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Silje Josten Kjosbakken 
(36) er Rødt sin førstekandidat i Akershus. Silje  er nestleder i Rødt  og  kjent som blogger under navnet 
«Bryggersjauerfrue». Hun er utdannet innen shipping og logistikk og har jobbet innenfor dette området.  
Familien er rammet av outsourcing og sosial dumping på havna. Hun har engasjert seg sterkt i kampen 
mot EØS-avtalen og konsekvensene avtalen har for arbeidslivet i Norge.  Silje bor sammen med samboer 
og to barn på Rånåsfoss i Sørum kommune. 
Du kan følge henne på https://www.facebook.com/silje.kjosbakken 

EØS er et system for 
sosial dumping

Til tross av at Akershus er et lite fylke tett 
rundt hovedstaden er vi blant de som kjører 
mest bil. For Rødt i Akershus er det viktig at 
de store satsningene på samferdsel i fylket ikke 
skal legge opp til en økning i privatbilisme, 
men heller sørge for at flere bruker 
kollektivtransporten. En utbygging av E18 slik 
det er blitt fremlagt vil forsterke Akershus som 
et bilbasert fylke. Det er skadelig for miljøet og 
slår skjevt ut sosialt ettersom  det er bilistene 
som må ta regningen. Vi ønsker å gå motsatt vei  
og avlaste veiene ved å:
- Drive samfunnsplanlegging som reduserer 
behovet for pendling, ved nærhet mellom 
boliger, arbeidsplasser, skole, barnehage, 
legesenter osv. 
- Bygge ut kollektivtrafikken ved blant annet at 
busser og nattbusser må få hyppigere avganger, 
t-banen til øst mot A-hus og t-banen til vest 
mot Rykkinn må bygges ut.
- Kollektivutbyggingen må bli finansiert 
gjennom skatteseddelen og ikke gjennom 
bomringen. 
- At det settes i gang et prøveprosjekt med 
gratis kollektivtransport. 

I fremtiden ønsker jeg meg et Akershus som er 
enestående i kollektivtrafikkutbygging, men 
som samtidig ikke lar utbyggingen ramme 
usosialt.

Da Norge tilsluttet seg EØS i 1993, hevdet de 
ansvarlige politikerne at avtalen ikke ville gripe 
inn i norsk politikk og at den bare skulle sikre oss 
tilgang til det europeiske fellesmarkedet. I dag vet 
vi at det ikke var sant. Gjennom direktiver som 
Vikarbyrådirektivet, Datalagringsdirektivet og 
Helsedirektivet griper EU direkte inn i det norske 
samfunnet på så ulike områder som arbeidsliv, jus, 
personvern og helsepolitikk. 
 
EU-reglene har forrang over norsk lov, og norske 
folkevalgte må gjøre som Brussel sier. Dette gjør at 
vesentlige deler av norsk folkestyre settes til side. 
Viktige politikkområder blir i stadig større grad 
regulert av EUs lovgivning snarere enn av norske 
folkevalgte. Dette er grunnleggende udemokratisk, 
særlig med tanke på at det norske folk aldri har fått 
si sin mening om EØS-avtalen i en folkeavstemning. 
 
EU og EØS bygger på de såkalte fire frihetene: fri 
flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette 
har blant annet gjort det lukrativt for spekulative 
arbeidsgivere å importere billig arbeidskraft 
til Norge som utnyttes og må jobbe for langt 
dårligere lønn og arbeidsvilkår enn det som er 
vanlig i de respektive bransjene. Sosial dumping 

er den situasjonen som oppstår når en gruppe 
arbeidstakere får vesentlig dårligere lønns- og 
arbeidsvilkår enn det som er vanlig i bransjen. 
 
Mange tiltak mot sosial dumping regnes som 
«konkurransevridende» og dermed i strid med den 
frie etableringsretten. De siste årene har vi sett flere 
eksempler på at domstolene har erklært norske 
avtaleverk ulovlige fordi de strider mot EØS-avtalen. 
 
Rødt jobber for at vi i Norge skal bevare vår 
selvstendige stemme ved å si nei til EU. Vi vil også 
si opp EØS-avtalen til fordel for den gjeldende eller 
en reforhandlet handelsavtale. Inntil det skjer vil vi 
arbeide for at Norge bruker reservasjonsretten mot 
skadelige EU-direktiv. 
 
Rødt vil bekjempe sosial dumping ved å styrke 
Arbeidstilsynets tilsyns- og sanksjonsrett mot 
bedrifter som bryter arbeidsmiljøloven. Vi vil også 
gjeninnføre forbudet mot bemanningsbyråer og gå 
tilbake til offentlig arbeidsformidling for å begrense 
bruken av ulovlig innleie og midlertidige ansettelser. 
Sist men ikke minst vil vi gjeninnføre den kollektive 
søksmålsretten som gir fagbevegelsen anledning til å 
føre saken ved mistanke om ulovlig innleie.

Tobias Langås Handeland 
(18) er Akershus Rødt sin andrekandidat til 
Stortingsvalget. Han kommer fra Heggedal 
i Asker og går på internasjonale studier ved 
Universitet i Oslo. På tross av ung alder 
har han betydelig organisasjonserfaring 
bla. annet som elevrådsleder med stort 
engasjement rundt skolehverdagen. Han har 
også hatt en rekke oppgaver i Rød Ungdom. 
Han er engasjert både i Rødts partipolitikk, i 
elevbevegelsen og i fagbevegelsen. For Tobias 
er det viktig med et raust fellesskap som har 
rom for alle.  

Å kunne leve 
uten bil

Her presenteres 
stortingslista til 
Akershus Rødt

https://www.facebook.com/Rodtakershus/
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Mens 
karriere-
politikerne 
kjemper 
om 
posisjoner
Valgkamp er ofte et langt 
gjesp.  Med heldagspolitikere 
som «konkurrerer» om å si 
skole, helse og eldreomsorg 
med størst innlevelse.  Og 
hvor små uenigheter blåses 
opp for å kapre stemmer, 
mens de faktisk er enig 
om det aller meste. Om at 
kapitalen skal styre. At profitt 
skal gå foran alle andre 
hensyn.  

