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LEDER   
Mange partier vil ha vekk den sivilisasjonen 
arbeiderbevegelsen har stått for. De vil la 
bunnlinja styre sjukehusene. Lage butikk 
av barnehagene. Presse folkestyret tilbake 
på område etter område. Rødt står for det 
motsatte. Vi vil sikre velferd og frihet for folk 
flest – i hele landet.

Arbeiderbevegelsen har vist oss at fellesskap 
fungerer. Men vi kan ikke ta fellesskapet for 
gitt. Under velstanden gror usikkerheten. De 
andre partiene har gang på gang hatt mulighet 
til å snu utviklinga. Likevel har forskjellene blitt 
større. Generasjonen som vokser opp nå er den 
første på over hundre år som risikerer å få det 
mer utrygt enn foreldregenerasjonen sin.

Forskjells-Norge vokser fram dag for dag, 
og ødelegger det Norge vi er så glad i. Vi vil at 
neste generasjon skal arve et rettferdig Norge, 
ikke et mørkeblått Forskjells-Norge. Norge er et 
kapitalistisk samfunn. Men gjennom historien 
har arbeiderbevegelsen sivilisert deler av 
samfunnet vårt, med sosialistisk politikk.

Det har ført til at vi ikke har vært prisgitt 
lommeboka når vi har blitt sjuke. Men i 
helsesektoren styres sjukehusene nå gjennom 
foretaksmodellen. Blårussen og bunnlinja 
bestemmer. Vi ser et opprør landet over for å 
sikre lokalsjukehus og befolkningas helsetilbud, 
fra Hellerud i Groruddalen til Helgeland i nord. 
Rødt er en del av dette bunadskledde opprøret. 
Vi vil fjerne foretaksmodellen og gjeninnføre 
demokratisk styring av sjukehusene – i hele 
landet.

Rødt vil at velferden skal være profittfri sone. 
Etter valget i 2015 begynte vi den jobben i 
lokalpolitikken. I Tromsø prøvde høyresida 
så hardt de kunne å sette renholdet ut på 
anbud. Men vi vant valget, fikk beholdt 
de ansatte og kompetansen i kommunen, 
halvert sjukefraværet og spart millioner. 
Da Rødt fikk varaordføreren i Kragerø tok 
vi avfallshåndteringa tilbake. I Oslo har vi 
lukket døra for nye kommersielle barnehager. 
Felleskassa skal gå til felles velferd, ikke til 
velferdsprofitørene. Og velferden skal strekke til 
overalt – ikke bare der det er penger å tjene.

Erna Solberg snakker om at Høyre vant valget 
fordi de hadde en fortelling folk kjente seg igjen 
i, at de tar utgangspunkt i samfunnet slik det er, 
og hun snakker om å løse virkelige problemer 
for virkelige mennesker. Men i virkeligheten 
er det motsatt. De skaper problemer i folks 
hverdag. Det har du muligheten til å være med 
på å gjøre noe med valgdagen 9. september.

Fellesskap mot 
forskjeller

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

Dagens regjering står for framveksten 
av et mørkeblått Forskjells-Norge. Men 
når regjeringspartiene strammer inn på 
trygdene, kutter i pensjonene, tar fra 
folk arbeidsavklaringspenge, og sender 
regninga for de rikes skatteletter til 
de som har minst fra før, da svarer 
Rødt med en redningsaksjon for 
velferdsstaten i lokalpolitikken.

Viktige deler av norsk politikk 
styres gjennom lokaldemokratiet i 
kommunene og fylkene. Det gjør at 
vi kan skape fellesskapsløsninger 
som reduserer forskjellene mellom 
de rikeste og resten av oss. Hver 
eneste dag utfordrer Rødts folkevalgte 
regjeringas usosiale politikk. Her er ti 
eksempler på viktige gjennomslag Rødt 
har fått lokalt i inneværende periode. 

Gratis SFO
Å være fattig i Norge handler ikke nødvendigvis 
om å mangle mat og tak over hodet, men at 
man ikke kan delta i samfunnet på samme måte 
som andre. Mange barn risikerer å falle utenfor 
viktige sosiale arenaer. Derfor er gratis SFO noe 
Rødt har jobbet for lenge. I Bergen har Rødt nå 
sørget for at arbeidet med å innføre gratis SFO 
har kommet i gang. I første omgang blir SFO 
gratis for barn på første trinn.

Ryddigere forhold i utelivsbransjen
LOs sommerpatrulje avdekket i sommer brudd på 
mistelønnsbestemmelsene ved 15,7 % av de besøkte 
bedriftene i serveringsbransjen. I Bergen og 
Trondheim har Rødt fått gjennomslag for krav om 
at utestedene må betale lovfesta minstelønn for å 
kunne få skjenkebevilling. Og enda flere kommuner 
skal behandle forslaget til høsten.

Mer åpenhet
Etter forrige lokalvalg fikk Rødt gjennomslag for 
å avvikle den udemokratiske byparlamentarismen 
i Tromsø. Det har sørget for et mer åpent og 
gjennomsiktig lokaldemokrati. Det har også spart 
kommunen 10 millioner kroner, som blant annet 
har vært med på å finansiere nye lærerstillinger.

En solidarisk kommune
Kommunen må være bevisst sin rolle som 
økonomisk aktør i en stadig mer globalisert 
verden. I Bergen har Rødt sørget for at den 
kommunale pensjonskassen har trukket seg ut 
av selskap som investerer i okkuperte områder 
på Vestbredden.

