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Silje Kjosbakken 
si1je@roedt.no 
2. nestleder i Rødt 

Det finnes alltid 
alternativer 
LEDER 

Norsk politikk har i mange år vært preget 
av en klam, tverrpolitisk konsensus. Uansett 
hvem som har styrt, har pila pekt i samme 
retning. Mot mer privatisering, New Public 
Management og naturødeleggelser. Det får 
meg til å tenke på den konservative britiske 
statsministeren Margaret Thatchers slagord 
There is no alternative. Thatcher mente at en 
uregulert markedsøkonomi var det eneste 
samfunnssystemet som fungerte. Selv om det 
heldigvis er et mye større meningsmangfold i 
Norge, er det mange vedtatte sannheter i norsk 
politikk - og ting som er sånn bare fordi det 
alltid har vært sånn. 

Rødt er utfordreren i norsk politikk. Vi tør å 
tenke annerledes om en del av de vedtatte 
sannhetene de andre partiene ikke vil rokke 
ved. Det er dette som gjør oss til et moderne 
sosialistparti - å peke på muligheter de 
andre partiene ikke vil snakke om. Vi må jo 
ikke tolerere at barnefattigdommen øker, at 
politikerlønningene drar ifra resten av oss, at 
de rikeste slipper stadig billigere unna. Vi er 
ikke nødt til å godta at norsk natur raseres 
av vindl<.rattspel<.ulantene, at \<.rafta sendes 
ut av landet eller at Repparfjorden skal fylles 
med gruveslam. Vi trenger ikke å finnes oss 
i at skattepenger bevilget til velferd ender i 
skatteparadis, at lokalsykehus legges ned eller 
at jernbanen privatiseres. 

For det finnes jo alternativer! Vi kan skatte de 
rikeste mer, vi har råd til mer felles velferd, det 
er mulig å planlegge for et norsk næringsliv 
etter olja. Vi kan si nei til profitt i velferden og ja 
til høyere barnetrygd. De andre partiene vil ha 
deg til å tro at dette ikke er mulig. De bruker ord 
som «uansvarlig» og «urealistisk» om forslag 
som betyr at vi må føre en annen økonomisk 
politikk. FrP vil ha deg til å tro at det ikke finnes 
alternativer til nye firefelts motorveier. Høyre 
påstår at vi må gi de rikeste skattelette for å 
redde arbeidsplassene. Arbeiderpartiet hevder 
det ikke er mulig med gratis tannhelse. Men 
til syvende og sist er alt dette spørsmål om 
prioriteringer og hva man vil. 

Politikk er interessekamp, og Rødt er ikke 
redde for å si hvem sine interesser vi jobber for 
og mot. Vi er ikke redde for å innrømme at noen 
vil tape på vår politikk. Velferdsprofitørene, 
hotellkongene, dagligvarebaronone, 
utleiehaiene og vindkraftspekulantene er tjent 
med at ting forblir som det er. Men alle som vil 
ha mindre forskjeller, som ønsker seg en reell 
kursendring - som ser at det finnes alternativer 
- bør stemme på utfordreren. 
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Hyggelig gjensyn: Bjørnar Moxnes og Tove Wikstrøm under Rødts sommerpressekonferanse pd Jæger i Oslo. Foto: Ihne Pedersen. 

STORTINGSVALGET 
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

Under valgkampen i 2019 gikk Tove 
Wikstrøm over til å stemme Rødt etter 
å ha stemt Arbeiderpartiet hele livet. 
- Jeg så at vi som velgere måtte gjøre 
noe for å få gjennomslag for endringer, 
sier hun. 

Uttalelser fra den nyslåtte Rødt-velgeren ble den 
gang frontet i et stort oppslag i Aftenposten. 

- Jeg trodde det var «fem på gata», ler Wikstrøm 
i dag. Hun våknet til et ras av meldinger etter 
avisoppslaget. Bjørnar Moxnes, Rødt-leder og 
stortingsrepresentant, viser et sveip av kontoret 
sitt der oppslaget med Tove fortsatt henger på 
veggen, to år senere. 

- Ser du det? Jeg hang opp dette avisoppslaget 
som en påminnelse. Rødt har vokst mye de siste 
åra, og særlig den siste tida. Det er viktig å huske 
hvem man står på for, sier Moxnes. 

Rødt som alternativ 
Wikstrøm er fornøyd med innsatsen til Rødt på 
Stortinget i perioden. Med nytt stortingsvalg for 
døra trekker hun fram tannhelse, ruspolitikk og 
motstand mot privatisering som viktige o_mråder 
for henne: 

- Jeg har ikke vært så veldig politisk aktiv i 
partiet, men jeg er tillitsvalgt i Fagforbundet. Min 
inngangsport til Rødt er arbeidet i fagbevegelsen, 
sier Wikstrøm. Hun trekker fram lederen sin fra 
avdeling 148 i Fagforbundet, Stine Westrum, som 
en tydelig Rødt-profil. 