Et parti uten broilere

Her presenterer vi 
stortingslista til Akershus 
Rødt. Den består av 
mennesker som utsettes for 
de samme utfordringene 
som folk flest. Som rammes 
av sosial dumping, som er 
avhengig av et godt offentlig 
helsevesen, som er avhengig 
av gode offentlige skoler. 
Som lever av vanlig pensjon. 

Bevegelse nedenfra

Vi ønsker å skape en 
bevegelse for endring 
nedenfra. For at vanlige 
mennesker skal kunne 
ha innflytelse på 
samfunnsutviklingen. Til det 
trenger vi stortingspolitikere 
og stemmer i valg. Men 
vi trenger også aktive 
samfunnsengasjerte 
mennesker som jobber med 
å utvikle organisasjoner 
som kan være motmakt. 
Som tar del i kampene rundt 
de politiske beslutningene 
også utenom valg. Som kan 
bidra til å skape endringer 
nedenfra. 

Dette skiller Rødt fra alle 
andre partier.  Bli med på 
laget.

For meg personlig har 
lokale bibliotek hatt mye 
å si for min oppvekst og 
jeg vet hvor viktig det er 
å verne om kulturskatten 
som det biblioteket er. 
I disse digitale tider, der 
bøker og aviser kommer 
på skjermer mer enn i 
fysisk form, er det ekstra 
viktig å poengtere hva slags 
ressurs bibliotek er for 
fellesskapet og for folk i alle 
aldersgrupper. Det er en 
rekke tilbud som tilbys på et 
biblioteket som er med på 
å knytte folk sammen; som 
norskopplæring, konsert, 
foredrag og lesestund for 
barn. Ikke minst at det er et 
fritt gratistilbud for alle er 
viktig. Det er et fristed for å 
kunne nyte bøker eller jobbe 
i fred med studier. 

Vi må verne de lokale bibliotekene 
Fra Rødts program:

- Alle folkebibliotek i 
Norge skal gi samme 
tilgang til digitale tjenester 
til sine brukere. Det 
må på plass en statlig 
innkjøpsordning for 
e-bøker til fordeling 
blant alle folkebibliotek. 
Denne ordningen skal 
også omfatte lydbøker. 
Det må finnes allmenne 
støtteordninger for 
digitalisering av 
lokalhistorisk materiale 
og for oppgradering 
av systemer slik at 
automatisert utlån/
innlevering og digital 
administrasjon av utlån 
kan være tilgjengelig over 
hele landet.

- Alle folkebiblioteker og 
filialer i Norge skal tilby 
gratis tilgang til internett 
og datamaskiner 
med relevant programvare 
for sine brukere. Det 
bør være en nasjonal 
minimumsstandard for 
IT til publikum for å 
sikre at også små filialer 
i distriktene gir et godt 
tilbud. Denne standarden 
må følges opp med statlige 
øremerkede midler for 
å hindre at området 
blir en salderingspost i 
kommuneøkonomien.

Ingrid Juliana Wishman,(19)  begynner på universitet 
i Oslo fra høsten av. Hun har vært leder for Akershus 
Rød Ungdom, nestleder i Asker og Bærum Rød Ungdom, 
styremedlem for Rødt Bærum og Rødt Akershus. Saker hun 
brenner ekstra for er dyrevelferd, antirasisme og miljø. 

De fleste land i verden har 
avskaffet og forbudt salg av 
mennesker, altså slaveri. 
Men få har tatt aktive steg for 
å avskaffe prostitusjon, som 
er salg av menneskers kropp 
til seksuelle formål. Dette er 
slaveri! 

Sexkjøpsloven er en utrolig 
viktig lov. Den er et viktig 
bidrag i kampen mot 
menneskesmugling, kampen 
for kvinnefrigjøring og 
ikke minst for de tusentalls 
kvinner og jenter som mot 
sin vilje blir utnyttet og kjøpt 
hver eneste dag! Dessuten 
sender den også et viktig 
signal om at det ikke er 
kvinnene som er fanget 
i prostitusjon som skal 
kriminaliseres, men de som 
kjøper og utnytter dem. 

Sexkjøpsloven må styrkes.

Millie Linnea Natalie Killi (24) er fra Bærum. Hun har 
vært leder av Rød Ungdom Asker og Bærum, Rødt Bærum, 
og sittet i styret i Akershus Rødt. Ellers har hun sittet i styret 
i Kvinnegruppa Ottar Oslo. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Forsvare sexkjøpsloven 
som kriminaliserer kjøp av 
seksuelle tjenester

Under budsjettdebatten 
i desember 2016 la Rødt 
fram et verbalforslag 
om at administrasjonen 
skulle komme tilbake med 
en sak om livssynsåpent 
seremonihus i Ski og 
Oppegård. Først som 
et fellesforslag fra Rødt 
og Høyre, men i løpet 
av dagen ble det til et 
fellesforslag fra alle partiene i 
kommunestyret.

Nå ser det ut til å bli 
fortgang. 
Brosjyre med informasjon 
om eksisterende egnede 

Tore Bernt Kristiansen er en 
travel pensjonist på 68 år. 
Sitter i kommunestyret i Ski.
Jobber som frivillig på 
mange festivaler og gjennom 
frivillighetssentralen i 
Ski. Opptatt av kultur- og 
idrettspolitikk. Glad i musikk 
og bøker.

Livssynsåpent seremonirom

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Kommunene må dis-
ponere lokaler der det 
er mulig  å tilrettelegge 
for seremonier tilpassa 
de ulike tros- og livs-
synssamfunns behov.

Det store problemet i Norge 
er ikke loven i seg selv, men 
det at den ikke håndheves 
godt nok av politi og 
myndigheter, og at det ikke 
er nok hjelpetiltak som står 
klare for å hjelpe kvinner 
ut av prostitusjon. Dette vil 
Rødt gjøre noe med. Rødt 
mener at loven må styrkes, 
ikke avskaffes. Sexkjøpsloven 
må håndheves bedre, og flere 
hjelpetiltak må på banen. 
Sexkjøpsloven i seg selv er 
ikke problemet. For den 
virker. 

lokaler lages.
Tverrfaglig gruppe ser på 
mulighetene om å etablere 
seremonibygg i Ski, herunder 
om Kontra kan  tilbygges og 
gjøres tilgjengelig.  Mulighet 
for å etablere krematorium i 
tilknytning vurderes. Rødt Akershus
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Fra Rødts 
arbeidsprogram:

- Det skal satses 
på utvikling av 
tidevannskraft, geotermisk 
energi, saltkraft og 
offshore vindkraft.