Universell barnetrygd
50 000 norske barnefamilier får ingen glede 
av barnetrygda, fordi den avkortes mot 
sosialstønaden. I Kragerø har Rødt sørget for at 
barnetrygda ikke trekkes fra når sosialhjelpen 
beregnes, så de familiene som trenger det mest 
også får glede av barnetrygda.

Rødt forandrer Norge
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Harstad kommune solgte i 2016 47.500 
kvadratmeter tomt på Seljestadfjæra for 23,5 
millioner kroner. Nå kan de nye eierne kan 
selge biter av tomten for rundt 150 millioner 
kroner. Det skriver Harstad Tidende. 
 – Kommunen er blitt ranet, og det er 
skremmende å være vitne til så dårlig politisk 
håndverk, sier Rødt-politiker Frode Bygdnes til 
avisa.

Drammen kommune har brukt hele 7,8 
millioner kroner på ekstern hjelp med 
kommunikasjon denne perioden.
 – Hvis den nye kommunen får et politisk 
skifte, så må den nye posisjonen instruere 
den nye administrasjonen om at vi ikke 
bruker skattebetalernes penger slik, sier 
Rødts 1. kandidat i Drammen, Jørgen Harboe 
Wilhelmsen, til Dagsavisen Fremtiden.

Norge
RUNDT

RØDT

Rødt har aldri før vært på fylkestinget i Møre 
og Romsdal, men om prognosene stemmer 
vil partiet få inn to representanter etter valget i 
september.
 – Vi har vært tydelige. Vi har markert oss 
i sjukehusstriden, og i Acer-saken som har 
mye å si for industrien på Nordmøre, sier 
1. kandidat Silje Alise Ness til Romsdals 
Budstikke.

Vil kutte 
politiker-
lønningene

ØSTFOLD:

Kampen mot høye politikerlønninger blir en av 
Rødts fanesaker før kommunevalget. 
 – Politikerne har «dratt fra» vanlige 
arbeidsfolk så til de grader. De har hatt, og 
tydeligvis har, en lønnsøkning som vi andre 
ikke kan assosiere oss med i det hele tatt, sier 
Rødts 1. kandidat i Fredrikstad, Hannah Berg, 
til Dagsavisen. 

– Hårreisende 
pengebruk

Rødt fosser 
fram

BUSKERUD:

MØRE OG ROMSDAL:

– Kommunen 
er blitt ranet

TROMS:

Billigere kollektivtrafikk
Billigere kollektivtrafikk er både et godt 
miljøtiltak og bidrar til mindre forskjeller. I Oslo 
har Rødt sørget for at aldersgrensen for gratis 
kollektivtrafikk heves fra 4 til 6 år. Samtidig heves 
aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år.

Styrket rusomsorg
Å starte på nytt kan være vanskelig hvis livet har 
tatt noen utforsvinger. I Bodø har Rødt sørget for 
at rusmisbrukere får jobb- og bogaranti etter endt 
behandling. 

Økt bunnfradrag
Rødt er for en sosial og omfordelende 
eiendomsskatt. I Oslo har Rødt fått gjennomslag 
for å øke bunnfradraget i eiendomsskatten og 
sørget for at den rikeste andelen av Oslo betaler 
samtidig som vi unngår at opp mot halvparten av 
befolkningen blir belastet.

I front mot sosial dumping
Kommunen er en stor aktør og må gå foran i 
kampen mot sosial dumping og for et organisert 
arbeidsliv. I Ås har Rødt fått innført nye regler 
for offentlige anskaffelser, basert på Oslo-
modellen. Dette bidrar til å sørge for at kommunen 
bruker bedrifter med tariffavtale og kvalifiserte 
fagarbeidere.

Bedre tilgang til offentlige bad
I Bodø har Rødt fått innført gratis klippekort på 
15 besøk ved Nordlandsbadet, for barnefamilier 
som har sosialhjelp som hovedinntekt. I Oslo har 
vi fått gjennom halv pris på inngangsbillett på 
kommunale bad for barn under 18 år. Dette bidrar 
både til bedre folkehelse og mindre forskjeller.

Rødt forandrer Norge

Økt bostøtte til sosialhjelpsmottakere
Den kalde vinteren gjorde at strømprisene gikk i 
taket. I Trondheim fikk Rødt gjennomslag for å la 
sosialhjelpsmottakerne beholde økt bostøtte på 
3000 kroner da strømprisene gikk i taket i vinter. 
Beløpet ble først trukket fra sosialstønaden, men 
Rødt fikk kommunen med på å la mottakerne 
beholde ekstraytelsen fra Husbanken.
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FORSKJELLS-NORGE
Brage Aronsen brage@roedt.no  

Det er penger som kunne vært brukt 
på eldreomsorg, fritidsklubber eller 
idrettsanlegg. I stedet bruker landets 
lokalpolitikere millioner fra felleskassa 
på lønn til seg selv. 
Et flertall i befolkningen mener det er en viktig 
oppgave for politikerne å redusere de økonomiske 
forskjellene. Men samtidig som kommunene 
svinger sparekniven over velferdstjenestene 
har landets lokalpolitikere aldri tjent bedre. En 
undersøkelse utført av NRK tidligere i sommer 
viser at 121 norske ordførere er millionærer i 
ligningsformue. Mange av dem har bygget opp 
formuen utenfor politikken, men de fleste av 
dem har en lønn vanlige folk bare kan drømme 
om. Samtlige ordførere i de sju mest folkerike 
bykommunene har over en million kroner i 
årslønn. Med en slik lønn befinner de seg blant 
landets seks prosent rikeste.

