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Groruddalen må stemme 
Ved Stortingsvalget må folk i Groruddalen benytte stemme
retten og sikre rød valgseier. Hvis Høyre og FrP skulle ta over vil 
det gå ut over vanlige folk - disse partiene har ingen troverdig 
politikk mot virkningene av den økonomiske krisa. 

Samtidig oppfordrer vi deg til å stem
me på partiet Rødt i år! Et sterkt 
Rødt som puster AP-SV-SP-regjeringa 
i nakken vil bidra til at norsk politikk 
faktisk blir både rødere og grønnere. 
Ikke minst vil Rødt sørge for at en hel 
del forslag blir stilt, som ellers ville 
blitt forbigått i stillhet. Rødt går imot 
pensjonsreformen. Vi vil bruke mer av 

«Norsk politikk vil faktisk bli 
både rødere og grønnere.» 

oljefondet til å bygge ut kollektivtrafik
ken, overføre gods til bane og styrke 
helsevesen og skole. Rødt forsvarer 
miljøet og går mot mer oljeboring i 
Nord-Norge. Og vi vil trekke norske 
styrker ut av Afghanistan. 

Groruddalen 
For tiden pågår det nærmest en kam
panje for å sverte Groruddalen p.g.a. 
det store innslaget innvandrere. Det 
snakkes om fare for "ghettorisering" 

■ Groruddalssatsinga 
side 2 

og "islamisering". Rødt ser ikke denne 
faren. Ja, visst er det problemer - ikke 
minst p.g.a. at bydelene rammes av 
lavere overføringer fra Byrådet, og at 
barn og unge i Groruddalen ikke får 
det skoletilbudet de har rett på. 

Arbeidsfolks interesser 
Den viktigste forandringen som fore
går i Groruddalen er at arbeiderklassen 
- de som står i en underordnet posisjon 
på jobben - er i ferd med å skifte hud
farge. Mens nærmere 40 % av Oslos 
voksne befolkning har høyere utdan
nelse, er det bare 22 % i Groruddalen. 

«Fordi vi har samme rolle i 
samfunnet, må vi stå sammen 
på tvers av ulik bakgrunn.» 

Her bor det mange "slitere", de som 
gjør helt nødvendig arbeid for samfun
net og skaper verdier - gjerne til lav 
lønn og på deltid. Fordi vi har samme 
rolle i samfunnet må vi stå sammen på 

■ Gods på bane 
side 2 

tvers av ulik bakgrunn. 
Rødt er partiet som kjemper for 

arbeidsfol ks interesser - til forsvar av 
arbeidsplassene og mot nedskjæringe
ne i pensjoner, trygdeytelser og sosial
hjelp. 

Stem Rødt fordi: 

■ Vi vil bygge ut kollektivtrafikken 
og legge E6 under lokk/i tunnel! 

■ Vi vil nedlegge Huken og forsvarer 

■ Bedre integrering 
side 3 

Marka-grensa! 

■ Vi vil gi eldre rett til å velge syke
hjemsplass og ikke privatisert omsorg! 

■ Vi bekjemper rasisme og islamo
fobi ! 

■ Vi vil ha en regjering så langt til 
venstre som mulig! 

■ Skolene forfaller 
side 4 
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Groruddalssatsinga - på rett spor? 
Det er valg, og politikerne strømmer 
til Groruddalen. Vi får høre at det 
satses på dalen nå. I 10 år fra 2007 
til 2016 skal stat og kommune satse 
minst 50 millioner hver på tiltak i 
Groruddalen. 

- Vi er glade for alle enkelttiltak som 
gjennomføres, sier Victoria Rweikiza 
som bor i Grorud bydel og står på 4. plass 
på Rødts stortingsliste. - Men jeg syns 
det er juks når H/Frp-byrådet samtidig 
har forandret budsjettildelinga til bydele-

ne slik at Groruddalen taper 50 millioner 
årlig til vestkanten. Alle bydelene i dalen 
må stramme inn, og tjenestetilbudet blir 
dårligere. Nedskjæringene må bydele
ne ta seg av, mens Groruddalssatsinga 
bestemmes langt over hodene våre. 

