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Siavash Mobasheri 
Leder i Rødt Oslo 

Et rettferdig og 
g·rønt Oslo er mulig 
LEDER 

Rødt er ikke som de andre partiene. Våre 
kandidater er ikke karrierepolitikere med høye 
lønninger, men vanlige folk med vanlige jobber, 
folk som vet hvordan det kan være et slit å få 
familiebudsjettet til å gå opp. Vi samarbeider 
gjerne med andre partier i bystyret, men det 
er først på lag med folk utenfor bystyresalen -
med fagbevegelsen og med store og små lokale 
aksjoner - at en sak virkelig kan få framgang. 
Vi i Rødt bytter ikke bort polititikken vår mot 
posisjoner. 

Et rettferdig og grønt Oslo med mindre 
forskjeller er mulig. 
Det finnes mennesker som beviser det. Du 
finner dem blant skoleelevene som streiker 
mot klimaendringer og for en trygg og grønn 
framtid. Du finner dem blant dem som 
jobber i omsorgsektoren, som kjemper mot 
konkurranseutsetting og privatisering, og for å 
ta tjenestene tilbake. 

Du finner dem som kjemper mot tilbakekalling 
av statsborgerskap og utkastelse av asylsøkere. 
Du finner dem i folkeaksjoner som kjemper 
for Aker og Ullevål sykehus. Du finner dem 
blant bunadsgeriljaen som slåss for å beholde 
fødeavdelingene i hele Norge. 

Du finner dem i aksjonsgruppa som jobber for å 
få endret de nye arbeidsavklarings-reglene. Du 
finn<:!r dem, i kvinneorganisasjonene, blant dem 
som aldri slutter å hevde at kvinner ikke er en 
salgsvare og at kvinner har rett til å leve et liv 
uten vold. Du finner dem blant de mange som 
bor i kommunale boliger i Oslo, de som føler 
seg fanget i et system med høye leiepriser og 
korte kontrakter. Du finner dem blant dem som 
utrettelig kjemper for å si opp EØS-avtalen og få 
slutt på at EU dikterer norsk politikk. 

Du finner dem i antirasistiske grupper der folk 
jobber for at alle mennesker skal ha samme 
rettigheter og behandles skikkelig. Og du finner 
dem i alle bydeler, som i Grorud bydel i fjor 
vinter hvor barn og ungdom gikk sammen og 
demonstrerte for å beholde fritidstilbudene. 

Rødt Oslo går til valg på å styrke samholdet 
mellom alle disse gruppene. Vi vil styrke 
fellesskapet og ta med alle disse kravene 
inn i maktas korridorer. I dag har Rødt tre 
representanter i bystyret. Målinger viser at vi 
kan få fem etter årets valg. Et sterkt Rødt vil 
være avgjørende for å sikre et rødgrønt flertall 
i bystyret. Et sterkt Rødt vil være et støtteparti 
for et rødgrønt byråd, men også en tydelig 
venstreopposisjon. 

Vi trenger din stemme i valget, og vi trenger at 
du fortsetter å bruke stemmen din til å si fra 
etter at valget er over. 

Rødt*Nytl OSLO 
Redaktør: 
Ola Steig 
oslo@roedt.no 

Telefon: 22 98 90 50 
Konto: 7878 06 04459 
Vipps: 79552 

ISSN: 2535-5767 (avis) 
2535-5775 (pdf) 
Trykkeri: NnTrykk 

Utgiver: Rødt Oslo 
Dronningengs gate 22 
0154 Oslo 

Nr. 2 2019 Rødl* Nytl OSLO 

Slavash Mobasheri, Ellen Paalgard og Tale Elllngvåg har alle det til felles at de har valgt Rødt fordi partiet setter miljøpolitikk I sammenhen1 

MILJØPOLITIKK 
Elin Volder Rutle - eiinvoider.rutle@oslobystyre.no 

Jeg har samlet et lite knippe 
kandidater fra bystyrelista, som 
engasjerer seg i miljøspørsmål fra ulike 
sider. Felles for dem er at de har valgt 
Rødt fordi partiet setter miljøpolitikk i 
sammenheng med kampen for sosial 
rettferdighet. 

Ellen Paalgard jobber i sykkelprosjektet i Oslo 
kommune. Hun er biolog og har tidligere jobbet 
i miljøorganisasjonen Sabima. Ellen var også 
nestleder i Naturvernforbundet fra 2013 til 2015. 

Du er kjentf or mange miljøaktivister, men 
mer ukjent som Rødt-p olitiker. Hvorfor er 
Rødt d itt par ti? 

Ellen - Jeg har alltid vært miljøengasjert og 
på venstresida. Kapitalismen, som legger opp 
til ubegrenset vekst og er økologisk uforsvarlig. 
Samtidig skaper den en urettferdig verden med 
skjevt fordelte goder. Vi trenger store grep for å snu 
dette! Rødt er det partiet som er tydeligst på at vi 
må gjøre noe med kapitalismen om vi skal unngå 
økologisk kollaps. 

Tale Ellingvåg er student og har bakgrunn 
fra Natur og Ungdom, Rød Ungdom, Broen til 
framtiden og Globaliseringskonferansen. Hun 
har markert seg som en miljødebattant som i 
flere sammenhenger har satt systemkritikk på 
dagsorden. 

I år er det lokalvalg. Hvordan kan 
vi ta med oss s ystemkritikken inn i 
kommunepolitikken? 
Tale - Individualisering av de store 
miljøproblemene er ødeleggende. De store 
utfordringene må løses i fellesskap, og kommunen 
er et slikt fellesskap. Vi må utvikle kommunens 
rolle i klima- og miljøspørsmål. Rødt har, sammen 
med mange fra fag- og miljøbevegelsen, snakket 
om å bygge opp klimajobber i flere år. Nå må det 
konkretiseres. En måte er å installere solenergi 

på alle kommunale bygg. Kommunen kan være en 
spydspiss som går foran med nye prosjekter. 