Bestemmer sin egen lønn
I Nye Moss kommune har Høyre-politiker 
Sissel Rundblad foreslått at ordførerlønna 
skal være ti prosent høyere enn lønna til 
stortingsrepresentantene. Det har naturligvis vakt 
reaksjoner.
 – Moss er en lavinntektskommune og 
politikere bør ha en lønn som står i forhold 
til de som har valgt dem, sier Eirik Tveiten, 
kommunestyrerepresentant og 1. kandidat for 
Rødt Moss. 
 – Lokalpolitikere er i den unike situasjonen at 
de mer eller mindre kan fastsette sin egen lønn, 
og måtehold er nok ikke en egenskap som er høyt 
verdsatt av de store etablerte partiene. Siden 
det kommunale godtgjøringsreglementet er en 
forskrift er det nå ute på høring. Reglementet 
er et forslag fra det «gamle kommunestyret i 
Moss» og skal endelig stadfestes av det nyvalgte 
kommunestyret på det første møtet etter 
kommunevalget. Det er altså ikke endelig vedtatt. 
Men forslaget ble sendt ut med tilslutning fra alle 
partiene bortsett fra Rødt, SV og én fra MdG, 
forteller Tveiten.
 – Politikk har blitt en godt betalt karrierevei. 
Likeledes blir godt betalte tillitsverv et 
forhandlingskort etter valget som brukes i for å 
oppnå flertall i kommunestyret. Dette går ofte 
på bekostning av de politiske sakene og visker ut 
forskjellene mellom partiene.

Mister tillit
I Oslo sikrer et vedtak fra 2000 en automatisk 
lønnsøkning for politikerne hvert eneste år. 
Reglementet for godtgjøring av folkevalgte i Oslo 

følger lønnsutviklingen til regjeringsmedlemmer 
og stortingsrepresentanter. Gruppeleder for Rødt 
i Oslo bystyre og 1. kandidat Eivor Evenrud mener 
mener det er en modell som gir politikerne altfor 
høye lønninger.
 – Politikerne fjerner seg lenger og lenger fra 
folk flest når de gir seg selv lønnsøkninger og 
andre goder ingen andre får. Politikerforakt 
og manglende tillit fra folket øker i takt med at 
politikerne fjerner seg økonomisk fra folk flest, sier 
Evenrud. 
 – Folk flest synes det er idiotisk at politikerne 
hever sin egen lønn med titusener hvert år. Vi har 
foreslått å senke lønna i en årrekke, og det vil vi 
fortsette med, forsikrer hun. 
 I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå var 
gjennomsnittslønna i Norge på 547 200 kroner i 
fjor. I kommunalforvaltningen var snittlønna 498 
480. Da blir det problematisk at politikerne skal 
tjene det dobbelte, mener Eirik Tveiten.
 – Å være en god lokalpolitiker krever mye tid 
og arbeid og det er viktig at det gis en rimelig 
kompensasjon for dette arbeidet, og det bør gis 
lønnskompensasjon. Men dette bør altså stå i 
forhold til lønnsnivået blant dem man er valgt til å 
representere.
 På Stortinget har Rødt foreslått at godtgjørelsen 
for stortingspolitikere skal knyttes til 
grunnbeløpet i folketrygden. Med dette forslaget 
ville politikerne fått utbetalt 798 864, et kutt på 
nesten 200 000 kroner. 

Tjener for godt: Rødt går til valg på å kutte i politikerlønningene. Foto: Anja Rolland.

Derfor vil Rødt kutte 
politikerlønningene

1. kandidat i Moss: Eirik Tveiten. Foto: Anja Rolland.

Markus Hansen er leder i Heismontørenes 
Fagforening og faglig leder i Rødt.

Retts apparatet 
som pause knapp
 
I sommer har det vært knyttet stor spenning til 
to saker som har vært behandlet i tingretten. 
Laksepakkerne på Norse Production i Sund i 
Hordaland og logistikkarbeiderne på Elkjøp 
Distribusjon i Lørenskog har på hver sin kant 
tatt sakene sine til retten. I begge tilfellene ble 
det bevisst benyttet fagforeningsknusing for å 
stoppe krav om tariffavtale. De streikende vant 
i utgangspunktet fram med sine krav og fikk 
tariffavtale. Det valgte bedriftene å omgå, enten 
ved å legge ned og starte en ny bedrift eller ved å 
sette bort arbeidet.

5. juli kom den første dommen. Bergen tingrett ga 
fullt medhold til de organiserte arbeiderne som 
ble nektet jobb i det nye laksepakkeriet, som ble 
startet etter nedleggelsen av Norse Production. 
Der ble nemlig bare de uorganiserte – som ikke 
hadde streiket – ansatt på nytt. Tingretten dømte 
nye Sund Laksepakkeri til å betale erstatning til 
45 organiserte på rundt 20 millioner kroner. 22. 
juli slo Nedre Romerike tingrett enstemmig fast at 
det var ulovlig av Elkjøp å si opp de 40 organiserte 
logistikkarbeiderne og tariffavtalen deres. Elkjøp 
må betale erstatning og saksomkostninger på over 
1 million kroner for brudd på Arbeidsmiljøloven. 15 
av de 40 ble omplassert i Elkjøpsystemet.

