
STREIK og AKSJONSDAG for AFP 22. NOVEMBER

Delegat

«Alle, uansett om vi jobber i 
offentlig eller privat sektor, skal 
ha rett til en god AFP!» Dette sier 
Eva-Lill Bekkevad som var dele-
gat fra Oslo Grafi ske Fagforening 
på landsmøtet til Fellesforbundet.
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Nei til OL 

Et OL i Tromsø vil sette olympisk 
rekord i CO2-utslipp, sier Maria 
Evon Sriharan, kommunestyre-
representant fra Rødt i Tromsø.
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RØDT NYTT
Avisa til Rødt • nr. 9–2007

10. oktober gjorde landsmøtet i Fellesforbundet et 
vedtak om AFP som vil bety mye positivt for kam-
pen videre. Første punktet lyder: «AFP-tillegget skal 
utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter 
avgang som AFP-pensjonist, skal ha en pensjon på 
dagens nivå livet ut.»
 Det er all grunn til å takke delegatene på lands-
møtet for at Fellesforbundet har vedtatt å slåss for å 
beholde en AFP som er minst like god som dagens. 

 Aksjonen Forsvar AFP gjør en kjempejobb. 
Fagforeninger og klubber har bevilga til sammen tre 
millioner kroner til bruk i kampen – som fortsetter. 
 Det er streik og aksjonsdag for AFP 22. novem-
ber. LO i Trondheim har vedtatt streik. Flere følger 
på.
 Les alt om pensjon og AFP: www.forsvarafp.no. 

LES MER PÅ SIDE 2 OG 3.

Då RV og AKP gjekk saman om å danne partiet 
Raudt i mars i år, kunne ikkje partiet stille til val 
med eige namn. Vallova er nemleg slik at parti namn 
må meldast inn seinast 1. januar valåret. Raudt 
brukt e difor RV som namn i valkampen i år. Men 6. 
oktober var det ein liten seremoni på ein landskon-
feranse for Raudt-medlemer, og der vart RV-nam-
net lagt til sides for godt. No skal Raudt-namnet rå 
grunnen aleine. 
 På konferansen vart også den nye logoen pre-
sentert: Fire stjerner stig opp, stadig større medan 
dei går mot venstre. Lett å teikne, lett å bruke. På 
same måte som det grøne kløverbladet kjennest att 

Flott vedtak for AFP i Fellesforbundet

Raudt med ny logo

Kampen for AFP 
kan vinnes!

som Senterpartiet, vil den raude stjerna symbolisere 
Raudt på plakatar, på søyler og i skolebøker. 
 Kva er ein medlem i Raudt? Ein som var med i RV, 
var RV-ar. Ein i AKP var AKP-ar. Men Raudt-ar? 
Neppe. Svaret er: Raud! Eva Hansen er raud, dei er 
35 raude i Dalebygd og to raude i kommunestyret. 
 Vil du også organisere deg som raud?  Ta kontakt! 
www.raudt.no og raudt@raudt.no.

Foto: Finn Jensen
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LEDER
Torstein Dahle

Statsbudsjettet frem-
mer klimakatastrofen
Regjeringen fører oljeselskapenes kli-
mapolitikk. Ingen av stortingspartiene 
setter søkelyset på det. Klimaversting 
nr. 1 – petroleumsnæringen – får gjøre 

som den sjøl vil, innhyllet i en tåke 
av kvotekjøp-propaganda og myter om 
«månelandingen», en storartet norsk 
renseteknologi som skal redde verden 
– når den en eller annen gang er klar 
til drift. 
 Petroleumssektoren står for nær 30 
prosent av Norges klimagassutslipp. 
Virksomheten går ut på å ta opp en uer-
stattelig naturressurs, som det har tatt 
150–200 millioner år å skape, og rett 
og slett brenne den opp. Norge tømmer 
sine oljeressurser på rekordtid. 
 I statsbudsjettet for 2008 står det en 
entusiastisk omtale av hvordan petrole-

umsaktiviteten nå utvikles i maksimalt 
tempo, med topp i antall letetillatel-
ser, rask ekspansjon i Barentshavet og 
investeringer på rekordnivået 120 mil-
liarder per år i 2008 og årene etterpå. 
  Regjeringen reduserer CO2-avgiftene 
for denne sektoren, slik at innføring av 
et nasjonalt kvotesystem ikke skal føre 
til økte utgifter for oljeselskapene. For 
at «forbudet» mot petroleumsaktivitet 
utenfor Vesterålen (Nordland 7) ikke 
skal bremse framdriften, gis det dispen-
sasjon til omfattende seismiske undersø-
kelser, som skremmer fisken og skader 
gytingen, til fiskernes fortvilelse. 

 Den aller viktigste drivkrafta bak 
presset for gasskraftverk, er det store 
behovet for mer strøm til oljeselskape-
nes installasjoner og landanlegg. 
 Klimautfordringen er en svært vik-
tig grunn til å bygge opp Rødt. Kanskje 
er det på dette området at det er aller 
tydeligst at kapitalismen vil ødeleg-
ge menneskehetens livsmuligheter. 
Kapitalen må fratas den makta de har 
til å ødelegge kloden. Dere som ser 
dette – organiser dere i Rødt. Det has-
ter å gjøre noe!

– Jeg har bodd i Norge i 19 år. Jeg er helsearbeider i 
Tromsø kommune. Jeg kan aldri rekke å arbeide 30 
eller 40 år i Norge før jeg blir pensjonist. Det burde 
være nok å ha arbeidet i 20 år for å tjene opp pensjon 
for folk som har kommet hit som voksne. 

«Ikke fem øre»
– Men pensjonen blir jo betalt ved at de som jobber, beta-
ler skatt som blir til pensjon til pensjonistene. Skal inn-
vandrere jobbe og betale skatt i bare 20 år, men få like 
mye pensjon? 
 – Du kan ikke sammenlikne på den måten. Du må 
huske at innvandrere som kommer hit som voksne, 
ikke har kosta den norske staten fem øre. De er fiks 
ferdige! Alle utgifter som har betydd noe for å lage 
denne arbeideren, har mennesket sjøl eller hjemlandet 
betalt. Skolegang, lege og sjukehus. 
 – Hva er pensjonsalderen på Sri Lanka?
 – Den er 60 år. Den er såpass lav på grunn av at 
levealderen er lav. Det er også noe å ta med i vurde-
ringa om innvandrere og pensjon. Jeg tror innvand-
rere fra land med kort levealder, tar med seg sitt liv 
og sin tidligere død til Norge. I hvert fall den første 
generasjonen. Det burde undersøkes skikkelig.
 Det er i hvert fall ikke rettferdig at folk som job-
ber fra de er unge i hjemlandet, og deretter resten av  
livet her, skal bli minstepensjonister i det rike landet 
Norge! 
 Innvandrere må bruke mange år for å finne seg 
arbeid i Norge. Dette reduserer også ansiennitet en 
kan opparbeide for en full pensjon.

20 års opptjening  
for innvandrere
Hvordan skal arbeidere med innvandrer
bakgrunn unngå å bli minstepensjonister, 
enda om de har jobba hele livet? Maria 
Evon Sriharan kommer fra Sri Lanka og er 
helsearbeider i Tromsø.

Stortingets nye «AFPtillegg til alle» vil gi 
pensjonistene store økonomiske tap!

Rødt nytt

Slik er det nå:
I dag har arbeidstakerne ei god ordning som heter 
«Avtalefesta pensjon», AFP. Det betyr:
• Hvis du er utslitt og ikke greier å jobbe fullt fram 

til du er 67 år, kan du gå av med pensjon når du er 
62 eller seinere, helt eller delvis. 