- Reklamekanal 
I Groruddalssatsinga legges det stor vekt 
på markedsføring. Rødts stortingskandi
dat fra Ammerud er lei av å se høye her
rer klippe snorer. 

- Jeg syns Groruddalssatsinga er 

Mer gods på bane! 
Rødt støtter at Posten får bygge ny godsterminal på den såkalte NRF-tomta 
ved Nedre Kaibakkvei. Vi forutsetter at det etableres turvei , og at Alnaelva 
åpnes på en akseptabel måte. Rødt går videre inn for at tungtrafikken til og 
fra terminalområdet får sitt eget veinett og legges i tunnel. 

Da O slo kommune i s in tid vedtok planen 
om et sammenhengende blå-grønt belte i 
dalbunnen, kunne en ikke se for seg den 
store veksten i godsmengde og de nye 
behovene klimakatastrofen fører med 
seg. Av hensyn til miljøet må mest mulig 
gods føres over på bane. Uten utbyg
gingen på Alnabru vil trailertrafikken i 
dalen faktisk øke. 

Et sosialistisk samfunn ville ha 
omstrukturert Alnabruterminalen og 
skapt bedre arealutnyttelse og samspill 
mellom de ulike transportørene. I dag 

m å vi velge "nes t-beste" løsning. 

Kunstig skille 
I Groruddalen er det en større andel av 
arbeidstakerne som har kort vei ti l job
ben enn i resten av byen. Det gjelder 
bl.a. i transportnæringen. Det blir der
for kunstig å sette opp et skille mellom 
lokalbefolkningens interesser og behovet 
for å utvide terminalområdet. 
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«Uten utbyggingen på Alnabru 
vil trailertrafikken i dalen fak
tisk øke.» 

- Rødt er ikke rasistisk. Alle gode nordmenn stemmer 
på Rødt. Derfor stemmer jeg på Rødt. 

FAHILA NAWAZ 
Morsmålslærer 

blitt en reklamekanal for høyrebyråd og 
regjering, sier hun. Det ser ut som de 
kommer med gaver til dalen, men stort 
sett handler det om helt nødvendige tiltak 
som skulle vært finansiert over vanlige 
budsjetter for mange år siden. Lokket 
over E6 er derimot en "gave" vi virkelig 
trenger, men den vil de ikke gi oss. 

Feil utgangspunkt 
Victoria mener Groruddalssatsinga har 
feil utgangspunkt. Utredningene om 
Groruddalen viser at folk har lavere 

lønn, dårligere helse og kortere levealder 
her enn ellers i Oslo. 

- Det virker som om noen tror dette 
skyldes at de bor i Groruddalen, sier 
Victoria. Men dette skyldes jo de vanlige 
klasseforskjellene. Arbeiderklassen bor i 
Groruddalen! Som kjent er det sjefene og 
overklassen som har de høye lønningene 
og den beste helsa. Høyere lønn og kor
tere arbeidsdag, vill~ vært satsing som 
hadde betydd noe for folk i Groruddalen! 

MR 
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Pensjonsreformen ◄.., a 

rammer groruddølene 
Fra 2011 vil vi gradvis få dårligere pensjoner fra staten. Spesielt lavlønte 
som jobber i tunge yrker som i helsevesenet og servicesektoren kommer til å 
merke dette. Deltidsarbeidende kvinner og innvandrere blir spesielt rammet. 

I dagens folketrygd er det de 20 beste 
årene som bestemmer hvor høy pensjon 
den enkelte får. I det nye systemet teller 
alle år likt - de gangene du hadde lav 
lønn eller jobbet mye deltid vi l trekke 
pensjonsytelsen ned. Dette vil ramme 
alle som ikke har hatt fu ll stilling i minst 
40 år, for eksempel kvinner som har 
vært hjemme med barn eller innvandrere 
som kom ti l Norge i godt voksen alder. 
I Groruddalen er vi mange i den situa
sjonen. 

