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Rødt-politiker Erling Folkvord har kommet tilbake fra Afghanistan, og er sikrere enn noensinne 
på at de norske soldatene må hjem. Nå vil han slåss mot krigen fra Stortingets talerstol. 

SIDE 4 

Rødt kåret til Norges 
beste miljøparti 
Både Natur og Ungdom og Kollektivkampanjen kårer Rødt 
til Norges beste miljøparti. Også hos Folkeaksjonen mot 
oljeboring i Lofoten og Vesterålen får Rødt full pott. 

- Rødt er det eneste partiet i Norge med troverdigheten i 
behold i miljøspørsmål, sier Elin Volder Rutle, miljøpolitisk 
talskvinne i Rødt og stortingskandidat i Oslo. Hun vil arbei
de sammen med miljøbevegelsen på Stortinget fra høsten. 

SIDE 3 

Kjære postansatte 
Et EU-direktiv om libe
ralisering av posttje
nestene er på vei fra 
Brussel. Direktivet 
vil gi dårligere og 
dyrere posttjenes
ter og presse lønns-
og arbeidsvilkårene 
til dere som jobber i Posten. 
For miljøet blir resultatet økt forurensing i form av 
CO2-utslipp på grunn av dobbeltkapasitet i hele trans
portnettet. Rødt er mot å liberalisere Posten ytterlige
re. Posten skal sikre infrastruktur 
for folk og næringsliv i hele lan-
det. Vi mener at Posten skal gå 
med posten, ikke med overskudd. 
Rødt vil legge ned veto mot post
direktivet. Det er i alle fall en god 
grunn til å stemme Rødt i høst. 

Ha en fin dag videre på jobb! 

~----~ 

Torstein Dahle: Vil bruke krisemilliarder på rusavhengige. 
SIDE 5 

Returadressse: 
Rødt, Osterhausgate 27 
0183 Oslo 
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LEDER 

Krisepakke 
for velferd 
I dag står 80 000 mennesker 
uten arbeid i No_rge. Enda flere 
kan miste jobben i tida som 
kommer. Årsaken er den øko
nomiske krisa. Selv om krisa 
begynte på finansmarkede
ne, er den langt mer enn en 
finanskrise. For finansfolkene 
er det faktisk ikke krise i det 
hele tatt. I kriseåret 2008 fikk 
lederne i finansnæringen en 
lønnsvekst på 30%. 

Det vi står overfor er i 
virkeligheten en system
krise, en dyptgående krise i 
kapitalismen. Den er et resul
tat av den iboende vekst
tvangen i vår økonomi, som 
leder til overproduksjon 
og kriser. Det siste går de 
etablerte partiene hus forbi. 
I stedet for å løse de virke
lige problemene kaster de mil
liarder av kroner etter bør
sene for å gjenopprette busi
ness as usual. Til sammen har 
finansinstitusjonene fått stilt 
rundt 500 milliarder til rådig
het siden krisa brøt ut høsten 
2008. Kommunene har bare 
fått 40 milliarder, hvor ikke en 
krone går til drift. 

For Rødt er ikke hensynet 
til børsspekulantene viktigst. 
Vi vil bruke krisepenger på å 
ruste opp offentlig sektor. På 
Stortinget vil Rødt fra høsten 
arbeide for en krisepakke for 
arbeidsplasser og velferd. Det 
betyr blant annet: 

■ Milliardoverføringer 
til kommunene som dekker 
opp det akkumulerte under
skuddet de siste årene. 
■ Storstilt satsing på 
sosial boligbygging i kom
munal regi. 

å viske ut lønnsforskjellene 
mellom kjønnene. 

Vi vil sende regninga for krisa 
til de som er ansvarlige for 
den. Rødt ønsker strengere 
regulering av finansmarkede
ne, og vi vil gå inn for å forby 
shortsalg av aksjer i Norge. Vi 
vil innføre en egen børsavgift 
som beskatter handel på bør
sen, ikke ulikt momsen van
lige folk betaler når de kjøper 
varer i butikken. En slik avgift, 
som de allerede har innført 
i England, vil gjøre spekula
sjon mindre lønnsomt, samti
dig som det sikrer staten vik
tige inntekter som kan bruk
es til å redde arbeidsplasser. 

De røde tallene i verdens
økonomien skyldes først og 
fremst blå politikk. Dersom 
vi skal komme styrket ut 
av krisa trenger vi en rød 
krisepakke for arbeidsplasser 
og velferd over hele landet. Da 
trengs Rødt på Stortinget fra 
høsten av. 

Ana Taylor Lopez 
nestleder i Rødt 

::,, 

Rødt Nytt august 2009 

- Ingen planlegger å bli ufør 
- Rødt vil spille en viktig rolle i arbeidet mot kutt i uførepensjonen, sier 
faglig tillitsvalgt og stortingskandidat for Rødt Mona Bjørn. 

På vårens LO-kongress 
fikk Mona Bjørn med seg et 
stort flertall på å avvise 
Uførepensjonsutvalgets plan
lagte kutt i uførepensjonen. 
Den unge butikkarbeideren 
mener de foreslåtte kuttene er 
dypt urettferdige. 

- Ingen planlegger å bli ufør. 
Kuttene vil ramme mennes
ker som ikke har mulighe
ten til å arbeide lenger eller 
hardere for å sikre seg bedre 
pensjonsbetingelser. Vi snak
ker om nesten halvparten av 
Norges befolkning, sier Bjørn 
engasjert, og fortsetter: 

- Målet til Uførepensjons
utvalget er naturligvis å tvin
ge folk tilbake i arbeid. Jeg 
tror mange av dem som i dag 
er uføre har mye å bidra med 
i arbeidslivet, men da må vi 
satse på å inkludere dem på 
deres premisser, ikke bruke 
pisken. 

Hun er en av mange tillits
valgte som har arbeidet mot 
utslagene av pensjonsrefor
men, både i forhold til AFP 
og ffentlig tjenestepensjon. 
Kampen mot kutt i offentlig 
tjenestepensjon ble kronet 
med seier i vår, og Bjørn ser 
lyst på mulighetene for å vinne 

uføresaken 
også. 