- Stine, ja, lyser Rødt-lederen opp. Han gleder 
seg over at Rødt i stadig større grad blir oppfatta 
som et parti for arbeidsfolk, og et godt valg for folk 
som er aktive i fagbevegelsen. 

- Rødt profilerer seg bedre og har blitt mer 
stuerene nå, sett opp mot de reaksjonene jeg fikk i 
2019, mener Wikstrøm. 

- Ja, hvordan var det egentlig å bli ansiktet utad, 
et symbol for velgerne som går fra fra Ap til Rødt? 
spør Moxnes, nysgjerrig. 

- Alle er ikke like flinke til å skille person og 
politikk, så jeg fikk noen tilbakemeldinger som 
var preget av det. Men så skal det sies at jeg fikk 
en masse positive tilbakemeldinger også! Ellers 
har det nå blitt noen kommentarer og diskusjoner 
i etterkant, sier Wikstrøm, som kommer fra en 
familie med lang Ap-tradisjon. 

- Det er nok en holdning blant mange at 
Arbeiderpartiet skal vinne valget selv, men jeg 
tror Arbeiderpartiet er avhengig av å få hjelp 
for å kunne sikre rødgrønt flertall og en faktisk 
kursendring, sier Wikstrøm. 

Det blir fort friske diskusjoner om hvilke partier 
man stemmer på. 

- Noen vennskapelige stikk om partivalg er jo 
greit, så lenge det ikke blir ondskapsfullt, smiler 
Moxnes. Han er på sin side ikke fremmed for å 
utfordre Ap-velgere til å søke seg mot Rødt i stedet. 

- Handlekraft er nok en viktig grunn til at folk 
stemmer Rødt etter å ha stemt Arbeiderpartiet 
lenge. Folk er lei av at det bare er prat, de vil se 
at det skjer noe. Den aller viktigste saken for oss 
er kampen mot Forskjells-Norge. Her har vi mer 
troverdighet enn Arbeiderpartiet og Senterpartiet, 
siden disse partiene også har vært med på å kutte 
skattene for de rikeste, sier Moxnes. 

Vil reversere skattekutt 
Rødt-lederen er ikke videre imponert over 
skattegarantien fra Jonas Gahr Støre. 

- Støre har ·garantert å ta tilbake sju milliarder 
av de 35 milliardene Høyre har kuttet i skattene. 
Med andre ord, Høyres såkalte hovedmotstander 
freder 80 % av skattekuttene deres, sier Moxnes 
tørt. 
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- Rødt vil derimot reversere kuttene, øke skattene 
for de rikeste og bruke pengene på å styrke 
velferden. 

Moxnes trekker fram tannhelse for alle som et 
viktig område i så måte, siden klasseforskjellene 
virkelig slår ut i hvem som har råd til jevnlig 
tannlege og tannstell. 

- Vi skal få til gratis tannhelse for alle i løpet 
av den neste stortingsperioden. Nå har vi fire år 
på oss, og som det eneste partiet har Rødt satt av 

· penger til å satse skikkelig på dette i alternativt 
statsbudsjett for 2021. Vi har foreslått å begynne 
med tre milliarder til tannhelse i år. 

- Å gjøre tannhelse gratis for alle vil koste 12 

milliarder i året, som det er fullt mulig å hente inn 
ved å reversere Høyres skattekutt til de rikeste. 
Det er slik vi bygger velferd. Velferdsstaten ble ikke 
til gjennom skattegaver til de som har mest, eller 
hva? sier Moxnes engasjert. 

Samarbeid med fagbevegelsen 
Rødt-lederen peker på Wikstrøms fagforening 
som en viktig samarbeidspartner i den politiske 
kampen. 

- Fagforbundet i Oslo og Rødt har hatt et nyttig 
samarbeid i lang tid. Toppene i forbundet er ofte 
Ap-folk, samtidig er Rødts politikk tett på kravene 
som Fagforbundet stiller, sier Rødt-lederen. 

Han trekker fram byrådsforhandlingene i 2015 

som et eksempel. 
- Rødt sa til Raymond Johansen & co at vi 

ville garantere for budsjettene til den rødgrønne 
byrådskoalisjonen i fire år, men til gjengjeld skulle 
vi ha full stans i kommersiell barnehageutbygging 
i Oslo. For Ap satt dette langt inne i starten, 
mange ville beholde åpninga for å kunne 
bruke kommersielle private aktører til å øke 
barnehagedekninga. 

- Rødt satte hardt mot hardt på dette spørsmålet 
og gjorde det klart at Ap kunne glemme avtalen 
hvis de ville ha flere profittbarnehager. Da gikk 

Rødt-leder: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen. 

Fagforbundet Oslo ut i Klassekampen og stilte seg 
bak dette ved å fastslå at et rødgrønt byråd selvsagt 
skal gå i bresjen for å bygge ut i egenregi. Det var 
viktig drahjelp for å få gjennomslag. 

