
MANGFOLD 
Arne Rolijordet 

Leveforholdene i Groruddalen er satt 
på dagsorden igjen, men kanskje 
på en måte mange ikke kjenner seg 
igjen i. De aller fleste som bor her 
trives i dalen. Vi i Rødt mener at det 
ikke er menneskene, men manglende 
ressurser på skolene, dårlig utbygd 
kollektivtransport og trafikkstøy og 
annen forurensning som skaper dårlige 
boforhold. 

Det bor først og fremst vanlige arbeidsfolk 
i Groruddalen. Slik har det vært siden 
boligbyggingen på 60-tallet. Boligprisene har 
holdt seg lavere enn i resten av Oslo, og folk 
med moderat til lav inntekt har søkt seg hit for 
å få et hjem. Innbyggerne i Groruddalen fyller 
livsnødvendige jobber som samfunnet er helt 
avhengig av. Det nye de siste åra er at tilflyttinga i 
hovedsak består av innvandrere. 

Nei til diskriminering - Ja til inkludering 
Mange innvandrere og etterkommere av 
innvandrere diskrimineres på arbeidsmarkedet. 

Et fremmedartet navn kan være nok til ikke å bli 
innkalt tiljobbintervju. Utdanning og kompetanse 
fra andre land er vanskelig å få godkjent. 
Mange må ta til takke med ufaglærte stillinger, 
vikariater og deltidsjobber med få rettigheter 
framfor tilsetting i heltidsstilling. Ofte brukes 
manglende språkkunnskaper som påskudd, sjøl 
om språkkunnskapene kan være gode nok i forhold 
til det som kreves i jobben. 

Rødt støtter alle tiltak som bedrer 
inkluderingen. Gratis barnehage og SFO 
(Aktivitetsskole) for alle vil være gode eksempler 
på dette. Økte ressurser til skolene er nødvendig 
for å styrke norskopplæringen. 

Stå sammen 
Rødt er mot de kreftene som vil kreve av 
innvandrerne at de skal legge sin kultur og religion 
på hylla. Muslimhets splitter arbeiderklassen. Alle 
skal møtes med åpenhet og den samme respekt i 
det norske samfunn. 

Groruddalen har i dag en flerkulturell 

befolkning. Ingen er tjent med sensasjonelle 
medieoppslag som skaper splittelse mellom 
groruddøler. Rødt mener innbyggerne i dalen har 
mye å lære av hverandre, og vi er alle best tjent 
med å stå sammen for å skape et bedre miljø for 
alle som bor her. 

For Rødt er en rausere og mer solidarisk 
kommune en av våre viktigste valgkampsaker. 
Vi oppfordrer alle som er mot rasisme og hets 
mot muslimer til å stemme på Rødt ved årets 
kommunevalg! 

''Innbyggerne i Groruddalen 
fyller livsnødvendige jobber som 
samfunnet er helt avhengig av." 
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ALNA 
1 Arne H. Rolijordet (60) 

2 Ada Rudskjær (53) 

3 Negar Enayati (24) 

4 Atle Solbakken (22) 

5 Nelly Lanz Ramirez (40) 

6 Benthe-Lill Krigerød (41) 

7 Kato Johansen (63) 

8 Anousheh Horiat (42) 

9 Nastaran Ahzami Fard (49) 

10 Siri Jensen (63) 

11 Torild Sivertsen (56) 

12 Luigino Antonio Longe (53) 

13 Shamima Rahman (48) 

14 Erna Jakobsen (54) 

15 Mona Martinsen (59) 

16 Inger Ljøstad (56) 

BJERKE 
1 Mass Soldal Lund (34) 

2 Jenny Dahl Bakken (20) 

- 3 Mikkel Øgrim Haugen (22) 

4 Marit Danielsen (45) 

5 Mariette Lobo (48) 

6 Tarjei Vågstøl (34) 

7 Seher Aydar (21) 

8 Eva Marie M. Mathisen (32) 

9 Andreas Lindrupsen (28) 
"\O Gudrun Kløve Juuhl l32) 
11 Anne Karin Nyborg (49) 

12 Rolf Aakervik (67) 

13 Helle Hagenau (46) 

14 Iver Aastebøl (24) 

GRORUD 
1 Maren Rismyhr (64) 