Dette 
er så usosi
alt og urett 
ferdig at det 
blir vanskelig 
å få gjennom. 
Utfordringen 
blir å få nok 
oppmerk
somhet om 
Uførepensjons
utvalgets pla
ner. Foreløpig 
har det vært 
tyst fra partie
ne rundt dette. 
Men LO i Oslo, 
Trondheim og 
Stavanger har 
nylig sendt 
spørsmål til Mona Bjørn er faglig tillitsvalgt og stortingskandi
partiene i sine dat for Rødt Sør-Trøndelag. 

fylker om kutt i - Her ser vi tydelig behov
uførepensjon. Det vil bidra til et for et parti til venstre for 
å løfte spørsmålet opp på dags- de rødgrønne. I regjeringa vil 
orden. saken bli avgjort internt slik at 

Den unge Rødt-politikeren debatten ikke en gang kommer 
sitter i bystyret i Trondheim, opp på Stortinget. Men med 
og står på andre plass på stor- Rødt på Stortinget er du garan
tingslista til Sør-Trøndelag. tert en tydelig stemme mot de 
Hun mener Rødt vil spille urettferdige kuttene i uføre
en viktig rolle å spille i tida pensjonen. Det kan vippe hele 
framover. saken, avslutter Bjørn. 

Rødt, regjeringa og taktisk stemming 
Hva mener Rødt om 
regjeringsspørsmålet? 

Mange er bekymret for hva 
som vil skje hvis Høyre og FrP 
får danne regjering fra høsten. 
Det er det all grunn til å være. 
Privatisering, brutale angrep 
på faglige rettigheter og store 
skatteletter til de rike vil bli 
bunnlinja i en mørkeblå regje
ring. For Rødt er det avgjø
rende å hindre at det skjer. 
Vi ønsker oss en regjering så 

du deg en annen kurs i disse 
spørsmålene er det bare Rødt 
som kan gjøre en forskjell. 

Er det vits å stemme Rødt 
når partiet uansett er for lite 
til å komme inn? 

gitt stortingsmandat. I samme 
valg ville SV manglet nærme
re 16 000 stemmer på et nytt 
mandat. Også her kan Rødt 
ta et mandat fra Høyre eller 
Arbeiderpartiet, dersom flere 
SV-velgere stemmer taktisk. 
Til høsten kan nettopp slike 
vurderinger få mye å si dersom 
man vil hindre FrP og Høyre i 
å danne regjering. 

■ En plan for 50 000 

grønne arbeidsplasser. 
■ Likelønnspott for 

,::, 

;; langt unna Siv Jensen og Frps 

Rødt har direkte mandat
sjanser i to fylker, Oslo og 
Hordaland. I disse fylkene er 
det utaktisk å ikke stemme 
Rødt. I 2005 var Torstein Dahle 
fra Hordaland 3013 stemmer 
fra en stortingsplass. SV mang
let på sin side 6127 stem
mer på et andremandat. Med 
sine 19 615 stemmer hadde 
SV rundt 7000 stemmer «til 
overs», stemmer som bidro til 
at Torbjørn Hansen fra Høyre 
fikk plass på Stortinget i stedet 
for Torstein Dahle. 

I landets øvrige 17 fylker er 
det langt fram til direkteman
dat. Imidlertid finnes det en 
sjanse for at Rødt kan nå sper
regrensen, noe som vil gi 5-6 

mandater på Stortinget. Det vil 
være den beste garantien for å 
hindre en mørkeblå regjering. 
Derfor er det avgjørende at 
Rødt gjør det bra i alle 19 fyl
ker. Et sterkt Rødt er også vik
tig utenom valg med tanke på 
mobilisering i fagbevegelsen, 
kvinnebevegelsen og miljø
bevegelsen. 

~ politikk som mulig, og vi vil 
~ foretrekke en rødgrønn regje-
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- Stem grønt, stem Rødt Fattig og rik 
- Rødt er det eneste partiet i Norge med troverdigheten i behold i miljø
spørsmål, sier Elin Volder Rutle, miljøpolitisk talsperson i Rødt og stor
tingskandidat i Oslo. 

Den store miljøsaken nå er 
slaget om oljeboring utenfor 
Lofoten og Vesterålen. Rødt 
går mot boring i det sårbare 
området. 

- Oljeindustrien er Norges 
største forurenser. Den rød
grønne regjeringa har satt 
norgesrekord i å åpne for olje
boring. Nå er det på tide å sette 
foten ned. Mener vi alvor med 
våre klimaforpliktelser må vi 
begynne å kutte utslippene nå. 
Det er en av de aller viktigste 
sakene for Rødt i valgkampen. 

- Disse sårbare havområde
ne rommer verdens siste store 
bestand av torsk, forklarer 
Elin, og understreker at oljebo
ring kan få dramatiske følger 
for fiskerinæringa. 

- I motsetning til olja er fis
ken en fornybar ressurs vi kan 
dra nytte av i mange år fram
over. Olja er kortvarig og kan 
i verste fall ødelegge fiske
bestanden. Oljeboring vil bety 
ei vanvittig gambling med 
Nord-Norges framtid, sier den 
unge Rødt-politikeren. 

- Et eventuelt oljeutslipp i 
nord vil bli en miljøkatastro
fe. De ferske erfaringene fra 
Langesund og utslippene fra 
skipet Full City viser at faren 
for utslipp alltid er til stede. I 
Lofoten er sokkelen smalere, 
og da vil også virkningene av 
et utslipp bli mer alvorlige. 

Tror ikke på oljeindistruen 
Volder Rutle tror ikke på løft
ene om mange nye arbeids
plasser som skal få fart på 

nordnorsk økonomi. Men hva 
vil hun og Rødt gjøre for å 
sikre landsdelens framtid? 

- Oljeboring utenfor Lofoten 
og Vesterålen kommer først 
og fremst til å skape arbeids
plasser i Stavanger. I stedet vil 
Rødt lage en plan for å skape 
grønne arbeidsplasser innen
for vind, bølge og annen for
nybar energi. Vi vil opprette 
et offentlig garantifond på 100 

milliarder til forskning på og 
investeringer i fornybar ener
gi, sier Volder Rutle og legger 
til: 

- Fisken har alltid vært, og 
bør forbli, den viktigste nærin
ga i nord. En fisker i båten 
betyr flere arbeidsplas
ser på land. I tillegg ønsker 
Rødt satsing på miljø
vennlig turisme og indus-
tri utvikling, sier Volder 
Rutle. 

Bevegelsenes parti 
Tidligere i sommer ble 
Rødt kåret til Norges 
beste miljøparti av Natur 
og Ungdom. Ti spørsmål 
om blant annet olje, kol
lektivtrafikk og gass
kraft danna grunn
laget for testen, der 
Rødt fikk full pott. 
Også hos Kollektiv
kampanjen, som er 
en kampanje dre
vet av miljøorgani
sasjoner og fagfore
ninger i transport
sektoren, kom Rødt 
ut som vinner. 

