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VIL HA RESPEKT: Frps ledelse ville heller ikke torsdag kaste noe lys 
over hva de har visst om Trond Birkedals angivelige seksuelle 
overgrep mot en mindreårig partifelle. Partileder Siv Jensen ber nå 
om «respekt og forståelse». I en melding lagt ut på Frps nettside ber 
hun pressen respektere partiets forpliktelser overfor politi, ofre og 
pårørende. – Det dreier seg om én person som er siktet, ikke dømt. 
Det gjelder alle de som er fornærmet i saken, og alle de som er 
pårørende. Det er vår jobb å prøve å holde hodet kaldt og hjertet 
varmt, sier partilederen. ©NTB

Siv ber om respekt og forståelse

nn Der grådige multinasjo-
nale selskaper ikke utnytter 
de ansatte, klarer kommunen 
tydeligvis fint å gjøre jobben 
selv. I rødgrønne Moss har 
ansatte ved to offentlige 
sykehjem jobbet doble vakter 
uten overtid og vært nødt til å 
overnatte i kjelleren på 

sykehjem-
met mellom 
øktene. 
Mens Moss 
fotballklubb 
i fjor måtte 
ta turen ned 
fra Adecco-
ligaen, har 

Moss kommune nå tydeligvis 
rykket opp i den.

nn Det offentlige har dermed 
fått sin egen Adecco-skanda-
le. Og høyresiden har fått rett 
i at grove brudd på arbeids-
miljøloven ikke begrenser seg 
til sykehjem med profitt som 
mål, men til og med skjer i 
rødgrønne kommuner. Det 
siste er naturligvis et slag i 
trynet på alle de rødgrønne 
politikerne som de siste 
ukene har slått seg på brystet 
og hamret løs mot profittdre-
ven omsorg. Nå må de bare 
krysse fingrene for at avslø-
ringene i Moss kommune 
ikke viser seg å være toppen 
av et isfjell. Det kan fort slå 
hull i skroget på den rødgrøn-
ne skuta fram mot valget.

nn Men sykehjemsskandalen 
i Moss trenger ikke få avgjø-
rende betydning for debatten 
om profittdrevne omsorgsle-
verandører. Motstanden mot 
profittdreven omsorg gjorde 
ikke noe hopp med Adecco-
skandalen. Den har vært 
overveldende i befolkningen 
hele tiden, og har holdt seg 
nesten stabil gjennom 
vinterens avsløringer. Man 
kan også argumentere for at 
det offentlige, som ikke setter 
kravet om profitt i høysetet, 
har betraktelig bedre mulig-
het til å rydde opp i kritikk-
verdige forhold enn firma 
som Adecco. For slike firma er 
utnytting av de ansatte på 
sett og vis hele forretningsi-
deen. Men er det noe skanda-
len i Moss viser oss er det at 
halvgjort ikke er velgjort for 
de rødgrønne. Uten et løft i 
kommuneøkonomien og en 
lovfesting av retten til heltid 
for omsorgsarbeidere, vil også 
kommunene få problemer 
med å sikre gode lønns- og 
arbeidsvilkår. Det finnes 
ingen bedre valgkampsak for 
regjeringen enn å rydde opp i 
eldreomsorgen. Men da må 
de gjøre jobben skikkelig, 
også på offentlige sykehjem.

Mímir Kristjánsson

Moss

DAG- 
BOKA FOR: Venstresida 

må støtte inter-
vensjonen i Libya. 
Det sier SV-nest-
leder Audun Lys-
bakken, som avvi-
ser at Libya-støt-
ten markerer et 
linjeskifte på par-
tiets venstrefløy. 

Av Mímir Kristjánsson og Lars 
Unar Størdal Vegstein (tekst) og 
Tom Henning Bratlie (foto)

– Venstresida må støtte inter-
vensjonen i Libya, men bør 
samtidig stille klare krav til 
mandatet og gjennomførin-
gen av angrepet, sier SV-nest-
leder Audun Lysbakken til 
Klassekampen.

Mens markante stemmer 
på SVs venstrefløy tidligere 
denne uken gikk ut mot nor-
ske bidrag til bombingen av 
Libya, slutter Lysbakken nå 
rekkene rundt intervensjo-
nen.