2 Victoria Rweikiza (57) 

3 Heidi Håland Robertson (36) 

4 Kirsten Berrum (61) 

5 Arne Hedemann (63) 

6 Claudio Varas Rojas (48) 

7 Trine Anita Olsen (33) 

8 Mari Rise Knutsen (36) 

9 Ulrich Thallemer (55) 

10 Luule Abdullahi Hassan (42) 

11 Ingrid Baltzersen (30) 

12 Ben Borgen (59) 

13 Aina Elisabeth Johnsen (34) 

14 Wiggo Vinje (58) 

15 Solfrid Bø (62) 

16 Bjørn Tørhaug (63) 

17 Marte Wollebæk (63) 

18 Alejandro Elias D. Diaz (60) 

19 Elin Flakstad (49) 

20 Pål Berdahl (60) 

21 Heidi Kristin Claussen (38) 

STOVNER 
1 Sajjad H. Thathaal (36) 

2 Wenche S, Melbye (64) 

3 Leyla Algunerhan (36) 

4 Roger Johannessen {63) 

5 Fahila Nawaz (50) 

6 Anders Heber (44) 

7 Thorbjørn Hafslund (58) 

8 Elisabeth Finsen (43) 

9 Carlos Rodriguez (52) 

10 Thor Jørgen Tangval (64) 

11 Saiqa Gulzar (30) 

12 Akhtar Mahmood (38) 

13 Karin Brekke (64) 

14 Vimalan Shanmuganathan (50) 

15 Zahid Yasin (30) 

16 Terje Skog (59) 
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Ikke bekymret: Heidi Robertson og Mariette Lobo er ikke bekymret for at barna vokser opp i Groruddalen. Foto: Arne Rolijordet. 

INNVANDRING 
Maren Rismyhr 

- Jeg opplever som en berikelse at 
mine barn får være sammen med barn 
fra andre kulturer. I barnehagen finner 
barna sammen og leker med hverandre 
uansett bakgrunn. 

De aller fleste er opptatt av å bli kjent med egne 
barns venner og foreldrene deres, sier Heidi 
Håland Robertson, mor til tre på 6, 4 og 2 år. Hun 
og familien har valgt å bosette seg på Ammerud. 
I år står hun på Rødt-lista til BU-valget. Det 
gjør også Mariette Lobo fra Bjerke bydel. Vi har 
snakket med dem om innvandring og det å bo i 
Groruddalen. 

- Noen mener innvandring skaper 

BYDELSVALG 
Kari Celius 

Hva er viktigste sak i årets 
valgkamp? Hva vil du prioritere i 
bydelsutvalget (BU)? Vi har spurt 
Rødts toppkandidater i de fire 
bydelene i Groruddalen. I dag er Rødt 
representert i Bydel Grorud. 

- Arbeidet i Grorud BU har lært meg at bydelene 
våre må få økte budsjetter, sier Maren Rismyhr. 
- Pengemangel vil hvert år true ungdomsklubber 
og eldresenter. Når budsjettet avgjør hvor mange 
sykehjemspla,s$(;\i wde'len k'arilqøpe; pl'e&se,s 
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kulturkollisjoner og problemer. Jeg mener det er 
mer som forener enn som skiller oss som bor i her, 
sier Mariette. Jeg tror vi alle er opptatt av gode 
skoler for barna våre, trygge og vennlige nabolag, 
gode boliger, mindre forurensning. Vi som er vant 
med borettslag, vet at det kan oppstå mange slags 
uenigheter, men vi vet også at slikt kan løses. 
Det er viktig å snakke sammen og ikke bare anta 
hvordan andre tenker. 

Trygge nettverk 
- Snakke sammen, ja! sier Heidi. Jeg mener de 
voksne har ansvar for å ta kontakt med hverandre 
på lekeplassen, i barnehagen og andre steder. Slik 
skapes nettverk, og barna blir tryggere. Noen 
syns kanskje det er skummelt, men det er ikke 
farlig. Jeg har aldri opplevd å bli avvist. De jeg 
har møtt har vært interessert i å bli kjent med oss. 
Forskjellige kulturer har ikke vært noen hindring. 

terskelen for å få sykehjemsplass oppover. 
Barnehagene blir for store og med for mange barn 
per ansatt. Slik kan det ikke fortsette. Å kjempe 
for gode oppvekstvilkår, levekår og folks velferd 
i bydelen blir like viktig i neste periode. To andre 
stikkord er Aker og Huken. 