Volder Rutle mener det ikke 
er tilfeldig at Rødt gjør det så 
godt hos miljøbevegelsen. 

- Vi tar miljøbevegelsens 
krav på alvor og er opptatt av 
å lytte til dem. Kravene fra 
miljøbevegelsen, fagbevegel
sen og fredsbevegelsen møter 
ofte stor velvilje i valgkampen, 
men så blir ingen av forslagene 
stilt når pengene skal forde
les. Der vil Rødt ha betyd
ning. Vi vil fortsette arbei
det sammen med bevegelsene 
på Løvebakken fra høsten av, 
avslutter hun. 

- Sats på kollektivtrafildt 
- Det er et stort behov for 
å bygge ut kollektivnettet, 
mener leder i Rød Ungdom, 
Mari Eifring. 

- Det trengs en storstilt 
satsing på kollektivtrafikk i 
Norge. Når vi veit at veitra
fikk står for en femtedel av 
de totale klimagassutslippene 
i Norge, er det innlysende at vi 
må få flere over på buss, trikk 
og bane, sier Eifring. 

- I den belgiske byen Hasselt 
har de gratis kollektivtran-

sport. Det har gitt en eksplosiv 
økning på 1200 prosent i antall 
reisende, og viser at gratis 
fellesskapsordninger er fullt 
mulig, poengterer hun. 

Rød Ungdom krever gra
tis kollektivtrafikk også i de 
største norske byene. I tillegg 
ønsker de en makspris på 200 

kroner på månedskort. 
- Det er forskjell på lomme

bøkene til ungdom også. Et 
godt utbygd og billig kollektiv
tilbud sparer unge for høye 

Mari Eifring, leder i Rød Ungdom 

utgifter, er samfunnsøkono
misk lønnsomt og et viktig 
miljøtiltak, sier Eifring. 

Krisa og kommune-Norge 
økt arbeidsløshet svekker kommu
nenes skatteinntekter og øker utbe
talingene av sosialhjelp. Hvordan 
går det med kommuneøkonomien? 
Regjeringa har allerede lagt fram 
rammene for neste års budsjet
ter. 

- En vekst på fire milliar
der kroner til kommunesekto
ren neste år vil sammen med økningen i til
takspakken og revidert nasjonalbudsjett bidra 
til å rette opp noe av ubalansen i kommuneøkono-
mien. Kommunene bør vise moderasjon i forhold til nye til
tak, sier leder Halvdan Skard i Kommunenes Sentralforbund 
(KS). Dermed er det ikke rom for stor vekst på nye områder. 

Merk deg bruken av ordet noe. Det er stor ubalanse i kom
muneøkonomien, og den vil fortsette neste år. KS krevde 29. 

april at de frie inntektene til kommunene måtte øke med 7,5 

milliarder neste år - det ble 5,3. Halvparten av kommunene 
gikk med driftsunderskudd i 2008. Her er tallene fra revidert 
nasjonalbudsjett for 2009, som viser kommunenes årsresultat: 

■ 2005: minus 3,3 milliarder 
■ 2006: pluss 676 millioner 
■ 2007: minus 12,1 milliarder 
■ 2008: minus 24,6 milliarder* 
■ 2009: minus 21 milliarder* 

Under Bondevik I og Il gikk kommunene med underskudd 
hvert år, og det var «ordføreropprør». Så lovte den rødgrønne 
regjeringa endring. Med unntak av 2006 har utviklinga like
vel fortsatt som før. Ubalansen merkes blant annet i. eldre
omsorgen - de 10 000 nye årsverkene som ble lovet, har ikke 
kommunepolitikerne landet rundt sett mye til. 

Regjeringas krisepakker 
1. Garantier for bank- og finansnæringen på 350 milliarder i 
statsobligasjoner, oktober 2008. 

2. Økt egenkapital i Kommunalbanken, slik at utlån kan 
øke med 20 milliarder 
3. 50 milliarder til eksportindustrien/GIEK 

4. Pakke på 20 milliarder,januar 2009: 

■ Kommunene: 6,4 milliarder 
■ Helseforetak: 6,5 milliarder 
■ Jernbanen: 3,8 milliarder 
■ Klima: 1,9 milliarder 
■ Nye bygg: 2,8 milliarder 
■ Fattige: 1,9 milliarder 

5. Bankpakke 2, februar 2009: 

■ Statens finansfond: 50 milliarder 
■ Statens obligasjonsfond: 50 milliarder 

Velferdsstaten har altså fått 40 mil-liarder. Ingenting av dette 
har gått til drift. Finanskapitalen og næringslivet har fått til
gang på i alt 500 milliarder. 

Hva vil Rødt? 
Rødt tror ikke bankene som skapte krisa vil få oss ut av den. 
Derfor går vi mot å kaste penger etter finansnæringa, slik de 
etablerte partiene har gjort. I stedet vil vi bevilge en krise
pakke for velferd. Rødt vil på Stortinget arbeide for: 

■ Milliardoverføringer til kommunene 
■ Storstilt sosial boligbygging i kommunal regi 

Finn Olav Rolijordet 

*Tallene for 2008 og 2009 er prognoser. 
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Soldatene må hjem 
- Jeg er enda sikrere enn før jeg dro. 30 års krig har ødelagt Afghanistan. 
Nå må soldatene hjem, sier stortingskandidat for Rødt Oslo, Erling Folkvord. 
- Jeg er nok litt sliten, ja, inn
rømmer Erling. Store ord har 
aldri vært varemerket til den 
folkekjære politikeren, kor
rupsjonsjegeren og ombuds
mannen. Nå har han nett
opp avsluttet et mediema
raton uten like etter en ti 
dagers reise i Afghanistan. Og 
Folkvord lå heller ikke på lat
sida mens han var i landet: 
Sammen med Afghanistan
veteran Per-Gunnar Skotåm 
møtte han kvinneaktivister, 
flyktninger, jordmorstudenter 
i Jalalabad, regjeringsmedlem
mer og amerikanske og afg
hanske soldater. I tillegg ble 
det daglige oppdateringer på 
bloggen erlingfolkvord.no. 
Man kan lure på hvor denne 
mannen henter energien fra. 
Vi spør likeså godt om det 

- Jeg har alltid reagert mot 
urett, sier Erling. 