-Norsk oljeindustri skal 
trappes ned gjennom 
å stanse nye lete- og 
prøveboringer, ikke gi nye 
utslippstillatelser 
på norsk sokkel, og 
sikre at kunnskapen 
oljearbeiderne besitter 
blir brukt til å bygge det 
fornybare Norge.

Egil  Ramdal (71) 
er tidligere lærer og 
spesialpedagog, nå 
pensjonist. Tillitsvalgt i 
lærerorganisasjoner i mange 
år.  Bor i Eidsvoll. Opptatt 
av friluftsliv. Med i Høglias 
venner.

Vindmøller kan 
bety voldsomme 
og unødvendige 
naturinngrep. 

På Songfjellet og 
Engerfjell planlegges 40 
kjempeturbiner, opptil 200 
m høye.  I et friluftsområde 
er dette det motsatte av 
miljøsatsing. Det planlegges i 
overkant av 35 km nye  veier, 
i til nå tilnærmet urørt natur. 
Veiene skal tåle trafikk av 
trailere med over 60 meter 
lange lass, opp bratte åser, 
langs og over myrer og 
koller. Det må bli formidable 
naturinngrep, sier Egil 
Ramdal.  

Christine Tetlie(45)  bor på Spro, sør på Nesodden, og 
ble engasjert  i miljøvern for over 20 år siden. Først med 
Greenpeace både som frivillig og ansatt. Hun sluttet da 
Greenpeace ikke tok opp saken om giftdumpingen i indre 
Oslofjord. Som medarbeider i Greenpeace Nordic har hun 
sett steder på jord som kan gjøre folk flest deprimerte. Det 
øde månelandskapet i Alberta Canada(tjæresandutvinning) 
er et sånt sted. Tomt for alt for liv. Ødeleggelsene er så store 
at det er synlig fra verdensrommet. Der ser du avfallsvannet 
omringet av demninger som igen  siver nedover til de store 
innlandssjøene og videre ut i Nord-Atlanteren. Avfallsvannet 
er kreftfremkallende og forurensende og på sin vei kommer 
det ut i kretsløpet. 
I WWF er hun  med i  Ren kyst-kampanjen og har aktiv 
tjeneste fra rensing av oljeutslippet i Norge. Det å stå med 
beina på en kyststripe som er asfaltert av olje etter et utslipp, 
gjør noe med deg som menneske. Du blir mer bevist på hva 
vi bruker all denne oljen på. Forbrukskarusellen, plastikken 
og billige ting - er det nødvendig? 
 
Christine har også arbeidet  for Fattighuset i Oslo  som  
styreleder og medieansvarlig. Fattighuset i Oslo er en  
frivillig organisasjon som samler inn mat som egentlig skal 
kasseres, miljøvern i praksis. Dette blir delt ut til folk som 
ikke har så mye penger og pågangen øker jevnt og trutt. 
 
Christine er vara til kommunestyret og  til  plan- og 
teknikkutvalget på Nesodden.

World Wildlife 
Fund: 

”Påvirkningene på natur-
miljøet skjer i et tempo 
som langt overgår naturlig 
dynamikk. I dag dør 
arter ut i et tempo som 
er opp til tusen ganger 
høyere enn naturlig. FNs 
miljøprogram har estimert 
at det hver dag forsvinner 
mellom 150 og 200 arter 
på verdensbasis. Bare på 
Norsk Rødliste (2010) er 
nesten 2400 arter truet. 
Vårt naturgrunnlag er 
utsatt for et enormt press 
fra en stadig økende 
befolkning som stadig 
forbruker mer. I dag er 
tapet av verdens plante- og 
dyrearter og ødeleggelsen 
av økosystemer et av våre 
aller største miljøproblem. 
Forskere anslår også at 60 
% av jordas økosystemer 
er ødelagt bare i løpet av 
de siste 50 årene.”

Vi utrydder 
livsgrunnlaget vårt

En stemme til de som 
ikke har stemmerett: 
 
Indre Oslofjord er biologisk 
unik med fauna og arter som 
ikke finnes andre steder. 
Stort utbyggingpress kan 
gjøre uopprettelig skade for 
det biologiske mangfoldet.  
Når begynner utviklingen å 
medføre utryddelse for dyr, 
planter og deres leveområder 
(habitater)? 
Der det i tidligere tider var 

sammenhengende natur, 
er det nå blitt stykket opp i 
hagebyer og veier på kryss 
og tvers. Dette forandrer 
miljøet veldig. Menneskene 
utkonkurrerer andre 
organismer og arter. 
 
Det er utbygger står for 
utredningene om virkningene 
på det biologiske mangfoldet 
der de ønsker å bygge. (Du 
kan jo gjette om miljøet eller 
fortjenesten styrer) Dermed 
er det bukken som passer 
havresekken. Dette er et 
system somi må fjernes. Slike 
utredninger må gjøres av 
kommunen i samarbeid med 
miljøorganisasjonene. 
Rødt har i mange år kjempet 
for at biologisk mangfold skal 
bli en del av klimaplanen på 
Nesodden.  I vår ble dette 
vedtatt. Men planen er nokså 
mangelfull.  Framover blir 
utfordringen å få politikere 
og administrasjon til å ta 
vedtakene på alvor.

Herman Linde(59) bor i Nittedal og er utdannet 
bilelektriker og heismontør. Jobber som heismontør og 
er aktiv i klubb og forening. Bildet er tatt på brua ved 
Hermanspytten.  

Hermanspytten er en liten oase som Herman er en av 
ildsjelene bak. Bro/demning er bygget på dugnad og trær 
plantet.  I flere år har det ikke vært demmet opp grunnet 
forurensing, særlig plast fra utbygging og fôrballer. Å få 
kommunen engasjert i opprydding var ikke lett. Til slutt ble 
søpla(plasten) samlet med gravemaskin og lagt igjen i en 
stor haug. Manglende kapasitet på lokale kloakkanlegg er et 
annet viktig problem han har tatt opp.  Kloakk ender urenset 
i Nittelva.