• Du taper penger på det, i forhold til om du hadde 
jobba, fram til du er 67 år. 

• Men du fortsetter å tjene opp pensjonspoeng i 
denne tida. 

• Så fra 67 år får du en pensjon som om du hadde 
jobba fullt i de siste fem åra. 

• Tanken er at en utslitt arbeider ikke skal straffes 
økonomisk resten av livet. 

• Pensjonen skal for øvrig følge lønnsstigninga ellers 
i samfunnet. 

• Du betaler skatt som pensjonist når du har AFP-
ordning.

• AFP-ordninga betales av lønnsmottakerne i felles-
skap, av arbeidsgiverne og av staten, ved avtaler i 
tariffoppgjøret.

Det er denne AFP-ordninga som Stortinget vil fjerne, 
og som fagbevegelsen vil forsvare. LO-kongressen 
vedtok at dagens AFP-ordning må videreføres – det 
var et vedtak med en stor og sterk bevegelse bak. 

Det Stortinget vil ha:
• Du kan pensjonere deg fra du er 62 år. 
• Hver krone du får i førtidspensjon, mellom 62 og 

67 år, skal tas fra den pensjonen du skulle hatt etter 
fylte 67 år.

• Du får ikke tjene opp pensjonspoeng fra du er 62 
til du er 67 år. 

• Pensjonen skal ikke lenger følge lønnsstigninga 
ellers i samfunnet.

• Hvis gjennomsnittlig levealder stiger, skal den årli-
ge pensjonen justeres ned tilsvarende.

• Stortinget sier ingenting om skatt, men ut fra regne-
stykkene deres, ser det ut til at førtidspensjonistene 
skal betale skatt som lønnsmottakere.

Denne nye pensjonsordninga vil gi deg et tap fra du 
er 62 år, på en tredel av pensjonen din fra 1. januar 
2010 til du dør. Et tap som øker opp mot 50% i tida 
fram til 2050. 

«Et flatt AFP-tillegg til alle»
Så vil Stortinget at alle skal ha noe de kaller et «AFP-
tillegg», uansett om de går av med førtidspensjon eller 
ikke. Det er det samme som om folk skulle få sjuke-
penger når de er i jobb. Men AFP er ingen sparekasse. 
AFP er ei hjelp til dem som ikke klarer å arbeide til de 
er 67 år. Det er dessuten sjølsagt slik at om alle skal få 
AFP-tillegg så må enten tillegget bli lavere enn i dag 
eller totalutgiftene høyere. Men regjeringa sier at den 
nye AFP-ordninga ikke skal koste mer enn dagens 
ordning. Det betyr at de som trenger AFP, vil få store 
reduksjoner, mens pengene vil bli overført til dem 
som er friske nok og har slike jobber at de kan jobbe 
til de er 67. Det stemmer med Stortingets mål: Folk 
skal helst ikke førtidspensjonere seg, og hvis de gjør 
det, skal de få svi. 

Krava må være:
• Dagens AFP-ordning må fortsette.
• AFP-pensjonister må fortsatt tjene opp poeng og 

skattes som pensjonister.
• Tariffoppgjøret til våren må sikre dem som ikke 

greier å stå i arbeidslivet til pensjonsalderen, mot 
livsvarig tap av pensjonspoeng!

Tone og Kari med regjeringas forslag
Tone og Kari har 38 års opptjening og tjener 300 000 
kroner når de er 62 år.
 Tone går av ved 62 år og får 120 000 kroner + AFP-
tillegg (38 000 kroner) = 158 000 kroner. Ved 77 år 
slutter AFP-tillegget, og hun får 120 000 kroner.
 Kari går av ved 67 år og får 224 100 kroner + 
AFP-tillegg (38 000 kroner) = 262 100 kroner

Kilde: DeFacto

Forsvar dagens AFP!

Maria Sriharan er bystyremedlem for Rødt Tromsø 
Foto: Rødt nytt

Plakat fra demonstrasjon for AFP. 

Skoleringstilbud
Åpent møte / klubbmøte / fagforeningsmøte 

om pensjonsreformen og AFP

Aksjon Forsvar AFP tilbyr  
arbeidsplassturne i uke 45, 46, 47 og 48.

Kontakt
Stein Aamdal 951 29 502 

stein.aamdal@akerkvaerner.com 
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Johan Petter Andresen

– Hva var det viktigste resultatet av Fellesforbundets 
landsmøte når det gjelder kampen for å forsvare AFP?
 – Først og fremst at det var så overveldende mange 
i salen som var godt forberedt og bestemt på at AFP-
vedtaket fra landsmøtet skulle slå fast uten tvil at 
Fellesforbundet skal slåss videre for å beholde en AFP 
som virkelig er minst like god som dagens. Av 99 inn-
legg var det bare noen få som mente at et allment ved-
tak, slik representantskapet hadde foreslått, skulle bli 
landsmøtets vedtak. Aksjonen Forsvar AFP har gjort 
en fantastisk jobb, og hele grunnplanet blant tillits-
valgte er fast bestemt på å slåss. 

Forsvar vedtaket
– Hva er de viktigste oppgavene for dem som vil forsvare 
AFP framover?
 – Først og fremst ser det jo ut til at vi må slåss for 
tolkninga av vedtaket. Jeg mener at det ikke er tvil om 
hva landsmøtet vedtok, men likevel ser vi at vedtaket 
blir forsøkt omtolka for å gi «forhandlingsrom» for det 
regjeringsoppnevnte AFP-utvalget. Men vedtaket er 
klart (se boks). Det har krav som kan sikre en fortsatt 
reell valgfrihet for den enkelte til å gå av med AFP. 
Vedtaket var en stor seier! Det er viktig at alle som vil 
slåss for AFP forsvarer vedtaket slik det var ment, og 
slik vi som var i salen, veit at det blei vedtatt. 

Aksjonsdag 22. november
– Så mener jeg at vi må holde kampen varm og leven-
de fram mot tariffoppgjøret. Flest mulig klubber og 
foreninger må sende inn konkrete AFP-krav til tariff-
oppgjøret i 2008, og det toget går nå! Dessuten er det 
viktig at flest mulig klubber og foreninger deltar i 
den neste aksjonsdagen for AFP. LO i Trondheim har 
vedtatt politisk streik og aksjonsdag 22. november. Bli 
med på denne aksjonsdagen! Folk kan kontakte for-
svarAFP.no for å få innledere til møter.

AFP går foran pensjonsforliket
– Transportarbeiderforbundets leder Per Østvold og 
Fellesorganisasjonens leder Randi Reese, som begge er 
sentrale SV-ere, er enige med Fellesforbundets leder Kjell 
Bjørndalen, og for så vidt Høyres Erna Solberg, om at 
vi må gi opp kampen for å forsvare folkepensjonen – at 
vi må akseptere det såkalte pensjonsforliket. Østvold, 
Bjørndalen og Reese advarer også mot å knytte forsvaret 
av AFP-ordninga til en omkamp om pensjonsreformen. 
Hva er ditt syn?
 – Vi må ikke gi opp kampen for folketrygda. 
Pensjonsforliket er et ran av pensjonsrettighetene til 
arbeidsfolk i Norge. Særlig alleårsregelen  rammer 
mange lavlønte under dekke av å gi dem som har 
jobba særlig lenge, bedre pensjon. I dag blir pen-
sjonen din regna ut fra de 20 åra du har tjent mest. 
Besteårsregelen. Nå skal alle år telle med, også de åra 
der du har jobba deltid, vært sjuk eller arbeidsløs. 
Alleårsregel.
 Samtidig mener jeg at landsmøtet viste at det er 
mulig å forsvare AFP uten å ta hele den omkam-
pen nå. Vi klarte å bygge en allianse mellom oss som 
gjerne tar en omkamp og dem som mener det toget 
er gått. Vedtaket slår fast at ordninga skal videreføres 
som i dag. Hvis det innebærer at noe må endres i pen-
sjonsforliket, så må det endres.

