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Siavash Mobasheri 
Leder i Rødt Oslo 

På tide med en 
reell forandring! 
LEDER 

De siste åtte årene har Norge hatt en reg_jering 
som har tatt høyrevridd politikk til et nytt nivå. 
Reg_jeringa har gitt skattelettelser til de rikeste 
og kuttet i ytelser til de fattigste. De har svekket 
Arbeidsmiljøloven og åpnet for frislipp av 
midlertidige ansettelser. Og de har gitt millioner 
av skattepenger til den rasistiske bloggen 
HRS, og de har ført en brutal og umenneskelig 
flyktning- og asylpolitikk. 

Særlig behandlingen av mindreårige asylsøkere 
som Mustafa Hasan og inndragelse av 
statsborgerskap fra helt vanlige mennesker 
som har slått røtter etter mange år i Norge er 
opprørende. Denne politikken ødelegger liv og 
den skaper utrygghet både blant de av oss som 
har minoritetsbakgrunn og for alle oss som har 
venner, naboer og kollegaer med bakgrunn fra 
andreland. 

Rødt ønsker en reg_jering så langt unna Høyre 
og Frp som mulig. Men det hjelper ikke å bytte 
ut partiene dersom det ikke blir ført en helt 
annen politikk. 

Det trengs et politisk retningsskifte. Rødt vil 
gå i spissen for dette, og vi vil stå sammen 
med alle andre som jobber for forandring og 
ny retning. Vi vil jobbe tett med fagbevegelse, 
miljøbevegelse og kvinnebevegelse. Vi vil jobbe 
for at det skal bli lettere for folk å nå fram saker, 
ikke bare under valgkampene, men også mellom 
valgene. 

Vi vil ha et samfunn der de på toppen ikke 
får alt de peker på, der vi som får livene 
våre forandret av politiske beslutninger selv 
forandrer politikken. Rødt sin valgkamp 
handler derfor ikke som mange andre partier 
bare om enkeltsaker - men om noe større. 
Prosjektet vårt er å bygge en folkebevegelse, som 
kan utfordre dagens økonomiske system og peke 
i retning av et rettferdig og sosialistisk samfunn 
der de viktige avg_jørelsene tas i fellesskap. 

Sammen kan vi utfordre enhver reg_jering 
med den krafta som trengs, og vinne g_jennom 
med krav som reduserer forskjellene, styrker 
fellesskapet og kutter utslipp på en rettferdig 
måte. 

Bli g_jerne med oss. Vi sitter ikke stille. Det er 
nok saker å slåss for. 

Godtvalg! 
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Motstanden mot sykehusplanene er ikke bare stor, den er også godt organisert. Her representert ved lege Mads Gilbert, Anja Cecilie 

OSLO-SJUKEHUSENE 
Maren Rismyhr - maren.risrnyhr@oslobystyre.no 

Regjeringas planer for Oslo
sjukehusene er ødeleggende, derfor 
møter de også stor motstand. Nå, 
foran stortingsvalget er motstanden 
større enn noen gang. Valget kan bli 
avgjørende for Oslo-sjukehusenes 
framtid. 

Fagfolk, fagforeninger, pasientorganisasjoner, 
aksjonsgrupper og folk på gata står sammen og 
krever at reg_jeringas plan må skrotes. De sier nei 
til gigantsykehuset på Gaustad. Ullevål sykehus må 
reddes, og Aker skal bygges ut som lokalsjukehus 
for hele Groruddalen! Vi i Rødt er med som 
aktivister på grunnplanet, som folkevalgte i Oslo 
bystyre og på Stortinget. Vi er med og tar kampen 
for Oslo-sjukehusene. 

Behov for nye sjukehus med nok kapasitet 
Oslo-folk trenger nye sjukehus og flere 
sjukehussenger. Verken ansatte eller pasienter skal 
lenger måtte ta til takke med tungvinte og trange 
bygg hvor malinga flasser. Kapasiteten er opplagt 
for liten når befolkningen i tre av Oslos bydeler 
er henvist til sjukehus utafor byen. Samtidig øker 

byens befolkning, og vi vet at andelen eldre vil øke 
kraftig i årene som kommer. Med alderen øker 
behovet for sjukehustjenester. Det er åpenbart at 
byen trenger økt sjukehuskapasitet. 

Sjukehusene våre blir lagt ned 
De siste tjue åra har helsebyråkratiet jobbet 
for å legge ned og slå sammen sjukehus. 
Helseforetaksloven har de siste tjue åra g_jort 
at fokuset har vært økonomisk lønnsomhet og 
markedsstyring istedenfor gode og nødvendige 
helsetilbud. 