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

- Det må lages nasjonale 
verneplaner som særlig 
ivaretar områder som 
i dag ikke er godt nok 
vernet, blant annet skog og 
kystområder.

- Artene og deres genetiske 
mangfold må bevares på 
lang sikt i levedyktige 
bestander i sine naturlige 
utbredelsesområder. 
Dette krever at det 
blir tatt hensyn til 
deres leveområder og 
næringstilgang.

- Rødlistene for arter og 
naturtyper skal oppdateres 
hvert 5. år.

Ikke alt som kalles grønt er 
det. Songfjellet og Engerfjell 

må vernes.

https://www.facebook.com/Rodtakershus/
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Skatt 
må 

være 
rett-

ferdig 
Stadige skatteletter til de 
rike, sammen med kutt i 
velferd for dem med minst 
betalingsevne er feil vei å gå, 
sier Tone Torgersen.   Vi må 
snu skattepolitikken.

Tone Torgersen (71)
bor på Borgen i Asker  
Er spesialpedagog og 
lærer av utdanning, nå 
pensjonist. Har jobbet i 
ungdomspsykiatrien siden 
begynnelsen av 70-tallet. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

- Samlet skattenivå må 
økes, slik at nedbygging av 
velferdsstaten stanses og 
reverseres. Vi vil innføre 
et høyere minstefradrag, 
samt en brattere og mer 
progressiv skattestige, som 
vrir beskatningen fra lave  
til høye inntekter. 
 
- Økt skatt på store 
formuer, i form av en 
formueskatt med høyt 
bunnfradrag og flere 
innslagpunkter med 
økende skattesatser. 
 
- Det må innføres en 
avgift på arv med kraftig 
omfordelende profil, med 
høyt bunnfradrag flere 
innslagpunkter med 
økende avgiftssats.

- Innføring av skatt på 
finanstransaksjoner 
som valuta-, aksje- og 
derivathandel, i form av en 
såkalt 
Tobin-skatt eller andre 
former for beskatning.

Vibeke Eiret(59) bor på Langhus og jobber på 
lageret til Nexans samme sted, hvor hun er sekretær i 
fagforeningsklubben.  Er aktiv i Follo lokallag av Human-
Etiske Forbund og Ski Nei til EU.  Hun prøver å komme i 
gang med trening, så kroppen holder ut noen år til. Det var 
enklere som liten, da var det lek – nå er det en nødvendighet. 
Hun har to flotte barn, som etter hvert har blitt to flotte 
voksne. 

Retten til fast 
arbeid

De fleste i min generasjon 
har heldigvis ikke særlig 
erfaring med løsarbeid som 
f.eks. det som gikk under 
navnet «dagsen».  De fleste 
av oss har heller ikke noe 
ønske om å få erfaring 
med denne måten å tjene 
til livets opphold på.  Det 
ironiske er at de som vil ha 
det sånn, som stadig endrer 
arbeidsmiljøloven for å legge 
til rette for arbeidsgivere, 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Avtaleverket må innrettes 
slik at det ikke gir mulighet 
for privat profitt fra helse- 
og velferdstjenester. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Rett til fast jobb og 
full  stilling - forby 
bemanningsselskaper.

Ullensaker har vært en 
ekstrem vekstkommune. 
Det private næringsliv og 
utbyggere  har styringa. 
Dette har økt presset 
på offentlige tjenester 
og privatisering av 
velferdstjenester har 
gjort sitt inntog. 
 
Det startet med privatisering 
av barnehagene, hvor 
det lokale Hoppensprett-
konsernet gikk i spissen. KrF 
var her en ivrig støttespiller 
for høyresiden. Seinere 
har Læringsverkstedet og 
Norlandia tatt føringen, 
slik at ved inngangen 
til 2017 var bare 17% 
av barnehageplassene 
kommunale. Da det i 
vinter kom opp forslag 
om å nedlegge flere av de 
gjenværende kommunale 
barnehagene, starta 
personalet og foreldreutvalg 
en motaksjon som foreløpig 
stansa dette. Dette var 
en viktig seier, som også 
oppheva tidligere vedtak om 
at maks 20% av barnehagene 
skulle være kommunale! 

Privatskoler

Privatiseringa har også 
starta opp på skolesektoren, 
der Hoppensprett 
har en barneskole, en 
ungdomsskole. Samme 
selskap starter nå en 

videregående skole i 
kommunen. Andre konsern 
har også etablert seg, og 
privatiseringa av sektoren 
kommer også inn ved at 
bygginga av skoler blir gjort 
som OPS-foretak. 

Hjemmebaserte tjenester 

Innen hjemmebaserte 
tjenester ble det åpnet for 
private hjemmehjelpere 
og fritt valg i 2015. Det har 
vært en gradvis økning 
i bruken av disse, noe 
som får konsekvenser for 
den kommunale drifta. I 
forbindelse med budsjett 
for 2017 ble det vedtatt, mot 
opposisjonens stemmer, 
inkludert SV/Rødt, å be 
administrasjonen utvide 
de avtaler kommunen har 
i dag med private aktører 
som omfatter hjemmehjelp, 
til også å omfatte 
hjemmesykepleie. I tillegg 
ble administrasjonen pålagt 
å finne private entreprenører 
som kunne bygge nye 
omsorgsboliger. 

Rødt vil

For Rødt er det 
grunnleggende å sikre alle 
likeverdige velferdstilbud, 
særlig innen helse, skole 
og barnehage. Forsvar av 
en offentlig velferd og mot 
privatisering står sentralt, og 
dette vil fortsatt være viktige 

Ullensaker på anbud

Gunn Frisholm (62) bor på Nordkisa i Ullensaker. 
Gjennom politisk engasjement i over 40 år har hun vært 
opptatt av mange forskjellige saksområder; skolepolitikk, 
miljøvern, kvinnesak, fagforeningsarbeid og internasjonal 
solidaritet, for å nevne noe. Som sykepleier med arbeid innen 
psykiatri har hennes interesse for helsepolitikk økt. Ved 
siste valg stod hun på fellesliste SV/Rødt i Ullensaker. Hun 
arbeider der med helse og sosialsaker. 

kampområder for oss å støtte 
og delta i, ikke minst her i 
Ullensaker og pressområdet 
ellers her på Øvre Romerike. 
Byggevirksomheten går 
her for fullt og planene er 
at nye titusener skal flytte 
inn, noe som vil medføre et 
økt behov for utbygging av 

selv sitter i veldig godt betalte 
jobber! Og om ikke det er 
nok, har de den frekkhet å si 
at dette er bra for oss, for da 
kommer flere ut i jobb!

http://rødungdom.no/medlem

velferdssektoren. 
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Med det mener jeg et 
arbeidsliv som bygger på 
faste og hele stillinger, 
hvor arbeidsfolk har 
medbestemmelse og 
innflytelse på egen 
arbeidshverdag. 

