hele den palestin
ske sivilbefolkningen. Dette er klare brudd på internasjonal lov, 
men reaksjonene 
fra det internasjo
nale samfunnet lar 
likevel vente på 
seg.
 Muren må rives! 
Blokaden av Gaza 
må oppheves! Den 
israelske okkupa
sjonen må ta slutt, 
sånn at vi kan få et 
fritt Palestina!

Ingen avtaler med Veolia!
Rødt i Oslo ved bystyrerepresentant Erling Folkvord har levert  forslag om at 
Oslo kommune ikke skal gjøre avtaler med selskapet Veolia, fordi det byg
ger jernbane (bybane) på palestinsk land som Israel har okkupert.

KALENDER
 6. desember Oslo
Klassekampens venners 
julemesse; www.julemessa.no

 7. – 11. januar
Natur og ungdoms landsmøte
www.nu.no

 27. januar – 1. februar
Verdens sosiale forum i Brasil
Reisestipend:  
www.globalisering.no/

 30. januar – 1. februar
Trondheimskonferansen
www.lokal.lo.no/trondheim/

 31. mars
Frist for innlevering av lister til 
stortings og sametingsvalget

 11. – 15. mai
LOkongressen; www.lo.no

Eit lite steg for eit opnare Noreg
1. november lanserte semina
ret «For eit opnare Noreg» fleire 
krav for ein meir human flykt
ning og innvandringspolitikk. 
Meininga er å bruke desse aktivt 
i valkampen ovanfor dei poli
tiske partia. Mellom krava er 
amnesti for dei ureturnerbare 
flykningane, attendetrekking 
av regjeringa sine 13 innstram

mingsframlegg og betre kår for 
arbeidsinnvandrarane. 
 På seminaret deltok mellom 
anna Ana Lopez og Elisabeth 
Reehorst i diskusjonen om opne 
grenser, Meriem elMesbahi frå 
Innvandrarane sitt landsfor
bund, Oddny Miljeteig frå SV 
og Jonas Bals frå Oslo bygnings
arbeidarforeining.

Banen går tvers gjennom palestinske bydeler. Foto: Palestinakomiteen
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Om ikke annet er oppgitt, 
tilhører bildene her i avisa 
Rødt nytt.

Rødt Nytt

Bystyremedlem og 
stortingskandidat 
Erling Folkvord

Illustrasjonsfoto
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Jorun Gulbrandsen

– EDL meiner det er rasisme å seie at 
samane er eit urfolk med krav på eit eige 
vern i lovene. Har dei rett?
  – Nei. Samane har budd i Noreg, 
Sverige, Finland og Russland lenge før  
desse statane var påtenkte og gren
sene var gått opp. Samane har ikkje 
vandra inn som eit ferdig utvikla folk. 
Samekulturen er eit resultat av saman
smelting av ulike kulturar i nokre tusen 
år. Samane har ikkje nokon annan stad 
å bu enn i dei områda dei bur no. Dei 
har jakta, sanka, fiska, drive jordbruk, 
reindrift og hausta av naturen heile 
tida. Dei kan ikkje «dra heim» til eit 
anna land.

samiske spor 
– Korleis kan vi sjå det?
 – Dei har sett namn på stader, vatn, 
fjell, laga seg rettsreglar og etiske nor
mer å leve og regulere samfunnet sitt 
etter. Samane har utvikla språk og sær
eigne munnlege tradisjonar som even
tyr og joik, og materielle tradisjonar 
som duoddji, ofte i samspel med andre 
folk i nord. 
 Samane har også laga seg reli
giøse førestellingar, som i høg grad 
har påverka religionsførestellingar på 
Nordkalotten. Alt dette er kulturtrekk 
som er verdt å lære om, ta vare på og 
utvikle. 

iLo-konvensjonen
– Noreg slutta seg til ILO-konvensjon 169 
i 1990. Kvifor? 
 – Det var for å beskytte urfolk og 
stammefolk sine kulturar i ei verd der 
majoritetskulturane trugar med å ete 
dei opp, ved å utrydde sånt som til 
dømes språk og samiske næringar. 
 – Kva følger får ILO-konvensjonen?
 – Samane skal beskyttast gjennom 

eigne lover, bygde på rettspraksis og 
allmenne rettar, som til dømes at dei 
skal få bruke språket sitt i alle saman
hengar. I dag er sørsamisk på lista til 
Unesco over utryddingstruga språk, og 
samisk elles er under press. Det er ei 
ulukke om desse språka blir borte.
 Språket er uttrykk for rikdommen 
i ein kultur, og mistar eit folk språket, 
mistar det store delar av grunnlaget for 
tryggleik som folk. Det har vi mange 
døme på ute i verda. 
 Eit folk mistar ikkje språket fordi 
det vil det, slik EDL hevdar, men fordi 
minoritetar blir mobba, undertrykte 
på ulikt vis, neglisjerte og utsetne for 
tvang, som tvang til å lese norske lære
bøker når styresmaktene ikkje trykker 
lærebøker på morsmålet!