' ' 
Oslo:folk trenger 
nye sjukehus og flere 
sjukehussenger 

På toppen sitter overbetalte direktører og 
styrerepresentanter fra næringslivet som g_jerne 
skyver regninga over på kommuner, bydeler og 
pårørende. De har ikke sett på Oslo-folks behov 
når de har vedtatt planer - de har sett på bunnlinja 
og vurdert hvordan de kan spare mest mulig. 
Helsebyråkratenes plan fra 2016 er nå reg_jeringas 
plan, med godkjenning fra helseminister Bent 
Høie. 
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l>unadsgeriljaen og leder av Rødt Bjørnar Moxnes. Foto: August Tekrø. 

To gigantsjukehus til 50 milliarder 
I korte trekk er planen å legge ned lTilevål sykehus 
og selge tomta for å finansiere nybygg. lTilevål 
skal splittes i to, og innholdet fordeles på Aker 
og Gaustad. Her skal det reises gigantiske nye 
sjukehus bygg. 

Psykisk helse og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) skal samles og legges til Aker. 
Psykiatrien på «gamle» Gaustad skal bort. Prisen 
for å bygge på Aker og Gaustad er anslått til 50 
milliarder kroner. 

Motstanden viser at det er bedre løsninger 
Motstanden mot sykehusplanene er ikke bare stor, 
den er også godt organisert. 

Redd Ullevål Sykehus har vokst til å bli en sterk 
kamporganisasjon, ei ledende kraft i kampen for 
Oslo-sjukehusene. De har påvist hvor farlig det 
kan være å splitte opp fagmiljøene og ødelegge 
det samla akuttilbudet på lTilevål. De har fått 
tydelig fram at den trange tomta på Gaustad ikke 
egner seg for utbygging og at det er fullt mulig 
å videreføre og bygge ut lTilevål. De har fått 
utarbeidet alternativet «Parksykehuset», som er 
beregnet å koste 20 mrd. mindre enn regjeringas 
Gaustad-prosjekt. 

Aker sykehus venner har lenge kjempet for 

å gjenreise Aker som lokalsjukehus for hele 
Groruddalen. De har vist at planenes snakk om 
«Aker som lokalsykehus for Groruddalen» er 
en bløff. Regjeringa vil bygge et gigantsjukehus. 
Likevel blir det bare plass til halve Groruddalen, 
for blir fortrengt av bydeler som i dag har hører til 
lTilevål. For å få Aker som lokalsjukehus for hele 
Groruddalen, må Gaustad-utbygginga stanses og 
lTilevål bevares. 

' ' 

Motstanden er ikke bare 
i befolkninga, men også 
ifagmfljøene. 

Motstanden er ikke bare i befolkninga, men også 
i fagmiljøene. Innen psykiatrien har de påvist 
at døgnkapasiteten vil senkes med 25 % med 
regjeringas planer, men i dag er det et stort behov 
for økt kapasitet. Fagmiljøene kritiserer også 
planen om å samle all psykisk helse og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling på Aker. 

Plantegningene viser blokker med indre 
luftegårder i støyutsatt område langs Ringveien 
ved Sinsenkrysset. Støy er skadelig for sårbare 
pasienter. Kontrasten er stor til den delen av 
psykiatrien som i dag drives på Gaustad sykehus, 
omgitt av en stor gammel park. Kampen for å 
beholde psykiatrien her har økende støtte. 

3 

BJØRNAR MOXNES OM ULLEVÅL SYKEHUS 

-Å kløyve lTilevål sjukehus i to for å selge Nord

Europas største sjukehustomt er helsepolitisk 

vanvidd. På lTilevål er det god plass til å bygge ut. 

Nord på tomta kan vi bygge nye sjukehusbygg uten 

å forstyrre den eksisterende nåværende driften av 
sjukehuset. 

Hvis vi selger lTilevål til private spekulanter, og 

bygger på Rikshospitalet, blir det byggeplass der i 

ti år, med full drift vegg i vegg. Det er uforsvarlig. 

- Regjeringas planer innebærer at ikke hele Oslos 
befolkning får sjukehustilbud i byen sin. 
Befolkninga på Grorud og Stovner må bli i 
Akershus, på et sjukehus som har vært pressa pA 

kapasitet siden dag en og som ikke har plass til 

dem. Og en ting som er sikkert, er at Grorud og 

Stovner må vente i minst ti år til før de kanskje 

kan få komme tilbake til lokalsykehuset sitt på 

Aker. Også det er bare kanskje, fordi denne andre 

etappen av utbygginga verken er konkretisert eller 

finansiert. Vi trenger Aker som lokalsykehus for 
Groruddalen. 