De siste 10-15 årene har 
vi i en rekke bransjer sett 
en oppsmuldring av det 
organiserte arbeidslivet 
og stadig større 
innslag av midlertidige 
ansettelser og bruk av 
bemanningsbyråer. Dette 
fører til sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet, 
svekket produktivitet og 
kvalitet og en svekket 
rekruttering. Innen 
byggfagene er dette tydelig 

Joacim Espe (36) er leder av Rørleggernes fagforening 
(Oslo og Akershus). Bor i Ås på Rustad-feltet og har to barn 
i skolealder. Er lagsleder i Rødt Ås og møtende vara i 
kommunestyret i Ås. Han skryter av samarbeidet med 
det store og aktive Kvinnefrontlaget i Ås, bl.a. i forhold til 
6-timersdagen. 

Et anstendig arbeidsliv
hvor færre ungdommer 
ser for seg en framtid i 
byggebransjen. Norge er 
gjennom EØS-avtalen en del 
av EUs indre marked, hvor 
denne dereguleringen av 
arbeidslivet og svekkelsen av 
fagbevegelsens innflytelse, 
er en ønsket poltikk. Det 
markedsliberalistiske målet 
om mest mulig fri flyt av 
kapital, varer, tjenester og 
arbeidskraft innen det indre 
marked, uten noen form 
for regulering, er med på å 
uthule norske tariffavtaler 
og arbeidslivslovgivning. 
Disse ses på som hindre 
for den frie flyten. Skal 
vi klare å gjenvinne 
maktbalansen i arbeidslivet 
og ta tilbake kontrollen 

med faste, hele stillinger 
og kollektive forhandlinger 
som retningsgivende for 
lønnsdannelsen, så er 
vi nødt til å mobilisere 
mot høyrepolitikk enten 
den kommer fra egne 
politikere eller fra Brüssel.

Lokalpolitisk har vi 
jobbet med å få inn i 
samarbeidsavtalen at Ås 
kommune skal praktisere den 
gamle arbeidsmiljøloven og 
ikke benytte seg av den økte 
adgangen til midlertidige 
ansettelser. Vi har også 
reist forslag om å si opp 

6-timers-dagen er viktig 
for alle, fordi den vil bety 
et arbeidsliv som gir et 
overskudd til å gjøre 
alle de andre tingene 
som også hører med til 
et menneskeliv: være 
sammen med familie og 
venner, utvikle talenter og 
interesser, bruke kroppen 
på en måte som gir glede 
og som kroppen har godt 
av, delta i demokratiske 
prosesser, nyte noen 
langsomme timer. 6-timers-
dagen er ekstra viktig for 
kvinner, fordi det fortsatt 
er slik at de som oftest tar 
hovedansvar for driften av 
familien, og dermed gjerne 
reduserer arbeidstida. Det 
går ut over lønn og pensjon. 
6-timers-dagen kan bety en 
heltidsreform for kvinner. 
Vi blir stadig fortalt at vi 
må jobbe mye mer enn vi 
allerede gjør, samtidig som vi 
også får høre at i nær framtid 
vil robotene ta over arbeidet 
vårt. Skal noen få jobbe 

livet av seg, mens resten går 
arbeidsledige? 6-timers-
dagen er en fornuftig måte 
å la teknologisk utvikling 
og økt produktivitet komme 
flertallet til gode, på en måte 
som er skånsom overfor 
miljøet.

Kjersti Ericsson (73 ) er skjønnlitterær forfatter og 
pensjonert professor i kriminologi. Har vært medlem av Rød 
Valgallianse og Rødt siden starten.

6-timers-dagen 

Lønns og arbeidsvilkår 
er under hardt press og 
transportbransjen er på 
randen av sammenbrudd. 
Kabotasjereglene i EØS 
avtalen åpner for at 
utenlandske lastebiler 
kan transportere gods 
internt i Norge. Dette 
undergraver norske 
transportfirmaer og lønns 
og arbeidsvilkår i Norge. 
Allmengjøring av lønn (Å 
gjøre minimumslønningene 
i tariffavtaler til forpliktelse 
for alle arbeidsgivere) 
er ikke nok og omtrent 
umulig å kontrollere. Å 
forby kabotasjekjøring er 

Petter H. Torp (41)  bor 
på Kjeller i Skedsmo. 
Han er skilt og har to 
døtre. Petter jobber som 
terminalarbeider på postens 
terminal på Alfaset og har 
vært tillitsvalgt i 17 år. 
Han er styremedlem i Oslo 
Transportarbeiderforening 
og vara til Konsernstyret i 
Posten. 

Forbud mot 
kabotasje i 

transportbransjen. 
nødvendig for å stoppe raset 
mot bunnen. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Rødt støtter fagbevegelsens 
krav om at kommende 
tariffoppgjør brukes til å 
gradvis innføre 
6-timersdagen med full 
lønnskompensasjon.

Kampen mot 
forskjellsnorge

Rødts hovedsak i 
valgperioden 2017-2021, 
er kampen mot forskjells-
Norge. 
De økonomiske 
forskjellene i Norge er 
klasseforskjeller. Årsaken 
til klasseforskjellene er at 
det store 
flertallet lønnsarbeidere 
skaper verdiene, mens et 
lite mindretall av eiere 
bestemmer og sikrer seg 
alle 
overskuddene. Dette 
systemet er både 
urettferdig, miljøskadelig 
og ustabilt. Rødt vil 
erstatte kapitalismen 
med sosialisme. Dette 
er et program med krav 
for kamp innenfor det 
kapitalistiske systemet, 
men også et program for 
en kamp for å mobilisere 
for systemendringer.