Disse dommene er prinsipielt viktige og endte 
med godt resultat. Men de kommer begge over 
ett år etter selve konflikten. Rettslig behandling 
av arbeidskonflikter tar tid. For enhver kamp 
eller streik på en arbeidsplass, hvor moralen og 
kampviljen er på topp, er det viktig at kampen 
alltid utvikler seg. Når rettsapparatet tar 
over, mister man kontroll over sin egen sak og 
kampgløden dabber av når man må vente årevis 
på å få vite om man hadde rett eller ikke. Nå er det 
selvfølgelig sånn at kampkraften er ulik fra plass 
til plass. Noen vil se det som en liten seier om det 
skrives så lite som en uenighetsprotokoll – eller om 
en sak i det hele tatt havner i rettsapparatet.

I begge de nevnte sakene endte det store flertallet 
av de organiserte arbeiderne utenfor bedriften. 
Arbeiderne og LO vant i retten, men tapte 
jobbene. Jobbene er der fremdeles, men det er 
noen andre som er ansatt. Fagforeningsknusere 
som Sekkingstad og Elkjøp får ture fram fordi de 
kan «kjøpe seg fri» og bruke rettsapparatet som 
en pauseknapp mot aksjonsvillige fagforeninger. 
Det er sjelden at rettferdigheten skjer fyllest 
i rettsapparatet. Alle husker vel hvordan 
havnearbeiderne led nederlag på nederlag i 
rettsapparatet når det gjaldt deres årelange 
fortrinnsrett til losse- og lastearbeidet. Arbeidsfolk 
har mest å tjene på å beholde styringen over sin 
egen kamp uten å sende ballen videre til noen 
andre som ikke kjenner den på annet vis enn ved å 
sammenligne med en lovtekst.

JOBBEN

1. kandidat i Oslo: Eivor Evenrud. Foto: André Løyning.
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1. kandidat i Tromsø: Bendik Hugstmyr Woie. Foto: Ihne 
Pedersen.

VELFERD
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

Tromsø kommune tar tilbake 
hjemmetjenester og skroter bestiller/
utfører-modellen. – Dobbeltseier, sier 
Bendik Hugstmyr Woie.
Ordførerkandidaten er godt fornøyd med at 
Tromsø kommune har valgt å ikke fornye 
kontrakten med Privat Omsorg Nord om 
privatiserte hjemmetjenester. 
 – Det er en dobbeltseier for Rødt at vi dessuten 
har fått Ap og SV med på å avvikle bestiller/
utfører-modellen, som de innførte i en tidligere 
periode. Det er ikke nødvendig å ha denne 
modellen med atskilt bestiller og utfører når 
kommunen selv står for velferdstjenestene. 
 Kontrakten med Privat Omsorg Nord, som 
nå går ut, er en arv fra det tidligere borgerlige 
flertallet i Tromsø: Høyre, Frp, Venstre og Krf. Det 
var denne alliansen som i 2012 ga byrådet fullmakt 
til å privatisere all kommunal virksomhet. 
 – De skrev uoppsigelige fireårskontrakter for 
deler av hjemmetjenestene rett før valget i 2015. 
Det er disse som nå er på vei til å utløpe av seg selv, 
og som kommunen ikke vil fornye. 
 Hugstmyr Woie mener reaksjonene fra borgerlig 
side framstår som et politisk spill. Han påpeker 
at innbyggerne ikke ønsker mer privatisering i de 
felles velferdstjenestene, og stiller seg uforstående 
til at dette skulle være noe sjokk etter nytt politisk 
flertall i 2015: 
 – Det var selvfølgelig et ønske og en plan fra de 
borgerlige at kontraktene skulle fornyes. Men vi 
sa hele tida at det var vårt mål å stoppe dette. Med 
Rødt som del av et flertall med Ap og SV, vedtok 
bystyret allerede i 2017 at kommunen ikke skulle 
gå inn for noen ny kontraktsperiode med private.
 – Slik det har vært til nå, kan brukerne av 
hjemmetjenestene velge privat – men med en 
del forbehold, som at de bor sentralt. I praksis er 
det en ganske liten del av hjemmetjenestene som 
utføres av de private i dag, sier Hugstmyr Woie. 
 Han mener det å si nei til slike private underbruk 
gir mulighet til å bygge en samlet organisasjon.
 – Vi vil satse på gode, kommunale tjenester 
som kan bygge kompetansen sammen og lære av 
hverandre. Det er ikke bra med konkurrerende 
enheter som sitter på hver sin haug. 
Førstekandidaten peker også på at profitt ikke skal 
være målet med velferdsjenestene. 
 – Skal vi gi kontrakter til et selskap som i siste 
ledd er eid av Ertvaag-familien, som er blant 
Stavangers rikeste, og som henter profitt ut av 
disse tjenestene? Så er det voldsomt dårlige 
pensjonsvilkår for de ansatte. Selskapet gir grei 
lønn, men dårlig pensjon. Det kan slå hardt 
tilbake senere for unge folk som ikke tenker så 
mye på pensjonen når de starter å jobbe, fastslår 
Hugstmyr Woie.

Tar tilbake 
hjemmetjenestene

ALLEMANNSRETTEN
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

– Å la private bygge i strandsonen er et 
angrep på allemannsretten, sier Sofie 
Marhaug. 
Marhaug er førstekandidat til kommunevalget og 
bystyrerepresentant for Rødt i Bergen. 
 – Rødt er motstandere av slik privatisering 
av strandsonen. Vi ønsker tvert imot en by og et 
offentlig rom for alle i Bergen. I en kystkommune 
som Bergen er dette spesielt viktig, der 
strandsonen på sitt beste kan skape flere felles 
arenaer til glede for byens innbyggere.