Kvenane
– Har kvenane same vern?
 – Nei. Men det burde dei ha. Kvensk 
språk og kultur bør få midlar, slik at 
språket og kulturen kan bevarast og 
utviklast. Ekstra vern av kvenane i lov
verket må også diskuterast, fordi dette 
er ein gammal kultur i nord.
 – Er det udemokratisk at det finst eit 
sameting, slik EDL seier?
 – Nei. Opprettinga av Sametinget og 
stadfesting av samisk eigedomsrett til 
land og vatn var eit stort framsteg for 
samane som folk.
 La gå at verken Sametinget eller 
Finnmarkseigedommen er lytelause. Er 
Stortinget og norske lover som skal 

regulere samfunnet alltid lytelause? 
 Som sosialist er eg mot privatisering 
av utmarka, og Raudt vil arbeide for 
at utmarka både i Finnmark og elles i 
samiske område skal bli allmenning. 

sametinget til beste for alle
– Jobbar Sametinget berre for samar?
 – Nei. Dersom ein tek vare på dei 
særskilte rettane til samane, vil ein 
kunne verne mot tiltak som elles ville 
ha ramma heile befolkninga lokalt.
 Eit døme er rasering av høvet kyst
befolkninga har til å leve av fiske.  
Stortinget har vist seg dårleg til å ta 
vare på interessene til befolkninga i 
Finnmark. Sametinget har føresetnader 
til å kunne fungere betre – også for dei 
som ikkje har stemmerett dit. 
 Eg vil også at Sametinget skal få 
meir reell makt, der viktige ressursar 
står på spel i Sameland.
 – «Sameland», kva meiner du?
 – Der samane bur. Dette er ikkje 
snakk om at vi går inn for ein samisk 
nasjonalstat. Det betyr derimot at vi vil 
stø samisk samarbeid over landegrense
ne der dette kan tene samane som folk, 
til dømes felles sameting, fast represen
tasjon i Nordisk råd og avtalar om rein
beite over landegrensene.

Viktig ordskifte
– Ønsker du å debattere med EDL?
 – Det er bra med ordskifte. Dette 
handlar om politikk, ikkje genetikk.
Partiet vårt ønskjer eit sakleg ordskifte, 

som skal fremje samane si sak og auke 
sjølvmedvitet hos alle folk i dette res
sursrike og fantastisk vakre landet. Eit 
land som samar, kvenar, nordmenn og 
russarar har folkesett og er glad i og vil 
slåst for. Kanskje kan samiske rettar 
vere med på å berge dette landet, mot 
verkelege fiendar?
 – Og kven er i så fall det?
 – Internasjonal storkapital, EØS 
avtalar, storsamfunnet som overkøyrer 
samane i ressursforvaltning, stornorsk 
sjåvinisme, kunnskapsløyse og ufor
stand.

– Sameretten eit gode for alt folket

Finnmarkseiendommen

Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter 
til land og vann i Finnmark. Et område større enn Danmark 
overføres fra statlig til lokalt eierskap. Eksisterende, oppar
beidede rettigheter skal kartlegges og anerkjennes.
 Formålet med loven er å legge til rette for at grunn og 
naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og 
økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket, 
og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av 
utmark, næringsdrift og samfunnsliv.
 Loven er blitt til i nært samarbeid med Sametinget og 
Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 år langt 
arbeid.
 Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks per
soner: tre oppnevnt av Sametinget og tre av fylkestinget. 
Finnmarkseiendommen er et selvstendig rettssubjekt og i 
utgangspunktet en privat grunneier, som står i samme for
hold til offentlige myndigheter som andre grunneiere. 
 (Fra Justisog politidepartementet)

ILO-konvensjon 169

Eit hovudprinsipp i ILOkonvensjon 169 
er at urfolk har rett til å bevare og utvik
le sin eigenart på varig basis. Det skal 
bestemme retninga for si eiga utvikling, 
og skal bli rådspurt og delta i gjennom
føring av vedtak som kan påverke deira 
liv og livsform. Konvensjonen under
streker landområdes tyding for urfolks 
liv og eigenart. Konvensjonen skal verne 
samiske næringar og kultur mot press 
frå storsamfunnet.
 (Frå FNsambandet.)