- Ogjeg syns det er en plikt å 
engasjere meg når landet mitt 
fører krig mot et av verdens 
fattigste folk. 

Reiste uten eskorte 
For det er krigen i Afghanistan 
dette skal handle om. Som før
ste norske politiker dro Erling 
Folkvord i slutten av juli på 
egen hånd til Afghanistan. 

- Var det ikke farlig å reise 
rundt uten pansrede kjøretøy? 

- Vi lyttet til gode råd fra 
afghanske venner, og var for
siktige. Vi reiste ikke til områ
der der krigen raser for fullt, 
men var i Kabul og Jalalabad. 
Men det er klart, det er et far
lig land å ferdes i, sier Erling 
ettertenksomt. 

- Og vi merket hatet mot 
amerikanere, som vi ble tatt 
for å være. Vi besøkte en flykt
ningleir utenfor Kabul. Her 
bodde fattige landarbeidere 
fra Helmand-provinsen. Nato 
hadde bombet dem fra hus og 
hjem. De viste oss slitte bilder 
av døde slektninger. Historiene 
var hjerteskjærende. En av 
dem sa til sjåføren vår: <<)eg har 
så lyst til å drepe han amerika
neren der!», mens han pekte 
på Per-Gunnar. Da trakk vi oss 
rolig tilbake og droppet den 
planlagte turen rundt i leiren. 

- Dette peker på en side ved 

Natos krig i Afghanistan som 
norske politikere helst ikke 
snakker om. Bare i fjor mistet 
over 2000 sivile livet. Ifølge FN 
ble 825 drept av Nato-styrkene. 
Nå trapper USA opp krigen, til 
tross for at det ikke fins noen 
militær løsning på konflikten. 
Og Stortinget er enstemmig 
med på dette. 

Har lært mye 
- For meg, som representant for 
et parti som har stått fjellstøtt 
på kravet om å hente hjem de 
norske soldatene, var det uak
tuelt å reise til Afghanistan i 
Forsvarets regi. Jeg ville ikke 
se landet gjennom skuddsik
kert glass fra pansrede kjø
retøy. Hvilken kontakt får du 
med vanlige afghanere da? 
Men sånn har de gjort det, 
alle stortingspolitikerne som 
har besøkt landet, fra SV til 
Frp. Ikke rart utenriksminister 
Støre sier han aldri har møtt 
en afghaner som vil ha Nato
styrkene ut, sier Erling. 

- Hva er det viktigste bud
skapet du har med deg hjem fra 
Afghanistan? 

Erling tenker seg grundig 
om, på sitt sedvanlige vis. Han 
er ingen polert politikertype 
med ferdige svar på ethvert 
spørsmål. Tvert imot er han 
noe så sjelden som en ydmyk 
politiker, som mener at folk 
som vanligvis ikke blir hørt, 
ofte har størst kunnskap om 
et tema. 

- Møtene med vanlige afgha
nere, med fattigfolk, var veldig 
lærerike. Jeg tror jeg skjønner 
mer av konfliktene i landet 
nå. Og jeg er enda tryggere på 
at Rødts standpunkt er rik
tig: Militær stormaktsinnblan
ding har ødelagt Afghanistan i 
over 30 år. Mer av det samme 
er feil medisin. Konflikter og 
brytninger er ikke til å unngå 
når et land med føydale og 
patriarkalske tradisjoner skal 
ta steget inn i en moderne tid. 
Klansledere og narkobaro
ner har mye å miste. Men når 
utenlandske stormakter fører 
krig i landet deres, bomber og 
dreper uskyldige sivile, blir 
konfliktene uløselige. 

MED SIKTE PÅ STORTINGET: Erling Folkvord, her i Kabul, har gode sjan
ser til å komme inn på Stortinget til høsten. Foto: Per-Gunna_r Skotåm 

Taliban på frammarsj 
- Men de som støtter krigføringen 
sier vi er der av hensyn til de sivile 
og for å bekjempe Taliban? 

- Verdens sterkeste militær
allianse er ikke i Afghanistan 
for å drive humanitært arbeid. 
USA er der for å sikre sine 
egne, strategiske interesser i 
Sentralasia. Nato hjelper til. 
Vi må ikke la oss lure av fin 
retorikk. Har USA noensin
ne gått til krig uten å pakke 
det inn i flotte formuleringer 
om fred, frihet og demokrati? 
Det var visst derfor de bom
bet Vietnam. Og Irak. Og nå 
Afghanistan. For hver såkalt 
«feilbombing» av sivile, for 
hver familie som får barna sine 
drept av Natos soldater, øker 
oppslutningen om Taliban. 

- Hva er alternativet til å ha 
soldater der? 

- IJalalabad besøkte vi et vel
lykket, norskfinansiert jord
morprosjekt. Tjue nye jordmø
dre utdannes hvert eneste år. 
Afghanistan har verdens nest 
høyeste spedbarnsdødelighet. 
Jordmødre gir liv. Soldater tar 
liv. En av dem som adminis
trerer jordmorutdanningen sa 

til oss: For Afghanistan er en 
nyutdannet jordmor mer verdt 
enn femti soldater. Norge må 
raskt øke humanitær innsats 
som gir liv og utvikling. Og så 
må vi like raskt avslutte den 
feilslåtte og tragiske krigfø
ringen. Det fins virkelig ingen 
militær løsning. Det må vi ta 
konsekvensen av og hente 
hjem soldatene våre. 

- Vil det ha noen betydning at 
lille Norge gjør det? 

- Militært betyr ikke 600 

færre soldater så mye. USA 
trapper jo opp krigen i alle 
fall. Men det vil ha politisk 
og moralsk betydning og opp
muntre krigsmotstanden i 
andre Nato-land. Jeg mener 
derfor at norsk tilbaketrek
king vil forkorte krigen. Og 
på Stortinget kan Rødt slå en 
kile inn i den kompakte krigs
enigheten som råder der. Med 
Rødt på Stortinget vil alle som 
ønsker fred og slutt på krigen 
få en tydelig stemme, som aldri 
vil bøye av og svikte krigsmot
standen - uansett hvor mye 
Jens Stoltenberg og Jonas Gahr 
Støre måtte prøve å presse oss, 
avslutter Folkvord. 

Rødt Nytt august 2009 

Der andre bruker ulne 
ord og ·vendinger, har 
Rødt et krystallklart og 
knivskarpt språk mot 
verdens urettferdig het. 
Det trengs på Stortinget! 