Strandsone for folk
Marhaug etterlyser en mer aktiv politikk for å 
gjøre strandsonen tilgjengelig for allmennheten:
 – Et konkret innspill Rødt har for å stanse 
privatiseringen av strandsonen, er å gjenopprette 
et kommunalt tomteselskap. Dagens byråd i 
Bergen var med å avvikle restene av dette i 
samarbeid med de borgerlige partiene. Slik ga 
de fra seg en mulighet ikke bare til å stramme 
inn praksisen med dispensasjoner, men også til 
aktivt å kjøpe opp områder i strandsonen til det 
offentlige. 
 Kommunal- og moderniseringsminister Monica 
Mæland avviste ideen i Klassekampen 18. juli, og 
begrunnet det med at kommunen som regulerings- 
og planmyndighet har gode nok verktøy allerede. I 
stedet oppfordret Mæland kommunene til å bruke 
pengene på skole, barnehage og eldreomsorg.
 – Et offentlig rom som alle kan benytte seg av er 
til gode for nettopp barnehagebarn, skoleelever og 
eldre. Vi er hele mennesker som interagerer med 
naturen rundt oss. Da må vi også evne å bruke 
penger på en måte der disse behovene ivaretas til 
det beste for fellesskapet, og ikke bare for private 
utbyggere, understreker Marhaug. 

Press fra private
I utgangspunktet er det byggeforbud i strandsonen, 
men kommunen kan velge å gi dispensasjon fra 
dette i visse tilfeller. Kragerø er en av kommunene 
som merker pågangen fra sterke private og 
kommersielle interesser:  
 – I skjærgården i Kragerø har utstrakt 
hyttebygging, anlegging av båthavner og enorme 
bryggeanlegg og andre sjikanøse stengsler 
bidratt til å privatisere strandsonen over årtier. 
Dette sperrer for alminnelig ferdsel i våre 
felles rekreasjonsområder og bidrar til å lage et 
klasseskille på hvem som får benytte seg av den 
sjønære naturen vår. Pengesterke folk kjøper opp 
hele øyer, det er det glade vanvidd, sier Charlotte 
Therkelsen Sætersdal. 
 – Rødt har systematisk jobbet mot de store 
utbyggingene i 20 år, men har dessverre vært 

sørgelig alene. Med så stort press som det er på 
Kragerø-skjærgården, med nesten 5000 hytter og 
flere hundre flere prosjektert, er dette en stor del 
av vårt politiske arbeid, sier Sætersdal. 
 Siden 2015 har Rødt-representanten vært 
varaordfører i skjærgårdskommunen.

Resultater med Rødt
– Etter at vi kom i posisjon, tok vi initiativ 
til å rullere arealdelen av kommuneplanen. 
I rulleringen fikk vi ut noen av de største 
privatiserende tiltaksforslagene og fikk sikret 
at sjønære industritomter ikke ble omregulert 
til fritidsbebyggelse. Vi fikk også inn generelle 
bestemmelser som forbud mot sprengning i 
svaberg, opparbeidelse av sandstrender og forbud 
mot å anlegge basseng. Dette kan bøte på noen av 
de tiltakene vi ser stenger allmennheten ute fra 
strandsonen på landsiden, sier Sætersdal. 
 – Det står kamper ute i sjøen også, med krav om 
flere båtplasser til alle disse hyttene. Båtene blir 
flere og større for hvert år. Rødt har jobbet også 
for å begrense denne utbyggingen som båndlegger 
store arealer i sjøen som tidligere har vært brukt til 
bading, fiske og rekreasjon. 
 Sofie Marhaug påpeker at det er viktige hensyn 
som ligger bak byggeforbudet i strandsonen:
 – Vi må holde allemannsretten ved hevd. Når 
det bygges i strandsonen blokkeres ferdselen og 
bruken av områder som ellers bidrar til trivsel 
og samspill innbyggerne imellom. I tillegg er det 
viktig å opprettholde byggeforbudet for å sikre 
naturmangfoldet. Vi lever i en tid der ikke bare 
klimaendringene truer jordens fremtid, men også 
artsutryddelsen. En streng strandsonepolitikk 
kan være ett av mange tiltak for å ta bedre vare på 
artsmangfoldet.

Privatiseres: Antallet bygninger i strandsonen har økt med 
20 prosent siden 2000. Foto: Shayan Sanyal/CC.

Skjerpet kamp 
om strandsonen

1. kandidat i Bergen: Sofie Marhaug. Foto: Ihne Pedersen.

1. kandidat i Kragerø: Charlotte Therkelsen Sætersdal.  
Foto: Ihne Pedersen.
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– Cruiseturismen er ikke bærekraftig

Nestleder i Rødt, Marie Sneve 
Martinussen, frykter Norge kan bli 
trukket med i det som kan bli en ny 
storkrig mellom USA og Iran.

Det var avisa Klassekampen som i slutten 
av juni avslørte at USA har bedt Norge bidra 
til en kommende operasjon i Persiabukta. 
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) uttalte 
da at Norge stiller seg positivt til å bidra. I et brev 
til forsvarsministeren ber Rødt om en snarlig 
avklaring om hva slags operasjoner USA har bedt 
Norge om å bidra til.
 – Vi krever å vite hva som ble sagt på møtet 
mellom de to forsvarsministerne, hva den  
amerikanske forespørselen går ut på, og om Bakke-
Jensen allerede har sagt ja til amerikanerne, sier 
Sneve Martinussen.
 – Vi husker Libya-krigen, da Stoltenberg i 
realiteten lovte norsk deltakelse i et møte med 
NATO-ledere i forkant, uten at det var fattet noe 
formelt vedtak i regjeringa og uten at Stortinget 
var informert. Nå frykter vi at en norsk regjering 
nok en gang har lovet bort det norske folks 
forsvarsressurser til enda et tvilsomt USA-styrt 
krigseksperiment.