I tillegg blir de utbetalte pensjonene 
redusert når gjennomsnittlig levealder 
øker. Og går du av før fylte 67 skal den 
"pensjonsformuen" du har opptjent i 
løpet av livet fordeles på flere år. Tidlig 

pensjonering medfører altså også redu
sert utbetaling. 

Rødt er imot hele pensjonsreformen. 
Dette er en unødvendig innstramming 
som rammer arbeidsfolk hardt. Rødt er 
også imot at uføretrygdete skal bli gjen
stand for samme innsparingstiltak. 

Under årets tariffoppgjør vant de 
ansatte en viktig seier i forsvaret av tje
nestepensjonene i offentlig sektor. Vi 
gratu lerer! Og AFP-avtalen i privat sek
tor må rettes opp! 
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«Rødt er imot hele pensjonsre
formen. Dette er en unødven
dig innstramming som rammer 
arbeidsfolk hardt.» 

- Jeg stemmer Rødt fordi partiet alltid har forsvart arbei
derklassens rettigheter og velferdstaten. Og ikke minst: 
Rødt har stått imot kapitalisme og profittinntog i helseve
senet med den såkalte helsereformen. 

ALEJANDRO DABED 
Fysioterapeut 
Grorud · 
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- Innvandrere er som folk flest 

- Vi som har en annen hudfarge kan 
aldri bli som hvite nordmenn. Men 
vi er som folk flest, vi vil arbeide og 
tjene til livets opphold for å leve et 
trygt liv og sikre framtida for barna 
våre. Vi skal behandles med respekt, 
sjøl om vi snakker norsk med frem
med aksent. 

Uttalelsen kommer fra Rødts stor
tingskandidat fra Ammerud, Victoria 
Rweikiza. Hun kjenner godt hindringene 
som møter deg i det norske samfunnet. 
Disse hindringene vil hun kjempe for 
å få bort. Rødt Nytt Groruddalen ber 
henne fortelle om hjertesakene sine. 

Gratis barnehage 
- Vi må satse på barna, sier Victoria. Hun 
er glad for at Rødt har programfestet gra
tis barnehager og skolefritidsordninger. 

- Barnehage og SFO gir barn språk
trening og viktig sosial kontakt. Samtidig 
knytter foreldrene nye kontakter når de 
møtes utafor hjemmet. 

I Groruddalen har vi for tida gratis 
kjernetid i barnehagen. Det er bra, mener 
Victoria, men ikke nok. Kjernetida er for 
kort for foreldre i arbeid. Og SFO koster 
så mye at folk med dårlig råd ikke kan ha 
barna der. 

- Motvirker integrering 
- Mange barn fratas slik muligheten for 
lek, idrett og fritidsaktiviteter sammen 
med klassekamerater, forklarer Victoria. 

- Uten SFO må mor ofte bli hjemme, 

«SFO koster så mye at folk med 
dårlig råd ikke kan ha barna 
der.» 

En skole for våre barn 
- Skolen passer for hvite, norske 
barn fra middel- og overklassen. Ikke 
for norske arbeiderklassebarn, og 
slett ikke arbeiderklassebarn med 
innvandrerbakgrunn. 

- Derfor er skoleresultatene best på 
vestkanten, sier Maren Rismyhr (bil
det). Hun har vært lærer i Groruddalen 
siden 1972. Barna her har mengder med 
erfaring, som skolen dessverre ikke bru
ker. Alle testene som FrP og Høyre har 
pålagt Oslo-skolen, inneholder ord og 
uttrykk som er ukjente for våre barn. 
De får ikke vist hva de kan. Slik skapes 
forskjeller. 

Maren Rismyhr er Rødts 5. kandidat 

til valget. Hun er opptatt av at skolen må 
forandres og at det må bli flere lærere og 
flere skoletimer. 