Heile iLo-konvensjonen: 
http://tinyurl.com/5egve3 eller Arbeids 
og inkluderingsdepartementet, samepo
litikk.

EDL

Bokstavane står for «etnisk og demokratisk 
likeverd».  Organisasjonen seier om seg sjølv:
 – EDL mener at lovfestet avstamnings
relatert oppnevning til offentlige myndig
heter er rasistisk.
 – EDL mener at en lov som er fundamen
tert på en kryptorasistisk tanke i dag har 
gjort Finnmark til en skamplett på demo
kratiets verdenskart. Å benytte seg av sin 
avstamning i den hensikt å vinne innflytelse 
eller andre goder på bekostning av sambyg
dinger, som mangler genealogisk «adelskap», 
er udemokratisk og konfliktskapende.
 – Sametinget har ikke har mandat til å 
treffe politiske beslutninger på vegne av 
Finnmarks befolkning i sin alminnelighet, og 
spesielt ikke på vegne av befolkningen i de 
kystnære kommuner. 
 (Se www.edl.no.)

Organisasjonen EDL (Etnisk og 
demokratisk likeverd) seier at 
Finnmarkslova er rasediskri
minerande og udemokratisk. Dei 
har planar om å gå til retten med 
dette. Raudt sin samepolitiske 
talsperson OleGunnar Leirvaag 
er usamd i det og seier at EDL 
ikkje tek omsyn til folkeretten.

Ole-Gunnar Leirvaag

Sameretten er til gunst for alle som bur langs kysten.
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Har farta rundt
Jæ –
har farta rundt i verda
på både land og vann,
og jæ har samla inntrøkk
frå både fjern og nær  –

men merkligst her på kloden
er Norges vide land:
Døm kallär kaptalismen
fer sosialisme her  –

å  –
hadelittan
 åhadeladeliålei,
hadelittan
 åhadeladelei!

Øyvind Bremer Karlsen

Regjeringa har gjort vedtak om 
å gå inn for Tjenestedirektivet 
– og LOleiinga er nøgd med dei 
såkalla garantiane mot sosial 
dumping som statsminister 
Jens Stoltenberg har gitt. 

Marit Kvamme

Jorid Tveita er leiar for Fellesforbundets 
avdeling 246, Oslo og Akershus Hotell 
og restaurantarbeiderforening.
 – Jorid, du har tidlegare sagt at innan 
hotell- og restaurantsektoren har de alt 
sosial dumping. Kva meiner du med det?
 –La oss ta servitørar som eksem
pel. Mange har løn langt under tariff, i 
bedrifter utan fagforeiningar og tariff
avtalar. Dette gjeld særskilt i restau
rantbransjen, men vi ser også det same 
på hotell og innan reinhald. På områ
de der det er mange uorganiserte, er 
det mange som arbeider under tariff.  
Dette betyr blant anna at dei ikkje får 
overtidsbetaling, ikkje ekstra betalt for 
kveld og helg, og dei har mangelfulle 
eller ingen arbeidskontraktar. Det gjeld 
både studentar som jobbar som servitø
rar, og arbeidarar med innvandrarbak
grunn, som ofte arbeider i oppvasken 
på bakrommet. 

«oppvaskarar på hjul»
– Kva betyr det for dykk at regjeringa 
har vedteke å seie ja til EU sitt teneste-
direktiv?
 – Vi fryktar at tenestedirektivet vil 
gjere det vanskelegare for oss å rette 
opp slike uverdige arbeidstilhøve i vår 
bransje. Vi trur det blir lettare å tilby 
det vi kan kalle «oppvaskarar på hjul». 
Vi kan tenke oss at eit bulgarsk firma 
kjem til Oslo om sommaren og til
byr oppvaskarar – sidan det er mange 