Sats på nærmiljøet 
- Det er allerede mange nok og store nok 
kjø~esentre i dalen. Vi som bor i bydel Bjerke 
trenger derfor ikke den gigantiske senterutvidelsen 
som er planlagt for Økern. Vi vil heller ha butikker 
i nærmiljøet og lokale senter som er i gangavstand, 
sier Mass Soldal Lund. - Rødt krever at de mange 
"brakke"-barnehagene i dalen skal få permanente 
, M~~•~?~,\>'en;iannes' av fast ansatte. 
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- Noen er redde for at innvandrere senker 
kvaliteten i skolen. Men antall brune eller hvite 
barn kan aldri være et mål for hvor god eller dårlig 
en skole er, sier Mariette. Lærertetthet, ressurser, 
samarbeid mellom skole og foreldre, skolens 
kompetanse til å håndtere et mangfold av elever vil 
avgjøre en skoles kvalitet. Derfor er det så viktig at 
vi står sammen på tvers av hudfarger og krever en 
bedre skole for alle barna i dalen. 

- Jeg er overhodet ikke bekymra for å la 
barna mine vokse opp her. Vi har det godt her i 
Groruddalen! Virkeligheten er ikke i nærheten 
av den skrekkpropagandaen vi har sett i media 
den siste tida. Som alle andre steder i byen har 
Groruddalen sine utfordringer, og her er det viktig 

· at vi bruker ressurser på at barna våre kan godt 
nok norsk når de begynner på skolen, så de ikke 
faller utenfor. 

Maren Rismyhr (64), 
pensjonist, tidligere lærer 
i Groruddalen, bor pd 
Ammerud. 

Kan presse SV og AP 

Mass Soldal Lund (34) forsker 
pd datasystemer og bor pd 
Tonsenhagen. 

- Fordi Rødt vil stå for den politikken vi går til 
valg på, også etter valgdagen. Dette svarer Sajjad 
Thathaal fra Bydel Stovner på spørsmålet om 
hvorfor stemme Rødt, og ikke SV eller AP. - Rødt 
er ikke bare imot ytterligere privatisering, vi vil ta 
tilbake tjenester som i dag er konkurranseutsatt. 
Vi tror at de ansatte i kommunen kan bedre 
velferdstjenestene sammen med brukerne. Et 
sterkt Rødt vil kunne presse SV og AP til å føre en 
mer solidarisk politikk. 

- Bygg ut infrastrukturen i Groruddalen! svarer 
Arne Rolijotdet i Bydel Alna uten å nøle. 

Føler oss hjemme 
- Jeg er stolt over at Rødt ser positivt på 
innvandring og vil ha en rausere asyl- og 
flyktningpolitikk, sier Mariette. Rødt er et parti 
for alle som er mot undertrykking, enten det er 
sexisme, rasisme, homohets eller andre måter å 
krenke medmennesker på. Rødt er også partiet 
for alle som vil stå sammen for bedre levekår, et 
godt arbeidsliv, gode bomiljøer og bedre skoler 
uavhengig av vår hudfarge eller vårt fødeland. 

- Mange spørsmål angår oss uavhengig av 
bakgrunnen vår, sier Heidi. Det fins heldigvis 
et mangfold både blant dem med og dem uten 
innvandrerbakgrunn. Jeg er glad for at det bor 
mange slags folk i Groruddalen. Jeg opplever at her 
er det lov å være den man er. Nettopp derfor føler 
vi oss hjemme her, avslutter hun. 

Sajjad Thathaal (36) jobber 
som konsulent og bor pd 
Høybrdten . 

Arne H. Rolijordet (60) er 
faglig tillitsvalgt ved Ringnes 
Bryggeri pd Gjellerdsen. Han 
bor pd Ellingsrud. 