Lønnsoppgjøret 
– Det ser ut til at både ledende arbeiderpartifolk og SV-
ere går inn for et samordna oppgjør i 2008, det vil si slik 
at LO-ledelsen forhandler for alle forbund. Begrunnelsen 
er at LO må samle kreftene for å forsvare AFP. Er du for 
et samordna oppgjør? 
 – Det har jeg ikke tatt endelig stilling til ennå. 

Jeg har ikke fått diskutert det med noen, 
men det er i hvert fall nærliggende å tolke 
landsmøtets uttalelse som en uttalelse for 
samordna oppgjør. Her krever vi at LO-
forbunda må ha en felles opptreden og at 
alle forbundets medlemmer skal få ta stil-
ling til forslaget i uravstemming. 
 Når det er sagt, er det jo sjølsagt mulig 
å stille identiske AFP-krav også i for-
bundsvise oppgjør. Ulempen med sam-
ordna oppgjør er at da er det LO som for-
handler for alle. Forhandlingsdelgasjonen 
blir veldig fjernt fra folk, og alle stemmer 
blir talt opp sammen, slik at et overvel-
dende nei, for eksempel i Fellesforbundet, 
kan stemmes ned av ja-stemmer i andre 
forbund. Hvis hvert forbund forhandler 
for seg, er forhandlingsdelegasjonen nær-
mere grunnplanet  og vil ha med seg sig-
nalene fra medlemmene i sitt forbund. 

«Arbeidslinja»
– AFP-ordninga ble til gjennom tariffopp-
gjør som innebar at arbeiderne ga fra seg 
andre tillegg for å få på plass AFP. Slik det 
ligger an nå, ser det ut til at tariffoppgjøret 
i 2008 skal handle om hvorvidt «vi» har råd 
til å beholde AFP. Hvordan argumenterer 
de som sier at vi ikke har råd?
 – Jeg syns vel først og fremst de argu-
menterer langs to linjer: At en fortsatt god 
AFP undergraver pensjonsforliket, at det 
vil bli ei ordning som er så god at «alle» 
vil gå av med AFP. Dessuten mener jeg «arbeids-
linja» ligger under. Den går ut på at enten vi vil og 
kan eller ikke, skal vi tvinges til å jobbe lenger enn 
til vi er 62 år, og vi skal belønnes hvis vi står lenger 
i jobb, og straffes hvis vi ikke gjør det. Landsmøtet i 
Fellesforbundet viste jo nok en gang at problemet for 
mange i industrien er å ha helse til å stå i jobb så lenge 
som til 62. Det er klart det fins penger. Bare se på de 
overskudda som blei tatt ut av eierne i 2005. Vi har 
allerede betalt AFP gjennom tre tariffoppgjør. 

Offentlig sektor rammes også
– De fleste i privat sektor er vel menn? Hvordan kan 
kvinner i privat og offentlig sektor støtte hverandre i 
denne kampen?
– Jeg veit ikke om flertallet i privat sektor er menn, 
men i Fellesforbundet er de jo i hvert fall i stort fler-
tall, kanskje er kvinnene i flertall blant de uorgani-
serte. Alle må stå sammen om å forsvare AFP, og vi 
som jobber i privat sektor må forstå at vi ikke er tjent 
med noen samling i bånn når det gjelder pensjon. Vi 
får ikke bedre tjenestepensjoner av at offentlig sektor 
får undergravd sin tjenestepensjon. 
 AFP skal være et reelt og individuelt tilbud til 
alle som er fylt 62 år og som jobber i bedrifter med 
overenskomst, enten det er i privat eller offentlig 
sektor. Som i alle andre spørsmål er det viktig at vi 
snakker med hverandre og blir bedre kjent med vir-
keligheter vi ikke sjøl jobber under. Alle, uansett om 
vi jobber i offentlig eller privat sektor, skal ha rett til 
en god AFP! Og i fall noen lurer, blir også mange i 
offentlig sektor uføretrygda lenge før de når AFP-
alder. 
 – Hva skal Rødt-sympatisører i fagbevegelsen gjøre de 
nærmeste månedene?
 – Fortsette den strålende jobben de har gjort sam-
men med alle de andre, gjennom seminarer, møter, 
aksjoner og bevilgninger til: aksjonen Forsvar AFP. 
Dette viser jo at det nytter, at grunnplanet er tent. Vi 
skal vinne denne kampen og vi gir oss ikke!

– Kampen for AFP kan vinnes
Rødt Nytt har møtt EvaLill Bekkevad, Rødtmedlem og delegat på 
Fellesforbundets landsmøte fra Oslo Grafiske Fagforening. EvaLill er en av dele
gatene som har deltatt i kampen for forsvaret av avtalefesta pensjon, AFP. 

Fellesforbundets landsmøte 
vedtok disse krava til AFP: 

•	at	AFP-tillegget	skal	utformes	slik	at	
de	som	ikke	har	arbeidsinntekt	etter	
avgang	som	AFP-pensjonist,	skal	ha	
en	pensjon	på	dagens	nivå	livet	ut

•	at	AFP-tillegget	skal	heves	når	det	er	
nødvendig	for	å	kompensere	for	even-
tuelle	framtidige	levealderjusteringer

•	at	de	spesielle	skattefordelene	som	
AFP-pensjonister	har	i	dag,	skal	inngå	
som	en	del	av	statens	samla	bidrag	
til	AFP	

•	at	AFP	skal	kompensere	den	framtidi-
ge	folketrygdas	manglende	lønnsregu-
lering	når	det	gjelder	den	del	av	pen-
sjonen	som	tilsvarer	minstepensjo-
nen	fram	til	ordinær	pensjonsalder,	i	
dag	67	år

•	at	deltidsarbeidende	og	andre	med	
gjennomsnittlig	årslønn	under	4,3	
G	i	40	år	må	sikres	minst	like	gode	
muligheter	til	å	benytte	AFP	som	i	
dagens	ordninger.

•	at	AFP	må	finne	si	løsning	i	en	felles	
opptreden	fra	alle	LO-forbunda	basert	
på	LO-kongressens	vedtak	og	lands-
møtets	krav,	og	alle	forbundets	med-
lemmer	skal	gis	anledning	til	å	stem-
me	over	resultatet	i	ei	uravstemming.

Eva-Lill Bekkevad Foto: Rødt nytt

www.forsvarafp.no
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Jorun Gulbrandsen

Elin Jørgensen og Maria Evon Sriharan representerer 
Rødt i kommunestyret i Tromsø sammen med Jens 
Ingvald Olsen og Sigurd Langseth. Rødt økte fra en 
til fire representanter ved kommunevalget og fikk 7,9 
prosent av stemmene. 
 Maria: En viktig grunn til oppslutninga, er at vi 
er det eneste partiet som sier nei til OL i Tromsø. Vi 
røde har vært med i Nei til OL-komiteen fra dag én. 
Vi sier nei fordi vi vil forsvare miljøet. Vi lever i et 
sårbart område. Alle snakker om hvor viktig og nød-
vendig det er å redusere utslippene av klimagasser. 
OL hos oss er direkte miljøfiendtlig. Bare tenk på at 
den måten de fleste vil måtte  komme hit på, er med 
fly. Kampen mot OL i Tromsø er den viktigste miljø-
kampen nå. 