Som venstresidens kandi-
dat til å overta etter Kristin 
Halvorsen når 
hun en dag 
går av, er Lys-
bakken den 
suverene le-
derskikkelsen 
på SVs ven-
stre fløy. 

Dermed er 
det en viss 
splittelse 
blant partiets 
radikale krefter. Mens ung-
domsorganisasjonen SU og 
internasjonal leder Ivar Jo-
hansen har gått mot oppdra-
get, har statssekretær i Uten-
riksdepartementet og tidlige-
re leder for Fredsinitiativet 
Ingrid Fiskaa hittil ikke villet 
kommentere saken.

Men Lysbakken er klar. 
Samme dag som SV åpner 
sitt landsmøte på Lillestrøm 
oppfordrer han radikale 
krefter til å gi sin støtte til 
bombingen av Libya.

– Det finnes alltid en risiko 
for at vestlige stormakter vil 
bruke en sin operasjon til å 
mele sin egen kake. Men jeg 
er overbevist om at alternati-
vet til vår inngripen ville 
vært at opprørsbevegelsen i 
Libya ble knust av Gaddafi, 
sier Lysbakken.

Avviser linjeskifte
Tidligere har han vært en 
kompromissløs motstander 
både av krigen i Kosovo og 
Norges bidrag til krigen i 

Afghanistan. 
Men Lysbak-
ken avviser at 
hans støtte til 
intervensjonen 
i Libya marke-
rer et linjeskif-
te.  

– Vårt stand-
punkt er fort-
satt at frigjø-
ring og demo-

krati ikke kan bombes på 
plass utenfra. Men interven-
sjonen i Libya er en annen 
enn den som var både i Koso-
vo, der Nato tok affære på 
egen hånd, og i Afghanistan, 
der det ikke fantes noe stort 
folkelig opprør mot Taliban, 
sier Lysbakken. 

Han advarer mot en uten-
rikspolitikk som går på auto-
pilot.

– Av og til er maktbruk den 
minst dårlige løsningen. SV 
vil nok oftest går mot slike 
intervensjoner, men her er vi 
nødt til å vise all mulig solida-
ritet med opprørerne som 
kjemper for frihet og demo-
krati Libya, sier han.

– Må være på vakt
Han viser til at SVs skandina-
viske søsterpartier Vänster-
partiet og Socialistisk Folke-
parti har lagt seg på samme 
linje, og at selv Rødts danske 

samarbeidspartner Enheds-
listen har stemt både for in-
tervensjonen og for danske 
styrkebidrag til bombingen 
av Libya.

– Men venstresida må være 
på vakt, slik at mandatet i 
operasjonen ikke blir endret. 
Per i dag er mandatet å be-
skytte befolkningen, ikke å 
velte Gaddafi. Slik bør det 
også forbli, sier han.

I går vedtok regjeringen i 
ekstraordinært statsråd å 
overlate kommandoen over 
de norske styrkene som er 
satt inn i Libya til Nato. Også 
SVs statsråder stemte for å la 

SV-nestleder Audun Lysbakken er overbevist om at Libya-intervensjonen er riktig:

Støtter «venstresidas krig»

STØTTER LIBYA-KRIGEN: Venstresiden må støtte intervensjonen i Libya, sier     SV-nestleder Audun Lysbakken dagen SV åpner sitt landsmøte på Lillestrøm. 

FAKTA

Sosialistisk 
Venstreparti:
n Stiftet i 1975. Har i dag 9355 
medlemmer.
n Oppnådde 6,2 prosent av 
stemmene ved stortingsvalget 
i 2009, og har elleve stortings-
representanter. Sitter i dag i 
regjering sammen med Sp og 
Ap.
n I 2007 fikk partiet 6,5 
prosent av stemmene ved 
lokalvalget. SV har i dag fem 
ordførere. 
n Partileder er Kristin 
Halvorsen. Audun Lysbakken 
og Bård Vegar Solhjell er 
nestledere, og Silje Schei 
Tveitdal er partisekretær. 

«Det mest på-
fallende i denne 
prosessen er 
enigheten.»

AUDUN LYSBAKKEN

LANDSMØTE

Klassekampen 
dekker SVs 
landsmøte på 
Lillestrøm