- Det er ventet en enorm befolkningsvekst 
i Oslo-regionen de nærmeste 20-30 årene. 
Planleggerne mener det må bli 37.000 nye boliger 
og 100.000 flere innbyggere bare her i dalen. 
Det krever i så fall en kraftig utbygging av 
både kollektivtrafikken, skoler og sykehjem. 
Dersom jeg blir valgt inn vil jeg som faglig 
tillitsvalgt naturlig nok også være særlig 
opptatt av de faglige rettighetene til 
de ansatte, og arbeide mot videre 
privatisering av offentlige tjenester. 
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Trikkefører: Ingrid Baltzersen er Rødts 2. kandidat i Oslo. 

Vil satse kollektivt 
TRANSPORT 

Maren Rismyhr 

- Utbygging av kollektivtransporten er 
viktig for folk og miljø i Groruddalen, mener 
Ingrid Baltzersen, Rødts 2.kandidat til 
bystyret fra høsten. Ingrid bor på Ammerud 
og jobber som trikkefører. Med sine 31 år 
har hun allerede en periode i bystyret bak 
seg. Her har hun vært Rødt-representant i 
Samferdselskomiteen. 

- God kollektivtransport er viktig i folks 
hverdag. To avganger i kvarteret på Grorud- og 
Furusetbanen var en merkbar forbedring, og 
trafikken har økt. Nå er det på tide å gå videre. 
Vi må få bedre tverrforbindelser i dalen! Alle de 
som har jobb, venner og familie på andre sida av 
dalen må få anledning til å kjøre kollektivt. Da. 
måt-banelinjene få tverrforbindelser. 

- Politikerne som har flytta lokalsjukehuset 
dit, må ta ansvar og forlenget-banen til 
Lørenskog. Det er alt for tungvint å komme 
seg til Ahus, enten du jobber der, er pasient 
eller pårørende. Dessuten må vi få lokaltakst 
til lokalsjukehuset. I hvert fall inntil Rødts mål 
om gratis kollektivtransport er nådd, avslutter 
Ingrid. 

- Gjenreis Aker! 
SYKEHUS 

Maren Rismyhr 

Rødt har fra første stund ment at det var feil 
å legge ned Aker sykehus. Sammenbruddet 
i Oslo Universitetssykehus (OUS) viser hvor 
feil det kan gå. De ansatte jobber under 
uholdbare forhold. Folks liv og helse settes 
i fare. 

I 2009 bestemte styret i Helse Sør-Øst at 
Riksen, Radiumhospitaler, Ullevål og Aker 
universitetssykehus skulle bli OUS. - Da må 
Aker bort, sa OUS-styret. Folk i Groruddalen ~ 
protesterte med rette. ~ 

Nå fins det ikke penger til sammenslåing. 
Ikke til vanlig drift en gang. Regjerfnga må 
nå bevilge penger til å sikre et godt tilbud til 
pasientene, og Aker må gjenreises! 
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Solidarisk: Reza Rezaee er Rødts ordførerkandidat og leder av Fredsinitiativet. Foto: Anja Rolland. 

ORDFØRERKANDIDAT 
Arne Rolijordet 

- Rødt vil at Norge umiddelbart skal 
trekke seg ut av Afghanistan, sier 
Rødts ordførerkandidat og fredsaktivist 
Reza Rezaee. - Vi må slutte å delta i 
stormaktsspillet til USA og NATO hvis vi 
skal kunne kalle oss en fredsnasjon. 

Det vakte en viss oppsikt da den tidligere iranske 
flyktningen og SVer Reza meldte seg inn i Rødt. På 
nominasjonsmøte sist vinter ble han valgt som Rødts 3. 
kandidat til bystyret og som Rødts ordførerkandidat ved 
høstens valg. ' 

Siden har flere medlemmer gått ut av SV og inn i Rødt. 

Reza har følgende forklaring: 
- Mange føler seg sviktet av SV-ledelsens politikk i 

regjeringen. Den rødgrønne regjeringen har fortsatt 
den norske forsvarspolitikken som redskap for USA og 
NATO. Dette skjer for å ivijreta vestlige økonomiske 
interesser, herunder også store norske selskaper som 
Statoil og Hydro. 

