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Gjennom hele den moderne historia har folk flest, i ar
beiderbevegelsen og andre folkelige bevegelser, tilkjem
pa seg rettigheter, innflytelse og sosiale ordninger for 
sine liv. Den markedsliberalistiske offensiven de siste 
tiåra har ført til omfordeling av verdiskapinga, rasering 
av fellesskapsløsninger og økte klasseforskjeller. Sam
tidig har det vokst fram internasjonale bevegelser som 
motsetter seg denne ut:viklinga, og reiser kampen for 
et annet samfunn. Rødt ser seg som en del av denne 
bevegelsen. 

Innhold 
1. Økonomi side 3 
2. Kvinnefrigjøring side 5 
3. Velferd og solidaritet side 8 
4. Fattigdom side 10 
5. Eldreomsorg side 12 

6. Kommuneøko mi side 14 
7. Lokaldemokrati side 15 

8. D emokratiske rettigheter side 17 
9. EU og E ØS side 19 
10. Skatt side 21 
11. Naturressurser side 22 
12. Fisk side 24 
13. Klima og miljø side 25 
14. Landbruk side 27 
15. D yrevern side 28 
16. Næringsliv side 28 
17. Distriktspolitikk side 30 
18.Sykehus side 31 
19. Psykisk helse side 32 
20. Samferdsel side 35 

!(limatrusselen gjør at det haster! Kapitalismen må 
avskaffes og erstattes med et demokratisk, sosialistisk 
samfunn. Bare et samfunn som avskaffer profitten som 
drivkraft og styres av menneskenes behov og naturens 
tåleevne, kan hindre en ødeleggelse av jorda. Gjennom 
en sosialistisk revolusjon, med oppslutning fra eo flertall 
i folket, må folk sjøl ta makta og styre utviklinga i ret
ning av et framtidig klasseløst samfunn. 

21. Faglige rettigheter side 37 
22. Arbeidsliv side 39 
23. Pensjon side 41 
24. Rasisme og islamofobi side 43 
25. Internasjonal solidaritet side 46 
26. Krig og imperialisme s;de 48 
27. Samepolitikk s·de 49 

28. Oppvekstvilkår side 52 
29. Skole s·de 55 
30. H øyere utdanning s;ide 59 
31. Informasjonsteknologi s·de 60 
32. Kultur, kulturarv og medier , ide 62 
33. Idrett ide 65 
34. Bolig ide 66 
35. Funksjonshemma Jide 67 
36. Lesbiske, homofile, bifile 

L e69 og transpersoner 
37. Kriminalitet lide 70 

38. Rusmidler ide 71 

www.pdf-arkivet.no (2020)



1. Økonomi 
Målet med Rødts økonomiske politikk er å bryte ned klasseskillene, skape sosial likhet og bidra 
til miljørettet ressursforvaltning. I dette ligger også å bryte ned den dype økonomiske forskjellen 
mellom landene i nord og sør. Kapitalismens mål er størst mulig profitt, og produksjonen blir styrt 
ut fra dette. Dette fører til sløsing med naturressurser og menneskelig arbeidskraft. Produktet er 
kun et middel for å oppnå profitt. Jaget etter profitt skaper også krig. Det siste tiåret har vi gjen
tatte ganger sett at USA er villig til å gå i krig for å sikre oljeog gassressurser. Vi må vekk fra et øko
nomisk system som fører til unyttige og spekulative investeringer. Det nødvendige alternativet 
til kapitalismen er et demokratisk, sosialistisk samfunn der folk sjøl aktivt styrer økonomien og 
utviklinga av samfunnet. På den måten kan en sikre at produksjonen av varer og tjenester rettes 
inn mot det folk trenger og det miljøet tåler 

D en sterke norske økonomien er skapt av arbeids
folk, utnyttelse av naturressursene og en hundreårig lang 
utbytting av den 3. verden. D e norske flernasjonale selskap
ene går med store overskudd som i økende grad investeres 
utenlands og styrker norsk imperialisme. Også den norske 
staten går med enorme overskudd, og oljefondet har vokst 
voldsomt hvert eneste år. Undersøkelser viser at et stort 
flertall i befolkningen vil at det skal satses mer på felless
kapsløsninger, men det er det motsatte som skjer. Statlige 
selskap som Telenor og Statoil har blitt delprivatisert og 
hjørnesteiner i den norske velferdsstaten angripes og sve
kkes. Grunnlaget for arbeiderklassens organisering og kamp, 
solidaritetstankegangen, er kraftig svekket og erstattet med 
individuell tenkning og ideologien om at "en hver er sin egen 
lykkes smed." Dette forsterkes gjennom statlig stimulering 
av privat forbruk og et forbruksmønster som er sterkt res
sursog miljøfiendtlig, og som går på bekostning av satsing på 
offentlig velferd. Næringslivsog samfunnstoppene har sikret 
seg et luksusliv, klasseforskjellene vokser og stadig flere blir 
fattige. 

Dette er ikke et særnorsk fenomen, men et resul
tat av en internasjonal markedsliberalisme som vil legge alle 
sider av samfunnet åpent for profittjakt. Den sterke globali
seringen av økonomien krever størst mulig markedsadgang 
og frihet i forhold til landene i den 3. verden. I tillegg ser vi 

et stadig økende press for privatisering og nedbygging av of
fentlig sektor over hele verden. 

WTO - internasjonale 

handelsorganisasjoner 

World Trade Organisation (Verdens Handelsorganisasjon) 
er i dag det viktigste organet for de store flernasjonale sel
skapene. D aværende RV, en av forløperne til Rødt, var det 

eneste partiet som stemte mot WTO da Stortinget vedtok 
norsk tilslutning 30. november 1994. Gjennom denne organ
isasjonen, og særlig GATS-forhandlingene, øves det særlig 
press på landene i Sør for å oppgi sin nasjonale kontroll over 
næringsliv og naturressurser. D e flernasjonale selskapene 
krever at landene må åpne opp for stadig nye markeder. 

Rødt tar aktivt del i kampen mot markedsliberalis
men både internasjonalt og nasjonalt gjennom deltakelse i 
organisasjoner som Nettverk Mot Markedsmakt, For velf
erdsstaten og Nei til EU. Rødt støtter aksjoner som retter 

seg mot WTO, IMF (Det internasjonale Pengefondet) og 
Verdensbanken. 