- Vi kan ikke bruke viktige sko
letimer til å øve på tester som ofte er 
helt unyttige, og det er bortkasta tid 
når mange elever ikke får hjelp for å 
komme videre. Skolen må slutte å gi lek
ser foreldrene ikke forstår. Vi trenger en 
skole som kommer Groruddalens barn 
og foreldre i møte! Barna her er absolutt 
ikke dummere enn andre, sier Maren 
Rismyhr. Det er skolen det er noe galt 
med, ikke barna og foreldrene. 

RNG 

«Skolen må slutte å gi lekser foreldrene ikke 
forstår. VI trenger en skole som kommer 
Groruddalens barn og foreldre i møte!» 

- Fordi Rødt kjemper mot FrPs kvinnefiendtlige og 
rasistiske politikk. Rødt holder det de lover, og jeg 
mener vi trenger en vaktbikkje på Stortinget som kan 
ta opp de sakene ingen andre tør å snakke om. 

JENNY DAHL BAKKEN 

mens far kanskje må ha to jobber for at 
familien skal klare seg økonomisk. Slik 
motvirkes integrering, og kvinner hin
dres fra å komme i arbeid! 

«Uten SFO må mor ofte bli 
hjemme, mens far kanskje må 
ha to jobber.» 

- Helse og økonomi henger sammen, 
sier Victoria. - Tunge og slitsomme yrker 
som gir skader, slitasjer og helseplager er 
vanlig i Groruddalen. Men lønna er lav, 
sjøl om dette arbeidet er helt nødvendig 
for samfunnet! Mange innvandrere må 
derfor jobbe langt utover vanlig arbeids
dag for å klare utgiftene. Det er ikke 
uvanlig å ha to jobber. Da blir du sliten. 
Du har ikke tid til å følge opp barn. Du 
får ikke tid til å bli kjent med naboer. 

Dette hindrer integrering. 

Usosial boligpolitikk 
- Ikke alle vet hvordan barn rammes av 
den usosiale boligpolitikken her i lan
det, men alle vet hvor vanskelig det er å 
komme inn på boligmarkedet. For mange 
unge er inngangsbilletten uoverstigelig. 
For innvandrere og andre uten fast arbeid 
er første etablering nesten umulig. For å 
få lån må du ha fast jobb. For å få fast 
jobb må du ha bolig. Kommunale boliger 
er for få. Da må du ut på det private mar
kedet. For innvandrere betyr det kort
tidskontrakt. I verste fall må familier 
med barn bryte opp og flytte en gang 
i året. Det er høyst skadelig for barna. 
Derfor må vi må få langt flere billige 
utleieboliger. 

MR 

- Rødt tenker menneskelig. De gjør ikke forskjell på etnis
ke grupper. Derfor ville jeg stemt Rødt, men jeg har dess
verre ikke fått stemmerett her i landet ennå. 

JAN KABIR 
Barnehageassistent 
Kalbakken 
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Rød Ungdom: - Hvor er skolesatsinga? 

Groruddalen er et flott sted å vokse 
opp for ungdom. De fleste trives - se 
bare på alle de nye talentene som har 
dukket opp innenfor idretten! Men vi 
har i dag et stort problem - utdan
ningstilbudet. Flere av skolene for
faller, og undervisningen blir stadig 
mindre variert. I tillegg scorer elevene 
i Groruddalen lavere på regne- og lese
ferdigheter enn resten av byen. 

Lokalpolitikerne snakker om Groruddals
satsingen og hvor mye bra den vil gjøre 
for dalen vår, men hvor er pengene satt av 
ti\ utdanning? Groruddalen er et område 
med nesten 25 % av Oslos befolkning, og 
selv om litt av pengene går til dette er det 
på ingen måte nok. Skolene trenger økte 
ressurser og flere lærere, og de trenger 
det nå. 