restaurantar som er opne berre om 
sommaren. Arbeidarane vert tilbydd 
bulgarske lønningar. 
 Dersom det er eit bulgarsk firma, 
så har ikkje tillitsvalde innsyn. Våre 
tariffavtalar vil ikkje nå desse. Vi må 
eventuelt krevje tariffavtale med det 
bulgarske firmaet. Det seier seg sjølv at 
det vil verte mykje verre både å få orga
nisert arbeidarane og å få i stand tariff
avtale med firmaet. I dag er arbeidarane 
trass alt tilsette i restauranten. Og kor
leis blir dette når arbeidarane skal heim 
om tre månader? Dette ser vi alt ein del 
av i hotell og restaurantbransjen.
 Vi vil gjerne ha bulgarske arbeida
rar i vår bransje, men vi ynskjer dei 
skal vere tilsette ved restaurantane og 
hotella, og ikkje i eit firma i Bulgaria. 
Og vi ynskjer at dei skal ha norske løns 
og arbeidsvilkår.

Allmenngjering
– Korleis meiner du tenestedirektivet vil 
virke inn på spørsmålet om allmenngjering 
av tariffavtalar?
 – Allmengjering av tariffavtalar kan 
ein oppnå dersom ein kan dokumentere 
sosial dumping i ei bransje. Dersom 
ein oppnår allmenngjering, vil overens
komsten, eller deler av den, verte gjort 
gjeldande for alle som arbeider i bran
sjen. Allmenngjering er eit verktøy som 
vi fryktar vil bli borte med tenestedi
rektivet, for då kan allmenngjering vere 
konkurransedrivande, og dermed ulov
leg.
 Innsynsretten kan også verte inn
skrenka og gjort vanskelegare for til
litsvalde.

stoltenberg-garantien
– Men Stoltenberg garanterer for at kon-
sekvensane av tenestedirektivet ikkje vert 
slik de fryktar. Og LO-leiar Roar Flåthen 
har sagt at dei er nøgde med Stoltenberg 
sine forsikringar?
 – Det er EFdomstolen som avgjer 
saker knytta til tenestedirektivet. 
Verken Stoltenberg eller Flåthen sit i 
EFdomstolen. Dei kan derfor ikkje gi 
slike garantiar. Derfor er denne garan
tien ikkje verdt papiret han er skriven 
på. 
 – Kva forventar du som tillitsvald av 
den raudgrøne regjeringa?
 – I staden for å gjere det vanske
legare for oss å få kontroll på ulovleg
heiter i bransjen, og vanskelegare å få til 
ordna arbeidsforhold,  burde regjeringa 
støtte fagforeiningar og arbeidstilsynet, 
som kjempar for kontroll og regule
ring av ei bransje som er full av svarte 
pengar, skatteunndragingar og lovbrot. 
Eg skulle ønske dei hadde brukt tid på 
det.

Trur ikkje på Stoltenberg

Vinnerne av den nye usosiale AFPord
ningen i privat sektor er de med årslønn 
på en halv million eller mer. De vil 
få opp til 1,2 millioner kroner brutto 
i AFPpåslag og kompensasjonstillegg 
på toppen av en uredusert folketrygd i 
løpet av et forventet pensjonistliv (16–
17 år) fra de er 67 år. 
 Taperne er alle som slutter ved 62 
år. Aller verst ut kommer kvinner i pri
vat sektor som har mye deltid, og som 
på grunn av de nye harde opptjenings
vilkårene ikke vil ha rett på ny AFP. De 
mister en pensjonsrett som i dag utgjør 
ca en halv million kroner fra de er 62 til 
67 år. 

store tap for kvinner
Om den private AFPmodellen skulle 
tvinges over på offentlig sektor, vil 
dette gi dramatiske utslag for mange 
ansatte som nærmer seg 62 år de neste 
10–15 årene. Offentlig sektor har et 
stort antall deltidsansatte. Det ligger an 
til at man må ha hatt minst dobbelt så 
høy lønn tre ganger så lenge, for å ha 
rett på den nye AFP i forhold til dagens 
ordning. En betydelig del av kvinnene 
i offentlig sektor vil miste retten til å 
ta ut AFP fra 62 år om AFPordnin
gen fra privat sektor skulle overføres til 
offentlig sektor. 

offentligpensjonen vil ryke
Mens det hersker «vill vest» i privat 
sektor på pensjonsområdet, der bare 
et lite mindretall har gode pensjoner 
mens de fleste ansatte har gjennomgå
ende meget lave tjenestepensjoner, har 
offentlig ansatte et velregulert system 
basert på likhet og solidaritet. 
 Mens arbeidsgiverne i privat sek
tor når som helst kan redusere pen
sjonsnivået etter konjunkturene og etter 
den enkelte bedrifts soliditet, er alle i 
offentlig sektor sikret samme system. 
 Dersom AFPmodellen fra privat 
sektor blir tvangsoverført på offentlig 
sektor, vil det på sikt ikke være mulig 
å opprettholde de gode tjenestepensjo
nene i offentlig sektor.