Offentlig styring og kontroll av økono
mien 

Rødt går inn for at staten skal føre en aktiv økonomisk poli
tikk for å hindre arbeidsløshet, sikre næringsutvikling også 
i distrikts-Norge, og fremme den nødvendige omleggingen 
som klimautfordringen krever. Rødt vil kjempe for å opprett
holde viktige velferdsordninger som en god offentlig skole, 
folketrygden og en god offentlig helseog sosialsektor. Rødt 
vil gjeninnføre både sterk offentlig kontroll med kredittog 
rentepolitikken, valu tarestriksjoner og styring av finansin
stitusjonene. Det siste tiåret har Norges Bank fått en stadig 
mer løsrevet stilling inspirert av EUs helt selvstendige sen
tralbank. D et å holde arbeidsfolks kjøpekraft i sjakk, er blitt 
viktigere enn hensynet til sysselsetting og næringsutvikling. 
Rødt mener at både Norges Bank og rentepolitikken skal sty
res av folkevalgte for å oppnå arbeid til alle og forhindre økte 
forskjeller mellom rike og fa ttige i Norge. 

Skattlegg de rike 

Rødt vil skattlegge de rike og fjerne skatten fra de fattige. 
Rødt går inn for skattlegging av aksje-, finansog valutatrans-
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Rødts leder Torstein Dahle gikk hoste11 2008 inn for å jjeme se11-
tralhanksjef Svein Gjedrem. Rødt v1ener se11tralha11ke11 forstår de11 
oko110111iske krisa altfor dårlig. FaksiJ1Ji!e: berge11savise11.110 

aksjoner, og støtter kravet om en såkalt Tobinavgift. Rødt vil 
samarbeide med og stø tte Attac, For velferdss taten og andre 
aksjoner som slåss for å endre deler av den økonomiske poli

tikken til fordel fo r folk fl est. Rødt vil gjeninnføre tidligere 
konsesjonslovgivning som sikret norske bedrifte r mot op

pkjøp fra utlandet. Rødt ønsker å opprettholde og utvikle 
arbeidsplasser i Norge og stø tte alle folks rett til å utvikle sine 

egne land økonomisk og sosialt. 

Rødt arbeider for: 

» en sterk offentlig sektor som tar ansvar for og 
som kan sikre velferdsbehovene til barn, eldre, 

uføre, syke og funks jonshemmede på lik linje 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Demonstrerte med · ·
grytelokk mot bankpakken 

Rød U11gdoJ1J hamrer los for krisepakke til Joik vi11tere11 2009. 
Faksi111ile: dagbladet.110 

med arbeidsføres behov. 

å stoppe markedsrettingen av offentlig sektor. 

at offentlig forbruk skal prioriteres foran I privat 

forbruk. 

6-timers normalarbeidsdag. I 
reell rett til lønnet arbeid for alle arbeidsfø e. 

statlige boligbanklån med fast lav rente og ned-
betaling over minst 50 år. I 
å si opp EØ S-avtalen og skjerme strategisk viktig 

produksjon (mat, energi) . I 
full åpenhet rundt norske krav og standpunkter i 

de pågående WTO og GATS-fo,hsndJ;n" e. 

Vil du vite mer om Rødts økonomiske politikk? 

Bestill bo ka "Ødeleggelsen s ø ko nomi" av Torstein D ahle på www.roedt.n o 
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2. Kvinnefrigjøring 
Rødts mål er full kvinnefrigjøring. Likestilling mellom kjønnene er ikke nok. Vi ønsker å sprenge 
rammene for de trange kjønnsrollene og fjerne alle former for kvinneundertrykking. Kapitalismen 
er avhengig av kvinners underordning i familien og arbeidslivet. For å oppnå full kvinnefrigjøring 
er det nødvendig med et totalt brudd med det kapitalistiske systemet. Rødt går inn for tiltak som 
kan styrke kvinners stilling økonomisk, juridisk og ideologisk, og går mot alle endringer som kan 
undergrave de rettighetene kvinner har oppnådd. 

For økonomisk sjølstendighet 

Rødt ser på kvinners økonomiske sjølstendighet som e1 
forutsetning for kvinnefrigjøring. Familien er i dag en økon
omisk grunnenhet og en del av samfunnets økonomiske ba
sis. Fortsatt har kvinnene hovedansvar for omsorgsarbeidet 
i familien. Dyre barnehageplasser, kontantstøtta og for høye 
priser på SFO er eksempler på dette. Kvinner tilpasser ofte 
sin tilknytning til arbeidslivet til sin rolle i familien . Samfun
nets kjernefamiliefokus er redusert, men fortsatt usynlig
gjøres og diskrimineres eneforsørgere, homofile og lesbiske 
familier, og de som velger å bo alene. 

Rødt arbeider for: 

» kvinners økonomiske sjølstendighet. 

» samfunnsmessig ansvar for barn, syke og gamle. 

» lovfesta rett til barnehage fra fødselen av. 

» gratis barnehager og SFO. 

» å fjerne kontantstøtta. 

» å legge til rette for kollektive boform er. 
)) 

)) 

)) 

)) 

å styrke eneforsørgeres rettigheter. 

å gå mot tvungen delt bosted og omsorg ved 

samlivsbrudd. 

å heve overgangsstønaden til eneforsørgere og 

utvide stønadsperioden. 

å endre bidragsregler som skaper fattige kvinner 

og barn. 

Kvinners lønn og inntekt 

Kvinnedominerte yrker lønnes dårligere enn mannsdomin
erte yrker både i offentlig og privat sektor. Sjøl innen samme 
yrkesgruppe tjener ofte menn mer enn kvinner. Kvinner 
lønnes lavere enn menn fordi de er kvinner. Dette er uttrykk 
for maktforholdet mellom kjønna, og er vevd inn i det kapi
talistiske økonomiske systemet, der kvinners arbeidskraft har 
mindre verdi. 

I dag tjener kvinner i snitt 85% av det 11m111 gior. &dt onsker seg en 
likelo1111spott for å jevne 11t disse forskjellwe, slik Erling Folkvord tar 
til orde for i dette innlegget i Dagbladet 8. /Jlars 2009. 

Rødt arbeider for: 

» 6timers normalarbeidsdag med full lønnskom

pensasjon. 

» å fjerne all lønnsdiskriminering knyttet til kjønn. 

» å bekjempe lønnssystem er som fører til individu

elle personlige tillegg. 

» egen kvinnepott fra regjering/ Storting for å utj 

amne lønnsulikhetene. 

» å sikre at gravide ikke diskrimineres i arbeidslivet 

» at trygdeog pensjonsregler ikke skal virke dis

kriminerende for k-vinner. 

» 8. mars som offentlig fridag. 

Fødselspermisjon 

Rødt ønsker å utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full 
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lønn. Moren skal sikres 3 uker før fødsel og 8 uker etter fød
sel av helsemessige årsaker. Den andre forelderen får rett til 8 
uker. Resten av permisjonen kan benyttes av mor, den andre 
forelderen eller annen omsorgsperson. 

Rødt arbeider for: 

» å utvide fødselspermisjonen til 52 uker med full 

lønn. 

» selvstendig opptjening av fødselsstønad for beg

ge foreldre. 

» rett til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon skal 

gjelde også for mødre på attføring. 