Rødt som pådriver 
- Rødt mente også fra starten av at kommunen 
kunne få til barnehagesatsinga sjøl. Oslo er 
landets største barnehageutbygger. Vi trenger ikke 
velferdsprofitørene, vi kan dette! sier Moxnes med 
ettertrykk. 

Samarbeidsavtalen mellom byrådet og Rødt ble 
inngått. Siden har Oslo fått følge av både Bergen, 
Tromsø, Bodø og andre byer der kommunen har 
gått inn for mer kommunal barnehageutbygging 
og drift, framfor å lene seg på de kommersielle 
interessene i barnehagesektoren. 

- Ap ble enige med oss til slutt på dette punktet. 
Nå skryter Raymond av det som er blitt gjort for 
barnehage i Oslo, men det ville ikke skjedd uten 
at Rødt og fagbevegelsen pressa på. Rødt har en 
rolle med å være pådriver, vi skal stå på krava og 
presse de andre partiene til å føre en mer radikal 
og rettferdig politikk. 

Vi spør Wikstrøm om hun har områder der hun 
har trengt å holde Rødt i øra etter at hun selv ble 
Rødt-velger. 

- Egentlig ikke, men jeg var veldig spent på 
utfallet av mistillitssaken mot byrådet i Oslo nylig. 
Og jeg vet at mange andre var spent på det også, 
med tanke på konsekvensene det kunne få både 
for Rødt og hele byrådet. Det var viktig for meg at 
utfallet ble som det ble. Vi trenger åpenhet, sier 
Wikstrøm. 

RØDT 
Norge 

RUNDT 

SØR-TRØNDELAG: 

Vilha 
lederlønningene 
ned 

Fylkestingsrepresentant og 1. kandidat i 
Sør-Trøndelag, Hege Bae Nyholt, reagerer på 
lønna til den nyansatte fylkesdirektøren, Carl
Jakob Midttun. 

- En leder bør ikke ha en årslønn som er 
det dobbelte av ansatte man leder. Det bør 
heller ikke være lønnen som motiverer til en 
slik jobb. Avstanden mellom de som skal 
ledes og de som leder, er så stor at det er 
et demokratisk problem - etter mitt syn, sier 
Nyholt til Trønder-Avisa. 

Vil ha gratis 
tannhelse 

Rødts 1. kandidat i Rogaland, Mimir 
Kristjånsson, mener det er «heft ulogisk» at 
tannhelse for voksne ikke er regnet som en del 
av et offentlige helsetilbud. 

- Det vitner om et alvorlig hull i systemet, 
der tannhelseproblemet ikke blir behandlet 
på lik linje som andre problemer, sier han til 
Klassekampen. 

slipper unna 
klimadugnaden 

- Mens vanlige folk får økte avgifter får rikfolk 
subsidierte luksusyachter. I dag er det mange 
som tenker at miljøpolitikk er mest for de som 
har god råd og som bor i byene. De rikeste 
kan kjøpe seg ut av dugnaden, mens den store 
regningen sendes til de fattige, sier Linn-
Elise Øhn Mehlen, 1. kandidat i Buskerud, til 
Nettavisen. 

rødgrønne 
prosjektet 

Marie Sneve Martinussen, Rødt-nestleder 
og 1. kandidat i Akershus, mener Trygve 
Slagsvold Vedums Høyre-flørt ødelegger 
muligheten til å gi velgerne et tydelig alternativ 
til Solberg-regjeringa. 

- Vedum styrer mot tidenes mageplask. 
Han har på inn- og utpust snakket om å ta et 
oppgjør med økende forskjeller. Og så vil han 
samarbeide med et Høyre, som har stått bak 
en historisk økning i forskjellene. Dette henger 
ikke på greip, sier hun til Aftenposten. 
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Rodts 1. kandidat i Buskerud. 

-

Stopp profittfesten 
Tidligere denne måneden skrev stortingskandidat 
for Høyre, Morten Steensrup, at: «Det er ikke 
tvil om at Rødt allerede har hatt en betydelig 
påvirkning på den politikk Arbeiderpartiet går til 
valg på ved stortingsvalget i september.» 

Det han sikter til er at Rødt har blitt dominerende 
i debatten om profittfri velferd og da særlig når 
det kommer til barnehagesektoren, og at vi har 
beveget Arbeiderpartiet i dette spørsmålet. Det 
må vi selvsagt ta som et kompliment, men vi kan 
ikke si oss fornøyd med det. For det trengs sterkere 
lut mot velferdsprofitører enn hva regjeringa, 
Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil stille opp med. 

Så langt har ingen regjering, enten den har vært 
rødgrønn eller mørkeblå, klart å gjøre noe for å 
begrense profitten i barnehagesektoren. Etter at 
man på begynnelsen av 2000-tallet åpna for at 
kommersielle barnehager kunne få statsstøtte 
på lik linje som kommunale barnehager, har 
barnehagesektoren blitt «hig business» for 
kommersielle barnehageeiere. Milliarder av kroner 
har forsvunnet ut av barnehagene og ned i private 
lommer. Avkastningen fra denne virksomheten har 
faktisk vært tre ganger høyere i barnehage enn på 
børsen. 

'' Høstens valg kommer til å 

bli et skjebnevalg for landets 
velferdsprofitører. 

Det er heller ingen grunn til å tro at det vil 
bli bedre framover, tvert imot. Ifølge det 
regjeringsnedsatte barnehageutvalget, som skulle 
se på framtidig finansiering av private barnehager, 
vil de fem største kommersielle barnehagekjedene 
eie halvparten av de private barnehagene i 2029 
hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag. 

«Når inntjeninga i førti prosent av de private 
barnehagene er så stor at det kan kalles 
superprofitt, da bør alle som er interessert i 
fornuftig bruk av offentlige midler reagere», sier 
Knut Storberget, som har ledet barnehageutvalget. 

Dette viser bare at vi alt for lenge har latt de 
kommersielle aktørenes profittmotiv bli styrende. 

«I forhold til privat eierskap er det derfor faktisk 
ganske mye som står på spill ved høstens valg», 
skriver den samme Høyre-politikerne videre i 
innlegget sitt. Det har han helt rett i. Høstens 
valg kommer til å bli et skjebnevalg for landets 
velferdsprofitører. Men spørsmålet som gjenstår 
er: vil en ny rødgrønn regjering sette ned foten for 
profittfesten eller vil de nok en gang la seg utpresse 
av mektige kommersielle krefter? 

Etter valget i høst vil et sterkt Rødt være 
garantisten for å få satt en stopper for profittfesten. 

Rødt vil de kommersielle velferdsprofitørene til 
livs, og sikre en reelt profittfri barnehagesektor 
med både offentlige og ideelle barnehager. Det skal 
vi jobbe for å få med et nytt flertall på. 
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Korrupsjon: Økokrim har tiltalt tre tidligere regiondirektører i Stendifor grov korrupsjon. Foto: Tore Meek / NTB. 

PROFITTFRI VELFERD 
Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

- Oppgjøret med velferdsprofitørene 
kommer ikke med Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet alene. Det trengs et sterkt 
Rødt, sier Seher Aydar. 

Aydar er vara for Rødt på Stortinget og partiets 
2. kandidat i Oslo ved stortingsvalget. Rødt har 
profittfri velferd som en av sine hovedsaker, og 
Aydar lover at velferdsprofitørene skal få kraftig 
motbør med et sterkt Rødt på Stortinget: 

- Rødt jobber for at selskaper med kommersielt 
formål ikke skal drive velferdstjenester. Men så 
lenge det fortsatt finnes kommersielle aktører i 
velferden, må i det minste brudd på lover, regler og 
kontrakter møtes med tydeligere sanksjoner, sier 
Aydar . . 

Nylig ble det kjent at Økokrim har tiltalt tre 
forhenværende regiondirektører i Stendi AS 
(tidligere Aleris) for grov korrupsjon, og mener 
de tre har fått økonomiske fordeler fra en 
underleverandør. Eieren for underleverandøren 
Skagerak Group er også tiltalt. 

«Saken er alvorlig fordi det er grov korrupsjon, 
det er høye beløp og det har skjedd i et selskap 
som utfører tjenester på vegne av det offentlige», 
sa konstituert statsadvokat Anne Glede Allum til 
NRK da tiltalen ble tatt ut. 

Slipper for lett 
Stendi driver kommersielt på områder som 
barnevern, brukerstyrt personlig assistent og 
hjemmetjenester. Seher Aydar fra Rødt peker på at 
det er mer å ta tak i hos selskapet enn den aktuelle 
korrupsjonssaken: 

- Stendi, tidligere Aleris, har i en årrekke 
profitert på at ansatte ikke ble regnet som ansatte, 
men derimot innleid som oppdragstakere og 
konsulenter. Skatteetaten må kreve tilbake 
arbeidsgiveravgift fra selskapet for årene etter 
2010-11 også, det er det minste vi kan forvente av 
virksomheter som med overlegg har svindlet det 
offentlige. Det er potensielt flere hundre millioner 
det er snakk om, sier Aydar. 

Rødt-kandidaten mener velferdsprofitører 
slipper billigere unna enn andre selskaper. 

- Ofte får ikke brudd på lover, regler eller 
kontrakter andre konsekvenser enn at de må 

2. kandidat i Oslo: Seher Aydar. Foto: Ihne Pedersen. 

tilbakebetale pengene de urettmessig har 
tatt fra velferdstjenestene. Stendi må ikke 
engang gjøre det. I dette tilfellet belønner man 
velferdsprofitørene som bryter loven. 

- Denne saken må hele venstresida ta lærdom 
av. Stendi og andre velferdsprofitører vil gjøre alt 
i sin makt for å maksimere profitten. Det sier seg 
selv når de har et profittmotiv. Det er derfor vi ikke 
kan tillate kommersielle i velferden. Etter valget 
vil et sterkt Rødt jobbe for profittfri velferd, sier 
Aydar. 

Krever effektive sanksjoner 
Tidligere har Rødt etterlyst forslag fra regjeringa 
til mer treffsikre og effektive sanksjoner mot 
selskaper som bryter lover og kontrakter 
med det offentlige. Aydar mener dagens 
sanksjonsmuligheter er for dårlige og heller ikke 
står i forhold til nivået på andre straffereaksjoner 
på det økonomiske feltet: 

- Vi mener regjeringa bør vurdere å åpne for å gi 
bøter som tilsvarer en viss andel av omsetningen 
til virksomheten. For å ta en parallell: Brudd 
på EUs nye personvernsforordning, kjent som 
GDPR, kan gi bøter på opptil fire prosent av 
selskapets omsetning. Og hvis en enkeltperson 
mottar støtte fra Nav på rundt 100 ooo, uten at 
vedkommende har krav på det, kan personen 
bli straffet med fengsel og bøter. Men når det er 
kommersielle selskap i velferdstjenestene som 
rett og slett svindler det offentlige, har det ofte 
ingen andre konsekvenser enn at de må betale 
tilbake de pengene de urettmessig har tatt fra 
velferdstjenestene - og noen ganger kan de miste 
kontrakten, sier Aydar. 
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Allemannsretten: Rødt vil sikre fellesskapet tilgang til kysten landet rundt. Foto: Woifman/Wikimedia Commons. 

FORSKJELLS-NORGE 
Brage Aronsen brage@roedt.no 

Retten til fri bruk av strandsonen er 
noe av det fineste vi har her i landet, 
mener Rødt-nestleder og 1. kandidat i 
Akershus, Marie Sneve Martinussen. 
Hun vil bruke 300 millioner på å kjøpe 
tilbake strandområder som har blitt 
privatisert. 

Hundremetersbeltet langs norskekysten, som etter 
strandsoneloven skal være tilgjengelig for opphold 
og ferdsel, blir i økende grad privatisert og utbygd. 
Siden 2000 har antallet bygninger i strandsonen 
økt fra 433 940 til 521 500. Det er en økning på 20 

prosent. I 2018 ble 9 av 10 dispensasjonssøknader 
om bygging i strandsonen innvilget, ifølge 
Statistisk Sentralbyrå. 

Regjeringa har i sitt statsbudsjettet satt 
av 30 millioner kroner til oppkjøp av viktige 
friluftslivsområder til allmennhetens bruk. Rødt 
ønsker å øke denne satsingen til 300 millioner, i 
tråd med det Oslofjordens Friluftsråds anbefaler. 

- Dette er et tiltak som vil ha positive effekter 
for folkehelsa, det vil styrke naturmangfoldet 
og det vil gi folk lik tilgang til noe av det fineste 
vi har her i landet, nemlig kystlandskapet, sier 
Marie Sneve Martinussen, nestleder i Rødt og 
førstekandidat for Rødt i Akershus. 

Verst langs Oslofjorden 
Situasjonen er mest synlig i og rundt byene. 
Dagsavisen kunne tidligere i sommer fortelle at 
rundt 70 prosent av strandsonen I indre Oslofjord 
er bebygd og privatisert. Langs Oslofjorden blir 
også om lag 85 prosent dispensasjonssøknadene 
fra byggeforbudet innvilget, ifølge Dagsavisen. 

- Det gis altfor mange dispensasjoner fra 
byggeforbudet i strandsonen i dag. Men det er 
ikke nok å bare sette på bremsen når det gjelder 
utbygging. Vi er nødt til å snu dagens utvikling 
ved å ta tilbake områder som har havnet på private 
hender. Det koster åpenbart penger, og Rødt er 
spesielt opptatt av at det er kommunene som må 
få disponere disse pengene fordi det er de som 
kjenner behovene lokalt. 

- Det er også viktig at kommunene får hjelp i 
møte med de rike og mektiges advokater. En slik 
ordning for juridisk bistand eksisterte fram til 
regjeringa avviklet den i 2014. Mange av disse 
byggesakene havner i rettsvesenet fordi de rike 
tar seg til rette og håper på tilgivelse snarere enn 
tillatelse. 

Slik vil R'i'dt sikre allemannsretten 

• Alle inngrep i strandsonen som ikke er til klar 
fordel for allmennheten eller naturmangfoldet 
må stoppes. Antall dispensasjoner fra bygge
forbudet må drastisk ned. 

• Ulovlig privatisering av strandsonen i form av 
skilt, gjerder og møblering må anmeldes og 
straffes hardere. 

• Det bør etablere et statlig fond som gjør det 
mulig for kommunene å kjøpe opp langt flere 
strandeiendommer når disse legges ut for salg, 
og gjøre de tilgjengelig for alle. 

• De som bevisst har bygd ulovlig må fratas retten 
til å søke om godkjennelse I etterkant. Det skal 
ikke lønne seg å satse på <dilgivelse framfor 
tillatelse». 

1. kandidat i Akershus: Rødt-nestleder Marie Sneve 
Martinussen. Foto: Ihne Pedersen. 

Et bolverk mot økte forskjeller 
- Å sikre alle adgang til fellesområder kan bety 
mye for de av oss med dårligst råd. Vi veit at mange 
barnefamilier sliter med å få råd til å dra på ferie. 
Dette er ikke knyttet til pandemien, men har lenge 
vært et økende problem. Mange familier har ikke 
råd til et restaurantbesøk, en helg på hotell og i 
hvert fall ikke en flybillett til utlandet. Da gjør 
det å kunne benytte seg av norsk natur en stor 
forskjell. 

- Retten til fri ferdsel i utmark og langs kysten 
har lange tradisjoner i Norge, og har historisk 
vært et viktig bolverk mot økte forskjeller. Det 
at retten til å bruke naturen gjelder uavhengig 
av eiendomsretten er en av de viktigste norske 
verdiene å ta vare på i framtida, sier Sneve 
Martinussen. 

- Katastrofalt 
med vindkraft 
på Øyfjellet 
MILJØPOLITIKK 

Åsne Hagen asne.hagen@gmail.com 

- Stortingsflertallet har svikta Øyfjellet, 
naturen og det samiske folk, sier 
Geir Jørgensen, 1. kandidat for Rødt i 
Nordland. 

Han sikter til Øyfjellet vindkraftanlegg ved 
Mosjøen i Vefsn kommune, der arbeidet med 
å sette opp 72 vindturbiner er i gang tross 
protester. Både reinbeitedistriktet og Norges 
Miljøvernforbund har tidligere påklagd 
konsesjonen. Statsforvalteren (tidligere 
Fylkesmannen) i Nordland hadde også innsigelser 
ut fra hensynet til reindrift i området. 

- Øyfjellet er flyttevei for 2 ooo rein fra 
sørsamiske Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt. 
Lokalbefolkninga bruker fjellet til jakt og 
friluftsliv, og det er også i bruk i naturbasert 
reiselivsnæring, påpeker Jørgensen. 

Han mener utbygginga føyer seg inn i et større 
bilde der vindkraft går på bekostning av reindrift. 
Vindkraftutbyggeren Eolus fikk konsesjon for 
utbygging på Øyfjellet tilbake i 2016, og søkte i 
2020 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
om forlenget frist for å sette anlegget i drift. I 
februar 2021 fikk utbygger ja til dette. Jørgensen 
og Rødt mener NVEs vedtak om å forlenge fristen 
bryter med Stortingets tidligere vedtak: 

- 14. juni 2020 fastslo et enstemmig Storting at 
ingen av vindkraftanleggene som hadde søkt om 
utsettelse skulle få det. Likevel ga NVE utsettelse 
til Eolus i år. Rødt tok saka tilbake til Stortinget 
for å passe på at regjeringa gjør det Stortinget har 
forplikta dem til, sier Jørgensen. 

Rødt foreslo våren 2021 at Stortinget skulle 
be regjeringa omgjøre vedtaket og slik stanse 
utbygging, men forslaget falt. 

- Utbyggerkapitalen skyr ikke noen midler for å 
vinne frem. Her satte de i gang med prosjektering, 
graving og sprengning uten at tillatelsene var i 
orden. Denne saka viser tydelig behovet for en 
miljødomstol. Utbygginga er presset igjennom, på 
tross av at Stortinget i 2020 ga regjeringa tydelig 
beskjed om å ikke gi utsatt frist for oppstart. Og 
i tillegg er Norges internasjonale forpliktelser 
overfor samene som urfolk brutt, sier Jørgensen. 

«På tide å trykke på pauseknappen,» 
oppsummerte Rødt-leder Bjørnar Moxnes etter 
å ha besøkt Øyfjellet i 2020 og fått innføring i 
planene for kraftverket. Rødt har advart om at vi 
ikke redder klimaet ved å ødelegge norsk natur, 
og Rødts kraftplan viser at Norge kan produsere 
nok kraft uten ødeleggende vindkraft. Jørgensen 
påpeker at vi heller ikke trenger vindkrafta fra 
Øyfjellet. 

- Nei, Nordland og Helgeland har et betydelig 
kraftoverskudd og er netto eksportør av fornybår 
vannkraft, fastslår han. 
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Går mot rekordvalg: Tallene tyder på at Rødt kommer til å gjøre et rekordvalg til høsten, men alle stemmer teller i kampen mot sperregrensa. fllustrasjon: Ole Mjelstad . 
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Usikker på hva du får igjen for stemmen din? I dette valget teller hver 
.. eneste stemme i kampen for å få Rødt over sperregrensa og forandre 

norsk politikk for alltid. 

r .. . 
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Langvarig 
godtrend 

I 30 av de siste 32 månedene har Rødt ligget 
over sperregrensa på snittet av målingene. 

Gode 
prognoser 

Ifølge Norsk Regnesentrals valgprognoser 
er det nå mer sannsynlig at Rødt havner 
over enn under sperregrensa. For de andre 
«sperregrensepartiene» KrF, Venstre og MDG 
er bildet motsatt. 

Velg esom 
blir værende 

Norstats store meningsmåling utført for 
Aftenposten og NRK i mai viser at ingen andre 
partier har like lojale velgere som Rødt. 

Solide måneds
snitt 

På ti av de siste 32 månedssnittene har Rødt 
hatt fem prosent oppslutning eller mer. Dette 
gjelder også de to siste månedene, da snittet 
har vært henholdsvis 5,2 prosent i juni og 5,6 
prosent i juli. 

Rekor høye 
målinger 

I juli i år er snittet på 5,6 prosent oppslutning. 
Det er det høyeste Rødt har fått på snittet av 
målingene for en måned. 

Hva skjer hvis 
Rødtbryter 

sperregrensa? 
Da Rødt kom inn på Stortinget i 2017, var det 
med et direktemandat i Oslo. Dersom Rødt 
kommer over grensa på fire prosent vil vi være 
med i kampen om utjevningsmandatene, og 
sannsynligvis få inn seks til ni ekstra stortings
representanter. 
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Truer arbeidslivet: Rødt vi/forby bemanningsbransjen. Foto: Martin Walther. 

Støtter krav om forbud mot innleie 
- Fagforeningene i byggebransjen 
i hovedstadsområdet vil ha slutt på 
innleie fra bemanningsbransjen. Rødt 
støtter kravet og vil ha på plass et 
forbud mot bemanningsbransjen, sier 
Markus Hansen, faglig leder i Rødt. 

- Bemanningsbransjens eksplosive vekst 
har forrykket maktbalansen i store deler 
av arbeidslivet. Stillingsvern, økonomisk 
forutsigbarhet og kontroll med arbeidstida er 
svekket. Konsekvensene har blant annet blitt 
færre faste ansatte i produksjonsbedriftene, 
lavlønnskonkurranse, uthuling av 
arbeidstidsbestemmelsene og bortfall av 
normalarbeidsdagen, ødelagte fagmiljøer og 
synkende produktivitet. 

I 2017 og 2018 gikk fagforeningene i 
byggebransjen til politiske streik og krevde forbud 
mot bemanningsbransjen, som et strakstiltak i 
Oslofjordområdet. I 2018 vedtok Stortinget de nye 
reglene for inn- og utleie. Sommeren 2020 fikk 
Arbeidstilsynet myndighet til å kontrollere de nye 
reglene for innleie og gi sanksjoner ved brudd. En 
gjennomgang fra Bygningsarbeidernes fagforening 
viser imidlertid at lovendringene ikke har hatt 
effekt. 

Faglig leder i Rødt: Markus Hansen. Foto: Ihne Pedersen. 

- Vi må slutte å ta i denne bransjen med 
silkehansker. Brudd på arbeidsmiljøloven må 
straffes med sanksjoner og bøter som svir. 
Vi trenger politikere som vil jobbe for at det 
organiserte arbeidslivet med faste ansettelser 
fortsatt skal være gjeldende i Norge. 

- Når fagforeningene i byggebransjen i august 
igjen går til politisk streik for å kreve forbud mot 
innleie fra bemanningsbyråer på byggeplassene i 
Oslo, Viken og Vestfold, har de Rødts fulle støtte. 
Arbeidsformidling må være en offentlig oppgave, 
sier Hansen. 

Brage Aronsen 
brage@roedt.no 

- Kuttene i formuesskatten kunne 
finansiert gratis tannhelse 
- Rødt lover å sloss med nebb og klør 
for å begynne innføringen av gratis 
tannhelse etter valget, sier Sofie 
Marhaug, førstekandidat i Hordaland. 

Marhaug viser til Klassekampens sommerserie 
om hullene i velferdsstaten. Avisa beskriver blant 
annet hvordan det i Bergen henger lapper ved 
byens pantestasjoner: «Hjelp ønskes. Liten familie 
i veldig vanskelig økonomisk situasjon ønsker 
tomgods/tomflasker/bokser.» Bakgrunnen for 
innsamlingen er en som ikke har mulighet til å 
betale tannlegeregningen selv. Som konsekvens 
av et seksuelt overgrep som 13-åring utviklet han 
tvangshandlinger, og pusset tennene titalls ganger 
daglig i flere år. I senere år har.han også hatt 
gjeldsproblemer som begrenser den personlige 
økonomien. Selv om mannen får noe støtte fra 
NAV, er ikke det nok til å få smilet tilbake og leve et 
normalt liv. 

- Slike historier er forferdelige. Men de er viktige 
fordi de gir oss et bilde av hvordan Forskjells-
N orge ser ut i det daglige. Til høsten starter 
arbeidet med å tette hullene i velferdsstaten, sier 
Marhaug. 

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

Hun mener de andre partiene må gå lenger for å 
få bukt med problemene. 

- Rødt er det partiet som har bevilget 
mest penger i vårt alternative budsjett til en 
tannhelsereform. Vi prioriterte tre milliarder 
til denne viktige reformen i vårt forslag til 
statsbudsjett for 2021. Til sammenlikning 
vil SV bare bruke 433 millioner. Norge har 
råd til å inkludere tannhelse i den offentlige 
helsetjenesten. Hadde vi reversert regjeringens 
kutt i formuesskatten, ville vi hatt nok til å gi gratis 
tannhelse til alle. 

Brage Aronsen 
brage@roedt.no 

Langer ut mot 
hotellbaronene 
Rødt-leder Bjørnar Moxnes langer ut mot 
hotelleiere som Petter Stordalen. Han reagerer 
sterkt på at milliardærene har fått store summer i 
koronakompensasjoner fra regjeringa. 

- Da Norge stengte ned sendte Petter Stordalen 
SMS-er med Norges finansminister. Da han 
fikk høre om støtteordningen som var på vei, 
svarte han at dette var «fantastiske nyheter». Da 
ordningen var klar, var beskjeden fra Stordalen: 
«Ganske enkelt terningkast 6». 

il 

På et halvår fikk Stordalens konsern seks ganger 
mer i kompensasjon fra staten enn det konsernet 
betalte i skatt på fem år, ifølge Moxnes. 

- Når krisa rammer får hotellbaronene 
hundrevis av millioner fra fellesskapet. Mens i 
gode tider gir de null og niks i lokale lønnsoppgjør 
til de hotellansatte. 

- De eneste som fortsatt ikke har avslørt bløffen 
er vel regjeringa, som fortsetter å gi dem alt de 

0 
N 

peker på. Erna Solbergs håpløst naive krisepolitikk · · 
fortjener ganske enkelt terningkast en, sier 
Moxnes. 

2. kandidat i Oslo: Seher Aydar. Foto: Brage Aronsen. 

Sier nei til å sende 
norske soldater til Mali 
Rødt sier nei til at norske soldater skal sendes 
til nok en vestlig krig i Afrika, ledet av tidligere 
europeiske kolonimakter. Det sier vara til 
Stortinget og 2. kandidat i Oslo, Seher Aydar. 

- De siste årene har Norge kriget i Irak, Syria, 
Afghanistan og Libya. Alle krigene har vært 
fullstendig mislykket, hundretusener er drept, 
millioner drevet på flukt. Vi mener det norske 
forsvaret skal brukes til å forsvare Norge, ikke føre 
krig for vestlige stormaktsinteresse, sier Seher 
Aydar. 

- Vi skjønner ikke hvorfor Ap nå har gitt 
regjeringa flertall for å dra Norge inn i nok 
en tvilsom stormaktskrig uten en åpen og 
grundig debatt. Regjeringa sier det folkerettslige 
grunnlaget for krigsdeltakelsen er en invitasjon 
fra regimet i Mali som nylig tok makten i et 
militærkupp - det holder ikke. Vårt minstekrav er 
at ikke en eneste norsk soldat sendes til Mali, før 
regjeringa har redegjort for et åpent storting om 
hva dette krigsoppdraget går ut på, og det kravet 
burde Ap støtte. Såpass bør de ha lært av Libya
krigen. 

Brage Aronsen brage@roedt.no 
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Bli medlem i Rødt! 

ANNONSE: 

Ny studiebok: 

ORS Å FOR 
FO ANDRE 

KUN 

75,-

Send sms med «Raudt [navn] [dine-post] [din adresse]» til 209012090 
eller se rødt.no/bli-medlem 

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

HVA SKJE·R? 
5. august 
RØDT HJEMMEFRA 
Hele landet. rødt.no/hjemmefra 

16. august 
RØDT HJEMMEFRA 
Hele landet. rødt.no/hjemmefra 

16. - 20. august 
ARENDALSUKA 
Arendal. arendalsuka.no 

5. september 
RØDT HJEMMEFRA 
Hele landet. rødt.no/hjemmefra 

13. september 
VALG 
Hele landet. valg.no 

19. - 21. november 
GLOBALISERINGS-
KONFERANSEN 
Doga, Oslo. globalisering.no 

25. november 
RØDT HJEMMEFRA 
Hele landet. rødt.no/hjemmefra 

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

ANNONSE: 

Aktuell bok: 

DEN LANGE 
VAKTA 

305,-

Liv Bjornh.aul( Jøhantt'n 

Den lange \'alcti, 
En hr)ttorl~ fra tt hcl'tt."W!1,.m 

på bri1tepu11k1tt 

Helsevesenet som 
rekordraskt omstilte seg til 
å håndtere en pandemi, var 
allerede underbemannet 
og på bristepunktet. Hvilke 
konsekvenser har det for oss og 
for samfunnet? 
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