Valget kan avgjøre 
Utfallet av valget er spennende, også for 
sjukehussaken. Hva mener egentlig de forskjellige 
partiene? Og vil de stå for det de lover også etter 
valget? 

Høyre har hele tida stått fast bak helsebyråkratiets 
planer både i Oslo og på Stortinget. Arbeiderpartiet 
er splittet, men kanskje litt på gli. Ap sentralt 
støtter regjeringas planer, mens Oslo-partiet har 
representantskapsvedtak som går en annen vei. Ap 
taler med to tunger når de sier de vil bevare lTilevål 
foreløpig, men starte bygginga på Gaustad. Om en 
starter på Gaustad, er løpet kjørt. 

KrF og V har stemt med regjeringa i Stortinget, 
men sier de vil utrede lTilevål sykehus som 
alternativ til Gaustad, og går til valg på det. 

SP, SV, MDG har, som Rødt, gått mot planen, 
både i Oslo og på Stortinget. Så får vi se 
hvem som tar sjukehuskampen på alvor når 
regjeringsforhandlingene og kampen om makta 
starter etter valget. 

I Rødt er vi kjent for å stå for det vi sier også etter 
valget. Om du vil stanse regjeringas planer, bygge 
lokalsjukehus for Groruddalen på Aker og bevare 
og bygge ut lTilevål sykehus, kan du trygt stemme 
Rødt. . 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



4 Nr. 1 2021 Rødl*Nyll OSLO 

Lørdag 21. august ble SIAN nektet å holde markering på Furuset men møtte likevel opp på Kontraskjæret i Oslo. Det gjorde også veldig mange antirasister for å vise avsky til organisasjonens hat. 
Foto: Hildur Agustsd6ttir. 

ANTIRASISME 
Sofia Rana - sofia.rana@oslobystyre.no 

10 år etter det verste terrorangrepet på 
norsk jord er det mange som etterlyser 
et oppgjør med de politiske ideene 
som inspirerte terroristen. Dette er 
veldig bra og på høy tid. Vi må tørre 
å peke på hvor ideene kom fra og 
hvordan de fikk vokse fram. Når vi skal 
ta tak i disse ideene må vi klare å være 
tydelige, på at det er en systematikk 
bak. 

Noen klare linjer 
Et viktig poeng er koblingen mellom 
konspirasjonsbloggen Human Rights 
Service (HRS), Frp og spredningen av 
konspirasjonsteoriene bak. Frp har vært det 
partiet som har sikret HRS offentlig støtte - rundt 
30 millioner av våre skattepenger til nå. La oss se 
på hva som er HRS sitt bidrag. 

' ' 
Frp har vært det partiet 
som har sikret HRS 
offentlig støtte - rundt 
30 millioner av våre 

skattepenger til nå. 

HRS introduserte Peder Jensen, bedre kjent som 
bloggeren Fjordman, for konspirasjonsteorier om 
muslimer. Fjordman startet igjen en egen blogg 
som inspirerte Breivik som igjen inspirerte andre 
terrorister. Dette er rett og slett statlig finansiering 
av spredning av farlige konspirasjoner som igjen 

har ført til grusomme handlinger. Det er selvsagt 
flere faktorer, men disse koblingene blir ikke 
mindre sanne av den grunn. 

Frp og demokratiet 
FrP opererer på demokratisk grunn, men bruker 
gjerne virkemidler som ikke hører hjemme her. 
Frp har brukt skitne metoder mot muslimer i flere 
tiår, helt fra Carl I. Hagens falske Mustafa-brev i 
1987. 

' ' 

Carl I. Hagen sa også i 
sin tid at «Et samfunn 
uten etniske minoriteter 
er et samfunn i 

harmoni», «Integreringen er 
problematisk, og jeg frykter et 
muslimskjlertall i Norge om det 
fortsetter, med sharialover og det 
som verre er». 

Under kommune- og fylkestingsvalget i 1987 leste 
Carl I. Hagen høyt fra et brev som angivelig skulle 
være skrevet av en anonym muslimsk innvandrer 
for å vise hvor ondsinnede og farlige muslimske 
innvandrere er. Brevet var falskt, men effekten av 
det var ekte. 

Carl I. Hagen sa også i sin tid at «Et samfunn uten 
etniske minoriteter er et samfunn i harmoni», 
«Integreringen er problematisk, og jeg frykter et 
muslimsk flertall i Norge om det fortsetter, med 
sharialover og det som verre er». 

Tidligere nestleder i partiet Per Sandberg uttalte 
at «forskjellige raser, religioner og kulturer 
ikke må blandes hvis vi skal ha et harmonisk 

samfunn i Norge». Christian 'fybring-Gjedde har 
kommet med uttalelser som «flerkultur ( ... ) vil 
rive landet vårt i filler» og beskyldningen om at 
Arbeiderpartiet «dolker vår egen kultur i ryggen». 
Per-Willy Amundsen så i sin tid et behov for 
et nytt korstog, og Siv Jensens bruk av ordet 
"snikislamisering" har bidratt til å normalisere et 
svært giftig tankegods rettet mot norske muslimer. 

Fra sniking til konspirasjoner 
Ordet "snikislamisering" kan ikke sies uten å 
trekke linjer til Eurabia-teorien. Kjernen i denne 
teorien, er at den politiske eliten i Europa opptrer 
som forrædere. For å få kjøpt olje fra de arabiske 
landene, lar eliten disse landene oversvømme 
Europa med muslimske innvandrere, slik at 
Europa blir islamisert. Frp har ikke fremmet 
dette absurde synet, men de bruker et begrep som 
passer som hånd i hanske for dem som graver seg 
ned i konspirasjonsteorier. 

Selv om Jensen selv har tatt avstand fra en slik 
tolkning av hennes bruk av begrepet, må hun være 
klar over effekten det har. Uansett hva hun legger 
i ordet, bidrar det til å legitimere et konspiratorisk 
syn. Jensen er med på å tegne opp et bilde av 
muslimer som en snikende trussel mot Norge og 
nordmenn. 

Tekst, trakassering, terror 
Mange antirasister mottar nå daglig hatefulle 
ytringer, særlig på sosiale medier der de er mest 
synlige. Ytringer som er rasistiske eller ekstreme 
har nesten blitt normen i sosiale medier, ikke bare 
hos enkeltpersoner, men også fra politisk hold og 
ikke minst fra alternative nettaviser. Mange som 
prøver å si fra om dette blir beskyldt for å kvele 
debatten og være motstandere av ytringsfrihet. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Rødl*NytlOSLO Nr.1 2021 

Sofia Rana er fjerde-kandidat til stortingsvalget for Rødt i Oslo. Hun er leder for Rødt Oslo Solidaritet og en aktiv stemme i 
den antirasistiske begevelsen i Oslo. Foto: Hildur Agustsd6ttir. 

Vi har de siste årene opplevd at nynazister har 
marsjert i norske byer, og det har blitt forsvart 
som ytringsfrihet. Det samme sies om SIAN 
(Stopp Islamiseringen av Norge), som møter opp 
med kraftig lydanlegg i boligområder for å spre 
hatet sitt. En språkbruk som rettferdiggjør hat 
og vold mot grupper av mennesker skal møtes 
med motstand, ikke omfavnes som «en del av 
demokratiet». 

' ' 
En språkbruk som 
rettferdiggjør hat 
og vold mot grupper 
av mennesker skal 
møtes med motstand, 

ikke omfavnes som «en del av 
demokratiet». 

Vi må ikke glemme hvilke krefter som var i sving 
den skjebnesvangre julidagen i 2011, og vi må 
ta tak i disse før de slår rot og utvikler seg til 
noe større. Nazister og høyreekstremister får 
vokse fram i skyggen av Frps språkbruk og i ly av 
ytringsfriheten. Vi må ikke la dette skje, vi må 
sette søkelyset på hatet og rasismen. Debattene 
som har gått etter tiårsmarkeringa er en god start. 

Noen tåler rasismen bedre 
Det er enkelt for den som ikke rammes av hatet å 
si at «det er bare ord», men dette er en farlig vei. 
Med de kunnskapene vi nå har om radikalisering 
av høyreekstreme, er det uansvarlig og livsfarlig å 
skille ideologers ord fra terroristers handling. Men 
mange gjør det. De nekter å se sammenhengen 
mellom konspirasjonsteoriene og rasistiske drap. 

Det passer godt både for Frp og selverklærte 
nazister å avvise at det ligger hat i ordene. Det 
passer dem å bagatellisere at rasisme i ord også 
er en handling. Dette passer også for den mer 
moderate høyresiden, de som trenger Frps støtte 
for å holde på regjeringsmakta. 

Høyre har de siste åtte årene gitt Frp og Frp
politikeres klare rasistiske holdninger en plass i 
den politiske hverdagen som har gitt nytt arenaer 
for å spre hat. Dette må vi regne med at Høyre gjør 
for å sikre sin egen posisjon og makt. En makt de 
bruker til å øke forskjellene i samfunnet og dermed 
øke konfliktnivået. Høyres politikk skaper økte 
sosiale problemer, Frp får lov til å forklare alt med 
«dårlig integrering». Ingen snakker om fattigdom, 
undertrykking eller klassekamp. 

Kampen fortsetter 
Vi har lært av historien at vi ikke kan stole på 
andre krefter enn våre egne, og at vi må bygge så 
brede bevegelser som mulig for å hindre nazister i 
å innta gater og torg. Men kritikken må ikke bare 
rettes mot de direkte ansvarlige for spredning av 
rasistiske konspirasjonsteorier og vold. Den må 
også dreies mot de som har angrepet arbeidet mot 
rasisme og fascisme, og samtidig tilrettelagt for at 
ytre høyre har blitt normalisert og båret fram til 
regjeringskontorer. 

Vi skal aldri glemme, aldri tilgi: Den beste måten 
vi hedrer ofrene for fascistisk og rasistisk terror 
er å kjempe mot de strukturene som akkurat nå 
fostrer den neste terroristen. Ti år etter 22. juli 
er det tydeligere enn noen gang at kampen mot 
rasisme også må være en kamp mot fattigdom og 
økonomisk undertrykking, og klassekampen må 
også være antirasistisk for å være effektiv. 

5 PA FURUSET 
Abdelhak Abdellaoui - tekst 
Hildur Ågustsd6ttir - foto 

5 
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Hva synes du om at Sian hadde tenkt å 
komme hit og holde demonstrasjon i dag? . . 

Mustafa Aydintepe (32): Jeg synes at det SIAN gjør ikke er 
greit. Det er hets de driver med. Jeg er ikke muslim og liker 
ikke islam selv som religion, men de aller fleste muslimer er 
ordentlige folk. 

Hablba Solalmanl (21): Det er ikkefint at SIAN kommer 
hit. Det er ikke sli lurt li komme hit for her bor det mange 
utlendinger og det blir mye brlik. Ingen liker li bli provosert 
om sin religion. Å brenne Koranen og slikt er ikke noe fint. 

• 
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Seher Aydar er andre-kandidat til stortingsvalget for Rødt I Oslo. Foto: Ylva Holm Torsteinson 

FORSKJELLS-OSLO 
Julie Jørgensen - julie@roedt.no 

Seher Aydar er Rødt Oslo sin andre
kandidat i stortingsvalget. Hun er 31 
år og bor på Holmlia i bydel Søndre 
Nordstrand. I følge statistikken betyr 
det at hun vil leve et kortere liv, bo 
trangere og tjene mindre enn de som 
bor på den andre siden av byen. 

Seher er klar og direkte når hun skal 
forklare om Rødts hovedsak. 
- Forskjellene i Oslo er så brutalt og tydelig til 
stede, rett foran øyene på oss hver eneste dag. Ta 
noe så enkelt som å bo for eksempel. Nå er det 

• - så ille at en sykepleier har kun råd til 1,3 prosent 
av boligene i Oslo, resten er for dyre. De som får 
samfunnet til å gå rundt har ikke råd til å bo i 
byen sin lenger, fordi boligmarkedet er helt ute av 
kontroll. Men det er heldigvis mulig å gjøre noe 
med det. 

e Boligpolitikk for folk 
Andrekandidatenfra Holmlia er lei 

(") 
0 

av at det ikke er politisk styring av 
boligpolitikken. Hun og Rødt vil ha andre 
løsninger. 
- Redusere husleia og etablere en egen boligsektor 
utenfor markedet, er to grep som vil være med og 
snu utviklingen. Selvsagt må vi kunne bo i byen 
vi jobber i. En ny regjerning har muligheten til å 
sørge for dette. 

- . Seher har mer å si om hva som bør skje 
etter valget. 
- Det er ikke noe poeng med en ny regjering 
hvis ikke det samtidig betyr tydelige politiske 
endringer. Det er meningsløst å bytte ut politikerne 

om vi ikke samtidig bytter politikken. Vi trenger 
rett og slett et vendepunkt i kampen mot forskjells
Norge. 

Kampen motforskjells-Norge er en av 
de sakene Seher lett snakker seg varm 
på. Hun er opptatt av klasseforsljellene 
som er godt synlige i Oslo og som har stor 
betydningfor livene våre. 
- Jeg er veldig glad i nabolaget mitt. Men jeg vet 
også at i bydelen der jeg bor, i Søndre Nordstrand, 
lever folk kortere, bor trangere, tjener dårligere 
og er oftere arbeidsledige enn på andre siden 
av byen. Hvorfor aksepterer vi egentlig det? 
Inntektsutviklingen i Oslos viser at forskjellene 
fortsetter å øke. Et eksempel på det, er at 
gjennomsnittsinntekten på Bygdøy har økt med 
over en halv million kroner på ti år. Mens det på 

Vestli bare økte med 55 ooo i samme periode. 
Dette er bare et eksempel på at gapet mellom fattig 
og rik blir større for hvert år. 

' ' 
Hvis vi i Rødt virkelig tar 

opp kampen motforskjell

Norge så vil vi også skape 

et Oslo for alle 
- Jeg tror faktisk at hvis vi i Rødt virkelig tar opp 
kampen mot forskjell-Norge så vil vi også skape 
et Oslo for alle, smiler Seher og ser ut som hun 
allerede har planen klar for et annerledes Oslo uten 
klasseforskjeller. 

Men hva er det som driver Seher Aydar til 
å bruke tida si på politikk? 

Sånn finansierer vi mer velferd: 
ÅRSINNTEKT 

0-600 000 
.......................... ..... ·································--······· 

600-750 000 
750 -1 million 

RØDTS ØKING AV 
SKATTEN PÅ INNTEKT 

Ingen økning 
. ........................................ . 

+ 2300 
....................... 

+ 11000 
.................. ···· ·· •·•··•····· 

1 - 2 millioner + 40 000 
................................................................................... 

Over 2 millioner + 279 000 
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- Da jeg ble spurt om å stå på stortingslista stilte 
jeg meg selv to spørsmål, kan dette utgjøre en 
forskjell? Og betyr dette egentlig noe? Jeg kom 
fram til at selvfølgelig betyr dette noe og at ja, det 
kan faktisk utgjøre en forskjell. 

Jeg har ikke høyere utdanning, ble ikke født i 
Norge og er arbeiderklassebarn. Jeg tenkte at 
sånne som meg, vi må også drive med politikk. De 
som sjelden merker store konsekvenser av hva som 
blir bestemt, for de sitter godt i det fra før, de er 
med og bestemmer hele tida. Jeg er lei av det. 

Pandemien har rammet mange 
Nå er det på tide at vi somfår livene 
våreforandra av poltikken blir med og 
forandrer politikken. Stortingets talerstol 
har sikkert godt av flere som meg, ler hun. 
Men så blir hun alvorlig igjen. 
- Byen vår har blitt hardt ramma under 
pandemien, ikke bare av smitte, men mange har 
også blitt arbeidsledige eller permitterte. Og dette 
er noe som kommer til å ha konsekvenser ikke bare 
i år, men også neste år. For har du vært ledig i deler 
av dette året så kan det faktisk hende at du ikke 
mottar feriepenger for den perioden du mottok 
dagpenger i år. Vi må få et rekordvalg for Rødt så 
skal vi gjøre det vi kan for at de rød-grønne må bli 
med på å gi de som har vært ledige i år feriepenger 
neste år. Sånt vil gjøre en stor forskjell for veldig 
mange. 

Seher er også opptatt av dem som er 
utenfor arbeidslivet. 
- Altfor mange i Norge lever i fattigdom på grunn 
av stortingsvedtak som spesifikt rammer de som er 
avhengige av dagpenger, arbeidsavklaringspenger, 
uføretrygd, m.m. 

- Selvsagt skal de som jobber ha gode lønns-
og arbeidsvilkår, det er grunnlaget for et godt 
samfunn. Og de som har mista jobben eller ikke 
kan jobbe, de må også ha gode liv. Dette er en del 
av kampen mot forskjells-Norge som det er viktig 
at vi ikke glemmer. 

' ' 
Aldrifør har vi hattflere 

milliardærer og settflere 

barn vokse oppifamilier 

med dårlig råd. 

Ta fra de rike og gi til de fattige 
- Aldri før har vi hatt flere milliardærer og sett 
flere barn vokse opp i familier med dårlig råd. 
Og dette skjer samtidig! Dagens regjering har 
hatt målrettede skattekutt for de rike, usosiale 
kutt i velferden og svekkelse av det sosiale 
sikkerhetsnettet. Rødt går til valg på et omfattende 
skatteopplegg for å rydde opp etter høyresida og 
utvikle velferdsstaten videre. 

Seher forklarer hvordan Rødt skal 
finansiere bedre velferd. 
- Med Rødts forslag kommer de virkelig store 
skatteøkningene for de 1 prosent rikeste, det vil 
si de med inntekt over 2 millioner og formue over 
10 millioner kroner. Men folk med vanlig inntekt 
får ingen endring eller redusert skatt. Det blir mer 
penger til fellesskapet, og vi kan for eksempel få til 
gratis tannhelse. 

Menfortsatt er ikke valgkampen over, og 
Rødt er ikke på noen måte garantert to 
stortingsrepresentanter fra Oslo, selv om 
målingene har vært svært gode. 
- Gode målinger er selvsagt bra, men det er 
valgresultatet som teller! Nå skal vi stå på fram 
mot valgdagen 13. september og vi skal jobbe 
knallhardt for at Rødt skal gjøre et rekordvalg, for 
å skape et vendepunkt i kampen mot forskjells
Norge. 

Stine Westrum er tredje-kandidat til stortingsvalget for Rødt I Oslo. Foto: Hildur Agustsd6ttir 

ARBEIDSLIV 
Stine Westrum - oslo@roedtno 

Pandemien har forsterka det vi visste 
fra før - det er stor forskjell på fattig 
og rik. Forstørrelsesglasset har blitt 
løfta opp og har blottlagt all verdens 
urettferdighet for oss alle. Alle som 
hadde det vanskelig fra før, har fått det 
litt verre. Alle som satt godt i det, har 
fått det bedre. 

Men heldigvis er det også sånn at krisetider 
mobiliserer motmakt. Vi finner løsninger og krever 
rettferdighet. Et slikt krav er at vi må dele på 
lønnsarbeidet. Arbeidsledigheten dobla seg over 
natta da krisa traff oss. Og et og et halvt år etterpå 
er ledigheten fortsatt for høy. Alt for mange fullt ut 
arbeidsføre mennesker står uten arbeid. Og alt for 
mange jobber helsa av seg i overtid. Dette henger 
ikke på greip, og er fullt løsbart. 

Halvparten jobber deltid 
Nær halvparten av yrkesaktive damer jobber 
deltid, og ser man til helsesektoren er bilde 
bekmørkt. Både i håndverksyrker, helsesektoren, 
oppvekst, handel og andre steder sliter arbeidet 
på kroppene. Resultatet er at man trer ut av 
arbeidslivet lenge før pensjonsalder. 

Arbeidsfolk kommer for sent på arbeid fordi de 
må levere i barnehagen først. Arbeidsfolk går ned 
i lønn for å ikke arbeide på ulike tjenestesteder i 
redsel for å spre smitte. Ingen skal ta støyten for 
slike strukturelle problemer hver for seg. Svaret er 
redusert arbeidstid. 

Sanner og regjei;inga forsøkte å skremme oss fra 
kravet om sekstimers normalarbeidsdag i vinter. 

/ 

Men han glemte et par detaljer i historiefortellinga 
si. Han utelot at kravet om arbeidstidsreduksjon 
vil innebære full lønnskompensasjon, og at 

familie r følgelig ikke sk a l gi'i n e d hundre tusen er 
av kroner i lønn. Dessuten glemte han at folk flest 
er opptatt av å bidra med det vi kan for å redusere 
produktiviteten. Evig vekst er ikke mulig. 

Å stå utafor arbeidslivet er krevende og skyldes 
ikke latskap. Det skyldes mye annet. Som 
kompetansekrav til stilling. Det skyldes deltid. Det 
skyldes belastinga i arbeidet. 

Da damer for alvor trådte inn i arbeidslivet på 
70-tallet, var det fortsatt mannen som skulle 
være forsørgeren. Damene skulle ivareta 
noen reserveoppgaver, i det mer tradisjonelle 
omsorgsarbeidet. Og sånn har det stort sett 
fortsatt siden. Vi har et kjønnsdelt arbeidsliv, der 

' ' 
Vi har et kjønnsdelt 

arbeidsliv, der 40 prosent 

av de yrkesaktive damene 

arbeider deltid. 

40 prosent av de yrkesaktive damene arbeider 
deltid. Det er ikke et ansvar den enkelte dame skal 
bære alene. Det er et samfunnsproblem. At vi har 
så høy andel yrkesaktive damer og menn er en 
forutsetning for velferden. Men vi vet den en under 
press. Å redusere arbeidstida vil gjøre arbeidet 
mer helsefremmende, gi spesielt damer økonomisk 
selvstendighet og styrke rettighetene. Forpliktelsen 
til arbeidet øker og derigjennom også kvaliteten. 
Det haster med sekstimersdag for alle. 

Og da har jeg ikke en gang nevnt alle andre goder 
som ligger i sekstimers arbeidsdag - som tid til 
familie og venner, tid til idrett, frivillighet og 
politikk, som bidrag til miljøet, som helseeffekten. 
Det er også særs viktige grunner til at arbeidsfolk 
skal jobbe mindre. 

Sekstimers normalarbeidsdag med full 
lønnskompensasjon er vår neste velferdsreform! 
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• Selma Flo-Munch er sjette-kandidat til stortingsvalget for Rødt I Oslo. Foto: Hildur Agustsd6ttir 

• MILJØ 
Oslo Rød Ungdom - oslo@sosialisme.no 

I 2016 sa Erna Solberg til Bergens 
+ Tidene at hun ville ha mer regn i 

Bergen, men etter å ha lest FNs nye 
klimarapport om ekstremvær burde 

. . hun og Høyre skjønne at regjeringas 
politikk vil føre til langt mer enn litt 
regn i Bergen by. 

Den nye «Ekstremvær-rapporten» fra FNs 
klimapanel er en advarsel og en «kode rød» for 

. . mennesker og annet liv på jorda. Vi kan vente 

oss mer ødeleggende og mer hyppig ekstremvær, 
sommerens tørke, flom, orkaner og tusenvis 
av tapte menneskeliv er bare starten. Denne 
rapporten er så alvorlig at FNs generalsekretær 
mener den må være dødsstøtet for leting etter mer 
fossilt brensel. 
Likevel melder både Ap, Sp, Frp og Høyre 
at forskernes nødrop ikke vil endre deres 
klimapolitikk! 

Lytter ikke til forskerne 
Derfor aksjonerte vi i Rød Ungdom utenfor Høyres 
hus samme dag i sinne og frustrasjon over at det 
største regjeringspartiet i Norge ikke lytter til 
forskerne. De blå paraplyene vi la igjen kommer 
likevel ikke til å hjelpe mot flom og styrtregn som 

Fra individuell skam til felles kamp! 
·' . 

MILJØ 

Selma Flo-Munch - oslo@sosialisme.no 

Har du dårlig samvittighet på butikken 
· · når du ikke har råd til å velge det 

grønneste produktet? Tenker du at den 
største innsatsen for klima, den gjør du 
ved å «stemme med lommeboka»? Da 
blir de 100 bedriftene som står for 75% 

· • av verdens utslipp fornøyde og du blir 
• et offer for forbrukerløgnen. 

Bli medlem i Rødt! 

Problemet er ikke at vi er villige til å tilpasse oss en 
ny, mer bærekraftig livstil - det er flott og viser at 
endring er mulig. Problemer er at den økonomiske 
eliten reduserer oss til en brikke på markedet sitt, 
en forbruker som velger grønt eller ikke grønt. 
Da kan de sitte fornøyd med formuer tjent på 
klimakrisa, men ansvaret for krisa legger vi på oss 
selv. 

Svaret på forbrukerløgnen er å samle oss mot 
de kreftene som setter jaget etter profitt foran 
mennesker, natur, dyr og klima. Vi må gjøre 
den dårlige samvittigheten om til kamp mot et 
økonomisk system som baserer seg på evig vekst; 

Meld deg inn på vår hjemmeside rødt.no/bli-medlem 

0 

I) fb.me/rodtoslo W' @rodtoslo ( 6j @rodtoslo 

Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt Oslo 

er det politikken deres fører til- de tør ikke røre 
ved olja, selv om det farligste er å lete videre. 

En stolt bidragsyter til ekstremværet er nemlig 
norsk olje og gass som gjennom forbrenning i 
utlandet står for 10 ganger så mange co2-utslipp 
som hele Norge til sammen. Vi krever en storstilt 
plan for utfasing av norsk olje, stopp i letetillatelser 
og vil bruke økonomien vår til å bygge opp grønne 
arbeidsplasser i stedet for å fortsette dagens 
storsponsing av oljenæringa! 

Spørsmålet kan ikke bare være «hva skal vi leve 
av i Norge etter olja?» men også vissheten om at vi 
ikke lenger har et valg - mange vil rett og slett ikke 
overleve med olja. 

kjøpe mer, produsere mer, mer, mer, mer. 
For uansett om du velger grønt, grønnere eller 
grønnest på butikken, er du fortsatt underlagt en 
økonomi som gir oss økonomiske kriser om vi tør 
å si nok! 

Derfor er det viktigste vi gjør for klima og miljø det 
vi gjør sammen, både når vi krever en ny regjering 
og en ny kurs, men også når vi står sammen i 
kampen for å sprenge dagens økonomiske rammer. 

Bare når vi letter på forbrukersløret og ser at det 
ikke er mulig med evig vekst på en begrensa klode 
kan vi ta klimakrisa ved rota! 

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 Bidra i valgkampen! Gi av din tid eller støtt valgkampen med en pengegave på fellesskapfungerer.no 
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