Frihet til å velge 

Siden 1978 har kvinner selv kunnet bestemme om de vil 
fullføre en påbegynt graviditet eller ikke. Abortloven har stor 
oppslutning, men allikevel er den utsatt for stadige angrep. 
Kvinner blir forsøkt påført skyld og skam, helsepersonell 
kan reservere seg mot abortinngrep, og abortmotstanderne 
Amathea er faste rådgivere på mange sjukehus. I tillegg må 
fortsatt k-vinner som ønsker abort etter 12. uke møte foran 
en nemnd, som skal avgjøre om kvinnen får lov til å ta abort 
eller ikke. Retten til selvbes temt abort er sentral i kvinners 
rett til å bestemme over egen kropp og eget liv. Abort er ikke 
et problem, det er de uønskede svangerskapene som utgjør 
problemet. 

Rødt arbeider for: 

» jordmødre og helsesøstre skal ha samme rett som 

leger til å skrive u t P-piller. 

» midler til forskning på trygg og sikker prevensjon. 

» å overføre den offentlige støtta fra A m athea til 
helsestasjoner for ungdom. 

» at egenandelen p å sterilisering fjernes. 

» rett til medisinsk abort ved helsestasjon/ lokalt le

gesenter med oppfølging av. 

» primærhelsetjeneste. 

» rett til sjølbestemt abort m ellom 12. og 18. svan

gerskapsuke. Vekk med nemndene. 

» å oppheve reservasjonsretten for helsepersonell 

» tidsavgrenset rett til farskapstest. 

Slipp glede og kjærlighet løs! 

Seksuell frigjøring er frihet til seksuell utfoldelse uten 
skyld og skam, og uten frykt for vold og tvang. Gratis og 
lett tilgjengelig prevensjon og retten til selvbestemt abort 

Rodt og Rod Ungdom har i flere år vært pådrivere for merking og skot-
t/egging av helsefarlig ret11sjcrt reklame. Faksimile: 111-k.110 j 

er grunnleggende forutsetninger. Rødt vil være med pa å 
fremme mellommenneskelige og samfunnsmessige forhold, 
der seksualitet verken er tabubelagt,_ syndig eller kom, er
sialisert, men anerkjent som en v1kt1g del av tilværelsen. Et 
aktivt seksualliv med andre er ikke en menneskerett. rJgen 
skal kunne kreve at andre skal tilfredsstille deres seksu I lle 
lyster gjennom betaling eller belønning. 

Rødt arbeider for: 

» å bekjempe maktforholdet mellom kjø , a og 

andre maktstrukturer som muliggjør seksualisert 

undertrykking. I 
» å knuse puritanismens makt, tabuer og mor !isme 

i debatten om seksualitet. 

» å bekjempe pornoliberalismen. 

» kurs i skolen etter modell av «Sett gre , ser!». 

Kursene skal bevisstgjøre ungdom på s ksuell 

trakassering, og sette jenter i stand til " sette 

grenser. 

Knus skjønnhetstyranniet! 
Skjønnhetsidealer stjeler kvinners tid, tanker og penge . Rødt 
går imot propaganda som viser at bare kvinner som ligner 
reklamebilder er verdifulle, og avviser presset på kvinf er om 
å forandre utseende for å tilfredsstille kommersielle idealer. 
Mediene må ansvarliggjøres for den viktige rollen de !piller i 
opprettholdelsen av trange kjønnsroller og et umendeskelig 
kroppsideal. Rødt vil påpeke medias ansvar for kt inners 
selvbilde og helse. Media må unngå å fremme skj nnhet
sindustriens interesser, og ikke bidra til å skape benov for 
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skjønnhetsprodukter. 

Rødt arbeider for: 

» å anmelde kvinnediskriminerende reklame 

» holdningskampanjer om ungdoms forhold til 

kjønn, kropp og seksualitet i skolen. 

» forebyggende tiltak mot spiseforstyrrelser. 

» å kreve opprettelse av avdelinger med spesi

alkompetanse på behandling av spiseforstyrrelser 

i sjukehus over hele landet. 

» at media ikke omtaler overgrep som sex. 

» at media ikke reduserer kvinner til kropp, og ikke 

bruker avkledde kropper som illustrasjoner. 

» at media tar ansvar for skjønnhetsidealene som 

presenteres. Alle manipulerte bilder, også 1 an

nonser, må merkes. 

Bekjemp menns vold mot kvinner 

Menns vold mot k-vinner er uttrykk for den maktubalansen 
som finnes meUom kjønna i samfunnet, og er et alvorlig sam
funnsproblem. Volden begrenser og ødelegger kvinners liv, 
og hindrer kvinners fulle deltakelse i samfunnet. Arbeid mot 
menns vold mot kvinner må gjøres ut fra et rettslig, sosialt, 
økonomisk og helserelatert perspektiv, og ut fra et likestill
ingsperspektiv. Rødt skal ha nulltoleranse overfor menns 
vold mot kvinner. Menn må involvere seg og ta ansvar for 
menns vold mot kvinner. 

Bare en liten del av voldog voldtektssaker mot kvin
ner blir anmeldt. Blant de sakene som blir anmeldt er henleg
gelsesprosenten høy, og bare 10 % blir domfelte. Politiet og 
rettsvesenet mangler kompetanse på, og kunnskap om vold 
mot kvinner. Rettssikkerheten til kvinner og barn i voldsog 
overgrepssaker er for dårlig. 

Rødt arbeider for: 

» økt støtte og full beskyttelse til voldsutsatte h.-v:in

ner og barn. 

» tilgang til voldsalarmer som virker og effektive 

besøksforbud. 

» at voldsutøvere skal forlate hjemmet, ikke kvin

ner og barn. 

» full statlig finansiering av krisesentrene. 

» at politi, rettsvesen, sosialkontor og politikere 

øker sin kunnskap om vold mot kvinner, og kon

sekvensene for barn som er vitne til vold. 

» at regjeringen må kartlegge m enns vold mot kvin

ner og beregne omkostningene av volden. 

» nasjonalt kunnskapsenter i spørsmål om menns 

vold mot kvinner. 

» at «Alter~ativ til vold» bygges ut over hele landet 

» at utlendingsloven håndheves slik at kjønnsbasert 

forfølgelse gir rett til asyl. 

» å fjerne 3årsregelen og gebyrene for innvan

drerkvinner som skal søke oppholdstillatelse. 

» å fjerne bestemmelser om flytteforbud for mor. 

Kampen mot kjønnslemlesting 

Kampen mot kjønnslemlesting er sentral i kampen for kvin
ners rett til egen seksualitet og kontroll over egen kropp. I 
dette arbeidet er Inter African Comittee (IAC) en drivkraft, 
og Rødt støtter arbeidet i IAC og andre organisasjoner som 
jobber mot kjønnslemlesting. Rødt ønsker at fokus må være 
en varig holdningsendring, og at samarbeid med kvinner som 
har vært utsatt for kjønnslemlesting er sentralt for å oppnå 
dette. Rødt ønsker ikke tvangsundersøkelser av jenter, men 
økte midler til forebyggende arbeid. 