- Rødt står nå alene igjen som forsvarer av den 
internasjonale solidariteten og mot angrepskriger. Det 
er Rødt som støtter tamilenes kamp for en egen stat 
på Sri Lanka. Partiet har alltid støttet palestinerne og 
gått inn for boikott av Israel. Rødt støtter det folkelige 
opprøret for demokrati i land etter land i Midt-Østen, 
men vi var samtidig imot bombingen av Libya fra første 
dag. Frigjøring må være folkets eget verk. Hjemme står 
Rødt opp hele tida for flyktningenes rettigheter og mot 
innstrammingene i asylpolitikken. Ingen mennesker er 
ulovlige, avslutter Reza. 

RØD UNGDOMI SKOLE 
Mikkel Øgrim Haugen skolepolitisk ansvarlig, RU 

Den 26.september skal Rød Ungdom 
sammen med mange tusen elever streike, 
demonstrere og lage konserter for en 
leksefri skole. Kravet om en leksefri skole 
er spesielt viktig for elever i Groruddalen. 

Lekser øker klasseskillene i skolen gjennom at det 
straffer de svakeste elevene på flere forskjellige måter. 
Forskning fra SSB som er gjort på skoler med og uten 
lekser, viser at de svakeste elevene gjør det dårligere 
dersom de har lekser på sin skole. Man ser også at det er 
de med lavere inntekt og mindre bokhyller som kommer 
på enden av denne statistikken. Det kan være mange 
grunner til at disse elevene gjør det dårligere uten 
lekser, som at foreldrene ikke er utdannet hjelpelærere, 
at man føler frustrasjon når man står fast og mister 
motivasjonen. Eller at leksene som undervisning ikke gir 
den tilpassede undervisningen elever har krav på. 

Et annet argument for at leksene burde gå i 
glemmeboka er at det fratar elever retten til fritid. Mens J foreldrene normalt har åtte timers arbeidsdag sitter ofte 

I mange elever til sent på kvelden og jobber med leksene. 
Også her er det de svakeste elevene som straffes, siden 
de må jobbe mer med lekser. 

Rød Ungdom mener at løsningen ikke er mindre fritid 
og en skole der skole ikke hører hjemme, men at det 
ligger i en bedre skole på skolen. Vi ønsker å gjeninnføre 
det gamle klassedelingstallet som sa at det er et maks 
antall elever pr lærer, sørge for en bedre lærerutdanning 
og en gratis etterutdanning for alle lærere, og gi elevene 
mulighet til å gjøre det de kan best - å undervise, 
istedenfor å bruke tid på å rangere elever. 

Men dette kommer ikke av seg selv. Derfor skal vi 
mobilisere tusener av elever over hele landet til streiker, 
aksjoner, demonstrasjoner og konserter for en leksefri 
skole. Sammen kan elever over hele landet vise de som 
bestemmer hva slags skole vi ønsker for fremtiden. 

RØDT OSLOs 
TOPPKANDIDATER TIL BYSTYRET 
1 Bjørnar Moxnes (1981) 

Nestleder i Rødt, St.Hanshaugen 

2 Ingrid Baltzersen (1980) 
Trikkefører, Grorud 

3 Reza Rezaee (1960) 
Bomiljøarbeider, Sagene 

4 Helle Hagenau (1965) 
Politisk rådgiver, Bjerke 

5 Elin Volder Rutle (1981) 
Landbruksøko/og, Sagene 

6 Morten Elster (1986) 
Student, St.Hanshaugen 

7 Elin Østvik (1986) 
Student, Gamle Oslo 

8 Ragnar Leine (1957) 
Gartner/vaktmester, Grunerløkka 

9 Sajjad Thathaal (1974) 
Konsulent, Stovner 

10 Marit Halse (1972) 
Gruppesekretær, Gamle Oslo 

På førsteplass: BjørnanMoxnes. 

Rødt bydel Alna 
Arne H. Rolijordet 
Tlf. 95 26 21 98 

Foto: Ingar Haug Steinholt. 

Epost: arne.rolijordet@getlnail.no 

Rødt bydel Bjerke 
Mass Soldal Lund 
Tlf. 93 02 56 31 
Epost: mass@tonsenhagen.net 

Rødt bydel Grorud 
Maren Rismyhr 
Tlf. 45 04 32 59 
Epost: maren-r@online.no 

Rødt bydel Stovner 
Sajjad H. Thathaal 
Tlf. 98 60 00 74 
Epost: thathaa/@hotmail.com 
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