«Klimamord»
Elin: I tillegg kommer all anleggsvirksomheten i 5–6 
år som også betyr mye CO2-utslipp. Det skal bygges 
ishaller, hoppbakke, fergekai, alpinanlegg, hoteller og 
veier. Einar Sørensen er rådgiver i internasjonal luft-
fart. Han kaller OL i Tromsø for et «klimamord». Han 
trekker fram flytrafikken, men også de 1200 bussene, 
hotellskipene, hurtigbåtene og bilene. 
 – Hvordan skal det bli plass til alle?
 Maria: Intern transport blir også et stort miljøpro-
blem. Det er bare 2000 sengeplasser på hotellene her. 
Tromsø er en liten by. Det er behov for 100 000 over-
nattingsplasser, sier OL-komiteen, som vil at folk skal 
leie ut rom. Det er snakk om at 10 000 boliger i dis-
triktet må brukes. Er det overhodet plass til alle bus-
sene og bilene som må frakte folk fra fly, til boliger, til 
arenaer, tilbake til boliger? OL vil føre til prisstigning 
på boliger i flere år framover.
 – Hvorfor i all verden går AP og SV inn for OL?
 Elin: Mange SV-ere og AP-sympatisører er imot. 
Men partiene er for. De trekker ned ei rullegardin 
mot miljøargumentene som ikke går inn overhode. 
AP snakker om et «null-utslipps-OL». De sier at innen 
2018 vil vi ha en helt annen og bedre 
teknologi enn i dag. De lever i drøm-
meland. Jeg tror AP-ledelsen blir 
blenda av at de får mye makt og kan 
leke med fiffen. 

Illusjoner om miljømessig 
bærekraft
Maria: Stortingsrepresentant for SV 
Audun Lysbakken og ordførerkan-
didat Gunhild Johansen skrev et for-
svar av OL i avisa Tromsø i valgkam-

pen. De snakker om OL som om det er mulig å lage 
et rent og pent utslippsfritt OL, som ikke forurenser! 
Det er ingen fagfolk som mener at det blir utvikla nye 
og miljøvennlige flymotorer innen 2018. 
 Elin: I kommunestyret har SV stemt unisont og 
uten forbehold for OL. De sprer illusjoner og feil-
informasjon om et prosjekt uten miljømessig bære-
kraft.
 Maria: Det er i det hele tatt ikke mange konkrete 
miljøtiltak i søknaden. Det eneste er vel at edelmetal-
let i medaljer og minnemynter skal være resirkulert.

Idretten
– Er det noen som snakker om idretten midt oppi dette?
 Elin: Idretten vil lide mer enn tjene i Troms. Det 
idrettslige er i bakgrunnen. Prosjekter som vi trenger 
nå, blir utsatt. Det er likevel igangsatt et prosjekt for 
bygging av en ishall til 32 mill kr de neste to årene. 
Hockeyklubben har jobba for en hall til ca 10 mill, 
men pga OL velger kommunestyret i stedet å bygge 
en som er over 3 ganger så dyr. Alle forholder seg til 

«tjue atten». Ingen av ishallene skal plasseres utenfor 
Tromsøs sentrumsområde. Alle åtte skal ligge innen-
for en radius av 11 km fra Tromsø sentrum.

Milliarder
Maria: OL-komiteen sier at OL vil koste 15,5 mil-
liarder kroner. De vil at staten skal garantere for det 
meste. I realiteten er staten nødt til å være garantist 
for hele arrangementet. Antakelig vil OL koste langt 
mer. Motmeldinga som er laget, påviser mange tiltak 
som ikke er regna inn. Det er enormt mye penger som 
kunne vært brukt til helse, skole, eldreomsorg, idrett 
og veier rundt omkring i landet. 
 Elin: OL-komiteen er ei melkeku for enkelte. 
Våren 2007 avslørte Jens Ingvald Olsen i samarbeid 
med Tromsø at flere av styremedlemmene i Tromsø 
2018 AS, bl.a. Bjørge Stensbøl og Arne Myhrvold, 
hadde mottatt til sammen 698 000 kroner i konsulent-
honorar for 2006. Hvor mye de har tatt i 2007, er det 
ingen som veit – ennå.
 – Men skal det ikke lenger være mulig å arrangere 

OL noe sted?
 Elin: Hvis OL skal arrangeres, 
så er det en god idé med gjenbruk. 
Deltakerlanda kunne gå sammen i et 
spleiselag og holde OL på et fast sted, 
og der det gikk an å komme fram med 
tog i det minste. Det var jo slik i star-
ten – i Olympia!

Olympisk rekord i CO2-utslipp
Hvor mye utslipp av CO2 blir det når 
450 000 mennesker skal reise til og fra 
Tromsø med fly? Svaret er: Mer CO2 enn det 
Tromsø nå produserer i løpet av et og et 
halvt år. Det er hva OL i 2018 vil bety.

Elin Jørgensen og Maria Evon Shriharan Foto: Rødt nytt

Tromsø 2018 AS
Tromsø	2018	AS	er	et	kommunalt	selskap	
som	har	sendt	søknad	til	Idrettsstyret	og	
til	Kulturdepartementet	om	statsgaranti.	
Regjeringa	skal	legge	fram	ei	stortingsmel-
ding	i	februar/mars	2008	om	de	vil	gi	stats-
garanti	eller	ikke.	Hvis	ja,	må	Tromsø	2018	
AS	sende	søknaden	til	IOC	i	løpet	av	2009.

Nettverket Nei til OL
Nettverket	Nei	til	OL	leverte	si	tredje	mot-
melding	23.	august	i	år.	
Du	finner	den	her:	www.roedt.no/tromso

Noen punkter fra motmeldinga
•	Plasseringa	av	de	to	store	ishallene	og	deltakerlandsbyen	er	på	ei	nyere	søppelfylling.	Denne	

vil	avgi	gasser	og	representerer	en	risiko	for	giftutslipp.	Søppelfyllinga	er	anlagt	på	leirgrunn	
med	risiko	for	utglidning	i	sjøen.

•	Plassering	av	tunge	anlegg	i	rekreasjonsområder	og	boligområder	(for	eksempel	seremoniare-
naen)	virker	konfliktskapende.

•	Det	nye	europeiske	regimet	for	flytrafikk	og	utslipp	av	CO2	vil	fra	2010	inneholde	nasjonale	
kvoter	for	CO2.	Dette	betyr	at	–	som	følge	av	OL	i	Tromsø	-	må	resten	av	Norge	redusere	fly-
trafikken	i	stor	grad	samme	år,	fordi	det	vil	føre	til	ekstremt	store	utslipp	av	klimagasser.

•	Flyturisme	i	dagens	forstand,	uten	restriksjoner	og	med	et	lavt	prisnivå,	vil	mest	sannsynlig	
være	en	saga	blott	fra	2010.	I	søknaden	har	en	ikke	vurdert	alternative	framkomstmidler	for	
inntransport.

•	Anleggsmaskiner	som	drives	av	solenergi,	rent	fossilt	brensel	eller	elektrisitet	vil	neppe	være	
tilgjengelig	fra	2011.

•	Kommunen	gir	store	arealer	vederlagsfritt	til	et	OL.	Dette	er	arealer	kommunen	kunne	hatt	
svært	store	inntekter	på.