Rødt arbeider for: 

» tiltak for personer som er kjønnslemlestet eller 

blir utsatt for kjønnslemlesting i Norge. Det skal 

være tiltak som omfatter tilbud om medisinsk, so

sial og psykologisk oppfølging både til offer og 

familie. 

» styrking av kompetanse til ansatte i skole, helse og 

sosialsektoren slik at de kan tilby kvalifisert hjelp 

til personer som er utsatt for kjønnslemlesting. 

» forbud mot omskjæring av gutter. 

Mot salg av kjønn og kropp 

Porno og prostitusjon er vold mot kvinner. Rødts mål er et 
samfunn uten seksualisert undertrykking, og dermed uten 
porno og prostitusjon. Den internasjonale handelen med 
kvinner og barn er en av verdens mest lønnsomme industri
er. Prostitusjon gir kvinner alvorlige helseskader, og hindrer 
likestilling og utvikling. Menn som kjøper kvinner i prosti
tusjon er ansvarlige for at kvinner påføres skade, og er støt
tespiUere for pornoog prostitusjonsindustrien. Halliker og 
bakmenn etablerer prostitusjon i land der mulighetene for 
fortjeneste er størst, der myndighetene ikke hindrer etabler
ing, og der det er liberale holdninger til porno og prostitus
jon. Kjøp av seksuelle tjenester må derfor være forbudt, og 
kvinner i prostitusjon må hjelpes ut. Porno er ikke fiksjon, 
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det er virkelige mennesker som avbildes. Rødt ønsker en 
lov mot porno som ikke rammer seksuelle skildringer, men 
kvinneundertrykkende framstillinger. Rødt mener Norge må 
etterleve internasjonale forpliktelser for å bekjempe handel 
med kvinner og barn, for å hindre at stadig Aere fattige kvin
ner haver i pornoog prostitusjonsindustrien. 

Rødt arbeider for: 

» å bekjempe porno og prostitusjonindustrien. 

» en pornolov som retter seg mot 1..-vinneunder

trykkende framstillinger, og som blir håndhevet. 

» lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester. 

» at 1..-vinner i prostitusjon får hjelp til å slutte, at 

utenlandske kvinner i prostitusjon får opphold

stillatelse eller hjelp til trygg retur og reetablering 

i hjemlandet. 

» økt bevisstgjøring om skadene ved prostitusjon 

gjennom holdningskampanjer og opplæring i 

skolen. 

» at ansatte i forsvaret, i organisasjoner og bedrifter 

med oppdrag i utlandet skal skoleres i spørsmål 

knyttet til skadene ved prostitusjon. 
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SoJ11J11erm 2008 gikk Rod U11gdo1J1s leder Mari Eif,ing 111 i 
Klassekampen med tiltakspakke far 'voldtektsfri som111er'. Fak
siJ11i!e: sosialisme.110. 

3. Velferd og solidarit~t 
Den norske velferdsstaten er et resultat av arbeiderklassens kamp og sosialdemokratiets forsøk på 
å skape sosiale velferdsordninger innenfor rammen av en kapitalistisk økonomi. Viktige vellferd
sordninger er vedtatt med støtte også fra deler av næringslivet fordi dette samsvarte med dleres 
interesser i en periode av kapitalismens utvikling. Den norske velferdsstaten kjennetegnes Åv en 
sterk offentlig sektor med ordninger som skal gjelde for alle. For kvinner har fellesskapsløshingr 
innen omsorg for barn og eldre ført til muligheter for utdanning og arbeid, som igjen har før~ til at 
mannen er blitt mer delaktig i privat omsorg for egne barn. I 
Dårligere eller dyrere fellesløsninger vil tvinge den som er sektor stadig oftere av privatiseringsframstøt. EØS-avtalen 
dårligst lønnet i familien til å slutte i jobb og overta omseorg og GATS-avtalen (WTOs avtale om handel med tjenester) 
for barn eller syke familiemedlemmer. Nedbygging av fei- brukes som brekkstang for privatisering og markeds~tyring 
lesskapsløsninger vil derfor særlig ramme !-.-vinnene. av gjenværende offentlige tjenester. I 

Stadige effektiviseringskrav og den økon0miske 
utarminga av offentlig sektor de seinere år har gitt folk et 
dårligere tilbud. Utviklingen fører til at et økt antall ~rivate 
tjenesteleverandører retter seg mot et kjøpekraftig nharked. 
Dette skaper samtidig et utarma offentlig tilbud for e som 
ikke har råd til private løsninger. Utviklingen er en evisst 

Privatisering, EØS-avtalen og GATS 

For at kapitalismen kan utvikle seg har den stadig behov for 
nye markeder. Selskaper, aksjeeiere og andre har et stadig 
behov for økt profitt. Offentlig sektor forvalter store verdi
er som kapitaleierne nå vil ha tak i. D erfor trues offentlig 
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strategi for å få folk til å distansere seg fra det offentlige 
tilbudet og bane vei for et privat tilbud med kvalitet etter 
betalingsevne. En utvikling som står i voldsom kontrast til 
folks rettmessige krav om høy kvalitet på velferdsgodene og 
kravene om demokratisk styring av velferdstilbudenes om
fang og fordeling. ForskjeUene meUom folk blir større og 
klasseskiUene øker. 

Kamp for velferdsgoder og et sosialistisk 
samfunn 

Skal vi hindre at velferdsstaten ødelegges, mener Rødt at 
det er nødvendig med mobilisering på grunnplanet. Dette 
må skje gjennom lokale initiativ og på tvers av tradisjonelle 
organisasjonsskiller. Kampen for velferdsstaten er viktig for 
bevissthet om fellesskap og solidarisk ansvar. Det finnes al
ternativer til kapitalstyring av velferd. Folk må gis muligheten 
til å se for seg et sosialistisk samfunn med velferdsgoder som 
en selvfølgelig del av menneskenes omsorg for hverandre. 
Derfor støtter Rødt enkeltkrav som vil gi folk bedre vel f
erdsgoder. Samtidig mener Rødt at den optimale velferdsstat 
bare kan få gode livsvilkår i et sosialistisk samfunn. 

Rødt arbeider for: 

» en sterk, demokratisk styrt offentlig sektor, som 

møter folk med respekt og lydhørhet. 

» offentlig eierskap og styring av kollektivtransport, 

posttjenester, telenett, kraft og vann. 

» at tjenester som er privatisert skal tilbakeføres til 

offentlig eie og folkevalgt kontroll. 

» å overføre mer av den samfunnsnyttige tjeneste

produksjonen til offentlig sektor. 

» gratis tjenester innen helse, omsorg og utdanning 

» å utvide helsebegrepet til også å gjelde øyne og 

tenner gratis tannlege og gratis briller. 

