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Refser departementet

Forskjellene øker i Stockholm

40 millioner kroner fra et marokkansk statsselskap. Rødt-leder
Torstein Dahle krever at regjeringen
går aktivt ut overfor norske selskaper som opererer på denne måten i
okkuperte Vest-Sahara. – Det var en
alvorlig feilvurdering at Næringsdepartementets ga grønt lys til denne
MS
transaksjonen, sier Dahle.

i Stockholm har økt de siste årene, viser
tall fra Statistiska centralbyrån i Sverige.
De som allerede tjener godt, har økt
inntekten mest. I hovedstadens velstående
bydeler ligger inntektsøkningen på hele 13
til 14 prosent i gjennomsnitt gjennom
2000-tallet. Lavinntektsbydelene blir derimot hengende etter.
Et gjennomsnittspar i fjonge Danderyd tjener nå en kvart
million mer i året enn et par i forstaden Botkyrka. Mari Skurdal
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Lover dobbeltspor
på plass innen 2015
FLERE SPOR: Samferdselsminister Liv Signe
Navarsete lover at
dobbeltspor på østlandsbanen skal være
på plass før 2015.

TRANSPORT
Av Mari Skurdal
I 2005 lovte den rødgrønne
regjeringen å bygge ut dobbeltspor ﬂere steder på det
overbelastede Østlandet. Utbyggingen skulle starte
innen 2009, men så langt har
bare de mange utsettelsene
vært til å stole på, som Klassekampen skrev lørdag.
I går aksjonerte Natur og
Ungdom utenfor Samferdselsdepartementet, og ﬁkk
minister Liv Signe Navarsete til å love at dobbeltspor på
de mest belastede strekningene skulle være på plass
innen 2015.
Med dagens bevilgninger
ville ikke en slik utbygging
vært mulig før i 2040.

6,5 milliarder

KS sitt syn på Likelønnskommisjonens forslag.
de ikke er ferdige med å vurdere saken ennå, men at de i
utgangspunktet «har sympati for administrasjonens innstilling».
– Vi skal se denne saken
med partibriller, men ikke
minst også ut fra hva som er
KS sine interesser.
Ap holder kortene tett til
brystet. Styreleder for KS,
Halvdan Skard (Ap) sier til
Klassekampen at han vil bruke tiden fram til styremøtet
til å vurdere de ulike forslagene.
– Det fortjener de. Jeg har
en holdning i disse spørsmålene, men de vil jeg ikke si
noe om offentlig før styremøtet.
Direktør i KS, Olav Ulleren
var ikke tilgjengelig for kommentar i går.
paalh@klassekampen.no
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Krigsforbrytertiltalt nektet skyld
Av Arnt Folgerø, NTB
Den 41 år gamle bosniske
muslimen, Mirsad Repak,
som står tiltalt for krigsforbrytelser mot sivile serbere,
erklærte seg ikke skyldig da
rettssaken startet i Oslo
tingrett onsdag.
Mannen er tiltalt for
overgrep mot sivile serbere i
forbindelse med krigen i
Bosnia-Hercegovina.
Mirsad Repak er tiltalt
etter krigsforbryterparagrafer i straffeloven som trådte i
kraft i vår, mens tiltalen
gjelder forhold fra 1992.
Ifølge Grunnloven er det
ikke anledning til å gi lover
tilbakevirkende kraft.
41-åringens forsvarer,
advokat Heidi Bache-Wiig,
mener derfor at tingretten

må avvise krigsforbrytertiltalen.
Retten vil ta stilling til
dette spørsmålet før rettssaken eventuelt fortsetter eller
avblåses.
Retten må også ta stilling
til andre overordnende
juridiske spørsmål, som om
saken er foreldet og om man
i Norge kan tiltale en person
som på gjerningstidspunktet
var utenlandsk statsborger
for lovbrudd begått i
utlandet.
Først på mandag vil Oslo
tingrett gi sitt svar på disse
spørsmålene.
Før aktoratet og forsvareren begynte på sine prosedyrer i disse spørsmålene
onsdag formiddag sa
dommer Finn Haugen at det
er ﬂere mulige svar.
©NTB

For å få sammenhengende
dobbeltspor på Østlandet
innen 2015, krever Natur og
Ungdom 6,5 milliarder kroner til jernbaneinvesteringer
i 2009, samme sum som ble
satt av til veiinvesteringer i
2008.
– Det trengs et mye høyere
nivå i bevilgningene for å få
fart på jernbaneutbyggin-

LØFTERIK: Liv Signe Navarsete fører opp «2015» på NUs
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avgangstavle i går.
gen. Vi trenger en jernbane
som er konkurransedyktig
med biltraﬁkken, sier Åshild
Lappegård Lahn i Natur og
Ungdom til Klassekampen.

Avventer budsjettet
– Vi er så langt fornøyd med
ambisjonene, men avventer
om det kommer penger over
2009-budsjettet. Vi setter vår
lit til den rødgrønne regjeringen og deres siste budsjett før valget, sier Lahn.
Natur og Ungdom mener
en utbygging på Østlandet
er en forutsetning for en videre satsing også på høyhastighetstog mellom de store
byene i Norge.
– Før høyhastighetsbaner
bygges ut i resten av landet,
må vi ha høyhastighetsstandard i dobbeltspor på Østlandet.
mari.skurdal@klassekampen.no

NYHETSSJEF
Klassekampen
er en radikal,
riksdekkende
dagsavis med
hovedkontor i
Oslo sentrum.

Klassekampens nyhetssjef skal ut i fødselspermisjon,
og vi søker hennes vikar i ti måneder. Tiltredelse
1. oktober.
Nyhetssjefen leder et team på sju journalister.
Stillingen krever nyhetsteft og gode
allmennkunnskaper. Journalistisk erfaring med
nyhetsarbeid er en forutsetning. Søkeren bør også
ha en bred kontaktﬂate i norsk samfunnsliv.
Nyhetssjefen er en del av Klassekampens
redaksjonsledelse, og jobber tett mot både desk
og avisas øvrige redaktører.
Opplysninger om stillingen kan fås hos nyhetssjef
Mari Skurdal (22 05 95 02), redaktør Bjørgulv
Braanen (22 05 95 01) eller klubbleder Anders
Horn (22 05 95 19). Søknad sendes til
mari.skurdal@klassekampen.no.
Søknadsfrist: 1. september 2008.