Slavash Mobasherl er leder i Rødt Oslo, og er 
for mange mer kjent som en tidligere lovende 
fotballspiller enn som miljøaktivist. De siste fire 
årene har han vært vara til bystyret, og har sett 
hvordan miljøperspektivet trengs i all politikk. 

Hva er din hjertesak på miljøfeltet? 
Siav ash - 6-timersdagen er en miljøreform, 
en samfunns- og familiereform som peker 
mot en annen økonomi og et annet system. 
Styringspartiene AP og Høyre legger opp til 
tredobling av de det private forbruket fram mot 
2060. Som FNs naturpanel tydelig viste når de 
la fram rapporten sin i mai er ikke det mulig 
uten å rasere jorda. Vi må øke livskvaliteten til 
folk, ikke forbruket. Da jeg skrev masteroppgave 
intervjuet jeg folk på Tine Heimdal som har innført 
6-timersdag. De brukte den ekstra tida på seg selv 
og på familien. Framover må miljøpolitikken også 
bidra til å redusere forbruksveksten. 

Hvordan skal vi gjøre det i Oslo? 
Siav ash - Vårt og mange i fagbevegelsens forslag 
er å redusere arbeidstida med 30 minutter i hvert 
av de tre neste tariffoppgjørene. På veien dit vil 
vi igangsette flere langvarige prosjekter med 
6-timersdag i Oslo. 

Hva mener dere skiller Rødtfra de andre 
miljøpartiene? 
Ellen - Rødt skiller seg ut med rettferdig 
fordeling. Det gjelder også i byutviklingspolitikken. 
Vi må passe på at folk i hele byen har grønne 
lommer. Vi vet av erfaring at motstanden er større 
i vest der det bor flere mennesker i maktposisjoner. 
De slipper å ta støyten det er å tilrettelegge en by 
for flere. Rødt må være stemmen som alltid tar 
med rettferdighetsperspektivet. 

Tale - For meg er det viktig at Rødt ikke 
er et parti som snur kappen etter vinden på 
miljøspørsmål. Det er det eneste bærekraftig i 
lengden. Vi har guts nok til å være visjonære. 
Miljøpolitikken trenger store visjoner fordi vi har 
så store utfordringer som må løses. 
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ned kampen for sosial rettferdighet. Foto: Rosmin Mathew. 

Her er noen av de viktigste miljøsakene Rødt Oslo vil arbeide for: 
> 

• Å bevare parker, friområder og skog, og 
utvide slik at vi får flere sammenhengende 
grøntområder og trafikksikker atkomst til 
gode friområder. Rødt velger side og støtter 
folkeaksjonenes krav om park i Nydalen og 
på Ensjø, og ha Sukkerbiten som et delta
og friområde. Vålerengaparken skal ut av 
Bane NORs prosjektområde. 

• Å prioritere gående, syklende og 
kollektivtrafikk over privatbilisme, prioritere 
ny t-banetunnel, gjøre kollektivtrafikk 

Siavash - Jeg synes det har vært tydelig de 
siste fire årene. Det var vi som først stilte kravet 
om at kollektivtrafikk skal være gratis for barn 
opp til 6 år, og at ungdomsbilletten skal gjelde til 
man er 18 år. Men kanskje har vi sett forskjellene 
sterkest i byutviklingspolitikken, der de andre 
partiene, inkludert SV og MDG i flere saker, har 
latt utbyggernes interesser gå foran hensynet til 
miljøspørsmål. 

Det må du nestenforklare 
Siavash - For eksempel gikk de andre partiene 
inn for en veldig stor bilbasert fortetting på Frysja. 
Men den saken som kanskje viste det tydeligst 
var når eierne av Oslo Plaza ønsket å utvide med 
en ny fløy. Det nye bygget med 14 etasjer, inne i 
den byggefrie sonen ved Akerselva, og bidrar til å 
skyggelegge og få mer vind i Vaterlandsparken, en 
av de få grønne lungene på Grønland. Vi trenger 
en levende by for de som bor i Oslo, ikke flere 
hotellsenger. 

Ellen - Marka, øyene, de grønne lungene 
med kulturlandskap og naturen rundt elver og 
bekker gjør at Oslo har noe av landets rikeste 
biologiske mangfold. I Norge er vi flinke til å 
verne fjell der det er lite konflikter. Der det er 

billigere og stoppe E18 vestover mot Asker. 
Rødt vil ha differensierte bompenger, slik 
at for eksempel folk med lav inntekt betaler 
mindre. 

• Å bygge nye grønne arbeidsplasser, blant 
annet gjennom å bygge ut solenergi på alle 
offentlige bygg, og legge til rette for nye 
kunnskapsbaserte industriarbeidsplasser. 

• Å redusere forbruket gjennom å forby 
engangsartikler i plast, gjøre det lett 
å låne ting du trenger sjelden, og øke 

mange tøffe interessekonflikter slik som i Oslo 
trenger vi politikere som tør å prioritere miljø i 
arealkonfliktene. Det har skjedd mye bra med 
åpning av bekker, men denne saken viser at et 
uavhengig parti som Rødt trengs for å forsvare 
natur og grønne lunger. 

Hva er det viktigste Rødt må gjøre i 
mi'(jøpolitikken de neste 4 årene? 
Ellen - Det gjennomføres og vedtas mye god 
miljøpolitikk i Oslo nå, og Rødt må fortsette 
å støtte dette. Men vi må ikke glemme at 
miljøpolitikk kan ramme veldig urettferdig. Det 
er ikke de fattigste som forbruker og forurenser 
mest, men de som potensielt rammest hardest av 
noen typer miljøpolitikk. Rødt må fortsette å være 
det partiet som løfter det sosiale perspektivet i 
miljøpolitikken de neste fire årene. 

Tale - Jeg er enig med Ellen i at vi må passe på 
det sosiale i det grønne. Det er ikke bare fordi 
det er viktig for å redusere forskjellene i Oslo. 
Det er også viktig for å sikre oppslutning for de 
miljøtiltakene vi må gjøre. Bompenger er det godt 
eksempel på at tiltak som også skal gjøre noe for 
miljøet rammer folk urettferdig. I stedet for å 
rette raseriet mot forskjells-Norge retter de det 

gjenbruk gjennom gode ordninger for bytte 
og reparasjon og «gratisbutikker» samt 
byttemarkeder. 

• Å pålegge alle større skip i Oslo havn til å 
bruke landstrøm og innføre en maksgrense 
på ett cruiseanløp i uka. 

• Å ta vare på det biologiske mangfoldet, 
blant annet gjennom å få nasjonalparker 
i Østmarka og Nordmarka, sikre 
byggefrie belter langs elvene og frede 
urskogsområder. 

mot et tiltak som også kan bidra til å redusere 
biltrafikken. Rødt må ta en rolle som brobygger 
mellom miljøpolitikk og sosial rettferdighet, for 
eksempel gjennom å kreve utredning av sosiale 
utjevningsmekanismer for bompenger. 

Siavash - Også må vi jobbe for billigere 
kollektivtrafikk. Både månedskort og 
enkeltbilletter må bli billigere. 

Ellen - Tiltak som gjør det tungvint å kjøre bil og 
enklere og billigere å reise kollektivt er viktig. Vi . 
må få gratis kollektivtrafikk til skolen for de som 
har lang reisevei. 4 kilometer som er dagens grense 
er alt for langt å gå for en 8-åring. For mange er 
veien også farlig. 

Tale - Jeg tenker også at det er viktig å utvide 
kommunens mandat som klimaaktør. Vi må ha 
nye prosjekter i kommunal regi. Og så må vi ta 
oppgaver tilbake til kommunal drift og gjøre det 
grønt, uansett om det er kollektivtrafikk eller 
sykehjemsdrift. Det er lettere å gjøre det grønt når 
man gjør det selv enn når noen henter ut profitt. 
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Denne flott gjengen stiller til valg for Rødt til Oslo Bystyre. Fra venstre bak: Mikkel Øgrim Haugen, Maren Rismyhr, Sofia Rana, Stig Berntsen, Siavash Mobasheri og Viva Holm Torsteinson. 
Fra venstre foran: Rameen Sheikh, Kjell Bjarne Dahl og Eivor Evenrud Foto: Erik Østlyngen. · 

Noen av Rødts gjennomslag 
• Barn kan kjøre gratis kollektivtrafikk til de 

er 6 år, altså 2 år lengre enn de kan med 
dagens ordning, og at ungdomsbilletten skal 
gjelde til man er 18 år. 

• Gratis AKS for første trinn utvides til å 
gjelde hele byen. 

• Ordninga hvor noen bare fikk 75 reiser 
tilrettelagt transport, mens andre fikk 150, 
erstattes med at alle får 150 reiser. 

• Egen kvinnepott for organisasjoner og tiltak 
rettet mot kvinner. 

KOMMUNEVALGET 2019 

Siavash Mobasheri - mobasheri.siavash@gmail.com 

Alt dette er god Rødt-politikk, og flere 
av sakene er resultater av forslag 
Rødt har fremmet her i bystyret 
tidligere. Byrådets budsjett har i denne 
fireårsperioden blitt litt bedre av 
Rødts grønne og røde penn, sier Eivor 
Evenrud, Rødts førstekandidat til Oslo 
bystyret. 

Hva har vært Rødt Oslos viktigste saker? 

• Prisen på kommunale bad er halvert for 
barn fra 2018 etter et vellykka prosjekt med 
samme ordninga i sommerferien. 

• 100 millioner kroner på universell utforming 
av skoler og offentlige bygg. 

• 50 millioner kroner til Økte bevilgninger til 
Osloskolen, totalt 200 millioner over fire år. 

• Økt budsjettet for rehabilitering av 
kommunale boliger med flere hundre 
millioner kroner 

Å stanse velferdsprofitører, og å ta sykehjem, 
barnehage, renovasjon og andre viktige tjenester 
tilbake i offentlig regi er en viktig kampsak for 
Rødt. Penger som bevilges til velferd skal gå til 
nettopp det: gode tjenester til innbyggerne. I 
tillegg skal de ansatte sikres gode lønns-, arbeids
og pensjonsvilkår. Nettopp derfor har Rødt presset 
byrådspartiene til å ta tilbake renovasjonen og 
sykehjem som Manglerudhjemmet i kommunal 
regi, sier Evenrud. 

I denne.fireårsperioden har det vært 
flere politiske konflikter mellom Rødt og 
byrådspartiene. Hvilke saker mener du 
folk i Oslo bør kjenne til? 
En viktig sak for Rødt har vært å redusere kraftig 

. 

.,. 

• 21,2 millioner kroner mer til bydelene, totalt 
85 millioner over fire år 

• Stoppet kuttforslagene til en rekke ideelle 
organisasjoner som tilbyr rusomsorg og 
tilbud for psykisk syke. 

• Økt støtte blant annet til Leieboerforeninga, 
JURK (juridisk rådgivning for kvinner), 
Gatejuristen, Fontenehusene, Sex og 
samfunn og de skeive organisasjonene. 

• Økt investeringa på skolenes utstyrsparker 
fra 5 til 11 millioner. 

husleia for de som bor i kommunal bolig. Rødt har 
løfta saken om gjengs leie (skyhøy markedsleie) i 
kommunale boliger hvert eneste år. I 2015, 2016, 

2017, 2018 og nå også i revidert budsjett 2019, sier 
Evenrud. 

I revidert budsjett 2019 hadde Rødt et krav: At 
husleia i Oslos kommunale boliger må settes ned 
med 3000 kroner i måneden fra august 2019, inntil 

· en ny ordning for å fastsette kommunal husleie er 
på plass. Det fikk bare Rødts stemmer. 
Ved å gi en håndsrekning til dem med minst, ville 
mange tusen sluppet å stå med lua i hånda og 
be om bostøtte - i tillegg til at de fikk litt ekstra 
penger i måneden. De ville hatt råd til middag 
et par dager ekstra uten å bekymre seg, eller 

j 

C 
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kunne tatt med ungene på kino uten å ha dårlig 
samvittighet flere uker etterpå. 
Kampen for dem i kommunal bolig er selvsagt ikke 
over for Rødts del. Den skal vi ta helt til gjengs leie 
er skrota for godt, understreker Evenrud. 

En annen sak har vært 
havnearbeiderk01iflikten. Kan duforklare 
nærmere hva denne konflikten går ut på? 
Etter fire år med byrådsmakt har Ap, SV og MDG 
ikke klart å sørge for at kommunen følger ILOs 
havnearbeiderkonvensjon. Konvensjonen slår fast 
at registrerte havnearbeidere har rett til laste- og 
losseoppdrag i havnene. 
Stikk i strid med ILO-konvensjonen 137 har vi 
lenge sett at skip blir lastet og losset av utslitte, 
ufaglærte og underbetalte mannskap om bord. 
Dette har ført til at havnearbeiderne har mistet 
jobben de har rett på å gjøre til sjøfolk som får 
luselønn. Det fins ikke noe annet begrep for 
dette enn sosial dumping. Dette skjer under 
Arbeiderpartiet, SV og MDG sitt styre, og de har 
ikke løftet en finger for å gjøre noe med dette. 
Kampen for at alle leietakere og operatører i 
Oslo Havn må gi fortrinnsrett til registrerte 
havnearbeidere, slik ILO-konvensjon 137 krever, er 
ikke over, påpeker Evenrud. 

Jeg har lest at Rødt har fått 
byrådspartiene med på det som kan sies å 
være «sabotasje av regjeringas politikk». 
Rødt har fått gjennomslag for å si nei til 
regjeringas realøkning i barnehagenes 
foreldrebetaling, sier Evenrud. Vi sier nei til at 
barnefamilier som aktivt velger å sende barn 
i barnehagen, slik det er bredt flertall om at vi 
ønsker, får ny regning på økt pris i august 2019. 

' ' 
Rødt har fått 
gjennomslagfor å 
si nei til regjeringas 

realøkning i barnehagenes 
foreldrebetaling 

Heller enn å justere opp til regjeringas nye 
makspris, så holder vi prisen nede i Oslo 
kommune. Jeg kjenner ikke til noen andre 
kommuner som gjør dette, men årene fra 2015 

til nå har gang på gang vist oss at flertallet i Oslo 
rett og slett har vist vei når det kommer til god 
barnehagepolitikk. Der borgerlige partier vil 
«SELGE ALT!» beholder vi det i eget eie og sørger 
for anstendig lønns- og pensjonsvilkår til de 
ansatte, sier Evenrud. 

Og det er fint å stå her i dag og konstatere at vi 
heller ikke i 2019 fikk en eneste ny kommersiell 
barnehage i Oslo. 

En annen viktig sakfor Rødt har vært å 
styrke bydelsøkonomien. Hvorfor det? 
Det stemmer. Vi er glade for at vi har klart å fjerne 
rammekuttet for bydelene, ikke bare for i år, men 
mesteparten av det i hele økonomiplanperioden. 
Vi må likevel snakke litt om bydelene. En bydel 
er ikke bare stedet du bor. Det er fra bydelene vi 
får helsestasjoner, barnehager, ungdomstilbud og 
hjemmehjelp når vi ikke lenger klarer alt selv. Det 
er også bydelen som innvilger og betaler for plass 
på sykehjem. 

At Rødt har fått fjernet rammekuttet er dessverre 
ikke nok til at bydelene kan gi de tjenestene 
innbyggerne både trenger og fortjener. Også 
de siste årene har bydeler vært nødt til å bruke 
sparekniv på viktige tiltak. Bydelene har ikke 
måttet skjære like langt inn til beinet som under 
Høyre-styret, men det er ingen tvil om at de ikke 
har nok penger. 

Evenrud fortsetter: - Det Rødt har fått til er å 

redusere kuttene i bydelsøkonomien. Men det er 
greit å vite hva slike kutt faktisk betyr. Lista er 
lang, men her er noen få eksempler fra Grorud: 

1. Alle er opptatt av at barna skal tilegne seg 
norsk før skolestart. Men det krever penger 
som bydel Grorud ikke har. De kutter derfor 2 

språkpedagogeribarnehagen. 

2. Tilbud til ungdom. Totalt forsvinner tre av fire 
stillinger til ungdomsarbeid. Det har vært mye 
skryt av den ekstra innsatsen til forebyggende 
ungdomsarbeid i sommer. Vel, i bydel Grorud 
forsvinner de menneskene som ungdommen har 
begynt å få tillit til, påpeker Evenrud. 

I bydel Nordstrand må de kutte i forebyggende 
tilbud som livsmestring og ernæring overfor 
barn, unge og voksne. Det ikke-lovpålagte 
og forebyggende arbeidet har i alle år vært 
salderingspost for trange bydelsbudsjetter. Derfor 
er det veldig ulikt hvor mange oppsøkende tiltak 
som utekontakter og miljøarbeidere som finnes i 
bydelene, sier Evenrud. 

' ' 
Sommeren 2018 var 
ifølge politiet og ansatte 
i ungdomstiltak en av de 

roligste på mange år 

Det har vært mye debatt om barn og 
ungdoms oppvekstvilkår i Oslo. Hva har 
Rødt gjortfor barn og ungdom? 
Sommeren 2018 var ifølge politiet og ansatte i 
ungdomstiltak en av de roligste på mange år, fordi 
Rødt og byrådet til sammen ga bydeler og andre 
tiltak 100 millioner ekstra til sommerjobber, 
fritidstilbud og andre ungdomstiltak, understreker 
Evenrud. 

Evenrud sier videre at når kommunen svikter 
i det forebyggende arbeidet, vil det over tid 
føre til økte kostnader på andre felt. I et 
menneskelig og samfunnsøkonomisk perspektiv 
er det ille at det forebyggende arbeidet blir 
salderingspost i en trang bydelsøkonomi. 
Slike kutt kommer til tross for at Rødt har fått 
fjernet rammekuttene i bydelene hvert år siden 
2015. Kjært barn har mange navn. Det har 
også kutt. To eksempler på kutt med navn som 
finmaler er effektiviseringstiltak og redusert 
demografi.kompensasjon. 

Det må du nestenforklare. 
Høyresida har gang på gang foreslått å kutte 
massivt i bydelene. Det ville gjort en ille situasjon 
dramatisk mye verre. For å oppsummere kort: Du 
kan ikke effektivisere bort en hjelpetrengende, et 
barnehagebarn, eller vaksinering av et spedbarn. 

Redusert demografikompensasjon var noe Høyre 
fant på da de satt i byråd. I praksis betyr det at når 
det kommer flere barn, får bydelene kun 8 av 10 

kroner som trengs for å gi et godt tilbud. 

Høyre-byrådet innførte redusert 
demografi.kompensasjon både i bydelene og i 
skolen. Etter press fra Rødt ble dette skjulte kuttet 
i skolen fjernet. Byrådet mente at et slikt skjult 
kutt ikke er riktig i skolen, men at det ikke er noe 
problem i bydelene. Rødt kommer til å jobbe videre 
for å styrke bydelene, hvert eneste år fremover, slik 
vi har gjort hvert eneste år tidligere. 

Evenrud avslutter: - Med den mørkeblå regjeringa 
øker forskjellene i Norge. Vi viser at kommunene 
kan gjøre en forskjell som motvirker og saboterer 
politikken deres. Rødt har fått mange viktige 
gjennomslag i denne fireårsperioden, men vi håper. 
at vi får til mer med et større og sterkere Rødt etter 
neste lokalvalg. 

5 KANDIDATER TIL BYSTYRET 
Hvorfor mener du Rødt er et godt valg 
for vanlige arbeidsfolk i Oslo? 

5 

Viva Holm Torstelnson, baseleder i Aktivitetsskolen, 
Fagforbundet: Et stort problem hos oss som jobber pli AKS er 
at mange ansettes midlertidig og pli løse kontrakter. Rødt tar 
spørsmcilet om et ordna arbeidsliv seriøst, Rødt vil presse pli 
for at faste stillinger skal bli det vanlige. 

Sofia Rana, kabinansatt i SAS, Kabinansattes forbund: Rødt 
er et parti som konsekvent stcir pli vanlige arbeidsfolks side. 
Rødt er et arbeiderparti - og det trenger vijo. Vi trenger et 
parti i bystyret som tør ei være tydelig opposisjon og som ikke 
selger prinsipper for posisjoner. 

Terje FJellum, trykker, Fellesforbundet: En av de største 
truslene mot vcire rettigheter i dag er EØS-avtalen som legger 
til rette for sosial dumping, presser lønningene nedover og 
gjør det vanskeligerefor fagbevegelsen. Rødtjobber for cif ei 
sagt opp EØS-avtalen. · 

Stig Berntsen, hjelpepleier, Fagforbundet: Byrcidet sier de 
er for en heltids kultur, men 7 av 10 helsefagarbeidere jobber 
deltid. Rødt vil kaste vikarbyrdene ut av Oslo kommune og 
drive tjenestene i egenregi. Ansatte skal ha rett pli en stilling 
det geir an ei leve av. 

Jorunn Folkvord, lærer, Utdanningsforbundet: Rødt 
jobber for at Oslo bystyre skal stoppe praksisen med lokale 
forhandlinger i Oslo kommune. Lokaleforhandlinger gir 
urettferdige lønnsforskjeller, dcirlig arbeidsmiljø og svekker 
fagforeningene. 
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Oslos befolkning vil fortsatt trenge de varer og tjenester som i dag produseres i Groruddalen selv om virksomheten blir flyttet ut av byen. Foto: Bjørn Ingar Pedersen 

BOLIGPOLITIKK 
Arne H. Rolijordet - arne.rolijordet@getmail.no 

I følge byplanleggerne står 
• Groruddalen foran store 
~ omstillinger. Store områder skal 

«transformeres» fra næring til bolig, 
og dermed har eiendomsselskaper 
og boligspekulanter kastet seg over 

+ arbeidsplassene i dalbunnen. Flere 
av de næringsdrivende blir utsatt for 
press _for å flytte ut av Oslo. Etter 
Rødts ·oppfatning representerer dette 
en svært korttenkt miljøpolitikk. 

OBOS er med blant de som driver fram denne 
utviklingen. I samarbeid med eiendomsfirmaet 
Linstow legger de nå press på de næringsdrivende 

. . langs Østre Aker vei og jernbanelinja for å få 
dem til å flytte. Fra før har vi sett at OBOS har 
kastet seg over enkelte næringsvirksomheter på 
Vollebekk. 

Blant de som opplever press fra Plan- og 
Bygningsetaten i Oslo Kommune er bl.a. 
Kalbakken bedriftsgruppe som representerer 
4.000 arbeidsplasser. Bedriftene ved Grorud 
jernbanestasjon og Hølaløkka/Leirfossen har 
f.eks. nærmest fått beskjed av kommunen om at de 
må legge ned virksomheten. Der bedriftene står 
i dag skal det i stedet bygges leiligheter. Det gir 
utbyggerne høy avkastning på kapitalen, men det 
vil føre til mer biltrafikk inn og ut av hovedstaden. 

Oslos befolkning vil fortsatt trenge de varer og 
tjenester som i dag produseres i Groruddalen 

· · selv om virksomheten blir flyttet ut av byen. Og 
hvor skal bedriftene plassere seg utenfor byen? 

• Skal flere av jordene i Akershus pløyes opp for å 
~ bli til industri og lagerbygg? Det er vel ikke dette 

politikerne mener med «det grønne skiftet»? 

Kort vei til jobben er god miljøpolitikk 
Da Groruddalen i sin tid ble etablert, var 
tankegangen at folk kunne bo i dalsidene med 
kort vei til marka mens arbeidsplassene for en 
stor del ble plassert i dalbunnen. Ideen var at 
arbeidsplassene burde ligge i nærheten av der folk 

· · bor. Faktisk har bydelene i Groruddalen utmerket 
seg ved at en større del av den yrkesaktive 
befolkningen ikke forlater egen bydel på vei 

·.·: 

til jobben. Dette sparer hovedstaden for mye 
energibruk og forurensning. 

Hva mener Rødts lokalpolitikere om det 
som er i ferd med å skje i Groruddalen? 

Jon Sandven, 1. kandidat til bydelsutvalget i Bydel Bjerke 
Rødt vil slå et slag for arbeidsplassene i dalen. Spesielt 
mener vi det er viktig å beholde Alnabruterminalen som 
logistikksenter og sikre at mest mulig av varetransporten kan 
gå på skinner 

Sammla Naz Zaeem, 1. kandidat til bydelsutvalget i Bydel Stovner 
Den planlagte boligbyggingen på Nedre Rommen bør 
begrenses. Vi har ikke barnehager eller skoleplass til flere 
tusen nye unger. Rødt vil at en større del av boligbyggingen 
legges til vestkanten. 

«TRANSFORMASJONSOMRADENE» 

Blant områdene i Groruddalen der det planlegges 
boligblokker i stedet for næringsvirksomhet er 
først og fremst det kommunen kaller Hovinbyen. 
Det er hele området fra Bjerke travbane over 
Løren og forbi Økern og Ulven og fram til 
Alnaelva ved Smalvollen. Her ser myndighetene 
for seg 40.000 nye boliger. Rødt har krevd at dette 
reduseres til 28.000. 

Et annet viktig område er Nedre Rommen 
der en planlegger for 6.000 leiligheter. Så vil 
Kjelsrudmarka (området nord for gravlunden, 
mellom jernbanelinja og IKEA) stå for tur. 

Mari Rise Knutsen, 1. kandidat til bydelsutvalget i Grorud Bydel 
Oslo skal først og fremst være en by for innbyggerne og 
ikke utbyggerne. Vi vil beholde industriarbeidsplassene og 
lagervirksomheten i bydelen slik atfolkfortsatt kan ha kort 
vei tiljobben. 

Arne H. Rolljordet, 1. kandidat til bydelsvalget i Alna 
Mot Rødt sine stemmer vedtok bystyret i 2017 en 
reguleringsplanfor Furuset som vil øke befolkningstallet 
fra 9.000 til 14.000. Konsekvensen ser en nå da skogen 
i Karihaugveien 22 skal hogges ned tilfordelfor 14 nye 
boligblokker! 

EKSEMPLET FORST 

Fiirst Laboratorium på Furuset har nå stort behov 
for utvidelse. Bedriften behandler prøver fra mer 
enn 10.000 pasienter daglig og trenger større 
lokaler. Problemet er at en ny reguleringsplan for 
området går ut på at det skal være boliger der og 
ikke næring. 

Hvis ikke politikerne greier å behandle en ny 
byggesak med unntak fra reguleringsplanen 
i løpet av kort tid, blir Fiirst tvunget til å 
flytte. Da mister Groruddalen 300 viktige 
kvinnearbeidsplasser. 

I 
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HELSEPOLITIKK 
Jorun Gulbrandsen - jorgul@online.no 

Det er stor forskjell mellom bydelene 
Oslo når det gjelder hjemmebesøk av 
jordmor. Det overrasker meg, sier Eli 
Aaby, jordmor på Ahus i 24 år. 

- Er hjemmebesøk av jordmor så 
nødvendig? 
- Ja. Mødre og barn blir ofte sendt hjem før 
ammingen er kommet i gang, før de vet hvordan 
de skal gi barnet sitt mat. Mange har ikke mødre 
eller andre erfarne kvinner rundt seg. Ei jordmor 
kan skjønne om et barn sulter, hjelpe til med 
amming og høre hvordan den nybakte mora har 
det. Jordmor har spesialutdanning i barseltid og 
kvinnehelse. 

- Hva er forskjellene i Oslo? 
- Statistisk sentralbyrå har tall fra 2018. 

Retningslinjer fra Helsedirektoratet tilsier 
besøk av jordmor innen tre døgn etter at mor er 
kommet hjem med babyen. I 2018 ga noen bydeler 
nesten ingen slike tidlige hjemmebesøk, mens 
andre besøkte nesten alle. Flere av de barnerike 
bydelene som ikke ligger på østkanten, hadde et 
veldig mye dårligere tilbud i 2018. Det forundrer 
meg. Men det kan ha skjedd ting i vest i år, som 
i Søndre Nordstrand i øst. De hadde ingen besøk 
i fjor. I år har de fått tre jordmorstillinger fra 
kommunen, og bydelen har sjøl bidratt med en 
og en halv. Kommunen har gjort ganske mye 
for å bygge opp og styrke både svangerskaps- og 
barselomsorgen, kvinnehelse generelt og styrking 
av helsestasjonene. Og bydelene må ha viljen! 

- Hva kan en slikjordmorfl.okk gjøre? 
- Grorud har seks ansatte som tar 
svangerskapskontroller og celleprøver av kvinner i 
alle aldre, gir prevensjonsveiledning, hjemmebesøk 
og ammekurs. Det blir et faglig miljø. Det er 
veldig fint for kvinnene i bydelen, som kan få alt 
på ett sted, gratis og ubyråkratisk. De kan ringe 
til helsestasjonen og få time hos noen som har alt 
dette som sin spesialkompetanse. 

- Det har jo værtfor fåjordmødre påføde
avdelingene lenge. Hvem bestemmer det? 
- Antall jordmødre på Rikshospitalet, Ullevål og 
Ahus bestemmes av Helse Sør-Øst og staten. Når 
det er mange som føder samme døgn, blir det 
altfor travelt for jordmødrene på vakt. Det går 
utover de som føder. Det er gjennomsnittlig 13-14 

fødsler i døgnet på Ahus. Helse Sør-Øst bør tåle 
at antallet varierer fra dag til dag. Sammenlikn 
med brannvesenet. De må ha nok ansatte, sjøl om 
det ikke er storbrann eller flom hver dag. Staten 
må utdanne flere jordmødre. De trengs over hele 
landet. 

- Hvorfor blir mor og barn sendt hjem så 
tidlig etter fødselen? 
- To ting henger sammen. Den ene er at 
sykehusene er «foretak», som betyr at ting 
skal lønne seg økonomisk. De skal drives som 
kapitalistiske bedrifter. Den andre er «innsatsstyrt 
finansiering», som betyr at staten har satt en 
pris på alt. Fødsel med komplikasjon regnes 
som mest arbeid (innsats) og gir mest penger til 
sjukehuset. En vanlig fødsel gir mindre, sjøl om 
det kan kreves mye arbeid for nettopp å holde en 
fødsel normal. Å pleie kvinnene etter fødselen, 
gir lite penger. Derfor er det ikke lenger barseltid 
med barselavdelinger slik vi var vant til før. 
Kvinnefellesskapene som kunne oppstå der, er 
borte. Observasjoner og pleie av den nyfødte friske 
babyen etter en vanlig fødsel gir ingen penger fra 
staten. Det blir derfor ikke registrert i regnskapet. 
Resultat: Sykehusene i pressområdene har som 
mål at kvinnene drar hjem med den nyfødte etter 

Ell Aaby, Jordmor og medlem av kvinnepolitisk lag I Rødt Oslo. Foto: RosminMathew. 

Søndre Nordstrand 
St. Hanshaugen 

Nordre Aker 
Frogner 

Vestre Aker 
Ullern 

Grunerløkka 
Bjerke 

Alle bydeler i Oslo 
Nordstrand 

Stovner 
Sagene 

Gamle Oslo 
Østensjø 

Resten av landet 
Grorud 

Alna 

7 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Andel hjemmebesøk utført av jordmor innen tre døgn etter kvinner og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling 
(prosent). Tabellen bygger på tall fra 55B for 2018 og er laget av Thomas Nygreen 

fire til seks timer, i det meste en til to dager. 

-ABC-avdelinga på Ullevål skal reduseres. 
Hva skjer? 
- ABC-avdelinga tar ansvar både for 
svangerskapskontrollene og fødselen. Den gravide 
og jordmødrene blir kjent med hverandre. Du kan 
få en naturlig fødsel uten bruk av smertelindring. 
Nå vil sykehuset holde svangerskapet utenfor, 
det skal bare fødes. Det vil ødelegge for helheten 
og tryggheten. Begrunnelsen er bare økonomisk. 
Ullevål-teamet skal reduseres med 30 prosent. De 
hjelper de mest sårbare kvinnene og barna deres, 
særlig gravide med sosiale eller psykiske vansker 
og problemer med rus. Ledelsen vil spare 30 

prosent. De sier bydelene kan ta ansvaret, men har 
ingen garantier for at det kan skje. De som betaler 
prisen, er ikke ledelsen på OUS, men de mest 
sårbare barna. 

- Men så er det bunadsgerf(ja over hele 
landet! 
- Ja, de lokale fødeavdelingene er gode og trygge 
for vanlige fødsler. De har færre fødsler og mindre 
stress. Regjeringa (med Venstre) og AP vil ha 
sentralisering med mer legestyrte avdelinger. 
Det er det helt motsatte av hva mange kvinner og 
jordmødre ønsker seg i landet vårt! 

' ' 

- Vi er veldig stolte av de 
ansatte på helsestasjonen 
i bydelen. Utfra behovene 
til kvinnene de har møtt 
på helsestasjonen har de 

nede,ifra bygd opp et godt tilbud innen 
familieplanlegging, prevensjon og 
oppfølging av gravide og mødre. Rødt 
sørgetfor tilleggsbevilgninger da dette 
nødvendig og gode tilbudet i 2018 var 
truet av nedsljæri.nger. 

Maren Rismyhr, 2. kandidat til bystyret. Foto: Erik Østlyngen. 
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(Når vi forlater en engasjert og travel Reza Rezaee tordner fotografen: -Dette er hinsides. VI trenger en by for Innbyggere, Ikke for utbyggere! Foto: Johanna Engen 

MILJØ 
Christin Aamodt - oslo@roedt.no 

-Velkommen til bydelen min. 
Bydelspolitiker i Bydel Sagene og en 
sterk støttespiller for JA TIL STOR 

-Se for dere hvor fint det kunne blitt her. En grønn 
lunge med møteplasser for liten og stor. 

En entusiastisk Rezaee forteller om en av sine 
sterke opplevelser i møte med Norge. 
-Jeg skulle begynne i helse- og sosialsektoren og 
skulle ta vaksiner. Det trenger du sikkert ikke, 

Bie-sommer 
I hele sommer har NRK hatt kampanje og 
oppfordret oss alle til å legge godt til rette for de 
utrydningstrua biene. Gress, aller helst uklippet 
er avgjørende for bie-bestanden vår, og samspillet 
mellom planter og bier er er meget viktig for 
økosystemet vårt. 

· · PARK I NYDALEN, Reza Rezaee møter 
oss med et stort, oppglødd smil en 
sensommerdag på toppen av Oslo. 

ble det sagt. Jeg hadde nemlig blitt mer enn nok 
eksponert for naturlige bakterier der jeg vokste opp. 
Som lite barn i Iran lekte jeg i gresset og i jorda. 
Gravde i jord og sand og rullet meg rundt i gresset. 

-Hele jorda trenger gress og grønt, ivrer Rezaee. 
Dette vet politikerne. Barn trenger lekeområdet, 
eldre trenger sitteplasser i parken. Ungdommer 
og studenter fra trange blokkleiligheter rundt her 
trenger et sted å møtes, grille og være sosialt. I et. 
helt nybygd område vil parken som møteplass være 
med på å bygge· opp et lokalsamfunn. Folk trenger å 
komme ut og bli kjent med hverandre. 

,... : : 

Vi vi møter ham bak Storo senter i bydel Nordre 
. Aker. Her ligger en stor tomt foreløpig i brakk og 
den grenser til bydel Sagene. 

Sånn er ikke virkeligheten for mange barn i Oslo . 
Barnehager er dekket med plastgress og annet 
kunststoff. Kanskje er de på tur ut i marka eller 

• Tomta er eid av Avantor AS og planene her er at 
• OBOS og Avantor skal bygge ca 1000 - 1100 nye 
0 boliger i dette området uten park. Så høyt oppe i 

bydelen er grøntområder nærmest mangelvare. 

til park en gang i blant om kapasiteten er stor 
nok. -Dette er ikke tilstrekkelig, sier Rezaee. 
-Innbyggerne i byen vår trenger flere møteplasser 
og flere grønne lunger. 

Vi i Rødt Sagene krever derfor at Oslo Kommune 
kjøper tilbake hele denne tomta til glede og 
rekreasjon for mennesker og til redning for 
økosystemet vårt. 

+ Ingen amerikanske tilstander 
UNGDOM 

Emil Bjørnstad - Oslo Rød Ungdom 

Etter hendelsen på Bogerud den 29. juli har det rast en 
debatt om rasisme i politiet, og ungdomskriminalitet. 

· • Det som gjør denne saken så interessant er at man 
ikke vet helt hva som skjedde. Politiet mente det var 
en voldshendelse, og hadde hørt rykter om at det var 
macheter på åstedet. Ungdommene mente at de bare 
hang i nabolaget, ante fred og ingen fare, da politiet 
kom og arresterte flere av dem. 

Spørsmålet blir jo enkelt: hvem skal man tro på? Vi i 
Rød Ungdom tror mest på ungdommene. Ikke fordi jeg 
vet nøyaktig hva som skjedde, men fordi jeg ser hva 
slags ordbruk som blir brukt om minoritetsungdom av 
det partiet som har ansvaret for politiet og rettsvesenet: 

· · FrP. FrP legger ut skryteinnlegg på Facebook om hvor 
mange kriminelle innvandrere de har kasta ut av landet, 
og snakker om at kriminelle gjenger skal "knuses". 

eldigvis er ikke rettsapparatet vårt basert på hevn, 

Bli medlem i Rødt! 

ingen skal knuses. De som er i kriminelle miljøer skal 
hjelpes ut igjen, og inn i arbeidslivet. Men sånn tenker 
ikke FrP. De griper enhver mulighet til å bevæpne 
politiet ytterligere, tar til orde for høyere straffer og 
egne fengselsavdelinger for utenlandske kriminelle. De 
har en hevnbasert språkbruk, og ser på ungdommer 
som har vært på kant med loven som fiender. 

Man kan se til USA om man ønsker et eksempel på FrP 
sin justispolitikk i praksis. I USA har de både strengere 
straffer og tyngre bevæpning av politiet. Men de har 
også verdens høyeste prosentandel av befolkningen 
i fengsel, og det hender stadig at svarte ungdommer 
blir drept av politiet fordi de går fort nedover gata med 
hette på. 

FrP sier ofte at de ikke vil ha "svenske tilstander" i 
Norge når det kommer til innvandringspolitikken. 
Rød Ungdom vil ikke ha amerikanske tilstander i 
justispolitikken. Men om vi ikke får et regjeringsskifte 
snart, kan vi komme til å se mye mer av tilfeller sånn 
som det på Bogerud. 

• • 0 Send sms med kodeord Rødt + Navn og adresse til 2434 eller se 
rødt.no/innmelding 
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Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt Oslo 

Rødt Oslo har ingen rike onkler, og er helt avhengig av små og 
store bidrag fra enkeltmedlemmer og våre støttespillere. 
Støtt oss med et valgfritt beløp på Vipps 79552 eller konto 7878 06 04459. 

Rødt 

Vi har ingen 
rike onkler 
men vi har 
hverandre 

Innen 9. september skal Rødt Oslo 
samle inn 808.700 kr for å skape et 

rettferdig og bedre Oslo for alle. 

Det er 50 kroner per innbygger 
(16.174) som stemte på oss 2015. 

Du kan støtte innsamlingen 
på kontonummer: 
1503.82.98272 

Du kan også vippse oss et valgfritt 
beløp på Vlpps-nummer 
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