– Forsvarsministeren sier det dreier seg om å 
patruljere internasjonalt farvann, men det er 
ikke noen rute i internasjonalt farvann gjennom 
Hormuzstredet. Man må gjennom iransk og 
omansk territorialfarvann. Enten har ikke Bakke-
Jensen sjekket kartet, eller så villeder han bevisst 
for å sminke det som i realiteten er et risikabelt og 
potensielt folkerettsstridig militæreventyr, som i 
verste fall kan utløse krig, sier Rødt-nestlederen.

Brage Aronsen
brage@roedt.no 

En undersøkelse utført av Sentio for Fagforbundet 
i juni viser at over halvparten av de spurte er enige 
i at private ikke bør få ta ut profitt fra offentlige 
velferdstjenester. Det skriver nettstedet Fri 
Fagbevegelse.
 Respondentene ble spurt om de var enige eller 
uenige i følgende påstand fra Fagforbundet: 
«Private selskaper bør ikke få ta ut profitt fra 
drift av offentlige velferdstjenester som sykehjem, 
barnehage og skole». Det var 37 prosent helt enige 
i, 21 prosent litt enige, 16 prosent var litt uenige, 
mens 21 prosent var helt uenige. De siste seks 
prosentene svarte «vet ikke».
 – Jeg er glad for at folk flest er enige med oss 
i at det er en uting at kommersielle selskaper tar 
ut store fortjenester fra norsk velferd, skriver 
Fagforbundet-leder Mette Nord i en e-post til 
FriFagbevegelse.
 – Privatisering av velferdstjenestene fører jevnt 
over til dårligere vilkår for de ansatte, i form av 
lavere lønn, svekkede arbeidsvilkår eller dårligere 
pensjon, skriver Nord.

Brage Aronsen brage@roedt.no

Profittfri velferd: Flertallet sier nei til profitt. Foto: YAY Micro.

Halvparten av nordmenn 
mot profitt i velferden

Flere av landets kystkommuner er i 
ferd med å kveles av cruiseturismen. 
Nå vil Røds førstekandidat i Stavanger, 
Mímir Kristjánsson, sette et tak på 
antall cruiseanløp til byen.

– Cruiseturisme er ekstremt klimafiendtlig. Ett 
cruiseskip slipper ut like mye som 13.000 biler 
til sammen, og det er mens det ligger til land. 
Dessuten har den raske veksten i cruiseturisme 
ført til en enorm belastning på små og store 
steder langs norskekysten. Den store mengden 
cruiseturister sliter både på naturen og på byene 
der de går i land.
 – Rødt vil innføre en egen cruiseskatt for å 
sikre inntekter til kommunene som i dag sliter 
med belastningen fra cruiseturistene. Videre vil 
vi bygge landstrømanlegg som kan bidra til at 
cruisenæringen forurenser mindre. Ikke minst 
ønsker vi å sette et tak på antall cruiseturister som 
får lov til å legge til kai. Det er ganske enkelt ikke 
bærekraftig, verken for Stavanger eller Geiranger, 
at det kommer 8000 turister på én dag.
 Høyresida forsvarer cruisenæringen med at 
den bidrar til arbeidsplasser og at cruiseturistene 
bruker penger hos byens servicenæringer. Men så 

enkelt er det ikke, ifølge Kristjánsson.
 – Cruiseturister er den aller minst lønnsomme 
formen for turister. Hver cruiseturist legger 
bare igjen rundt 400 kroner dagen, det er rundt 
halvparten av en backpacker! Så det er ikke så 
store ringvirkninger vi får fra cruisetrafikken. Noen 
lavproduktive servicejobber er det selvsagt, men 
Rødt vil heller bruke kysten vår til å utvikle ny 
industri enn til å selge keramikktroll til japanske 
turister, sier Kristjánsson.

Brage Aronsen
brage@roedt.no

Ber om norsk hjelp: USAs forsvarsminister Mark Esper og president Donald Trump. Foto: The White House/CC.

1. kandidat i Stavanger: Mímir Kristjánsson. Foto: Ihne 
Pedersen.

Advarer mot nye norske krigsbidrag

Nestleder i Rødt: Marie Sneve Martinussen. Foto: André 
Løyning.

LOs sommerpatrulje har i løpet av sommeren 
besøkt 4788 ulike bedrifter, og konstatert lovbrudd 
ved 39,2 % av dem. Det er en svak forbedring 
fra i fjor, da LO fant brudd hos 39,8 prosent av 
bedriftene, melder NTB. 
 Årets sommerpatrulje har rettet ekstra fokus 
mot serveringsbransjen, der det ble avdekket 
brudd ved hele 44,4 % av de besøkte bedriftene. 
Bransjen er en versting på både minstelønn 
og overtid. Mens LO har funnet brudd på 
minstelønnsbestemmelsene i 2,4 prosent av 
bedriftene totalt, gjelder dette hele 15,7 prosent av 
bedriftene i serveringsbransjen.
 Situasjonen er aller verst i Oslo og Akershus, der 
halvparten – 49 % – av de kontrollerte bedriftene 
i serveringsbransjen, betalte sine unge ansatte 
mindre enn den lovpålagte minstelønna på nesten 
168 kroner timen. 
 Antall brudd på overtidsbestemmelsene har 
også økt. I år er det avdekket slike brudd i over 9 
prosent av bedriftene, over 2,8 prosentpoeng flere 
enn i fjor.