Foto: Karl Ragnar Gjertsen 
(lisens: www.wikipedia.no)
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Jorun Gulbrandsen

Om framlegget vert vedteke av Stortinget, vil 
Allmennlegeforeninga ha opp dette skiltet på lege-
kontora:
 «Til våre pasientar: Vi gjer merksam på at din full-
stendige pasientjournal må overførast til NAV utan at 
du vert varsla og utan krav om legens eller ditt sam-
tykke, om NAV meiner dette er naudsynt. Dersom du 
ikkje ønskjer dette, må du oppsøke ein lege utanfor 
landets grenser.» 

Eit overgrep
At NAV vil sjå journalane og at departementet stør 
det, er eit overgrep. Ei invadering og krenking av 
folks privatliv. Til legen må det være mogleg å fortelje 
alt. Legen har teieplikt. Til legen fortel folk om psy-
kiske problem, vansker i samlivet, utruskap, alvorlege 
sjukdommar, om barna – om dei mest private ting. 
Legen noterer for å hugse, for å dokumentere behand-
ling og for å sjå utvikling over tid. Og så skal altså 
slike intime, private opplysningar verte tilgjengelege 
for kven som helst som jobbar på eit offentleg kontor?! 
Det betyr å leggje legejournalar fram offentleg.

Kven les?
For du veit ikke om ho eller han som les journalen din, 
er naboen din. I ein stor by veit ein gjerne ikkje kor 
folk som bur i same blokka, jobbar. Du er mor til skole-
barn og arbeider i kassa i butikken, og ei anna mor i 
klassen jobbar hos NAV og har nettopp lese legejour-
nalen din – og ho ser deg kvar dag. 
 Du søker om uføretrygd, men kan hende du er 
ein liten svindlar? NAV er på plass! Eller du bur 
ein stad der alle kjenner alle sånn omtrent, – og det 
lokale NAV-kontoret har journalen din godt utbretta 
til behandling og diskusjon: Har du eigentleg rett på 
trygd? Eller kva seier du når barnet ditt, som begyn-
ner på jobb hos NAV om fire år, les journalen din? Kva 
vil du da angre på at du har fortalt legen? Er det ingen 

stader du kan snakke fritt lenger? Er Storebror med 
heilt inn til legens stol? 

Dårlegare hjelp
Hva kan gjerast? Det er folk som no oppsøker fast-
legen sin og ber om å få lese journalen. Dei ber om 
at visse avsnitt vert sletta. Ting som kan ligge langt 
tilbake i tid eller ting som tilhøyrer notida. Dei ten-
kjer på folk i lokalmiljøet som kan kome til å lese det. 
Legen forstår. Og stryk. Men er samstundes redd for 
at folk vil halde tilbake opplysningar i framtida. Og 
det kan gjere at pasienten ikkje får like god hjelp med 
helsa si. 
 NAV krev pasientjournalar allereie i dag, til og 
med for å sjekke om pasienten eigentleg treng medisin 
på blå resept! Er det mogleg? For ei mistru slikt er, 
både overfor pasienten og legen!

Unnasluntrarar
Kvifor meiner Bjarne Håkon Hanssen og NAV-syste-
met at dei er betre skikka til å vurdere folk si psykiske 
og fysiske helse enn legen og psykiateren? Det er fordi 
dei omsynslaust set einskildmennesket totalt til side. 
Det menneskelege mennesket forsvinn. Attende står 
ein figur som sleipt tar mot pengar han eller ho ikkje 
skulle hatt. Ein snik, ein unnasluntrar, ein tasken-
spelar og falskmyntar, – men NAV skal ta dei!

Monsterskuggen
Kor godt ville Bjarne Håkon Hanssen ha likt at nabo-
en og venninnene hennar (vi seier det fortruleg, og alle 
lovar å ikkje seie det vidare, sjølvsagt) får vite at han 
har ei stor, evig væskande, stinkande byll på ballane 
(dette er alt saman berre døme tekne heilt ut av lufta), 
at han drikk ei halv vodka kvar kveld, at han har vore 
utru i tre år med Fabian Stang, at Monsterskuggen frå 
Afghanistan kjem til han kvar natt så han vaknar skri-
kande av angst, noko som forklarar minst den halve 
vodkaflaska, og meir vil eg ikkje seie no, det lyt vere 
grenser for alt. 

 

Fagforeiningar, kvinneorganisasjonar, einskild-
menneske, pensjonistforeiningar, – alle bør protes-
tere! Høyringsfristen er nettopp gått ut. Men det 
spelar inga rolle. Det viktige er at folk seier frå, slik 
at Stortinget og regjeringa ikkje vedtar at pasientjour-
nalane vert offentleg og eigendomen til NAV!

Pasientjournalen din er ikkje NAV sin eigedom!
Bjarne Håkon Hanssen sitt departement har laga eit framlegg som no er ute på høyring, 
«Tiltak mot trygdemisbruk», der det mellom anna er forslag om at trygdekontora (NAV) 
skal ha rett til å krevje å få sjå pasientjournalane til folk. NAV freistar allereie å få tak 
i dei, og har nokre gonger greidd det. Men legane protesterer, og det gjer Datatilsynet 
også.

Vellukka konferanse for folkevalde
Helga 5. til 7. oktober var det samling i Oslo for Raudt sine representantar i kom-
munestyre og fylkesting. Tema var mellom anna miljøkamp, kampen for AFP, 
statsbudsjettet, korleis jobbe med kommunebudsjettet når vi vil at folk sine behov 
skal være viktigast, ikkje staten sine sparekrav, sekstimarsdagen, kva er viktig for 
representantar med innvandrarbakgrunn, korleis arbeide slik at kommunestyrear-
beidet vert ein del av lokallaget sitt allsidige arbeid. Det er sikkert at Raudt sine 
folkevalde er ein entusiastisk flokk, som går laus på dei neste fire åra med stor 
kampvilje! 

Det er laga et opprop med 31 initiativ-
takere, som har bakgrunn fra reiseliv, 
natur- og miljøvern, friluftsliv, kunst og 
kulturvern, forsking, det politiske livet 
og fra lokalmiljøet ved Saltstraumen, 
sør for Saltfjorden i Bodø. Initiativet er 
tatt av Verdensarvgruppa. Meninga er 
å samle underskrifter. 
 «Opproperne» krever at lokale og 
sentrale myndigheter setter en stopper 
for planene om å bygge hyttebyer ved 
Saltstraumen – ved Knaplundsbukta, 
i Jektvika og på Tuv. I oppropet heter 
det at Saltstraumen, kjent som verdens 
sterkeste malstraum, og dagens leven-
de kulturlandskap utgjør et enestående 
bidrag til verdensarven, som det er et 
stort lokalt og nasjonalt ansvar å ta vare 

på og utvikle videre. Derfor må bysty-
rets vedtak om å utrede en søknad om 
plass på Unescos verdensarvliste, tas på 
alvor – for å finne ut om en slik søknad 
kan bidra til nødvendig oppgradering 
både for lokalbefolkninga og for en 
framtidsretta turisme basert på opp-
levelse av natur og kultur.
 På oppropet står personer med 
sentrale verv og posisjoner i private 
og offentlige reiselivsbedrifter, fylkes-
lederne i Naturvernforbundet, Natur 
og ungdom, Forum for miljø og fri-
luftsliv og Fortidsminneforeninga – og 
lederne i Bodø og omegn turistfore-
ning, Bodø Framtiden i våre hender, 
Bodø jeger- og fiskerforening og Bodø 
Sportsdykkerklubb, samt personer som 
er sentrale i Kystlaget Salta og i det 
ornitologiske miljøet i Bodø.
 Også kunstnerne Per Adde, Susanne 
Lundeng, Kajsa Zetterquist og Marit 
Ellisiv Bakken slutter seg til oppro-
pet og er med på å fronte kampanjen. 
Verdens naturfond Norge (WWF) støt-
ter kampanjen og krava.
 