- Gert Nygårdshaug, 
forfatter 

Rødt trengs på Stortinget 
så noen kan snakke 
regjeringa imot i uten
rikspolitiske saker, sær

lig når Nato går til krig 
uten FN-mandat, og for
andrer utenrikspolitikk, 
uten offentlig debatt. 

- Vigdis Hjorth, forfatter 

Vi trenger en opprust
ning mot de blå partiene 
for å holde igjen for Frp, 
og da trenger vi mang
fold på venstresiden. I 
tillegg er jo rødt en fin 
farge. 

- Gro Dahle, forfatter 

Se flere grunner 
på roedt.no 
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Med hjerte for de svakeste 
- Måten vi behandler de svakeste i samfunnet på er skammelig. Rusavhengige er kasteballer. 
Dette burde vi bruke krisemilliarder på, sier leder i Rødt Torstein Dahle. 

Torstein Dahle har vært bysty
rerepresentant i Bergen for RV 
og Rødt i nesten 20 år. Han har 
markert seg som en varm for
svarer av dem som ofte omta
les som «de svakeste», og en 
sterk motstander mot kutt, 
privatisering og anbudsutset
ting. 

- Jeg er blitt en dyr mann for 
Bergen kommune, ler Torstein 
og tenker blant annet på da 
en del fattige damer nektet å 
godta renteberegning av sine 
rentefrie, kommunale lån. 

- De var tøffe og vi vant, 
minnes Torstein. I alt måtte 
kommunen ettergi 60 millio
ner i renter. Han var også vik
tig for å få gjennombrudd i 
sakene om erstatning til bar
nehjemsofre. 

Mange som faller utenfor 
- Et ødelagt liv kan ikke ret
tes opp med penger, men en 
erstatning av litt størrelse kan 
åpne for å gi livet en ny ret
ning. På Stortinget vil jegjobbe 
for å få vekk de helt urimelige 
foreldelsesreglene som gjør at 
mange ofre nærmest er retts
løse, sier Torstein. 

- Det er mange som faller 
utenfor i dagens samfunn, og 
mangler innflytelse i politikk 
og media. Rusavhengige er 
en slik gruppe. Såkalt «svake 
grupper» har mye å fare med, 
og det å kunne være deres 
stemme på Stortinget er viktig 
for meg. 

Et sykt samfunn 
Ifølge Statistisk Sentralbyrå 
døde 251 mennesker på grunn 
av narkotikabruk i 2006. Store 
byer som Bergen og Oslo er 
blant de mest utsatte. Ifølge 
ambulansesentralen ble det i 
2008 rykket ut til 377 overdose
tilfeller bare i Bergen. I tillegg 
kommer enda større helseska
dene og de enda flere dødsfal
lene som alkoholmisbruk fører 
til. Dette snakkes det lite om. 

- Disse tallene forteller om 
et sykt samfunn. En konkur
ransestyrt kapitalisme ska
per tapere hele veien: Den som 
vokser opp uten å ha råd til å 
være med på det som alle de 
andre gjør. Den som blir taper i 

skolen fordi hun har helt andre 
ferdigheter enn de som sko
len belønner. Å angripe pro
blemene etter at et menneske 
har havnet på kjøret, er egent
lig å starte altfor seint, sier 
Torstein. Rødt er opptatt av 
å ha en helhetlig politikk for 
dette. Men i en slik helhetlig 
politikk ligger også kravet om 
et mye større offentlig enga
sjement for behandling, opp
følging, ettervern, tilpassede 
jobbmuligheter, botrening - en 
framtid der du ikke er mis
lykket, men et verdifullt men
neske. 

med mediekjør og det hele, bør 
det være mulig å oppnå en del. 

Anbud ødelegger tilbudet 
Styve Gard er et behandlings
tilbud i Hordaland for ungdom 
med rusproblemer. Tilbudet 
holder høy kvalitet, oppnår 
gode resultater og er ganske 
enestående. Kun åtte av lan
dets fylker har et liknende til
bud. Likevel mistet senteret 11 

av sine 14 behandlingsplasser 
etter en anbudsrunde i regi av 
Bufdir (Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet). 

- Det har tatt årevis med 

Såkalt «svake grupper» har mye å fare 
med, og det å kunne være deres stemme 
på Stortinget er viktig for meg. 

Flere behandlingsplasser 
- Altfor få får tilbud om 
behandlingsplass, og de som 
får det, får det for sent. Vi 
må satse på rusbehandling og 
det koster penger, sier Rødt
lederen. 

- Kommunene og helsefor
etakene har ansvaret for å 
gi de rusavhengige det tilbu
det de har krav på, men de 
kan ikke gjennomføre opp
gavene sine uten at tilstrek
kelige midler følger med. Det 
er Stortingets ansvar, og Rødt 
trengs på Stortinget for å få 
det til. Med organisert inn
sats fra de rusavhengige selv, 
med en del mediepress, og med 
Rødt som en pådriver som ikke 
er fastlåst i noen "blokk" på 
Stortinget, tror jeg vi kan få til 
gode resultater. 

- Jeg inviterte 11. august 
alle bystyrepartiene i Bergen 
for å få felles aksjon overfor 
helseministeren om penger 
til en rusakutt i Bergen, og 
vi ble nylig enige om å sende 
en slik felleshenvendelse. Nå 
foran valget vil alle partier 
være snille og engasjerte, så 
det er en gunstig tid for resul
tater. Det er selvsagt tyngre å 
jobbe på Stortinget, men hvis 
vi kan bidra til at de rusavhen
gige selv bygger opp et press 

innsats å bygge opp miljøet 
og kompetansen på Styve 
Gard. Å ødelegge det gjen
nom en anbudsrunde, 
når det er skrikende 
behov for mer til
bud, er kriminelt. 
Vi er for en svært 
omfattende, 
offentlig sat
sing. Men 
når det 
offent-
1 i g e 

gjennom mange år har skjø
vet fra seg ansvaret, så 
kan man ikke bare 
kutte vekk vel
fungerende til-
bud som ide-
elle organi-
sasjoner har 
bygd opp. Det 
trengs mye 
større sats
ing. Vi kan 
ikke tillate at 
tilbud som er 
bygd opp, rives 
ned, avslutter 
Torstein. 
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: - Ikke glem palestinerne • • 
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Åtte måneder etter massakrene på Gazastripen lever palestinerne fortsatt i fattigdom og nød. Stortingskandidat for Rødt 
Troms, Jens Ingvald Olsen, mener det er avgjørende at vi ikke glemmer palestinerne.-

Vi husker alle Gaza-legen Mads 
Gilberts berømte tektsmelding 
under Israels krig mot pales
tinerne rundt nyttår. «Gjør 
noe! Gjør mer!» lød den fortvil
te meldinga fra Gilbert, som 
dro frivillig til krigsområdet 
for å hjelpe palestinerne. Og i 
Gilberts hjemby Tromsø gjør 
de masse. 