Brage Aronsen brage@roedt.no

LOs sommerpatrulje: Fant brudd hos 4 av 10 bedrifter. Foto: 
Magne Svendsen.

4 av 10 bedrifter 
bryter loven
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– Vi må bekjempe forestillingen om at 
rasisme er noe som hører fortida til, 
sier Ayat Majbel Saeid.

Saeid sitter i sentralstyret til Rød Ungdom, og er i 
tillegg medlem av Antirasistisk og internasjonalt 
utvalg. Hun mener antirasisme og solidaritet 
fortjener større plass i valgkampen og i norsk 
politikk generelt.
 – Vi har vært for dårlige til å løfte antirasismen 
høyt på dagsordenen. Det gjelder venstresida 
over hele verden. Ytre høyre er på frammarsj og 
sitter i dag ved makta i flere land. Samtidig blir 
terrorangrep mot etniske og religiøse minoriteter, 
for eksempel Christchurch-angrepet i New 
Zealand, møtt med apati og handlingslammelse i 
stedet for antirasistisk mobilisering.
Hendelsen Saeid viser til var da høyreekstremisten 
Brenton Tarrant angrep to moskeer i Christchurch 
på New Zealand 15. mars i år. Femti mennesker ble 
drept og mer enn 50 såret i terrorangrepet.
 – Holdningene som motiverte terroristen har 
ikke oppstått i et vakuum. De er den ytterste 
konsekvensen at den rasismen vi ser rundt oss hver 
dag, som ikke møter nok motbør. Når jeg står på 
stand eller sitter i debatt møter jeg ofte folk som 
tror at rasismen forsvant da raseskillet i USA ble 
opphevet og apartheidregimet i Sør-Afrika falt. 
Samtidig har vi høyrepopulister i regjering som 
forsøker å gi innvandrere og flyktninger skylda for 
det meste som er galt i verden.  

Solidaritet med mennesker på flukt
Til tross for at ytre øker sin oppslutning er 
ikke alt bare mørkt. Nordmenns holdninger til 
innvandring har endret seg i positiv retning 
de siste årene. I SSBs årlige undersøkelse om 
nordmenns holdninger til innvandring svarer 7 av 
10 at det er positive til innvandring.
 – Da flyktningekrisa sto på som verst viste vi at 
nordmenn er et solidarisk folk. Norske kommuner 
stilte opp for å bosette folk og mange involverte 
seg i frivillig hjelpearbeid. Likevel er det mange 
hindre i veien for minoritetspersoner. Det handler 
ofte om usynlige mekanismer som gjør livet 
vanskeligere og som fører til forskjeller mellom 
minoritetsbefolkningen og majoritetsbefolkningen. 

Dét skal jeg bruke valgkampen til å snakke om, 
sier Saeid.
 – Norsk asyl- og flyktningepolitikk bidrar til en 
helt unødvendig isolering av mennesker som har 
måttet flykte fra krig, sult og nød. Dette er også 
en form for rasisme. Tidligere i år gjennomførte 
Rød Ungdom en kampanje der vi krevde at 
ansvaret for de såkalte asylbarna flyttes fra UDI til 
barnevernet, at også asylbarn får lovfesta rett på 
videregående skole og at returneringa av barn ved 
fylte 18 år tar slutt. Vi har også stått i fronten for 
kravet om at asylsøkere må få arbeidstillatelse så 
lenge de oppholder seg i Norge.
 – Så lenge Norge er med i NATO og deltar i 
imperialistiske angrepskriger, må vi være beredt 
på å ta vår del av ansvaret når folk flykter fra 
krigen. Retten til å søke beskyttelse er under 
angrep, ikke bare i Norge, men globalt. Dette er en 
kamp om helt grunnleggende menneskerettigheter.

Vil bygge broer
Saeid mener en viktig oppgave framover er 
å bygge nye broer mellom venstresida og 
minoritetsbefolkningen.
 – Vi må bli flinkere til å oppsøke 
minoritetsmiljøene heller enn å vente på at de skal 
ta kontakt med oss. Det er jo de som vet hvor skoen 
trykker. Jeg snakker ikke bare om å vinne velgere 
og score politiske poeng, men om felles kamp for 
en bedre hverdag. Men skal vi få til det må vi være 
villige til å involvere folk på deres egne premisser.
 – Minoritetspersoner rammes dobbelt av 
Forskjells-Norge, og opplever ofte store problemer 
med å få seg jobb eller komme seg inn på 
boligmarkedet. Samtidig lever mange i frykt for å 
miste statsborgerskapet sitt. Det er en uholdbar 
situasjon, sier Saeid.

– Alle har godt av å 
leve i et feministisk 
samfunn

Feminist: Silje Høyendahl. Foto: Høyendahl Photography.

RØD UNGDOM
Ayat Majbel Saeid ayat.saeid@gmail.com

– For en feministisk organisasjon er det 
viktig at feminismen gjennomsyrer alle 
valg vi tar.