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Folkeavstemning om EØS-
avtalen 

avtalen kommunen har hatt 
med bemanningsbyråer 
innen helse og omsorg, og 
vi jobber med å få på plass 
et regelverk for offentlige 
anskaffelser i kommunen for 
å  bekjempe sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet. 

basert på Telemarksmodellen 
og Oslomodellen.

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Forbud mot kabotasje-
kjøring inntil bransjeavtale 
og andre virkemidler for 
å regulere utenlandsk 
transport i Norge er på 
plass.

https://www.facebook.com/Rodtakershus/
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Jan Helge Olsen (53)  arbeider som miljøarbeider på 
Psykiatrisk akuttmottak på Ahus. Han er utdannet som 
ambulansearbeider/paramedic og tar også ekstravakter 
på Gatehospitalet i Oslo. Er gift og har en sønn på snart 
18 år.  Saker som opptar han: likestilling (like rettigheter) 
mellom kvinner og menn. (Jeg reagerer kraftig på all 
kvinneundertrykkingen). 
Vil jobbe mot rasisme og diskriminering av homofile. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Det bør etableres en 
ikke-kommersiell 
boligsektor, et boligtilbud 
med pris skjermet for 
markedssvingninger. 

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

-Det offentlige 
helsevesenet må få 
ressurser til å ha god 
kvalitet og kapasitet, slik 
at det ikke er 
grunnlag for private, 
kommersielle alternativ. 

- Avtaleverket må 
innrettes slik at det 
ikke gir mulighet for 
privat profitt fra helse- 
og velferdstjenester. 
Helseinstitusjoner drevet 
av ideelle organisasjoner 
skal fortsatt få avtaler.

- Egenandeler skal fjernes.

- Vrake helseforetaks-
modellen 

- Bygge ned byråkratiet 
og gjeninnføre folkevalgt 
styring med ansvar for 
sykehusenes drift både på 
nasjonalt og regionalt 
nivå.

- Fjerne stykkprissystemet. 
Gjeninnføre finansiering 
og regnskap slik som i 
det offentlige ellers –” 
forvaltningsmodellen”

Bjørn A. Larsen  (54) bor på Bærums Verk. Han er 
utdannet vernepleier og arbeider med utviklingshemmede. 
Hans erfaring er at forkastelige endringer  som regel først 
ble innført i omsorgssektoren.  Slikt som stoppeklokker, HR-
kommando, midlertidige ansettelser, åresvis med ufrivillig 
deltid, store enheter osv. Han er medlem av Fagforbundet. 
Kommunestyrerepresentant for Rødt i Bærum. 2 barn (12 år 
og 19 år)   Opplever at Havnearbeiderkonflikten er en svært 
viktig sak for arbeiderklassen og samfunnet vårt.

I hele landet må det 
bygges boliger alle 
kan ha råd til.  Særlig 
i kommuner som 
Bærum er prisnivået 
himmelhøyt, bolig er 
umulig å finansiere 
med vanlige 
arbeiderlønninger.
Når det bygges ut i 
Osloområdet gir det mulighet 
for enorme gevinster for 
utbygger og grunneier, slik vi 
ser i Sandvika, på Bekkestua 
og Fornebu. 

Bærum trenger en radikalt 
annen boligpolitikk som 
stiller krav om stor andel 
boliger til lavere pris enn 
markedets som vilkår for 
utbygging
Selv ikke med det skyhøye 
prisnivået i Bærum, med 

Bygg rimelige boliger 
utenfor markedet

priser opp mot det dobbelte 
av gjennomsnittet i Norge, 
er politikerne villige  til 
effektive tiltak for å 
stagge markedskreftene 
og gjenreise en sosial 
boligpolitikk. Boliger langt 
under markedspris er en 
hovedsak for Bjørn Larsen 
og Rødt, og han fremmet på 
nytt et slikt forslag i juni.  
Hovedpoengene var:
1. Det skal systematisk 
arbeides for å opprette 
en boligsektor med 
regulerte priser under 
markedsnivå. Boligene skal 
forvaltes i borettslag med 
tilbakekjøpsplikt ved salg slik 
at innehaver ikke involveres 
i videresalg. Slik unngås 
penger under bordet. Lavere 
pris skal følge boligen.
Noen av tiltakene for å få til 
dette i forslaget:
Ved utbygging med mer enn 
10 boenheter skal planene 
inkludere fra 20 til 50 
prosent boliger som forvaltes 
i henhold til kravene ovenfor.  
De rimelige boligene skal 
normalt ikke belastes med 
rene tomtekostnader. 
Kommunen skal kreve 
utbyggingsavtaler med 
utbygger der slike boliger 
inngår som forutsetning for 

at et område kan bygges ut.
I en kommune som Bærum 
er det svært viktig med 
mangfold i boligmarkedet. 
Bærum må gi plass for all 
slags folk, i hele kommunen. 
Mange eldreboliger har 
priser langt under markedet. 
De viser i praksis at det 
kan gå an, også for andre 
grupper.

Etter at den sosiale 
boligbyggingen ble 
avskaffet på 80-tallet har 
boligprisene eksplodert.  De 
«frie» markedet er svært 
ufritt. Utbyggerne holder 
boligbyggingen nede på et 
nivå som skaper konstant 
mangel  og gjør det mulig å 
presse prisene skyhøyt over 
utbyggingskostnadene.  På 
Stortinget vil Rødt arbeide 
for  å gjenreise den sosiale 
boligbyggingen. 

Som en som er rammet av 
en alvorlig sykdom har jeg 
det siste året erfart hvor 
viktig det er at vi har en 
godt offentlig helsetilbud. 
Jeg hadde aldri hatt råd til å 
betale den behandlingen jeg 
har fått. Uten et helsevesen 
fritt for profittmotiver hadde 
ikke jeg overlevd. For å sitere 
Nils Arne Eggen: Vi har et 
helsevesen på Champions 

Atle Skift (55) bor i Hakadal og beskriver seg selv som en 
gammel stabukk som fremdeles tror på de gamle verdiene 
om solidaritet med de som ikke har det like godt som meg 
selv. Han jobbet,frem til han ble syk, som verge for enslige, 
mindreårige asylsøkere. Dette kunne være krevende, 
men ga han innsikt i en verden han ikke kjente til.  Han 
er musikkinteressert, spiller i bandet Pink Dirt, og driver 
Norges eldste, og minste, alternative plateselskap som 
fortsatt er i drift. 