Skriv under! Saltstraumen angår alle i 
Norge.
http://www.opprop.no/opprop.
php?id=saltstraumen

Saltstraumen for alle!

Charlotte Therkelsen og Helge Rykkja sit for Raudt i kommunestyret i Kragerø. Båe var på 
konferansen for folkevalde. Foto: Rødt nytt

Resultat av eit NAV-raid på legekontoret?  
(Illustrasjonsfoto)

Foto: Clemensfranz  
(lisens: www.wikipedia.no)
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Siden midten av nittitallet har 
norske kapitalister forberedt et 
ran av anslagsvis to millioner 
tonn nikkel fra øya Mindoro på 
Filippinene. 

Johan Petter Andresen

Det første selskapet het Mindex. I 1999 
slo Mindex og det kanadiskkontrol-
lerte selskapet Crew Gold seg sam-
men. I 2006 skilte Crew Gold ut Crew 
Minerals, som nå kontrollerer Mindoro-
prosjektet. Selskapet er delvis norsk 
eid. Adm.dir er Hans Christian Quist. 
Målet er å kjøpe nikkelforekomstene 
på øya billig og selge dem dyrt. Blant 
selskapene Crew Minerals samarbeider 
med, er Aker Kvaerner Engineering og 
Aker Kvaerner Australia.
 På grunn av lokal motstand ble det 
første framstøtet på å kjøre i gang pro-
sjektet stansa i 2001. Den lokale mot-
standen er organisert først og fremst 
av Mangyan-folket. Denne urbefolk-
ninga holdt opprinnelig til på kysten, 
men ble fordrevet derfra av de span-
ske kolonialistene for noen hundre år 
sida. Mangyan-folket får støtte fra anti-

imperialister lokalt og internasjonalt. 
Motstanden er så omfattende at også 
den lokale katolske kjerka og guvernø-
ren på øya har tatt rettslige skritt mot de 
sentrale filippinske myndighetene, som 
har gitt Crew tillatelse til å gjennomføre 
forprosjektering av nikkelranet.

Lokalbefolkninga og miljøet 
blir taperne
Hvis vi ser rundt oss i den tredje ver-
den, er det ganske opplagt hvorfor 
motstanden mot gruvedrift er øken-

de: Ranerne fra nord utvinner de edle 
metallene, og tilbake står ei lokalbefolk-
ning like fattig eller enda fattigere enn 
da gruvevirksomheten starta. Dessuten 
har gruvedriften ødelagt miljøet og 
vannet. Bakgrunnen for motstanden 
er den samme på Mindoro. Den fat-
tige urbefolkninga blir naturligvis lova 
ei lys framtid, men de har sett hva som 
har skjedd andre steder i verden og på 
Filippinene. En rekke av motstanderne 
av prosjektet er blitt drept.

Norske spekulanter
I Norge har Fremtiden i våre hen-
der drevet opplysningsarbeid om rans-
forsøket og deltatt i den internasjonale 
organiseringa av motstanden. I sep-
tember ble kampen referert i NRK, og 
presset mot Crew og Crews eiere øker. 
I følge Norwatch 23. september 2007 er 
13 av de 20 største investorene i Crew 
Minerals norske selskaper og fond. Til 
sammen kontrollerer de norske investo-
rene nesten 29 prosent av selskapet.

Tvangsflytting
Crew håper å kunne hente opp 40 000 
tonn nikkel i året fra mangyanernes 
skogområde – verdt milliarder av dollar 
på verdensmarkedet. Nær 100 kvadrat-

kilometer av jungelens fjellsider skal 
graves opp, i et byggeprosjekt med 
en prislapp på over 7 milliarder kro-
ner. Selskapet vil spa opp et av de 
siste urfolkområdene på Filippinene og 
tvangsflytte folk og landsbyer i jakten 
på nikkelforekomster som er verdt mil-
liarder av dollar 
 Crew minerals sier på sitt nettsted at 
nikkelet på Mindoro er en av de største 
forekomstene i verden, og har mulighe-
ten til å bli en av de beste.  

Filippinene:

Ransforsøk på Mindoro

Begge foto:  Knut-Erik Helle, Norwatch

Tyrkias generaler, politi og dom
stoler har det siste året trappa 
opp forfølgelsen av kurderne i 
landet. Samtidig piskes sjåvin
ismen opp i den tyrkiske befolk
ninga. 

Arnljot Ask

Når Tyrkia i dag truer med å invadere 
Irak for å slå til mot PKK-baser, med 
argumenter om å forsvare eget folk og 
land, er det å snu saka på hodet: Det 
er Tyrkias egen langvarige undertryk-
king av kurderne som har pressa den 
kurdiske geriljaen ut av landet. PKK 
trakk i 1999 styrkene sine ut av Tyrkia 
og inn i Irak/Sør-Kudistan, da de for 
tredje gang sida 1993 erklærte ensidig 
våpenhvile og oppfordra Tyrkia til å gå 
med på en politisk løsning av konflik-
ten. Tyrkia har hver gang feid til side 
den utstrakte handa og fortsatt sine 

overgrep mot kurderne. Derfor gjen-
opptok PKK den væpna kampen for 
et par år sia og flytta også flere av sine 
geriljasoldater tilbake til Tyrkia/Nord-
Kurdistan.

Press Tyrkia til våpenhvile
Når PKK nå igjen erklærer våpenhvile, 
bør det internasjonale samfunnet være 
med å presse Tyrkia til å ta i mot tilbu-
det om politiske drøftinger og avblåse 
den bebuda invasjonen i nabolandet. 
Ropet om blodhevn må stilne. 

Innenlandsk forfølgelse
Tyrkia må også stanse den innenland-
ske terroren mot kurdere. Det demo-
kratiske samfunnspartiet (DTP), som 
et tjuetalls kurdere er valgt inn i det 
tyrkiske parlamentet fra, har fått flere 
av sine kontorer angrepet den siste 
tida. Kontoret i Antalya er bomba. 
Kontorene i Manisa og Belikesir ble 
satt i brann. Dusinvis av partimedlem-
mer er arrestert. Kurdiskvennlige avis-

er som Gundem og Guncel blir bøtelagt, 
og utgaver blir beslaglagt.

Rettssak
I slutten av oktober blir 23 personer 
knytta til det tyrkisk-kurdiske mar-
xist-leninistiske Kommunistpartiet for 
Tyrkia/Nord-Kurdistan (MLKP) stilt 
for retten i Istanbul. Redaktøren av 
partiavisa, Ibrahim Cicek, er blant de 
23. Hans forbrytelse er at han åpner for 
offentlig kritikk av tyrkisk sjåvinisme 
og overgrep mot alle som slåss for like-
verd mellom de ulike folkeslaga som 
bor i Tyrkia.
 De ble arrestert for ett år sia, ankla-
ga for å ha forbindelser med PKK og for 
å være med i et forbudt parti. Rettsaka 
vil bli en farse. I virkeligheten er dette 
en prosess mot enhver opposisjon i 
Tykia.

Ikke glem Öcalan
På det niende året sitter nå kurderlede-
ren Abdullah Öcalan i isolat på fangeøya 

Imrali. En kommisjon under Europarådet 
har undersøkt påstandene om at Öcalan 
har blitt forgifta. Det er hårreisende at 
Tyrkia har klart å sørge for at rapporten 
holdes hemmelig. Hva mener leder av 
den norske gruppa i Europarådet, Per 
Kristian Foss om dette?

Tyrkia: Stans terroren mot kurderne!

EU dikterer 
tvangstraktat
I ei pressemelding skriver Nei til EU:
 Lisboatraktaten historisk høyde-
punkt i arroganse. Hvorfor stille spørs-
mål hvis man ikke er interessert i sva-
ret?
 For to år siden ble befolkningen 
i Frankrike og Nederland bedt om å 
ta stilling til EU-grunnloven, og ga 

et entydig nei tilbake. To år senere er 
grunnloven tilbake etter et overfladisk 
fasadearbeid, og denne gangen tør ikke 
EU-eliten la sine befolkninger gå til fol-
keavstemning.
 Med vedtaket i Lisboa når EUs topp-
sjefer et foreløpig historisk høydepunkt i 
arroganseutøvelse. Enkelte begreper er 
endret, men i substans er traktaten nes-
ten identisk med det som ble avvist i fol-
keavstemninger for to år siden.
 EU har omdøpt den omstridte 

grunnlovstraktaten til «reformtraktat». 
Den kan snarere kalles en «tvangs-
traktat». Lisboatraktaten påtvinger bl.a. 
medlemslandene felles EU-forsvar, EU-
president og utenriksminister, dom-
stolen får utvidet kompetanse på flere 
områder, landene mister vetorett på en 
rekke områder som energi- og viten-
skapspolitikken, og EU får mer makt i 
sosial- og sysselsettingspolitikken. De 
minste landene mister mest innflytelse 
gjennom nye stemmeregler og færre 

EU-kommissærer.
 En meningsmåling i Financial Times 
denne uken viste en overveldende støtte 
for kravet om folkeavstemninger om 
den nye traktaten i de største EU-lan-
dene, bl.a. 76 prosent av tyskerne, 75 
prosent av britene og 63 prosent av 
franskmennene.
 Det er brudd på alle demokratis-
ke spilleregler hvis EU-lederne overser 
kravet om folkeavstemninger og tvin-
ger igjennom Lisboatraktaten.
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Rødt nytt

Men ikke alle var med på festen. Ved inngangen til 
idrettsarenaen som er milliardæren Røkkes gave til 
Molde by, Aker stadion, stod det en flokk unge men-
nesker. De demonstrerte. Rødt nytt har snakka med 
Linnea Schmedling som var med.
 – Hvem var det som demonstrerte?
 – Det var Natur og Ungdom, Sosialistisk Ungdom 
og Rød Ungdom. Jeg er leder av Rød Ungdom i 
Kristiansund.

Fossilt brensel ødelegger klimaet
– Hvorfor demonstrerte du?
 – Regjeringa går i helt feil retning med denne gass-
utvinninga. For det første har det kosta veldig mye 
penger og energi å bygge Ormen Lange-anlegget og 
rørledningen til England. For det andre er det sann-
synlig at de vil bruke gassen også i Norge. Allerede 
nå har et mobilt gasskraftverk på Nyhamna, der gas-
sen føres i land før den går til England, fått grønt lys. 

Og for det tredje, og det er det viktigste: 
Regjeringa øker bruken av fossilt brensel! 
Det er det som må stanses. Vår ekstremt 
høye produksjon, forbruk og eksport av olje 
og gass ødelegger klimaet. Regjeringa kal-
ler seg rød-grønn, men oppfører seg ikke 
spesielt rød-grønt.

Noen boikotta
– Hva sa folk da dere demonstrerte utenfor 
arrangementet til Hydro?
 – Mange satte tommelen opp, eller de 
sa «bra, stå på!». Noen elever som går 
på musikklinja på skolen sin, kom ut og 
slutta seg til oss. Det var nemlig slik at 
musikklinjene skulle opptre med sang. 
Elevene fra Ålesund var tvunget, men de 
fra Kristiansund kunne velge. Alle ble 
utstyrt med hvite kjeledresser av plast. Men 
noen elever boikotta og kom ut til oss. 
 Jeg må få takke musikklinja i 
Kristiansund. Vi fikk nemlig sitte på med 
dem hjem fra Molde. Ellers hadde vi ikke kommet oss 
hjem. Det gikk ikke busser om kvelden. 
 – Var det mange på arrangementet?
 – Det var mange folk. I hvert fall mens deres ynd-
lingsartister opptrådte. Det var Ane Brun, Dance 
With a Stranger, Jon Nesbø, Røyksopp – og det var 
gratis adgang. 
 – Hva sier de som er tilhengere av gassen?
 – Noen sier at vi ikke kan slutte å utvinne olje og 
gass, da har vi ikke noe å gå på seinere, det kan gå vel-
dig dårlig med økonomien vår. Klimaproblemene er 
medieskapt, det er ikke så ille som de sier. Mange job-
ber i olja, det er arbeidsplasser som vi trenger. Dette 
er hva folk har sagt. 

Vind og bølger
– Og hva svarer du på det?
 – At det er bevist at miljøet på jorda er i stor fare 
på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser. 
Det er veldig få som nekter for det, egentlig. Men 
samtidig har denne forferdelige kunnskapen kommet 
så brått, at folk har vanskelig for å ta alvoret inn over 
seg. Mange tenker, hvordan kan det ha blitt så ille så 
fort? 
 Jeg mener vi burde bruke store deler av den olje-
formuen vi allerede har, mange milliarder kroner, til å 

forske og lage energi på en miljøvennlig måte. Vi kan 
utnytte energien i vind og bølger og plassere anlegge-
ne i havet langt unna kysten. Noen fugler kan kanskje 
dø. Men mange fugler dør av oljesøl også. Vi kan lage 
miljøvennlig teknologi og selge til andre. Vi er nødt til 
å ta klimakrisa på alvor. Ikke bare klappe og juble jo 
mer olje og gass vi trekker opp av jorda! 

– Ormen Lange er ikke noe å rope hurra for
6. oktober inviterte Norsk Hydro til noe de 
kalte «folkefest» i Molde. 23 millioner la 
de i partykassa for at folket skulle glede 
seg over at Norge skal pumpe opp enda 
mer fossilt brennstoff. Ormen Langefeltet 
skulle åpnes.

Rødreven? Det er navnet på en ordning 
der medlemmer av Rødt kan betale 
kontingent som en månedlig ordning. 
Et fast, automatisk trekk. Det er mulig 
å delta hvis en ikke er medlem også. 
Du blir en rødrev. Landsstyret i Rødt 
starter ei kampanje for å doble inntek
tene på Rødreven. 

Bjørn Tore Egeberg

– Hvorfor denne kampanjen, Torstein Dahle?
 – Vi trenger flere inntekter for å gjøre mer 
arbeid. Og vi ønsker å bli mindre avhengig av 
nivået på statsstøtta.
 – Hva kan nye inntekter bli brukt til?
 – Lokalt organisasjonsarbeid er et viktig 
område. Fylkesstyrene må ha mulighet til å 
besøke laga i fylket sitt. Vi må ha penger til rei-
sing, og noen steder også muligheter for frikjøp 
av reisesekretærer i begrensa omfang. Laga må 
også ha penger til å holde åpne møter og til å 
annonsere. Økte inntekter til Rødreven går i stor 
grad til fylker og lag. Partiet sentralt beholder 
bare 50 kr i måneden fra hver rødrev. Alt over 
50 kr går til partiet lokalt.
 – Hvordan skal kampanjen drives?
 – Diskusjoner i de lokale lagene tror vi gir 

resultater. AU er nå i kontakt med fylkesstyrene 
for å fastsette et mål for hvert fylke. De diskuterer 
kampanjen og brekker ned målene på hvert lag. 
Kampanjen skal vare fram til landsmøtet i mai.
 Men nettverk i partiet må også bidra, hvis vi 
skal nå målet. Jeg vil gjerne benytte anledningen 
til å utfordre alle mine kolleger ved universitet 
og høgskoler om å øke sitt månedlige kontingent-
beløp. I dag sender jeg en utfordring til Kjersti 
Ericsson og Peder Martin Lysestøl. I tillegg til at 
de er viktige faglige og politiske ressurspersoner, 
håper jeg at de også vil forplikte seg litt ekstra 
økonomisk.
 – Hva synes du om situasjonen i Rødt?
 – Vi er i gang med å bygge det nye partiet. 
Mange  steder har vi aktive lagsstyrer og allsidig 
lagsarbeid. Andre steder har vi mange medlem-
mer, men ingen fungerende organisasjon. Jeg 
er utålmodig etter å få mange nye lag opp å gå 
raskt. Folk i alle norske kommuner fortjener et 
Rødt-lag, for det skjer så mye som vi må ta tak i. 
Og vi vil gjerne ha nye medlemmer!
 Rødt Nytt vil bringe resultater fra kampanjen 
i kommende nummer.