god pensjon er viktigst 
Det er ingen ulykke om dagens maktha
vere taper neste valg. Pensjonsreformen 
har enda ikke vært på valg. Dagens 
Stortingspolitikere har ikke engang turt 
å spørre Ola og Kari hva de mener om 
denne usosiale reformen, og vil helst 
slippe spørsmål om Pensjonsreformen i 
2009valget. 
 Alle politiske vedtak kan endres.

Avkortningen bør fjernes,  
men ikke for enhver pris
Myndighetene har greid å få folk flest til 
å tro at med det nye systemet kan man 
«ta ut pensjon og tjene hva man vil uten 
at det får konsekvenser for pensjonen». 
Dette er å føre folk bak lyset. Den som 
tar ut ny AFP/tidligpensjon fra 62 år 
får redusert folketrygdpensjonen med 
en firedel – livsvarig, enten du tjener 
noe eller ikke.

Konklusjon 
Dagens AFP i offentlig sektor bør opp
rettholdes inntil videre. Dagens offent
lige tjenestepensjon med bruttogaran
tien bør også beholdes, fra 65 år. Statens 
økonomi er på ingen måte truet av 
pensjonsutgiftene. Ingen bør komme 
dårligere ut enn etter dagens regler. 
Forhandlinger om en eventuell ny AFP 
i offentlig sektor bør først starte etter 
at offentlig tjenestepensjoners status er 
avklaret, fordi AFP og alderspensjon 
i offentlig sektor henger så nært sam
men. I mellomtiden bør offentlig ansat
te arbeide for at Pensjonsreformen blir 
en viktig del av Stortingsvalget i 2009. 
Levealderjusteringen er helt uforenlig 
med en god sosialpolitikk og uforenlig 
med levelige pensjoner for folk flest. 

Forsvar dagens  
sosiale AFP-ordning 
– og tjenestepensjonene 
Rødt nytt presen
terer her et utdrag 
av et opprop som 
den frittstående 
pensjonsrådgiveren 
Harald Engelstad har 
lagd. Hele oppropet 
finner du på www.
forsvarpensjon.no.

Jorid Tveita (Foto: privat)

Harald Engelstad hadde innledning på dagskonferansen til Forsvar 
offentlig pensjon. Les mer om ham på www.pensjonsboka.no.

Kva er framtida for dei som skal jobbe her? (Illustrasjonsfoto)
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BLI mED I  
RøD UNGDOm! 
sjekk: www.sosialisme.no

Iver Astebøl 

– Høyhastighetstog er bra for miljøet, 
trygt og en god investering. En skik
kelig utbygging av høyhastighetstog er 
den lureste investeringen i infrastruk
tur Norge kan gjøre, sier Susanne Storm 
Ziegler i miljøutvalget til Rød Ungdom. 
Bensinbilen er ikke framtidas trans
portmiddel, verken med tanke på fart, 
miljø eller sikkerhet. Høyhastighetstog 
har mye av det som skal til for å ta opp 
konkurransen. Likevel har Norge bare 
en høyhastighetsbane, mellom Oslo og 
Gardermoen.
 – At ikke Norge satser på høyhas
tighetstog er pinlig. Både Tyskland, 
Spania og Frankrike har holdt på med 
dette i tiår allerede, og det fungerer. 
Mellom Paris og Brussel går det i dag 
ikke flyruter, fordi alle tar toget. Skal vi 
kutte klimagassutslippene fra bil og fly, 
er raskere tog måten å gjøre det på, sier 
Ziegler, og fortsetter:
 – Dette handler også om trafikk
sikkerhet. Hvert år dør det rundt 230 
personer på norske veier. Likevel er 
alle politikerne enige om at den beste 
måten å få ned ulykkestallene på, er å 
bruke mer penger på nettopp vei. Men 
toget er mye tryggere: ingen fyllekjø
ring, glatte veier eller trailersjåfører 
som sovner. I Japan har de hatt høy
hastighetstog siden 1964, uten en eneste 
dødsulykke. På de samme årene krevde 
trafikken over 15 000 liv i Norge. 