League-nivå. Så vil jeg legge 
til: Det skal vi fortsatt ha. Jeg 
skal gjøre mitt ytterste for at 
at Rødt skal være garantisten 
for at at kampen mot 
velferdsprofitører skal føres 
med stor intensitet. Private 
skal ikke kunne skumme 
fløten av og tjene seg rike på 
å tilby velferdstjenester det 
offentlige kan og skal  yte 
selv. 

Et helsevesen uten profittmotiv
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I Nesoddbudsjettet for 2017 
fikk rådmannen ordre om 
å foreslå nedskjæringer på 
over 30 millioner.  Flere barn 
på hver barnehageavdeling 
og kutt i lærerårsverk var 
en av hans løsninger.    Som 
foreldrerepresentant 
møtte Marcus med 
innbyggerspørsmål 
i kommunestyret og 
var med å organisere 

Marcus Mauricio 
Knudsen (35) bor  sammen 
med to sønner og samboer 
på Hellvik ved Bunnefjorden. 
Han er utdannet 
samfunnsviter og har store 
deler av yrkeslivet jobbet for 
humanitære organisasjoner. 

Når kommunen vil spare blir 
barna salderingspost

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

Det må innføres en 
nasjonal bemanningsnorm 
med maksimalt to barn 
under ett år-, tre små- eller 
fem store barn per ansatt

I grunnskolen skal det 
være maksimalt 20 elever i 
hver klasse. I første klasse 
skal det være to lærere i 
alle timer når det er mer 
enn 15 elever.

Eivind Kråbøl Grønning (18) går på Lillestrøm 
videregående skole, der han er aktiv i elevråd og i 
fylkeselevrådet.  Nestleder i Akershus Rød Ungdom og 
sekretær i Øvre Romerike Rødt. Enkeltsaker han har jobbet 
med/aksjonert mot er: fraværsgrensa, bruk av sweatshops 
i klesproduksjon, retusjert reklame og Norsk innblanding i 
Syria.

Det kreves endringer 
i dagens skolesystem 
for at skolen skal 
bli inkluderende og 
meningsfyllt for alle. 
Leksefri skole er et godt 
eksempel på en slik ordning. 
Det vil bety at foreldrene får 
mindre å si for hva barnet 
lærer Dermed kan alle barn 
få et like godt læringstilbud, 
uavhengig av foreldrenes 
bakgrunn. Leksefri skole vil 

En skole for alle. Slutt på 
lekser, karakterer og eksamen.

Fra Rødts 
arbeidsprogram:

- Skolen skal være leksefri, 
skolearbeidet skal foregå 
på skolen der elevene kan 
få hjelp etter behov.
 
- Rødt vil finne 
vurderingssystemer 
som kan erstatte dagens 
karaktersystem. Vi trenger 
vurderingssystemer som 
bidrar til faglig utvikling 
hos eleven og som tydelig 
viser hvilke faglige 
kunnskaper elever har.

- Obligatorisk 
slutteksamen på 
ungdomsskolen og 
videregående erstattes 
med en helhetlig 
mappevurdering

gi elevene mer tid til å dyrke 
interessene sine, mindre 
stress i familiens hverdag og 
være et tiltak for å bekjempe 
forskjells-Norge. Det vil 
utjevne sosiale forskjeller.

Det er også viktig at vi endrer 
dagens vurderingssystem, 
og bytter ut karakterer 
og eksamener med 
mappevurderinger. Elever 
skal vurderes etter hva de 

har lært, ikke etter hvor 
flinke de er til å ta eksamen 
eller å «følge oppskriften» 
for å få gode karakterer. 
En mappevurdering vil 
være basert på elevenes 
prestasjon gjennom hele 
året, ikke bare på en 
håndfull vurderingsdager 
eller eksamen. Den vil gjøre 
alt læringsstoff relevant og 
interessant, ikke bare det 
som kommer på prøven.

budsjettdemonstrasjonen 
som samlet 400 mennesker.  
En massiv reaksjon 
fra innbyggere stoppet 
mesteparten av kuttene 
innen utdanning. 

Som far er jeg selvfølgelig 
opptatt av at Nesodden 
kommune skal ha en 
best mulig barnehage og 
skolepolitikk, sier Marcus.  

Kommunen har ansvaret 
for en politikk som er 
forutsigbar og oversiktlig. 
Nesoddinger skal være trygge 
på at kommunen forstår hvor 
viktig en god barnehage og 

skole er for at en familie skal 
kunne leve det gode liv på 
Nesodden. 

Å få til nasjonale normer 
er en viktig oppgave på 
Stortinget.

Fra budsjettdemonstrasjonen på Nesodden november 1916. Bilde Nesoddposten

Teresa Latorre (55) bor på Stabekk i Bærum og arbeider 
som lærer.  Hun er opptatt av at ungdom skal ha mulighet 
til å skaffe seg egen bolig. Et boligmarked hvor alle har råd 
til å bo, fritt for spekulanter og eiendomsselskaper som nå 
dikterer utviklinga.  
Velferdstjenester må være i offentlig regi hvor kvalitet og 
omsorg er hovedfokus. Samfunnet er ikke tjent med private 
aktører som kutter i ansattes lønn og pensjon for så å ta ut 
stor fortjeneste.

https://www.facebook.com/Rodtakershus/



 

Bli medlem i Rødt!
Send sms med kodeord Rødt + Navn og adresse til 2434 eller se  
rødt.no/innmelding

        fb.me/roedt                @raudt                @stemroedt

Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt, få svar på  
det du lurer på og dele med vennene dine.

STØTT RØDTS 
VALGKAMP

Nå kan du bruke Vipps for å støtte Rødt 
økonomisk. Vipps oss et bidrag på 
Vipps-nummer 10303.

Du kan også bruke kontonummer: 7878 
05 75416.

Les mer på  
RØDT.NO/STØTTE

Fra Rødts arbeidsprogram:
- Hindre norsk deltagelse i og økonomisk støtte til angrepskriger
- Melde Norge ut av NATO og jobbe for en nordisk 
forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland og Island. 
Arbeide for at NATO legges ned.

Stener Vogt (62) bor med kone på Nesøya i Asker og 
har to barn. Av utdanning er han sosionom med en 
master i internasjonal helse og sosial arbeid. Han 
har arbeidserfaring fra kommunalt arbeid med 
funksjonshemmede, rusmisbrukere og i dag med enslige 
mindreårige flyktninger. Internasjonalt har han jobbet med 
beskyttelse av barn i kriser og konflikter i 20 år. Bildet er fra 
oppsetting av telt for barnehjem etter jordsjelvet på Haiti i 
2010.

Utbytting av det globale sør 
har skapt og opprettholder 
ulikheten i verden. Denne 
ulikheten fører til sviktende 
næringsgrunnlag gjennom 
klimaendringer og konflikter, 
noe som igjen fører til 
flyktningestrømmer. Den 
eneste måten å redusere 
antall flyktninger i verden 
på er å sikre en rettferdig 
fordeling av ressursene. 
Hver dag tas det ut 
verdier tilsvarende 14 000 
helsearbeidere ut av 
Afrikanske land. 

I dag avgjøre hva som gir 
økonomisk gevinst hvordan 
resursene fordeles og brukes. 
Dette medfører en utbytting 
av de fornybare og forbruk 
av de ufornybare resursene. 
Det må ikke være slik at 
økonomien bestemmer 
hvordan menneskene har 
det, og ikke menneskene 
som bruker økonomien til 
en bedre fordeling. Dette 
skjer fordi den økonomiske 
makten kontrolleres av noen 
få, som tenker egen utbytte 
og ikke fellesskapet som vil 
tenke velferd for alle. 

Problemet er utbytting
Skal menneskene ha en 
framtid må kontrollen av 
ressursene tas fra de få, for å 
kontrolleres av fellesskapet. 
Det er den eneste måten 
jakten på profitt kan stanses. 
En bærekraftig utvikling er 
derfor helt avhengig av et 
sosialistisk system. 

Rødt er det eneste partiet 
som kan bidra til bedre 
fordeling av verdens 
ressurser, både mellom de 
industrialiserte landene og 
minst utviklede landene i dag 
og mellom nåtid og fremtid.

Lill Kvaksrud(56)  bor på Jessheim , og 
jobber som servisemedarbeider i SAS Ground 
handling på Oslo lufthavn.  Ble først med  i 
Rød ungdom som 16 åring. Har  arbeidet 
som solidaritetsarbeider på Vestbredden for 
Palestinakomiteen .

Ikke la Gaza 
forbli et fengsel

Israels okkupasjon og 
blokade av Gaza har sperret 
2 millioner palestinere 
inne på et område på 
360 kvadratkillometer 
tilsvarende 8% av Akershus. 
Gaza er blant verdens tettest 
befolkede områder.  Israel 
sperrer for nesten all handel 
og tilgang på varer.  Det 
skaper skyhøy arbeidsløshet 

og håpløse helsemessige og 
sosiale forhold. 

- Norge må ta avstand fra 
Israels folkerettstridige 
blokade og forlange den 
opphevet.
- Norge må anerkjenne 
Palestina som stat. 

Anders Korslund 
Eriksen (18) er fra 
Jessheim og  elev ved 
Jessheim videregående, 
Aktiv i Rødt 
Ullensaker og tidligere 
Landstyrerepresentant i Rød 
Ungdom. 

flere kriger. Norge må få en 
selvstendig forsvarspolitikk, 
og jobbe for å fremme 
folkeretten, fremfor å 
undergrave den slik vi gjør 
i dag. For å kunne gjøre det 
er vi nødt til å trekke oss ut 
av NATO. Som et alternativ 
bør vi jobbe for en reell 
forsvarsallianse mellom 
de nordiske landene. Vi er 
også nødt til å stoppe alt 
våpensalg til områder i krig 
og konflikt, og arbeide for 
forbud mot atomvåpen.

 ANNONSE:

”Fredsnasjonen” Norge
Mange har et bilde av 
Norge som en ledende 
fredsnasjon i verden i 
dag, men dette er langt 
fra sannheten. Norge er 
blant landene som oftest 
deltar i krig. 
I Libya var det også vi som 
bombet mest. Vi ble fortalt 
at vi bombet for demokrati 
og menneskerettigheter, og 
Stoltenberg bemerket til og 
med at det var ‘’utmerket 
trening’’ for luftvåpenet. 
Resultatet har heller blitt 
kaos, stor oppslutning om 
IS, og en stat som faller fra 
hverandre. Dette er bare et 
av de nyere eksemplene på 
de aggressive “out of area”-
operasjonene NATO har 
utført. Begrepet out of area 

refererer til operasjoner 
gjennomført utenfor NATO’s 
områder. Siden 1990 har 
Norge deltatt i en rekke slike 
kriger: Gulfkrigen mot Irak i 
1991, invasjonen av Somalia 
i 1993, Bosnia-krigen i 
1993-95, Kosovokrigen i 
1999, Afghanistankrigen 
i 2001 fram til i dag, 
Irakkrigen 2003-2011, og 
krigen mot Libya i 2011. I 
dag er vi også involvert i 
den syriske borgerkrigen, 
selvom regjeringen ikke vil 
si hvilke opprørsgrupper 
Norge støtter. Norge er 
også en krigsprofitør, 
gjennom at vi er en av de 
største våpeneksportørene i 
verden. Vi selger våpen både 
til terrorregimet i Saudi-

Arabia, og et stadig mer 
autoritært Tyrkia, og tar ikke 
ansvar for at disse våpnene 
kan bli brukt til å begå 
krigsforbrytelser. Et samlet 
Storting gikk inn for kjøp 
av de nye F-35 jagerflyene, 
noe som ikke bare vil 
koste skattebetalerne flere 
hundre milliarder, men 
forsvarsministeren slår 
også fast at vi med dette 
kjøpet forplikter oss til 
nye ‘’operasjoner’’. Vi skal 
altså stille opp på enda 