Det sier Silje Høyendahl bestemt. Hun er leder 
for Grenland Rød Ungdom og står på 8. Plass 
Rødt Skiens liste ved valget. Feminisme er en av 
hovedsakene i Rød Ungdom, og i valgkampen vil 
ungdomsorganisasjonen jobbe for å løfte saken 
høyt på dagsordenen.
 – Vi i Rød Ungdom står fast ved de feministiske 
prinsippene som har preget den stolte tradisjonen 
for kvinnekamp i Norge. I dag, når mange har blitt 
feminister og kampen raser som aldri før, bruker 
enkelte muligheten til å klistre begrepet til seg 
selv, uten å faktisk føre en feministisk politikk, sier 
Høyendahl.
 Hun understreker viktigheten av å holde fast 
i feminisme-begrepet, selv når Siv Jensen kaller 
seg feminist, eller når Hennes & Mauritz selger 
«feministiske» t-skjorter som produseres i 
sweatshops under uverdige forhold. Hun mener 
kvinnebevegelsen må ta tilbake ordet og gi det et 
progressivt innhold.
 – Jeg har tro på at vi ikke alltid må handle i det 
store. At alle valg vi tar her og nå, og de tingene 
vi gjør i det daglige kan være minst like viktige. 
Feminisme er ikke bare forslag på Stortinget 
og i kommunestyrer, det er også kultur. Hvis vi 
skal være feminister må vi derfor også være det i 
hverdagen, ved å handle feministisk.
 – Det er viktig at vi som feminister viser 
tydelig hva vi mener og trekker inn feministiske 
perspektiver i innlegg, på stand, på møter og når 
politikken utformes. Samtidig må vi være åpne for 
tilbakemeldinger fra de rundt oss.
 – Jeg tror venstresida har vært for dårlige til 
å diskutere hva feminisme betyr de siste årene. 
Vi har stilt vår egen feminisme opp mot de 
borgerliges og sagt oss fornøyde med å være mye 
bedre enn dem. Nå tror jeg tiden er moden for å 
tørre å ta noen av de vanskelige diskusjonene om 
hva feminismen vår skal være, og hvem den skal 
være for.
 Høyendahl nevner minoritetspersoner som 
en gruppe kvinnebevegelsen bør bli flinkere til å 
inkludere.
 – Begrepet feminisme må være et av de aller 
mest omdiskuterte begrepene, og jeg tror vi 
tjener mye på å bresjen for det. Ved å ta tilbake 
definisjonsmakta over ordet og ved å delta i 
debatten om hva det skal bety. Absolutt alle 
mennesker kan kjenne seg igjen i problemene 
feminismen vil løse, og absolutt alle vil ha godt av 
å leve i et feministisk samfunn. Vi må få fram at vi 
jobber for et samfunn hvor alle er likestilte uansett 
hva de tror på, hvor de kommer fra, hvem de elsker 
eller hvordan de ser ut, avslutter Høyendahl.

Solidaritet: Rød Ungdom vil sette minoritetspersoners rettigheter på dagsordenen. Illustrasjon: Clara Doupovec.

– Minoritetspersoner 
rammes dobbelt av 
Forskjells-Norge

FEMINISME

ANTIRASISME

Antirasist: Ayat Majbel Saeid. Foto: Rød Ungdom.



Tips oss om aktuelle arrangementer! 
Send en e-post til  brage@roedt.no.

«Du merkar det med ein gong du får denne 
boka i handa: Dette er ei annleis bok. Berre 
ved å bla gjennom henne merkar du at ho 

verkar kroppsleg eller a�ektivt på deg.»

Harald Dyrkorn, Gnist 1/2019

Skjult – ny krigsmaskin
Hans Husum

Pris: 260,-
Forlaget Rødt

Bestill på marxisme.no

Bli medlem i Rødt!
Send sms med kodeord Rødt + Navn og adresse til 2434 eller se  
rødt.no/innmelding

 fb.me/roedt     @raudt    @stemroedt
Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt, få svar på  
det du lurer på og dele med vennene dine.

 ANNONSE:

 ANNONSE:

Datahaller - den nye olja eller den store floppen?

Hva ville Marx sagt om Facebook  
og Cambridge Analytica?

Hva er staten 
– og for hvem?

Få med deg siste nummer av Gnist!

Abonner på Gnist

100 kr for et år

Send mail til  
gnist@marxisme.no  
for bestilling.

Eller kjøp nummeret 
på www.marxisme.no

I lokalvalget 2019 ligger Rødt an til å gjøre et brakvalg. Slik skal vi ta kampen mot 
Forskjells-Norge inn i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Men skal vi 
lykkes med det, trenger vi din hjelp.

Registrer deg som frivillig på rødt.no/frivillig

Rødt har ingen rike onkler 
 eller  pengesterke givere. Men 
vi har mange aktivister og 
sympatisører. Alle  monner 
drar i et grasrotparti. Fordi 
 fellesskap fungerer. 

Støtt Rødts 
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Støtt Rødts valgkamp med: 

VIPPS

Klikk på Kjøp og betal og 
bruk vipps-nummer #557255 
eller søk opp Rødt Valgkamp.

BANKOVERFØRING

Du kan støtte oss ved å over-
føre penger direkte fra din 
nettbank. Vårt kontonummer 
for gaver er 1254.62.98858

HVA SKJER?
4. august
RØDT HJEMMEFRA
Hele landet. rødt.no/hjemmefra

15. august
PARTILEDERFOREDRAG 
MED BJØRNAR MOXNES
Litteraturhuset, Oslo. litteraturhuset.no

30. august
KLIMABRØØØLET
Hele landet. klimabrolet.no

26. september
LOS 
UTDANNINGSKONFERANSE
Sørmarka. lo.no  

5. - 6. oktober
RØDTS 
FOLKEVALGTKONFERANSE
Sundvolden Hotel. rødt.no

2. november
NEI TIL EUS 
KVINNEKONFERANSE
Hollendergata 5, Oslo. neitileu.no

 ANNONSE: ANNONSE:


