
En bevegelse – ikke 
en valgkampmaskin

De med mest makt er aldri på valg. Derfor må politikk 
handle om noe mer enn å velge politikere annethvert 
år, hvis vi virkelig skal få til forandring. Det må  handle 
om å bygge en folkebevegelse som kan skape et 
vendepunkt i norsk politikk. Hvem skal sikre Rødt 
styrken som trengs, om ikke du? Bli med på laget! 

Vi er ikke 
til salgs

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse 
over Rødt. For eksempel takket vi nei da Petter 
Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape 
oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av.

8

9

Handlekraft
Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til 
ansvar. For eksempel da vi stilte mistillitsforslaget 
som felte Sylvi Listhaug (FrP) som statsråd, eller når vi 
flere ganger har presset gjennom bedre ordninger for 
dagpenger og feriepenger for arbeidsledige.

Foto: Ihne Pedersen.
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Rødt utgjør 
en forskjell

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene, 
særlig når det gjelder hemmelighold og vårt forhold 
til EU, USA og NATO. Våre folkevalgte har flere ganger 
avslørt korrupsjon, og vi står alltid opp for internasjonal 
solidaritet.

Ingen 
karrierepolitikere

For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politiker for 
egen vinning, har vi lave lederlønninger og minimalt 
med frynsegoder.
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Rettferdig
klimapolitikk

Det trengs en ny og kraftfull klimapolitikk, som kutter 
utslipp på en rettferdig måte. De som har mest og 
forurenser mest må ta kostnaden, ikke arbeidsfolk. 

Derfor vil vi begrense elitens luksusforbruk, bruke 
oljefondet til å investere i miljøvennlig industri i 
Norge og kutte momsen på kollektivtransport og 
reparasjoner.

Foto: Thor Due/Natur og Ungdom.

3

Profittfri velferd
Rødt jobber for at penger bevilget til velferd skal 
gå til å ta vare på barna og pleie de syke, ikke ende 
opp i private lommer. Framveksten av kommersielle 
velferds-konserner legger press på kvalitet og 
arbeidsforhold, og presser i tillegg ut ideelle aktører.

Foto: Unsplash.

Les mer om flere av våre hoved-

saker ved å scanne koden

4

Forskjells-Norge
Du er ikke mindre verdt om du går på trygd, eller om 
du har en dårlig betalt jobb. Men du blir behandla 
sånn. Den økonomiske eliten får stadig mer, mens 
vanlige folks trygghet svekkes. Heldigvis er det mulig 
å snu utviklingen, men da må vi sammen skape et 
vendepunkt. 

Vil du ha mindre forskjeller mellom folk, er Rødt 
et trygt valg. Vi jobber blant annet for å forby 
bemanningsbransjen, gjøre tannhelse gratis og øke 
lønningene i kvinnedominerte yrker.

Foto: Ihne Pedersen.

2

Fordi fellesskap 
fungerer

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer 
rettferdige enn samfunn basert på kapitalisme og 
grådighet. I tillegg har de en sunnere og mer stabil 
økonomi. Derfor jobber vi for et samfunn som fungerer 
for alle, ikke bare de på toppen. 

Det er i fellesskap med andre vi mennesker utvikler 
oss, og det er i samarbeid med andre vi kan skape et 
bedre samfunn.

Foto: Ihne Pedersen.
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En bevegelse – ikke 
en valgkampmaskin

De med mest makt er aldri på valg. Derfor må politikk 
handle om noe mer enn å velge politikere annethvert 
år, hvis vi virkelig skal få til forandring. Det må  handle 
om å bygge en folkebevegelse som kan skape et 
vendepunkt i norsk politikk. Hvem skal sikre Rødt 
styrken som trengs, om ikke du? Bli med på laget! 

Vi er ikke 
til salgs

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse 
over Rødt. For eksempel takket vi nei da Petter 
Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape 
oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av.

8
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Handlekraft
Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til 
ansvar. For eksempel da vi stilte mistillitsforslaget 
som felte Sylvi Listhaug (FrP) som statsråd, eller når vi 
flere ganger har presset gjennom bedre ordninger for 
dagpenger og feriepenger for arbeidsledige.

Foto: Ihne Pedersen.
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Rødt utgjør 
en forskjell

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene, 
særlig når det gjelder hemmelighold og vårt forhold 
til EU, USA og NATO. Våre folkevalgte har flere ganger 
avslørt korrupsjon, og vi står alltid opp for internasjonal 
solidaritet.

Ingen 
karrierepolitikere

For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politiker for 
egen vinning, har vi lave lederlønninger og minimalt 
med frynsegoder.

6

7

• 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



En bevegelse – ikke 
en valgkampmaskin

De med mest makt er aldri på valg. Derfor må politikk 
handle om noe mer enn å velge politikere annethvert 
år, hvis vi virkelig skal få til forandring. Det må  handle 
om å bygge en folkebevegelse som kan skape et 
vendepunkt i norsk politikk. Hvem skal sikre Rødt 
styrken som trengs, om ikke du? Bli med på laget! 

Vi er ikke 
til salgs

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse 
over Rødt. For eksempel takket vi nei da Petter 
Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape 
oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av.

8

9

Handlekraft
Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til 
ansvar. For eksempel da vi stilte mistillitsforslaget 
som felte Sylvi Listhaug (FrP) som statsråd, eller når vi 
flere ganger har presset gjennom bedre ordninger for 
dagpenger og feriepenger for arbeidsledige.

Foto: Ihne Pedersen.

RØDT.NO

5

NI GRUNNER TIL AT 

RØDT ER DITT PARTI

Fordi  fellesskap
 fungerer

Fo
to

: H
en

ri
k 

M
ad

se
n

.

Rødt utgjør 
en forskjell

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene, 
særlig når det gjelder hemmelighold og vårt forhold 
til EU, USA og NATO. Våre folkevalgte har flere ganger 
avslørt korrupsjon, og vi står alltid opp for internasjonal 
solidaritet.

Ingen 
karrierepolitikere

For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politiker for 
egen vinning, har vi lave lederlønninger og minimalt 
med frynsegoder.

6

7

• 

• 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



En bevegelse – ikke 
en valgkampmaskin

De med mest makt er aldri på valg. Derfor må politikk 
handle om noe mer enn å velge politikere annethvert 
år, hvis vi virkelig skal få til forandring. Det må  handle 
om å bygge en folkebevegelse som kan skape et 
 vendepunkt i norsk politikk. Hvem skal sikre Rødt 
 styrken som trengs, om ikke du? Bli med på laget! 

Vi er ikke 
til salgs

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse 
over Rødt. For eksempel takket vi nei da Petter 
Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape 
oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av.

8

9

Handlekraft
Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til 
ansvar. For eksempel da vi stilte mistillitsforslaget 
som felte Sylvi Listhaug (FrP) som statsråd, eller når vi 
flere ganger har presset gjennom bedre ordninger for 
dagpenger og feriepenger for arbeidsledige.

Foto: Ihne Pedersen.

RØDT.NO

5

NI GRUNNER TIL AT 

RØDT ER DITT PARTI

Fordi  fellesskap
 fungerer

Fo
to

: H
en

ri
k 

M
ad

se
n

.

Rødt utgjør 
en forskjell

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene, 
særlig når det gjelder hemmelighold og vårt forhold 
til EU, USA og NATO. Våre folkevalgte har flere ganger 
avslørt korrupsjon, og vi står alltid opp for internasjonal 
solidaritet.

Ingen 
karrierepolitikere

For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politiker for 
egen vinning, har vi lave lederlønninger og minimalt 
med frynsegoder.

6

7

• 

• 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)