» at egenandeler på høreapparat fjernes slik at dette 

blir gratis. 

» statlig minstesats for sosialhjelp i tråd med an

befalingene fra SIFO (Statens Institutt for For

bruksforskning) og statlig dekning av sosialhjelp

sutgiftene. 

» å forsvare og styrke folketrygden. 
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4. Fattigdom 
Et samfunn er aldri bedre enn hvordan det behandler de svakeste. Forskjellene mellom rik o 
tig øker i Norge i dag, og stadig flere opplever på kroppen hvordan det er å være fattig . Rø 
arbeide for å jevne ut forskjellene mellom fattig og rik i Norge. 

I dag er sosialhjelpssatsene altfor lave og varierer i stor 

grad fra kommune til kommune. Særlig er variasjonen stor i 

forhold til barnetilleggene. Rødt vil foreslå en nasjonal stan

dard på sosialhjelpssatsene på nivå med SIFOs standardbud

sjett for husholdningene. Finansieringen av sosialhjelpssatser 

på SIFO-nivå må skje ved øremerking av statlige midler. 

Rødt arbeider for: 

» at sosialhjelpssatsene skal opp på SIFO-nivå 

(Statens institutt for forbruksforskning). 

Bedring av dagpengeordningen 

Ordningen der det var mulig å få utbetalt dagpenger i tre år, 
må gjeninnføres, slik tilfellet var fram til 2003. Med dagens 
ordning er du bare sikret dagpenger i to år. D ette fører til 
at mange blir tvunget over på sosialhjelp og ut i unødig fat
tigdom. 

Ferietillegget på dagpengene må gjeninnføres. A 
reise på feri e er i dag et gode som ikke alle kan benytte seg 
av. Tall fra SSB viser at 25 % ikke hadde råd til å reise på ferie 
sommeren 2005 . Rødt mener alle skal ha rett til å kunne reise 
på ferie minst en gang i året, og komme seg vekk fra hjemmet 
sitt dersom en ønsker dette. 

Rødt arbeider for: 

» at utbetaling av dagpenger i tre år gjeninnføres og 

at ferietillegg utbetales. 

Barnetillegget i trygdeytelsene må økes. 

Barnetillegget for mottakere av attføringspenger, rehabil
iteringspenger og midlertidig uføretrygd skal opp på samme 
nivå og reguleres i samsvar med barnetillegget for varig ufør
etrygdede. I dag får ikke foreldre som går på attføring eller 
rehabiliteringspenger like m ye i barnetillegg som varig ufør
etrygdede. 

Overgangsstønaden til eneforsørgere. 

Fram til 1998 fikk en overgangsstønad i ti år. Rødt mener at 
et godt tiltak for at eneforsørgere skal komme seg ut av fa ttig-

dom, er muligheten til å ta høyere utdanning. Enefors rgere 
er i dag en av de fattigste gruppene i Norge. Stønads ·vået 
må økes. 

Rødt arbeider for: 

» at overgangsstønaden må økes og stønad peri

oden forlenges fra tre til ti år. 

Gratis barnehager 

Barnehagen er en del av utdanningssystemet, og en viktig 
faktor for at alle barn skal sikres likeverdige, gode opPi ekst
vilkår og en god barndom. Gratis, offentlige barnehager for 
alle barn er en viktig rettighet for å bekjempe et kla sedelt 
samfunn. 

Gratis SFO 

Prisen på SFO-plasser varierer enormt. D et skal ikk være 
bosted og størrelsen på foreldrenes lommebok som javgjør 
hvilke oppvekstvilkår barn får. Rødt vil arbeide fora gratis 
SFO-plass innføres. 

Sosial boligbygging 

Norge trenger en storstilt sosial boligbygging der st~ en og 
kommunene bygger utleieboliger med lav husleie. I liberali
seringen av boligmarkedet har en tatt hensyn til kal italen 
framfor menneskelige behov. Antall boligløse øker, og de 
fattige er henvist til et kynisk leiemarked. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

at Husbankens rente skal tilbake til 2 %, og at 

lånene får minst 50 års avdragstid. 

at Husbankens lånerammer skal styrkes slik at 

den blir en bank for folk flest. I 
statlig finansiering av en storstilt ko munal 

boligbygging. 

at offentlige boliger skal være vesentlig b lligere 

enn "gjengs leie". 
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Samme rettigheter for nordmenn, flykt
ninger, asylsøkere og innvandrere 

Dagens regelverk for stønader og trygder ble til i en periode 
da det nærmest ikke fantes asylsøkere, flyktninger eller in
nvandrere i Norge. Den norske stat har ikke greid å forandre 
lover og regler slik at de tar hensyn til at Norge er en del av 
en globalisert verden. Rødt vil ha harmonisering av regelverk 
og lover for å fjerne alle diskriminerende regler mot asyl
søkere, flyktninger og innvandrere. 

Ingen med fast opphold i Norge skal ha mindre enn 
minstepensjon som alderspensjonist. Hvis en pensjonist bo
setter seg utenfor Norge, får vedkommende med seg pens
jon i forhold til reell opptjening og antall år bosatt i Norge. 

Rødt arbeider for: 

» at asylsøkere må få økonomisk hjelp som tilsva

rer minst statens veiledningssatser for sosialhjelp, 

uansett om asylsøkerne har fått avslag. 

» at asylsøkere skal ha arbeidstillatelse mens hele 

saksbehandlingen pågår. 

» at de samme trygderettigheter som gjelder for 

nordmenn skal gjelde for flyktninger og innvan

drere. 

» at innvandrere må ha rett til vanlig alderspensjon 

på minstepensjonsnivå fra folketrygden selv om 

de ikke oppfyller kravene om botid. 

Egenandeler i helsesektoren 

Rødt vil fjerne alle egenandeler i helsesektoren og innføre 

gratis tannlege. For at alle skal ha mulighet til å benytte seg av 
velferdsgoder som lege, medisiner, hjemmehjelp og lignende 
må dette finansieres over skatteseddelen, ikke ved hjelp av 
egenandeler. 

Rødt arbeider for: 

» at alle særskatter i form av egenandeler på funks

jonshemming, uførhet og sykdom, fjernes. 

» gratis tannhelsetjeneste. 

Gebyrer og byråkrati 

Det er dyrt å være fattig. Staten er selv en av de verste til 
å øke regningene med purreog inkassogebyrer og går ofte 
aggressivt løs på fattiges lønnsinntekt, barnetrygd og kon
tantstøtte for å få dekket sine krav. Det er komplisert å være 
fattig. Du sendes fra kontor til kontor, og du må brette ut sta
dig flere sider av livet ditt. Rødt ønsker en avbyråkratisering 
og menneskeliggjøring av det offentliges førstelinjetjeneste. 

Rødt arbeider for: 

» regler som avskjærer det offentliges adgang til å 

øke sine krav mot enkeltpersoner med egne geby

rer og tilleggsbeløp. 

» lavere tak for gebyrer for privat innkreving. 

» plikt for offentlige kontorer til å informere den 

enkelte bruker om rettigheter og plikter som må 

antas å ha betydning for brukeren. 
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5. Eldreomsorg 
Eldreomsorg dreier seg om å gi gamle mennesker best mulige forutsetninger for å kunne le e et 
fullverdig liv. Det dreier seg om å gi nødvendig hjelp, slik at fysisk og psykisk slitasje ikke hindrer 
dem i å utfolde seg som verdifulle, skapende mennesker. Eldre mennesker må sikres en matkriell 
trygghet etter hvert som jobb og deler av ens vanlige sosiale miljø forsvinner. De gamle n!iå få 
tilfredsstillende helsemessig behandling, rehabilitering og pleie for å redusere og helst bli kvitt 
sine helsemessige plager. Framfor alt dreier eldreomsorg seg om å sikre menneskelig kontalt.tog 
tilrettelegge for sosial utfoldelse i en livsfase der mange etter hvert mister store deler av sitt van
lige sosiale nettverk. Eldre er en stor ressurs. De har kunnskaper og erfaringer som er verdiful efor 
samfunnet. 

Rødt arbeider for: 

» å bygge ut eldresentra, kultur- og undervisning

stilbud for eldre og sosialt arbeid for eldre. 

» dagsentertilbud for aldersdemente i alle kommu

ner, slik at det legges til rette for at de som ønsker 

det kan bo lenger hjemme. 

» gratis tekniske og praktiske hjelpemidler til el

dre, også gratis trygghetsalarm til de som trenger 

dette. 

» økt transportstøtte, flere gratis drosjeturer. 

» å forsvare folketrygda mot alle kuttforslagene i 

pensjonsreformen. Minstepensjonen m å heves 

til 3G (G= grunnbeløpet i folketrygda), og pen

sjonene må hvert år justeres i takt med lønnsut

viklinga. For innvandrere og flyktninger m å det 

inngås pensjonsavtaler med opprinnelsesland. 

» å bygge ut systemet med reduserte priser for pen

sjonister på reiser og kulturtilbud. 
)) å støtte eldres interesseorganisasjoner med res

surser. 

» at det opprettes ambulerende team i alle kommu

ner for å lære opp ansatte ved sykehjemma og i 

hjemmetjenesten og hjemmesykepleien i innset

ting og vedlikehold av høreapparater og andre 

hjelpemidler. 

Offentlig utbygd eldreomsorg 
Rødt tar avstand fra det rådende politiske synet som framstill
er eldre mennesker først og frem st som en utgiftspost. Det 
er et mål å utvikle samfunnet slik at helsestandarden og leve
kåra bedres for alle. En konsekvens av dette er at folk lever 

lengre. For at dette skal bli et gode alle har glede av, må res
sursbruken i samfunnet planlegges slik at eldre får et tr~gt og 
innholdsrikt liv. En godt utbygd offentlig eldreomsorg er ei 

forutsetning for dette. Offentlig omsorg er i ferd me å pri
vatiseres pga. kommuneøkonomien. Kommunenes mangel 
på midler tvinger dem til å legge ned sykehjem, skjæle ned 
spesielt på praktisk bistand i hjemmet og stoppe med alt som 

ikke er lovpålagt, f.eks. rehabilitering. I 
Omsorgstrengende føler at trygghet er det viUtigste: 

trygghet for å få den omsorg de trenger, når de trengbr det. 
Det er i dag i hele landet en tendens til å framstille "orJsorgs
boliger med heldøgns tilsyn" som likeverdig med syk hjem, 
fordi kommunene da slipper utgifter, som de velter o er på 
de omsorgstrengende sjøl og noe på staten. I 

Også innen eldreomsorgen blir "innsatsstyrt finan
siering" til et plussord, som gjør den nødvendige omsorgen 
til en markedsstyrt størrelse, klar for konkurranseutJetting. 
I dag må pleierne løpe fortere og gå av jobb full a1 dårlig 
samvittighet for alt de ikke har rukket å gjøre i løpe av ar
beidsdagen. 

Rødt arbeider for: 

» at det skal være et offentlig ansvar å utfør nød

vendig omsorg av eldre i en kjede. 

» at eldre skal kunne føle seg trygge på at de vil 

motta den omsorgen de til enhver tid har ehov 

for. 
)) 

)) 

)) 

at faglige, ikke økon omiske, grunner skal ligge til 

grunn også for sykehjem stilbud når det kreves. 

å styrke den offentlige eldreomsorgen - nJi til all 

privatisering og egenandeler. I 
å sikre et differensiert pleie- og omsorgstilbud, 

der det finnes både sykehjem, aldershjem ! gom-

www.pdf-arkivet.no (2020)



}) 

}) 

}) 

}) 

)) 

}) 

}) 

}) 

}) 

sorgsboliger samt særskilt innretta tilbud til de

mente. 

at omsorgsboliger ikke skal erstatte sykehjems

plasser. 

at antall sykehjemsplasser må økes kraftig, slik at 

dekningsgraden tilsvarer det statlige minstekravet 

på 25 prosent av antall eldre over 80 år i alle kom

muner. 

at god dekning av behovet for leger, pleieperson

ell, aktivitører, ergoterapeuter og fysioterapeuter 

til den eldre delen av befolkninga må sikres. 

tilrettelegging for eldre med innvandrerbakgrunn 

både på institusjoner og i hjemmebasert omsorg. 

at de eldre må sikres varm, nylaga næringsrik mid

dag hver dag, og det må avsettes tid til at den en

kelte kan innta måltidene sine på en tilfredsstillen

de måte. Nei til fabrikkmat i eldreomsorgen. 

at eldre hjemmeboende må tilbys å leie tilpassa 

omsorgsboliger. 

at Husbanken må ha egne midler for å sikre 

bygging av omsorgsboliger og refinansiering av 

markedsfinansierte omsorgsboliger. 

at Stortingets løfte om å finansiere 3/4 av nye 

sykehjem og omsorgsboliger over statsbudsjettet 

må innfris. 

at kommunene må tilføres kraftig økte statlige til

skudd for å dekke driften av eldreomsorgen. 

» lovfesta rett til sykehjemsplass. 

Helsetjenester 

Det er en sentral oppgave for kommunen å sørge for 
at alle innbyggere får de helsetjenester og omsorg
stjenester de har behov for. Egen eller familiens øko
nomi skal ikke avgjøre om funksjonshemma, syke og 
gamle får den hjelp de har krav på. Den kommunale 

hjemmetjenesten skal styres ut fra hva folk har behov 
for. Dette gjelder også legetjenester, sykehjemsplass
er og tilbud om rehabilitering. 