Vi vil doble Rødreven!

Leder i Rødt, Torstein Dahle, er rødrev, er du? 
Foto: Bjørn Tore Egeberg

Linnea Schmedling er leder i Kristiansund Rød Ungdom. Foto: Privat

«Gass er å gå baklengs inn i framtiden». Parole fra demon-
strasjonen.

Foto: Natur og Ungdom 

Bli med i Rød Ungdom!
Bli med i ei lokal gruppe!

Bor du i Kristiansund?
Ta	kontakt	med:
Linnea Schmedling
silthin@hotmail.com

www.sosialisme.no

Slik blir du en rødrev: 
• opprett fast månedlig betalingsoppdrag til konto 7878 05 75424, merk innbetalingene Rødreven eller

• finn skjema for avtalegiro på raudt.no/bilder/raudreven.pdf og send det i posten til Rødt.
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Magnhild Nilsen

– Kva har skjedd med dei afghanske fl yktningane den siste måna-
den?
 – Tre av dei som deltok på asylmarsjen i sommar og ca. 50 
andre afghanarar har fått opphald etter at Ghazni blei defi nert 
som eit utrygt område. Av dei som var med på marsjen, og 
som allereie er sende ut, er 17 frå Ghazni. Dei ville fått opp-
hald i dag dersom dei hadde vore her, men dei vart sende ut i 
all hast, før dei fekk prøvd saka si i rettssystemet. Det var ein 
skandale! 

Frå trygt til utrygt
– Korleis gjekk Ghazni frå å vera trygg til utrygg?
 – Før var halve provinsen karakterisert som trygg og den 
andre halve som utrygg. Dette området er på storleik med 
Oppland. Støttenettverket arbeida ovanfor UHNCR (FN sin 
høgkommisær for fl yktningar) for å få heile distriktet karakte-
risert som utrygt. Det var fordi det er UHNCR norske  myn-
digheiter følgjer – ikkje menneskerettsorganisasjonar. 
 Så me leita fram nyhende på Internettet frå dei såkalla 
trygge områda, og vi fann mykje informasjon. Dei var utryg-
ge. Me spurte UHNCR om kvifor dei kalla områda trygge. 
Dei sa at dei ikkje hadde motteke rapportar om episodar frå 
distrikta dei siste tre månadene. Me viste dei opplysningar frå 
mellom anna BBC. Då skulle UHNCR undersøkje på ny. No 
er heile Ghazni erklært som utrygt! Det er jo litt dumt at akti-
vistar i Noreg må passe på at UHNCR gjer jobben sin!

Internflyktningar
– Korleis går det med dei som er sende ut av Noreg?
  – Dei kjem frå område som no er rekna som utrygge. Då 
dei budde hos IOM-senteret (International Organization for 
Migration) i Kabul, fekk dei beskjed om at dei ikkje fekk hjelp 
til å komme seg heim, fordi det var farlig å reise dit. Dette har 
gjort at dei no er internfl yktningar i Kabul. Dei får ikkje leige  
husvære saman, for i Afghanistan skal ein bu med familien 

sin og ikkje med andre unge menn. Det gjer at dei må bu på 
herberge – og det kostar også pengar. Dei har ingen jobb. 
 Nokre av dei har klart å halde saman, men ut over det har 
dei ikkje noko nettverk. Dei er i ein kjempevanskeleg situa-
sjon, og dei er avhengige av støtte utanfrå. Over halvparten 
har fl ykta frå Afghanistan til Pakistan eller Iran. Der er dei 
illegale fl yktningar som kan bli sende tilbake til Afghanistan 
fordi nabolanda stenger fl yktningeleirane sine. I Pakistan 
kunne ein fram til april i år registrere seg som afghansk fl ykt-
ning med høve til opphald til 2009. Men dei norske afghana-
rane blei deporterte etter dette. Norske myndigheiter forskyv 
problema sine over til Pakistan og Iran.
 – Kva jobbar de med no?
 – No jobbar me med tryggleiksvurderingane i Vardak-
provinsen, som ligg mellom Kabul og Ghazni. Her er situa-
sjonen verre enn i Ghazni. 

Store sigrar
– De har nokre sigrar i arbeidet?
 – Me har oppnådd utrulege sigrar; 
som vedtaket i Stornemda om at ingen 
skal sendast tilbake til utrygge område 
eller område dei ikkje har tilknytnad til, 
og den endra vurderinga av Ghazni-pro-
vinsen. Dette hadde ikkje skjedd utan 
dei ofra dei deporterte har gjort. Utan alt 
arbeidet me har gjort. Desse vedtaka har 
stor betydning for hundrevis av afghana-
rar i Noreg.  
 Både afghanarane i Noreg og dei som 
er sende ut av landet treng pengar! Oslo 
SV si internasjonale gruppe skal samle 
inn pengar kvar laurdag fram til jul, 
det bør fl eire gjere! I tillegg er det ein 
kunstauksjon på Kittelsenloftet i Oslo, 
Kongens gate 16, fredag 30. november til 
inntekt for afghanarane.

Rapport om fl yktningane frå Afghanistan
I sommar gjekk afghanske flyktningar frå 
Trondheim til Oslo, langs Pilegrimsleden. Heile 
vegen traff dei venlege menneske som gav dei 
mat og husly. Nokre av dei har no fått opphald 
i Noreg. Men mange er sende til eit nytt liv som 
flyktning. Rødt nytt spør Beret Werner, aktiv i 
Støttenettverket for flyktningane, om korleis 
stoda er nå.

Meir info? Sjå	http://www.asylmarsj.no 
Vil du gje pengar?	Kontonummeret	er	
1254.05.31224.
Vil du delta på kunstauksjon?	
Sjå	http://kunstauksjon.blogspot.com/

Frå asylmarsjen
Foto: Eskil Hadland, Støttenettverket for afghanske fl yktningar

Ny bok om Nepal
Nå har det kommet ei ny bok om Nepal, denne gan-
gen med opplevelser fra da helselagsaktivister besøkte 
Gorneti Model Hospital i sommer. Boka gir deg et 
innblikk i den dramatiske demokratikampen i Nepal. 
Den viser hvilken betydning denne har for fattig-
bøndene på landsbygda. De mange intervjuene, sam-
men med illustrerende fargebilder, gjør at du kommer 
under huden på bevegelsen. 
 Overskuddet fra salget av boka går til helselag-
sarbeidet i Nepal. 
 Boka koster 100 kroner til vanlig pris eller 
200 kroner til solidaritetspris. Bestill boka på 
helselagtilnepa l@gmail.com.


