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Rødt krever at Luftfartstilsynet setter Ryanair på bakken:

Vil parkere Ryanair
NØDBREMS: Av
hensyn til flysikkerheten bør myndighetene sette
Ryanairs fly på
bakken inntil de
har fått kontroll på
arbeidsforholdene,
mener partiet
Rødt.

FAKTA

Ryanair:
■ Irsk lavprisflyselskap som

siden 2009 har hatt en norsk
base, på Rygge flyplass utenfor
Moss.
■ Selskapet blir nå saksøkt av
en tidligere kabinansatt, og har
fått massiv kritikk fra fagbevegelsen for dårlige lønns- og
arbeidsvilkår.
■ Fredag skrev Klassekampen
at en rekke statsråder nå vil
boikotte Ryanair.

FLY: Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Ryanair-ansatte og deres
fagforeninger lenge har varslet om kritikkverdige arbeidsforhold.
FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

LUFTFART
Av Emilie Ekeberg og Pål
Hellesnes
– Arbeidstilsynet kan stenge
arbeidsplasser der det er fare
for liv og helse. På samme
måte bør Luftfartstilsynet nå
sette flyene på bakken før
det skjer en alvorlig ulykke.
De ansatte har lenge varslet
om elendige arbeidsvilkår
som går på sikkerheten løs,
sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.
Denne uka har det irske
lavprisflyselskapet
Ryanair
fått kritikk fra flere fagforeninger for arbeidsforholdene
for de ansatte, etter at en tidli-

gere kabinansatt nå vil saksøke selskapet.
Samtidig har både Samferdselsdepartementet
og
Luftfartstilsynet varslet at de
vil se nærmere på arbeidsforhold og arbeidsmiljø i Ryanair.
Også FNs arbeidsorganisasjon ILO har reagert og ber nå
irske myndigheter om å granske forholdene i selskapet,
ifølge TV 2.

Overtok ansvaret
Luftfartstilsynet overtok i
2010 ansvaret for å føre tilsyn
med arbeidsforholdene i luftfarten. Til da lå dette ansvaret
hos Arbeidstilsynet. Luftfartstilsynet sa denne uken at de
vil gjennomføre et tilsyn med

Ryanair i løpet av året, og
mest sannsynlig på denne siden av sommeren.
Rødt-lederen vil at tilsynet
skal ta hardere lut i bruk.
– Luftmedisinsk institutt
har slått fast at 80 prosent av
uforutsette hendelser i lufta
skyldes trøtthet. Flyene bør
på bakken umiddelbart, og så
må tilsynet foreta sine undersøkelser, sier Moxnes.
YS-forbundet Parat, som
organiserer ansatte i luftfarten, sa denne uken at de mener tilsynet med arbeidsmiljøet i luften må flyttes tilbake
til Arbeidstilsynet, blant annet etter at det ble kjent at
Luftfartstilsynet ikke har
vært klar over at Ryanair har
en base i Norge.

Klassekampen fredag
– Vi er bekymret for den
sikkerhetsrisikoen som følger
av at Luftfartstilsynet åpenbart ikke er i stand til å utføre
det arbeidstilsynet i luftfarten
som de overtok i 2010, sa Parat-nestleder Vegard Einan til
NTB.

Som Adeccos-skandalen
Moxnes i Rødt mener at Ryanair-ansatte og deres fagforeninger lenge har varslet om
de kritikkverdige arbeidsfor-

holdene, og at de ikke har blitt
hørt.
– Dette minner om forløpet
opp til Adecco-skandalen på
Ammerudlunden i Oslo. De
ansatte i Ryanair har forsøkt å
varsle om situasjonen i mange år, akkurat som de ansatte
ved sykehjemmene i Oslo
prøvde å varsle byrådet. Først
når det blir en medieskandale
handler myndighetene, sier
Moxnes.
I tillegg viser Ryanair-saken konsekvensene av liberaliseringene i luftfarten,
mener Rødt-lederen.
– Dette viser at det er
uklokt å på den ene siden
å liberalisere og slippe
markedskreftene helt løs,
og så tro at det vil være tilstrekkelig med økt tilsyn.
Liberaliserer du først en
sektor gir du arbeidsgiver
et trumfkort, og mer spillerom for useriøse aktører,
slik som Ryanair.
Denne uka har statsminister Jens Stoltenberg og en
rekke av hans statsråder sagt
at de vil boikotte Ryanair. I tillegg til blant annet LO og Storebrand, vil fagforbundet Lederne nå også boikotte selskapet.
Regjeringen vil imidlertid
ikke trekke det norske oljefondet ut av selskapet som de
har investert mer enn en halv
milliard oljekroner i.
emiliee@klassekampen.no
palh@klassekampen.no
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Det heiter hovudmål og sidemål, og slik skal det vera, skriv Edvard Hoem.

Eitt hjartespråk, ikkje to
Edvard Hoem

BEINT FRAM
Den våren som skrivaren
varsla for ein månad sidan,
har enno ikkje slått gjennom
dei fleste stader i landet,
men dagane går etter
kalenderen, og om ikkje det
raudgrøne fotfolket blir
mobilisert til kamp snart, vil
landet få ei borgarleg
regjering til hausten, og
landets statsminister vil
heite Erna Solberg.
Partiet som Erna Solberg
står i spissen for, har lova at
dersom dei får regjeringsmakt, skal dei avskaffe
skriftleg sidemål i skolen.
Heretter skal elevane få
landets høgaste allmennutdanning utan å kunne
dokumentere elementært
kjennskap til begge dei
norske målformene.
Eg trur dette er eit mistak
som ikkje først og fremst
råkar dei som har nynorsk
som hovudmål. Eit slikt
vedtak vil gjera norskopplæringa dårlegare for alle
elevar i vidaregåande skole,
også dei som har bokmål
som hovudmål.
Den spesielle norske tospråksituasjonen kunne
vore ei bru til større innsikt i

hovudmålet og til betre
opplæring i framandspråk.
Nynorsken har framleis tre
kjønn og ei rekke andre
trekk som samsvarar med
store europeiske språk. Min
barndoms dialekt gjorde det
for mitt eige vedkomande til
og med lett å lære tysk,
ettersom preposisjonane
som styrer akkusativ og
dativ i tysk, er dei same i
tysk og i romsdalsdialekten.
Dei europeiske språka har
tusenårsgamle parallelle
linjer, og innsikt i det norske
mangfaldet gir innsikt i det
europeiske mangfaldet.

ute i samfunnet som må
forandrast. Vi treng ei lov
som slår fast at den enkelte
borgaren fritt kan bruke det
språket han eller ho har valt,
og dét på alle samfunnsområde.
At avisredaktørar og
næringslivsleiarar framleis

Slike elementære faktum

skal ha rett til å bestemme
kva målform medarbeidarane skal uttrykke seg i, er
ein absurd og forhistorisk
tilstand.

blir overskygga av uviljen
mot skriftleg sidemål i delar
av opinionen og blant
elevane, skapt av ein
utmattande hundreårkrig
der nynorsken i seinare år
har tapt alle slag. Hovudgrunnen til at det går den
galne vegen, er at nynorsken
på viktige samfunnsområde
er eit ulovleg og forbode
språk, trass i formell jamstilling. Eg har sagt det i 20 år
og gjentek det gjerne:
Dersom nynorsken skal ha ei
framtid, er det situasjonen

hjartespråk, ikkje to. Der er
eg på linje med riksmålsmannen Arnulf Øverland,
som sa: «Velg dig ditt sprog,
riksmål eller landsmål».

Det heiter hovudmål og

sidemål, og slik skal det også
vera i framtida. Den styr-

«Det er på tide å avslutte
stillingskrigen og bygge
alliansar som kan sikre ei
god språkopplæring»

Men også målfolket må sjå

kritisk på sin eigen strategi.
Eg er forundra over at
enkelte nynorskaktivistar
meiner at språkleg likestilling tyder at elevane skal ha
like god kjennskap til begge
målformer. Ikkje eingong eg,
som har skriving som yrke
meistrar bokmål og nynorsk
like godt. Vi skal ha eitt

GODT POENG: Riksmålsmann og forfattar Arnulf Øverland sa:
«Velg dig ditt sprog, riksmål eller landsmål». Edvard Hoem er
einig.
FOTO: IVAR AASERUD AKTUELL, SCANPIX

lause maksimalismen som
insisterer på to likestilte
språkprøver, fører galt av
stad. Det same meiner eg om
dei som trur at dommedag er
nær om sidemålet får
avsluttande eksamen i andre
klasse. I mi tid avslutta vi
tysken i andre klasse og
engelske i tredje. Da kunne
vi konsentrere oss om tysken
i andre, og samle oss om å
lesa engelsk i tredje. Det var
inga dårleg ordning, når alt
kjem til alt.
Det er illevarslande når
Kristin Halvorsen av enkelte
blir gjort til hovudfiende i
kampen for nynorskens
plass i skolen. Det er på tide
å avslutte stillingskrigen og
bygge alliansar som kan
sikre ei god språkopplæring
for alle. Det einaste som ein
ikkje kan vike frå, er at vi må
ha skriftleg prøve i begge
målformer, blant anna fordi
det er skriftmål det er snakk
om.
Vi må snart snakke saman,
vi som aktar og ærar begge
dei norske målformene.
Edvard Hoem
forfattar og skribent

Gir oljevenner munnkurv
3 NETTER FRA

1.805

KR
per person i dbl.rom

SPAR KR 1.569

CHATEAU DE MONTVILLARGENNE
Unn dere selv en langhelg på Chateau de
Montvillargenne, Rothschild-familiens gamle
Paris-residens. Slottet ligger i en stor park i hjertet
av Chantilly-skogene litt utenfor Paris. Se den store
sparprisen.
Se vår hjemmeside for ankomstdager og flere romalternativer.
Priseksempel 18/5-21/5.

3 NETTER FRA

1.199
KR 2.199
per person i dbl.rom
KR
5 NETTER FRA

Bestill på dtf-travel.no eller 800 300 98
Annonsekode: KLASSEKAMPEN
Sparebeløpet er i forhold til hotellets ordinære pris. Vi reserverer oss for utsolgte datoer og prisendringer. Ekspedisjonsavgift maks kr 89. Se villkår på www.dtf-travel.no

På øya Rügen i Tyskland
PARKHOTEL RÜGEN
Opplev den trivelige og nesten sydenaktige stemningen på øya Rügen ute i Østersjøen. På hotellets
”Top-Fit-Club” er det dampbad, solarium og gym.
Hotellet har en bra restaurant ”Orchidee”, maritim bar
”Störtebeker” og en herlig hotellpark. 3 eller 5 netter.
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TROMS: Senterpartiet i
Tromsø ønsker ikke at
partifellene Sandra
Borch og Irene Lange
Nordahl skal fronte
sine egne oljemeninger
på tvers av partiprogrammet. Nå får de to
munnkurv.

Se vår hjemmeside for ankomstdager og flere romalternativer.
Priseksempler 1/6-4/6 og 1/6-6/6.

SP
– Skal noen av dem stå på
stand i Tromsø by forventer vi
at de forholder seg til partiets
nei til oljeutvinning utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja,

FÅR MUNNKURV: Sandra Borch. Her da hun talte på Sps landsmøte.
FOTO: ALF VIDAR SNÆLAND, NTB SCANPIX
sier Ann-Sissel Enoksen, leder i Tromsø Sp, til Fiskeribladet Fiskaren.

Enoksen sier at hva de to
sier i sine egne kommuner vil
lokallaget ikke legge seg bort

i, men hvis de skal stå på
stand i Tromsø under høstens
valgkamp, må de følge partiets program.
– Skal de stå på stand i
Tromsø til høsten, må de fronte vårt nei, sier hun.
På partiets landsmøte sist
helg vant motstanderne av oljeboring i nord fram, men
både før og etter landsmøtet
har Senterungdommens leder
Sandra Borch og stortingsrepresentant
Irene
Lange
Nordahl snakket varmt for oljeutvinning.
Dette skal, ifølge Enoksen,
ha fått flere til å reagere.
– Jeg har fått en rekke henvendelser om hva vi som parti
egentlig mener. Landsmøtet
har sagt sitt, og da burde resten av partiet følge etter, mener hun.
©NTB

UØNSKET: Roar Flåthen.

Vil ikke ha
Flåthen
LO
Et mindretall av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen
vil ikke ha LO-leder Roar
Flåthen i styret.
Flåthen ble valgt inn
som vara til styret i fjor. Nå
ønsker flertallet i valgkomiteen, bestående av Sverre
J. Valvik (leder) og Knut Utvik, at Flåthen skal bli fast
medlem på generalforsamlingen 3. mai.
Mindretallet, det vil si
Alexandra Morris, vil ikke
ha Flåthen.
– Flåthens kompetanse
og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet
valgkomité utarbeidet for
nye styremedlemmer, sier
Morris til Laagendalsposten.
Morris innstiller på at
valgkomiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny styrekandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt
under samtalene.
Valgkomiteen vil innstille på at styreleder Finn Jebsen skal gjenvelges. Gjenvalg foreslås også på AnneLise Aukner og Irene Waage Basili.
Samtidig går to styremedlemmer
med
lang
fartstid ut av styret, Ferddirektør John Giverholt og
meglernestor Erik Must.
Giverholt sier til e24 at det
er helt naturlige årsaker til
at han har varslet at han vil
ut av styret i selskapet.
– Jeg synes åtte år er en
anselig tid. Det henger også
sammen med at jeg har fått
en ny jobb, og dermed har
jeg mindre tid, sier han.
©NTB

Tirsdag 16. april kl. 17.30

TirsdagsBarN
arne svingen leser
grøsserhistorier
for barn fra 7 år

Bøddelburger og iskald
kirkegårdsis fra kl. 16.30
i Kafe Oslo. Meny 80,- /125,-

Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