Rødt arbeider for: 

» styrking av den kommunale ikke-kommersielle 

hjemmetjenesten. Hjelpen til eldre i hjemmet må 

stå i forhold til eldres allsidige behov. Stans stop

peklokkeomsorgen og samlebåndstenkninga. 

» å avvise stykkprisfinansiering i helsesektoren, 

fordi den fører til at eldres behov nedprioriteres. 

» at økninga i forventa antall eldre pleietrengende 

møtes med planer for sterk ressursøking til den 

offentlige helsesektoren. 

» å avvikle bestiller-utfører-modellen for omsorg

stjenester. 

Kvinner 

Eldreomsorgen er av stor betydning for kvinnene i Norge. 
Av de 605 000 som er 67 år og eldre, er nesten 60 prosent 
kvinner. Andelen stiger til 75 prosent hos dem som er 90 år 
og eldre. De aller fleste som jobber innenfor eldreomsor
gen er lavtlønte kvinner. Bare innen hjemmebaserte tjenester 
jobber ca. 90 000 ansatte. Av landets 250 000 minstepens
jonister er 89 prosent kvinner. 

Rødt arbeider for: 

» at de ansatte i eldreomsorgen må gis tid til å ivare

ta behovet for menneskelig kontakt og utfoldelse. 

» å sikre behovet for fagfolk. I framtidas eldreom

sorg må lønns- og arbeidsforholdene forbedres 

drastisk. 

» at arbeidslivet må ta hensyn til at yteevne re

duseres med alderen. Folk skal ha rett til redusert 

arbeidstid når kreftene blir mindre. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



6. Kommuneøkonomi 
Kommu nene har det dagl ige ansvaret for de fleste offentlige velferdstjenestene. Gjennom m nge 
år har stadig flere oppgaver blitt overført fra statl ig nivå t il kommunene, likeså har kommu~ene 
gjort store og nødvendige investeringer i barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og skoler. [])ette 
har medført svært store gjeldsbelastninger, uten at staten har kompensert verken for detteleller 
gitt tilst rekkelige driftsmidler. 

Kommunene må få en større del av 
kaka 

Rødt krever at kommunene og fylkene må få en større 
del av verdiskapinga i samfunnet til offentlig velferd. 

D en mangeårige reduksjonen av bruttonasjonal
produktets (BNPs) andel til offentlig velferd må snus. 

Lokalpolitikernes gjennomføring av partifellenes ned
skjæringsvedtak på Stortinget er uansvarlig overfor 
befolkninga. 

Folkestyre 

Rødts politikere ser det som sin viktigs te oppgave å 
arbeide for vanlige folk sine interesser. Vi vil være 
talsmenn og -kvinner, som ikke glemmer valgpro
grammet dagen etter valget. Rødt jobber aktivt for å 
mobilisere til og delta i lokal aktivitet og motstand. 

D ette skjer gjennom mange ulike typ er samarbeid 
med enkeltpersoner, lag, interesseorganisas joner, 
andre partier og fagforeninger. 

Rødt arbeider for: 

» at statlige overføringer skal økes, slik at 

de dekker kommunenes og fylkenes kost

nader til en fullverdig velferdstjeneste. 

» at kommunenes og fylkenes andel av 

skatteinntektene økes. 

Kommunegjeld 
på 7 0 milliarder 
RENTEFRYKT: Norske 
kommuner skylder 70 
milliarder kroner, og 
frykter en rentesmell. 

FINANSKRISE 
Av Alf Skjeseth 

Økte ~enter vil gå direkte ut 
over tJenestetilbudet i man
ge norske kommuner. Kom
mune-Norge m ener staten 
11_1å øke rammene i statsbud
SJettet. 

- D~n internasjonale fi
nanskrisen vil også ramme 
norske kommuner. Økt rente 
er å kort sikt kommunenes 

byggenæringen og fa beve
gelsen at en varslet/ ned
gangstid i bygg og anlegg 
bør benyttes til å få tatl igjen 
noe_ av vedlikeholdsetforsle-
pet 1 kommunene. I 
- Ekstra milliarder 
Rødts l~der Torstein pahle 
sen~te I går brev til finans
m1mster Kristin Halvbrsen 
(SV) og kommunalmilhister 
Magnhild Meltveit Kleppa 
(Sp) med forslag om at staten 
tilfører 10 milliarder kfoner 
eller mer, i form av ekstra 
overføring til komm nale 
bankkonti. I 

- Dette vil straks s~yrke 
bank~nes likviditet. Etter en 
viss tid vil kommunenJ be
gynne å ta pengene i oruk 
enten til gjeldsnedbet&ling 
e~ler styrking av egen likvi
ditet eller til utførelse av 

Kom1m11w,e hadde hosten 2008 e// samlet gjeld på 70 milliarder k 'OIJeJ: 

» at kommunene vedtar budsjett basert på be

folkningens behov for tjenestetilbud. 

Det var bakgrunne/I for al Torstei// Dahle skrev et hrev til ko ,111m
//almiHister MagHhild Meltveit Kleppa OJJJ sit11asjo11. 

» å stanse privatisering og markedsretting av kom

munal forvaltning. 

» at bestiller-utfører-modellen utelukkes i kommu-

nene. 

» tilbakeføring av kommunal virksomhet som er 

privatisert. 

» ei demokratisering av kommunal virksomhet 

)) 

)) 

)) 

bygd på brukernes behov og de ansattes eltake

lse. 

åpne budsjetthøringer i kommunene. 

at politikerlønninger i kommunene fasts ttes ut 

fra gjennomsnittslønn i KS-området. I 
å tilrettelegge for representas jon for innv ndrere 

i folkevalgte organ. 
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7. Lokaldemokrati 
For å få et levende lokaldemokrati trengs lokal handlefrihet fra statlig styring og kontroll. Det er 
nødvendig med statlig fullfinansiering av oppgaver som legges til kommunene. 

Rødt arbeider for: 

» at staten fullt ut skal dekke kostnadene for 

lovpålagte oppgaver gitt til kommunene. 

» at staten skal slette gjelda kommunene og fylkes

kommunene har opparbeida seg gjennom flere år 

med sulteforing og stadig flere tildelte oppgaver 

fra staten. 

» større grad av frie inntekter som kan gi rom for 

lokale prioriteringer og reduserer avhengigheten 

og klientforholdet fra lokale myndigheter til sen

tralmakta. 

» nøkler for fordeling av statlige midler til kommu

nene, som mye bedre enn i dag tar hensyn til de 

lokale forholda og kommunenes reelle kostnader. 