- Det viktigste vi kan gjøre 
for palestinerne er å vise dem 
at de ikke er glemt, sier Jens 
Ingvald Olsen, 1. kandidat for 
Rødt i Troms. 

norske kulturarbeidere i 2006. 
Der blei initiativet tatt av 
Ingrid Evertsen «Mossa» fra 
Senjahopen på Senja, og som 
of te ellers var Mads Gilbert 
en krumtapp i prosjektet. Over 
en halv million blei samla inn 
til et proteseverksted i Gaza. 
Den politiske mobiliserin- 1 

ga har hele tida vært sentral. 
Palestinakomiteens arbeid har 
hatt kontinuitet. Alle kjenner 
noen som har vært der, sier 
Jens Ingvald Olsen. 

Vennskapsby med Gaza 
Til forskjell fra de reint huma
nitære solidaritetsprosjekte
ne har Palestina-aktivistene i 
Tromsø alltid hatt et politisk 
fokus i solidaritetsarbeidet. 

I Tromsø har det vært dre
vet kontinuerlig solidaritets
arbeid med Palestina siden 
70-tallet, forteller Olsen. Flere 
hundre fra Tromsø har vært 
i Libanon, på Vestbredden og 
i Gaza i ulike solidaritetspro
sjekt. I tillegg til helsearbeidet 
har kultursamarbeidet spilt en 
viktig rolle. 

- De som har vært i Palestina 
har vært veldig flinke til å for
midle sine historier når de har 
kommet tilbake, og vi har hatt 
mange palestinere på besøk i 
Tromsø. Fathi Arafat, bror til 
Yassir som den kanskje mest 
«prominente». I 2001 foreslo 
RV (Rødt) i kommunestyret å 
opprette vennskapsbysamar
beid med Gaza. Dette blei ved
tatt med 36 mot 16 stemmer. 
Palestinasolidariteten er på 

PALESTINAVENN: Kommunestyrerepresentant Jens Ingvald Olsen topper Rødts stortingsliste i Troms. 

- Ungdomshuset Tvibit har 
filmprosjektsamarbeid med 
ungdom i Gaza. Visesanger 
Ragnar Olsen og blandakoret 
Nordaførr har vært sentral i 
musikkulturen. 
Kultursolidariteten toppa seg 
med «Krafttak for Gaza», som 
var en mobilisering av nord-

mange måter «sjølsagt» i store 
deler av befolkninga i Tromsø. 
Mads Gilberts uvurderlige inn
sats under angrepene på Gaza 
rundt årsskiftet løfta solidar
titetsarbeidet til et nytt nivå. 

Vil trekke ut oljefondet 
Rødt-politikeren har tro på 
fred i Midtøsten, men ikke uten 
at palestinerne sikres sine ret
tigheter som folk, i tråd med 

Norske kurdere jobber for å 
få Erling tilbake på Tinget 
- Erling Folkvord har deltatt 
aktivt på kurdiske arrange
menter og samlinger, og han 
har alltid hatt god kontakt 
med den kurdiske minoriteten 
i Norge. Han er et viktig talerør 
for rettferdighet og forbedring 
av levekårene til folk med lav 
inntekt. Erling står også på for 
bedre politiske, sosiale, økono
miske og kulturelle rettigheter 
for alle som bor i dette landet, 
sier Refik Gefur. 

Gefur er med i Kurdistan 
National Congress og CHAK, 
en internasjonal organisasjon 
som arbeider for å få Anfal
massedrapene på mer enn 
100 000 kurdere i Irak, og det 

kjemiske angrepet på byen 
Halabja i 1988 anerkjent som 
folkemord. Rødt støttet denne 
kampanjen. Nå står Gefur i 
spissen for en kampanje blant 
kurdere i Oslo for å få Folkvord 
valgt inn på Stortinget. 

En modig politiker 
Gefur er opptatt av at mino
ritetsbefolkninga må bruke 
stemmeretten. Han mener 
dette vil bidra til bedre inte
grering. 

Den kurdiske befolkninga i 
Oslo er en av de store minori
tetsgruppene som kan påvirke 
valgresultatet, mener Gefur. 
Han har en klar oppfatning om 

hvem som fortjener støtte fra 
minoritetsbefolkninga gene
relt, og kurderne spesielt. 

- Erling Folkvord er en modig 
politiker. Han har vært viktig 
for å fremme kurdernes sak, 
særlig da han var stortings
representant fra 1993 til 1997, 
men også som bystyremedlem 
i Oslo før og etter dette. Erling 
har alltid støttet minoritete
nes behov i dette landet, sier 
Gefur. 

- Vi ønsker anerkjennel
se som kurdere, og ikke bare 
som irakiske, iranske, tyrkiske 
eller syriske borgere i Norge. 
Da trenger vi Erling på Tinget. 

en lang rekke FN-resolusjoner. 
- Så lenge Israel er under 

USAs økonomiske og militære 
paraply, vil de fortsette fordri
vinga og undertrykkinga av 
palestinerne. Israel må pres
ses av det internasjonale sam
funnet. Norges ettergivenhet 
overfor Israel er svært skade
lig for palestinerne og bidrar 
til å forlenge lidelsene deres, 
mener Olsen. Han tror at Rødt 

på Stortinget kan bidra til å 
fremme palestinernes sak. 

- Rødt vil være representan
ter for den aktive solidarite
ten med Palestina. Vi vil fore
slå boikott av Israel og trekke 
ut oljefondets investeringer i 

israelske selskaper. Vi vil frem
me alle de sakene SV sier de 
støtter, men som de nå ikke vil 
foreslå, avslutter Olsen. 

- Norge må reagere mot Sri Lanka 
Konflikten på Sri Lanka, 
«Indias tåre», har vart i over 
tredve år. På forsommeren 
ble Tamiltigrene knust i en 
brutal militæroperasjon og 
i dag er tamilenes situasjon 
verre enn noensinne. 