planen er klar
Norsk Bane er et selskap eid av nor
ske kommuner, enkeltpersoner og jern
banens fagforeninger, som jobber for 
utbygging av høyhastighetstog i Norge. 
De har laget konkrete forslag til hvor
dan høyhastighetstog kan bygges ut. 
Forslaget går ut på å bygge en bane til 
Stavanger, Haugesund og Bergen over 
Haukeli, samt en bane til Trondheim 
og videre til Steinkjer. En bane ned

over Sørlandet til Kristiansand er også 
aktuelt. 
 – Forslaget vil koste rundt 250 milli-
arder kroner. Blir ikke det altfor dyrt?
 – Det er ikke mangel på penger som 
er problemet her, men mangelen på 
vilje til å bruke dem på noe annet enn 
aksjer. Men til grunn for alle beregnin
ger er det lagt inn at investeringene skal 
lønne seg i et tjueårsperspektiv. Så selv 
om engangsinvesteringen er høy, vil 
pengene være tjent inn igjen i løpet av 
tjue år. Det er likevel ikke det viktigste. 
Høyhastighetstog er samfunns og mil
jømessig lønnsomt, derfor bør det byg
ges uansett.
 For å kvalitetssikre planene, har 
Norsk Bane gitt Deutsche Bahn i opp
drag å gå gjennom forslaget og utrede 
hvor vidt utbygging av høyhastighetstog 
er realistisk. Den endelige rapporten er 
ikke klar, men i midten av november ga 
de ut den første delrapporten, om strek
ningen Oslo–Trondheim. Rapporten 
stiller seg positiv til planene, og ser for 

seg reisetid mellom Oslo og Trondheim 
helt ned i to timer. Det er kortere tid 
enn det tar fra Oslo til Lillehammer i 
dag.

stiller krav
– Hva synes du om forslaget fra Norsk 
Bane?
 – Det er bra at det lages konkrete 
løsninger for høyhastighetstog. De er 
en del av løsningen for framtidas trans
port. Likevel mener jeg Rød Ungdom 
og Rødt må gå litt lenger i våre forslag 
om høyhastighetstog. 
 Norsk Bane tar ikke stilling til om 
det er private eller statlige selskaper 
som skal stå bak en utbygging. Vi 
mener samferdsel er en oppgave felles
skapet må løse, og derfor kan vi ikke la 
private få bygge ut høyhastighetstog. 
 Dagens forslag til priser er også for 
høye. 800 kroner fra Oslo til Trondheim er 
for mye, spesielt for ungdom og studenter. 
Derfor må det være gode rabattordninger, 
sånn at folk har råd til å ta toget. 

 Ziegler mener også man må huske 
de landsdelene som ikke vil nyte godt 
av høyhastighetstog. 
 – Høyhastighetstog er bare aktuelt 
i SørNorge. Samtidig har NordNorge 
et stort behov for bedre togtilbud. Den 
gamle banen må elektrifiseres og for
lenges til Tromsø. Glemmer vi det og 
bare bygger ut høyhastighetstog, øker 
forskjellen i infrastruktur mellom Sør 
og NordNorge enda mer, og det kan vi 
ikke leve med. 

riktig tidspunkt
Ziegler mener krisetider i økonomien er 
en god anledning til å satse på tog.
 – Nå som ledigheten i anleggsbran
sjen stiger, må staten sørge for å holde 
folk i jobb. Da passer det perfekt å star
te en storstilt bygging av høyhastighets
tog. Det vil selvfølgelig ikke løse krisa, 
men bidra til at det ikke går så hardt 
ut over vanlige folk som det ellers ville 
gjort.

Tidlig i november samlet Glo
baliseringskonferansen nesten 
to tusen folk for å forstå og 
forandre verden. 

Iver Astebøl

Venstresida viste seg fra sin mest vari
erte og sjarmerende side på Globalise
ringskonferansen. Her samlet aktivis
ter seg, fra fredsbevegelsen, partiene, 
fagbevegelsen, ungdomsorganisasjo
nene, miljøbevegelsen og enda noen 
til, for å lære, få inspirasjon og disku

tere løsninger for en bedre verden. 
 I år ble det satt rekord med over 
1900 deltakere, på det som kan kalles 
et av venstresidas viktigste samlings
punkter. Rød Ungdom hadde over 
150 folk på konferansen, og var faktisk 
den enkeltorganisasjonen som hadde 
flest deltakere. 
 I tillegg til de vanlige deltakerne 
kom det også høyt profilerte gjester 
fra utlandet, bl.a. en delegasjon fra 
Ekvador som fremmet krav om å la 
olja ligge, og Malalai Joya, en afghansk 
kvinne som ble kastet ut av parlamen
tet etter at hun kritiserte krigsherrene 