Skolene forfaller 
På barne- og ungdomstrinnet ser vi at for
eldrene nekter å sende barna sine til visse 
skoler enda det er dit de sokner. Mange 
av skolene i Groruddalen er rett og slett 

ERLING FOLKVORD 
Sosialarbeider 
1. kandidat 
Erling Folkvord (f. 1949) er sosialarbeider 
og bystyrerepresentant for Rødt i Oslo. 
Han har i en årrekke gjort seg markert som 
korrupsjonsjeger og forsvarer av vanlige folks 
interesser i Tigerstaden. Til høsten skal han 
fortsette dette arbeidet på Stortinget. 

i for dårlig stand. Vi opplever nedleg
gelse av skoler og linjer på videregående 
(for eksempel Bredtvet), til fordel for mer 
lønnsomme studieretninger. På Bjerke 
videregående skole legges barnearbeider
linja innenfor helse- og sosial ned for å 
gjøre plass for musikkelever. De bringer 
inn mer penger i skolekassa, og dessuten 

«Vi i Rød Ungdom mener at poli
tikerne burde lytte til elevene, 
og ikke omvendt.» 

er de mer attraktive siden de dropper ut 
sjeldnere. 

Yrkesfag 
De tradisjonelle yrkesfagene blir presset 
ut av skolen til fordel for mer teoretiske 
fag, og i de yrkesfagene vi har igjen tar 
teorien stadig større plass. Tidligere har 
yrkesfag vært et alternativ for dem som 
ikke passer inn i den teoretiske skolen. I 
dag prøver de styrende politikerne (ved 
h.jelp av Kunnskapsløftet, vedtatt av et 
samlet Storting) å tvinge yrkesfagelever 

ELIN VOLDER RUTLE 
Jordbruksøkolog 
2. kandidat 
Elin Volder Rutle (f. 1981) er jordbruks
økolog og miljøpolitisk talskvinne i Rødt. 
Hun har erfaring fra verv i Utviklingsfondet, 
Operasjon Dagsverk og Rød Ungdom. 

• 

,, Mange av skolene i 
Groruddalen er rett og slett i for 
dårlig stand.» 

til å ha fag de rett og slett ikke har noen 
bruk for. De påstår de gjør dette for å 
«motivere elevene til læring». Vi ser like
vel at det ikke er færre yrkesfagelever som 
dropper ut, heller flere. 

Spesielt på yrkesfagskoler her i dalen, 
med minimale økonomiske ressurser; er 
elevene lei. De er lei av å ikke bli tatt på 
alvor og bli respektert for de valgene de 
har tatt. Man velger ikke elektro for å lære 
trigonometri. 

Vi i Rød Ungdom mener at politi
kerne burde lytte til elevene, og ikke 
omvendt. Vi mener skoleelevene burde få 
være med på å utforme sin egen framtid . 
Rødt og Rød Ungdom krever en skole for 
alle, og vi vil jobbe for at det blir gjort 
noe med problemene skolene våre har -
nå. 

BJØRNAR MOXNES 
Student og pleieassistent 
3. kandidat 

JDB 

Bjørnar Moxnes (f. 1981) er student og pleie
assistent. Han har bakgrunn fra fredsbevegel
sen, og er tidligere leder i Rød Ungdom. 
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RØDT NYTT! 
Rødt nytt er ei gratis avis som 
kommer ut 1.0 ganger i året . 
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Ta kontakt med Rød Ungdom! 

■ Ungdomsorganisasjonen til Rødt 
■Groruddalen RU er Rød Ungdoms 
lokallag i Groruddalen. 
■Jenny Dahl Bakken er leder. 
Epost: Jennydb91@gmail.com 
■ Les mer om Rød Ungdom på 
http://sosiallsme.no 

VICTORIA RWEIKIZA 
Sosialarbeider 
4. kandidat 
Victoria Rweikiza (f. 1953) er sosial-
arbeider og medlem av oppvekstkomiteen 
i Grorud bydel. Hun har lenge arbeidet i 
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myn
digheter og har ledet Tanzaniansk forening i 
10 år . 
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