- Norske tamiler er for
tvila over tausheten om de 
overgrepene tamilene blir 
utsatt for på Sri Lanka, sier 
Ingeborg Steinholt, 1. kandi
dat for Rødt i Nordland. 

- Norge har på grunn av 
sin rolle som fredsmekler 
et spesielt ansvar for å rea
gere mot den behandlinga 
tamilene nå utsettes for. Det 
er nesten utrolig hvordan 
toneangivende utenrikspo
litikere forholder seg tause 
og later som ingenting, sier 
hun. 

300 000 tamiler bor nå i 
flyktingeleirer de ikke får lov 
til å slippe ut av. Ifølge den 
britiske avisen The Times 
dør for øyeblikket 1 400 per
soner hver uke i den stør
ste av leirene, Manik Farm, 
som huser mer enn 200 000 
av flyktningene. Singalesiske 
myndigheter kaller leirene 
for «velferdslandssentre». 
Steinholt mener de likner 
mer på konsentrasjonsleirer. 

- Norge må umiddelbart 
kreve å få slippe inn i leirene 
med helsepersonell, medi
sinsk utstyr og annen nød
hjelp. Videre må vi bruke 
vår stemme internasjonalt 
til å kreve at leirene blir satt 
under FNs administrasjon, 
avslutter hun. 
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- Sosial bustadbygging skaper fleire 
lærlingplassar og motverkar krisa 
- Vi treng både sosial bustadbygging og lovfesting av retten til lærlingplass for å motverke kon
sekvensane av den økonomiske krisa, seier Lone Jørgensen, 2. kandidat for Raudt Hordaland. 

Lone Jørgensen er ei av flei
re nyutdanna lærlingar innan 
byggfag. Ho har sjølv erfart 
korleis auken av lærlingar gjer 
det vanskeligare å få lærling
plass. Lone skulle eigentleg 
vore tømrarlærling, men får 
ikkje lærlingplass. Ho er over
tydd om at finanskrisa også 
spelar ei rolle for mangelen på 
lærlingplassar. 

- Veldig mange opplever 
å ikkje få lærlingplass også 
når det ikkje er krise. Men 
no som krisa har slått inn for 
fullt i bedriftene har det sjølv
sagt vorte endå vanskelega
re, meiner den unge Raudt
politikaren. 

- I tillegg til at det i utgangs
punktet er vanskeleg å skaffe 
seg lærlingplass, er det endå 
verre når du er jente, seier 
Jørgensen. 

Tiltakspakke for lærlingar 
Det er mykje arbeid som 
trengst å bli gjort i samfunnet, 
likevel blir folk som er moti
verte gåande utan arbeid, for
tel Lone. Ho meiner det trengst 
ei tiltakspakke for lærlingar. 

- Vi må lovfeste retten til 
lærlingplass og fjerne arbeids
gjevaravgifta for lærlingar for 
å gjere det meir attraktivt å ha 
lærlingar. Samtidig bør også 
lærlingtilskotet aukast. Det 
skal vere attraktivt å ta inn 
ein lærling, seier ho. 

- Eit anna tiltak som ville 
gjort det mellombels enkla
re for lærlingar, ville vore å 
opprette eit eige lærlingom
bod. Dette vart behandla som 
framlegg i Hordaland fylkes
ting, men gjekk diverre ikkje 
gjennom. 

Det offentlege må ta ansvar 
Lone er klar på at det offentle
ge har eit ansvar for å motver
ke konsekvensane av at private 
tar inn færre lærlingar. 

- Ved at det offentlege tar 
inn fleire lærlingar i dårlege 
tider, samt at bedrifter tar inn 
lærlingar etter storleik og kor 
godt dei går, heller enn etter 
eige godtykkje, kan alle sikrast 
lærlingplassar. 

- Vi kan til dømes starte med 
meir sosial bustadbygging. Når 
det trengst bustader, og ein 
har faglærte i samfunnet utan 
arbeid, burde politikarane sjå 
ljoset i tunnelen. Det gjer dei 
tydeleg ikkje, og difor trengst 
Raudt på Tinget. 

- Vi har i røynda ei bustad
krise i Noreg. Og det er berre 
politisk vilje som skal til for å 
endre på det, seier Jørgensen. 
Ho spør seg kor rettferda er 
i eit samfunn der dei rikaste 
kan byggja seg milliardhyt
ter på Geilo, samstundes som 
mange unge slit med å korne 
inn på boligmarknaden. 

Vil ha eit anna samfunn gjort altfor lite. Heldigvis vert 
Med ein betre regulert øko- det andre bollar når vi kjem 
nomi kan vi bruke folk sine på Stortinget frå hausten av, 
evner på ein meir fornuf- avsluttar Jørgensen, som vonar 
tig måte enn det ein kan på både lærlingplass og stor
med dagens økonomis- tingsplass frå hausten. 
ke system, trur Jørgensen. 
Hennar draum for framtida 
er eit samfunn der folk job
bar saman for å få utført dei 
arbeidsoppgåvene som må 
gjerast. 

- Men det er viktig at 
vi i Raudt gjer meir enn å 
drøyme. På Stortinget vil vi 
foreslå meir pengar til kom
munane slik at dei får råd 
til naudsynte byggjepro
sjekt. Kor vi skal ta penge
ne frå? Frå dei som skapte 
krisa, og som difor også 
bør ta rekninga for ho, 
seier Jørgensen. Ho pei
kar på at Raudt mel
lom anna går inn 
for ei børsavgift 
og vil skjerpe 
formue- og 
utbytte
skatten. 

- Det er 
ikkje rett-
ferdig at 
nokon kan 
samle opp milli
ardformuar, medan andre 
slit med å få lærlingplass. 
Vi treng sterkare utjam
ning i Noreg. Der har 
dei raudgrøne diverre 
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Nå trengs det nettopp at 
noen blir frekkere i tonen 
for å vekke nasjonen mot 
spekulasjon! Stem Rødt! 

- Elling Borgersrud, rapper i 
Gatas Parlament 

Ingen kan nekte for at det 
ville vært fryktelig spen-
nende å se hvordan ting 
ville blitt dersom Rødt 
hadde, la oss si, 30 pro-· 
sent av stemmene, og for 
at dette skal kunne skje" 
må alle (i hvert fall 30 

prosent av de stemmebe-· 
rettigede) bidra. 