som herjer landet, og som fremmet 
krav om at okkupasjonstroppene må 
ut.
 Det ble arrangert møter om alt 
fra biodrivstoff til Kaukasus. Spesielt 
stormøtene var populære, og ordveks
lingen gikk hardt for seg da Jonas Gahr 
Støre stilte til debatt om Norges krig
føring i Afghanistan. Rød Ungdom 
arrangerte et møte om sosialistisk fol
kestyre med over hundre deltakere, i 
tillegg til bøllekurs og møter om femi
nisme.

Framtidas reisemåte
Tenk deg å suse av gårde fra 
Oslo til Trondheim på to timer. 
Eller til Bergen på under tre, 
med masse beinplass og god 
miljøsamvittighet.

Sammen for forandring

Fra standen på  Globaliseringskonferansen

Illustrasjonsfoto
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FRA TOPPEN  
AV ET TRE

TRAVELT KANSKJE?
Vi har noen ganger, drømmende, 
her fra toppen av et tre, latt blik
ket skue utover og sagt noe slikt 
som; Livet er så kort! Det gjel
der å kjenne at en lever mens man 
gjør det. Rett som det er ligger en 
på rygg i ei trekasse, og da er det 
litt seint. 
 Vi kunne jo greid oss med litt 
mindre. Tenk å selge unna, fly til 
fjells, sitte i lotusstilling og spise 
rein, økologisk mose. Ved etter
tanke, akkompagnert av en stram 
økonomi, kom vi til at vi i hvert fall 
vil redusere. Det meste. Stresse 
mindre, kjøpe mindre, arbeide 
mindre. Simple living, simpelt
hen. Kritikerne mener dette er et 
egovalg. Å logge seg av og velge 
helsa før man rugger lallende i et 
hjørne er judaseri. Hva med skatte
kronene som uteblir, varene som 
ikke blir produsert, pensjonistene 
som ikke blir vasket? Det minner 
om mytteri. Det ultimate svik mot 
den kollektive galskap; å hoppe 
av med et lite Hoi! og en blomst i 
munnviken. 
 Aftenposten skrev om en 
Harald. Harald fikk nok. Harald 
tok affære. Sa opp toppjobben, 
solgte leilighet og flyttet inn i seil
båten på Aker brygge! Ja, det må 
da være noe å tenke på for skil
te trebarnsmødre i blokkleilig
het, med bunnlav ekspeditørlønn 
og skyhøyt kortisolnivå. Seilbåten, 
ja. Hvorfor har de ikke tenkt på 
den? 
 Lenge var det mest populært å 
tjene, kjøpe og ha. Så ble det tren
dy å være, vise hva du er. Det er in 
å priotere dei nære ting.  
 Før skulle tid byttes i penger. 
Best mulig jobb skulle gi flest 
mulig penger som i sin tur burde 
bidra til mest mulig status. 
 Nå skal man bytte penger i tid. 
For eksempel med en ytterst liten 
polsk dame til å rengjøre huset for 
den som har penger å avse. Nei, så 
lenge disse individuelle valga vil 
være avhengig av en rekke omsten
digheter du ikke sjøl kan påvirke, 
må det finnes en annen løsning. 
Kanskje trenger du ikke å gå på 
veggen før du er femogførr. Men 
vi trenger ikke snu opp ned på alt, 
vi må ikke dyrke gulrota vår sjøl. 
Det eneste vi egentlig spør om er 
litt god, gammeldags slakke. Skal 
vi starte med sekstimersdagen?  
   

Skogul

Mange av de store oppgavene som folkekrigen og folkeopp
røret i Nepal har stilt, står i stampe, over et halvt år etter 
valget til den grunnlovgivende forsamlinga. Maoistene er 
størst, men er også i mindretall. 
 Den maoistleda flerpartiregjeringa styrer et embetsverk 
som er lojalt mot overklassen og utenlandske stormakter. 
Det internasjonale pengefondet blander seg inn og stiller 
krav om privatiseringer. Det er fred, men klassekampen 
skjerpes. 
 Store jordeiere som har mista land til fattigbønder, kre
ver å få landet tilbake. Samtidig presser fattigbøndene på 
for å få en jordreform. Statsminister Dahal sier at de som 
ikke får tilbake jorda si, vil få betaling. Om dette går gjen
nom i parlamentet, har maoistene løst et problem som tid
ligere virket uløselig. Gjennom å ikke levere jorda tilbake, 
viser maoistene at de fortsetter kampen for jordløse og fat
tigbønder, samtidig som tidligere jordeiere får kompensa
sjon fra staten. 
 I maoistpartiet strides det nå om hvordan revolusjonen 

skal utvikles videre. På en stor partikonferanse i november 
prøvde over tusen medlemmer av partiet å enes om en ny 
strategi. 
 Nepal trenger som aldri før å få støtte til kampen for 
folkemakt. Vi oppfordrer antiimperialister til å støtte opp 
om innsamlingsaksjonen til Helselag til Nepal. 

«Mine damer og herrer, det er et privile
gium å få lov til å ønske dere alle velkom
men til aftenens festivitas. I denne søte 
juletid kan vi ikke glemme våre brødre og 
søstrer på gatene – de som er hjemløse, de 
som ikke engang har familie, de som er 
mindre begunstiget når det gjelder livets 
goder, de som har nok med kampen for 
tilværelsen, som er uten gleder og moro 
og festligheter – vi kan ikke glemme dem. 
 For å gi livet deres litt glede og 

vennlighet, slik at dere skal slippe å tenke 
på hverdagens elendighet, om så bare for 
noen stakkars timer – har vi fått i stand 
denne juletrefesten. Jeg håper at dere alle 
har det hyggelig i kveld, og jeg er sikker 
på at vi skal fortsette med å stelle til slike 
fester for våre hjemløse brødre og søstrer 
i år etter år …»
 «Hva for noe. Hør på den idioten! 
Harr’u tenkt å holde oss hjemløse i år 
etter år, din jævel?» var det én blant 

de innbudte som plutselig ropte, stem
men var sløret av altfor mye alkohol. 
Ordføreren, som ble forbauset, holdt plut
selig opp å snakke, men tok seg straks 
inn igjen. Han kremtet diskret, før han 
fortsatte: ...

Les mer i Nirmal 
Brahmacharis novel-
lesamling de frem-
mede. Spør etter 
den hos Tronsmo 
eller hos andre 
bokhandlere.

Det hardner til i Nepal

Lesestoff og julegaver
Ny bok fra Rødt:

Hvem tjener på pensjonsreformen?
Alt du trenger å vite om pensjonsreformen – og litt til:
• Beskrivelse av dagens pensjonssystem og det som er vedtatt
• Snart tar de den offentlige tjenestepensjonen. Hva må gjøres?
Pris: 100 kroner, pluss porto. Fem eks eller flere, portofritt.
Bestill fra raudt@raudt.no eller på tlf. 22 98 90 50

Ut av EØS!
Artikkelsamling fra  
Oslo Nei til EU

www.neitileu.no/fylkeslag/oslo

I pose og sekk
Folkvord/Eckbo/Mathisen
om lureri og snyteri

www.marxisme.no/

Konger for en kveld

Hei! Vi i redaksjonen håper du har nytte 
og glede av Rødt nytt. Vi lager ikke akku-
rat noen stor avis, men vi forsøker ufortrø-
dent å påvirke verden til å bli et bedre sted 
... for dem som nå rammes av den økono-
miske krisa, et bedre sted for flyktninger 
og pensjonister, for dem som må forsvare 
seg mot sosial dumping, EU og EØS, for alle 
som plages med Nav-reformen, for kvinner 
i dobbeltarbeid, – et bedre sted uten kapi-
talismen.
 Rødt nytt er avisa til partiet Rødt. Den 
kommer ut ti ganger i året, og en kan abon-

nere gratis (skriv til redaksjonen@roedt.
no). Det er 3550 abonnenter. Noen tusen 
aviser deles i tillegg ut på gater og torg 
flere steder i landet, flere steder enn for et 
år sia. 
 Skriving, administrasjon, pakking og 
utsending gjøres på dugnad, ingen får lønn. 
Men trykking og ikke minst porto koster. Så 
vi ber om en julegave, stor eller liten, da er 
du også med på dugnaden. Kontonummeret 
er 7874 05 56478.

     Hilsen Rødt nytt

Illustrasjonsfoto: Helselag til Nepal

www.helselagtilnepal.no