- Lotta Elstad, forfatter 

Det trengs et radikalt 
parti på Stortinget til 
venstre for regjeringa. I 
tillegg er Rødt det eneste 
partiet som konsekvent 
har stemt mot bruk av 
anbud i kollektivtran
sporten. 
- Lars M. Johnsen, nestleder i 
Transportarbeiderforbundet 
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En fra Rødt oppnar mer 
enn 38 fra Frp til sammen 
Fremskrittspartiet har ikke 
fått gjennomslag for et enes
te forslag i inneværende stor
tingsperiode. Erling Folkvord 
fikk derimot gjennomslag for 
flere forslag da han var stor
tingsrepresentant for RV, fra 
1993 til 1997. 

Skattepengene tilbake 
Et av forslagene til Folkvord 
som ble vedtatt av Stortinget 
gikk ut på at personer som 
mottar sosialhjelp skal få 
beholde penger som de får til
bake på skatten. Dette høres 
kanskje ut som en selvfølge, 
men et enstemmig storting 
vedtok faktisk i 1991 en lovbe
stemmelse som ga kommune
ne rett til å beslaglegge de pen
gene en person fikk tilbake på 
skatten dersom vedkommen
de hadde mottatt sosialhjelp i 
løpet av året! 

Forslaget om å oppheve det 
Folkvord kalte «konfiskerings
paragrafen» ble vedtatt på 
tross av sterk motstand fra 
APs daværende sosialminister, 
Hill-Marta Solberg. Det endte 
med at Frp og Høyre ble de 
eneste som stemte mot å opp
heve denne lovbestemmelsen. 

Billigere hjemmesykepleie 
Høsten 1993 foreslo Folkvord 
å fjerne egenandeler på hjem
mesykepleie. Han mente at 
egenandelen var en urettfer
dig skatt som rammet de svake 
i samfunnet. Forslaget fikk 
kun en stemme, RVs egen. 

Fire år senere snudde imid
lertid Stortinget. I juni 1997 

ble Folkvords forslag vedtatt. 
RV fikk fjernet en urettferdig 
skatt på sykdom som gikk ut 
over de hjelpetrengende. 

Økt minstepensjon 
Minstepensjonistenes sak har 
alltid vært viktig for Rødt, og 
partiet vil øke pensjonene til 
denne gruppen. RV foreslo å 
øke minstepensjonen med en 
tusen-lapp i måneden, men 
fikk ikke flere stemmer enn sin 
egen. Neste stortingsperiode 
ble imidlertid et liknende for
slag vedtatt, og minstepensjo
nistene fikk en sårt tiltrengt 
økning i pensjonen. 

Hørselhemmedes rettigheter 
Et annet RV-forslag som ble 
vedtatt var sikring av hør
selshemmedes rett til å velge 
enten videregående opplæring 

på tegnspråk i et tegnspråklig 
miljø eller hjelp av tolk i et 
hørende miljø. Dette vedtaket 
ga hørselshemmede økte ret
tigheter til å bruke sitt språk i 
skolen, og det var en viktig sak 
for mange hørselshemmede. 

Uavhengig av blokker 
Aftenposten meldte 24. mai at 
Frp ikke hadde fått ett eneste 
forslag vedtatt i Stortinget i 
2008. Erling Folkvord er Rødts 
førstekandidat i Oslo og fikk 
langt større gjennomslag da 
han satt på Stortinget for RV. 

- Hvorfor klarer en Rødt
representant å oppnå mer på 
Stortinget enn 38 fra Frp? 

- Det handler nok først 
og fremst om å arbeide på 
en annen måte, sier Erling 
Folkvord. 

- Vi har lang erfaring fra 
kommunestyrer og fylkesting 
i å opptre smidig, på tvers av 
etablerte blokker, for å gjen
nomføre vedtak i saker som 
folk og folkelige bevegelser 
kjemper for. På den måten får 
vi større styrke enn partiets 
størrelse tilsier. Derfor vil det 
merkes godt når Rødt kommer 
inn på Stortinget igjen. 

Rødt Nytt august 2009 

Fra toppen 
av et tre 
Helse er ingen spøk, kan je itte 
få noe mer levelig å sysle med da, 
spurte vesla. Joda, vi kan sende 
storoksen til helsefolka, så får 
du stelle med næringslivet, du. 
At vesla da kom fra asken til 
grillen og fikk brase i eget 
fett på Røkkes grillfest er 
en annen historie. Storoksen 
lunta av sted mens han tenkte; 
Det sies at folk er stadig feitere, 
sjukehusa stadig magrere, kom
munene kveles, her må en reform 
til. En samhandlingsreform! Hvis 
jeg gjør det slik at de halvkvalte må 
betale hvis de sender de feite og sjuke 
til de magre sjukehusa, må dette 
bli mye bedre?! 

Hva Samhandlingsreformen 
består i er uvisst for de fleste 
ennå. Vi er sogar ikke helt stø på hva «samhandling» 
betyr. En undersøkelse blant leger i 2007 avslørte varierte 
tolkninger. Fra den jordnære; «Når vi legger til rette for hver
andre så det går så greit som mulig» til den mer luftige; «Når 
pasienten beveger seg elegant mellom flere sjikt»! 

Samhandlingreformen på tre sekunder: kommunene får 
mer penger for å løse flere oppgaver tidligere og bedre og slik 
forebygge deler av strømmen av pasienter til helseforetaka, 
samt å ta hjem ferdigbehandlede pasientene slik at det blir 
kortere køer for nye pasienter. Regjeringas mistenkes i tillegg 
for en skjult agenda ved at reformen skal framtvinge «frivil
lige» kommunesammenslåinger uten at de rødgrønne mister 
for mye av grønnskjæret. Det kan jo alltid være mer enn ei 
flue i smekken! 

Men utfordringa ved endringsprosesser er å finne det som 
får folk til å gjennomføre dem. Pisk eller gulrot? Er det et 
gode å gjøre det, eller unngår man et onde ved å lystre? I 
Nav-reformen helte Bjarne Håkon tungt mot pisk uten annet 
resultat enn at ansatte og klienter følte seg som piska skinn. 
Derfor mer gulrot denne gangen; mer armslag og flere gøye 
jobber i kommunene! Men kommunene får også «medfinan
sieringsansvar» dersom innbyggere legges inn på sjukehus; 
bøter for manglende førstelinjeoppfølging. Det skal slik gjø
res «lønnsomt» for kommunene å jobbe bedre innen både 
fysisk og psykisk helse og rus. Så pisk eller gulrot .. ? Tja, vi 
tenker det er pisking med gulrøtter. 

- Skogul 
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