Levende lokaldemokrati 

Demokratiske prosesser som leder mot politiske vedtak, skal 
foregå med og blant folk i alle aldre, som må gis anledning til å 
påvirke beslutninger som berører hverdagen deres. Målet bør 
være lokale løsninger tilpassa lokale behov. Dette innebærer 
fokus på retten til likeverdige tjenestetilbud over hele landet 
med reelt rom for lokale variasjoner som befolkninga sjøl ak
tivt deltar i utviklinga av. De gode initiativene til forbedring 
av samfunnet kommer fra lokalsamfunnets innbyggere, og 
verken oppstår eller løses i et isolert politisk vakuum. Folk 
må derfor gis anledning til å engasjere seg, kjempe for saker 
og ikke gi opp krav som peker mot en mer solidarisk og rett
ferdig verden. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

at det etableres aktive lokaldemokratiske organ 

hvor barn og unge får rett og mulighet til reell 

innflytelse på saker som behandles. 

tiltak som gjør politiske beslutningsprosesser mer 

tilgjengelige og åpne for alle innbyggere. 

tiltak som involverer innbyggere, tillitsvalgte, or

ganisasjoner, brukere og pårørende i utvikling av 

kommunale tjenester, og at de gis mer direkte in-

nflytelse på saksbehandlingsprosesser fram mot 

lokalpolitiske vedtak. 

» å tilrettelegge for at lag og organisasjoner som sa

marbeider med kommunen om tjenesteutvikling, 

gis vilkår som gjør det mulig å være reelle del

takere. 

» at 16-åringer får stemmerett ved kommunevalg. 

Kommunens ansatte 

Rødt anser kommunen og eventuelle kommunale sel
skaper som innbyggernes egen eiendom og verktøy 
for å kunne yte gode og likeverdige tjenester for alle 
som trenger det. Operatørene av dette verktøyet er 
kommunens egne ansatte. Ansatte i norske kommuner 
er avgjørende viktig for å sikre tilbudene som vedtas 
av lokaldemokratiet, samtidig som de folkevalgte har 
en kollektiv arbeidsgiverrolle i denne sammenhenge 

Rødt arbeider for: 

» at organisasjonsutvikling i kommunen skjer i sa

marbeid med ansatte på alle nivå. 

» tiltak som forkorter veien fra ide til vedtak, når 

det gjelder forslag fra ansatte som kan bidra til 

forbedringer av arbeidsmiljø og arbeidsrutiner 

ved den enkelte arbeidsplass. 

» at deltidsstillinger erstattes med 100 prosent-still

inger i kommunene ut fra prinsippet heltid en ret

tighet, deltid en mulighet. 

» at det igangsettes forsøk med sekstimersdag i 

kommunene. 

Stat, fylkeskommuner og kommuner 
(styringsnivå) 

Oppgaver og ansvar bør desentraliseres, slik at de løses 
nærmest mulig brukerne av velferdstjenestene. Oppgaver 
som krever stor grad av samordning mellom flere kommu
ner, bør løses gjennom interkommunalt samarbeid uten at 
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dette må gå på bekostning av fo lkevalgt styring. 
Statlige oppgaver som i dag ligger hos fylkesman
nen, bør vurderes overflytta til fylkeskommunen 
eller til kommunen, med unntak av oppgaver som 
handler om tilsyn og kontroll. 

Fylkeskommunen bør styrkes til å bli en 
reell regional utviklingsaktør. Framtida for fylkes
kommunen avgjøres nå. Rødt ønsker en direkte 
valgt fylkeskommune, som har fl ere og tydeligere 
oppgaver. Det er behov for tre styringsnivåer; ei 
utvikling mot en tonivåmodell med kommuner 
kombinert med statlige regioner vil etter Rødts 
syn svekke demokratiet og folkevalgt styring. 

Rødt arbeider for: :s::;~7~,,:l"tff,6'>bl,-"""' ' .. r..-.. _, ,,.ll:'( ,~;;;;;;.=··"R:•;;:~~~'----!!-

» desentraliserte oppgaver og overføring 

av ansvar fra stat til kommune/ fylkes

kommune. 

RV fikk ordfører i Risør 

» utvidelse av fylkeskommunens ar

beidsoppgaver. 

» å forhindre tvangssammenslåing av kommuner 

og fylker. 

» opprettholdelse av antallet folkevalgte represent-

am er i kommunestyrer og fylkesting. 

Kommunale selskaper 

Det er innbyggernes behov som skal ligge til grunn for drift
en av all kommunalt eid virksomhet. Debatter og diskusjoner 
bak lukka dører blir snevre og hindrer utvikling med fokus 
på hva som er viktig for innbyggerne i lokalsamfunnet. For å 
sikre demokratisk og deltakende utvikling av de kommunale 
tjenestene må derfor beslutningene løftes ut av lukka styr-

erom og inn i kommunestyrer og fylkesting. 

I kommuner der kommunale foretak og aksjesels
kaper er etablert, arbeider Rødt for tiltak som sikrer åpenhet, 
ryddighet, folkevalgt kontroll og styring, samtidig som vi ar
beider for avvikling av slike selskap. 

Rødt arbeider for: 

» avvikling av alle kommunale foretak (KF) og ak

sjeselskap. 

Rødt sli/ler lister i alle jjlker og i over hundre norske ko1111111111e1: I 
200 7 ble !0111I H emui,g Thygese11 partiets forste ordforer i Soda11d
sko1111111111e11 Riso1: 

» at kommunestyre/ fylkesting evt. formannskap 

skal utgjøre generalforsamlinga for heleide kom

munale aksjeselskaper. 

» at folkevalgte skal utøve aktiv eierskapsst:yring 

gjennom generalforsamling. 

» at kommunestyre/fylkesting etablerer r tning

slinjer for god virksomhetsstyring av selski pene. 

» at det etableres etiske retningslinjer for selskap

ene, herunder retningslinjer som angår rrJ· ø. 

» at det etableres skriftlige rapporteringsrutiner 

mellom generalforsamling og kommunestyre/ 

fylkes ting, der hvor disse ikke utgjør generalfors

amling. 

» at det etableres retningslinjer for anskaffe ser for 

selskapene. 

» at det g jennomføres regelmessige eierska skon

troller av selskapene. 
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8. Demokratiske 
rettigheter 

Rødt ser på kampen for demokratiske rettigheter som svært viktig i et samfunn. Rødt støtter or
ganisasjoner som kjemper for demokrati og mot byråkratisering, f. eks. fagbevegelsen, kvinnebe
vegelsen, miljøbevegelsen og andre interesseorganisasjoner. 

I den norske lovgivninga er det nedfelt en rekke lover og 
regler som uttrykker rett til å morvirke maktforholdene. 
Det omfatter tale-, trykkeog organisasjonsfrihet, og stem
merett ved hemmelige valg der en kan velge mellom flere 
partier. Også prinsippene i offentlighetsloven, forvaltning
sloven, streikeretten og rettssikkerheten er grunnleggende 
demokratiske rettigheter. Dette er lover og forskrifter som 
må forsvares. Det sterkeste angrepet på folks demokratiske 
rettigheter i Norge er forsøket på å få Norge inn i EU. Et an
net angrep er nye og vagt formulerte lover mot terror, som 
åpner for økt overvåkning og forfølgelse av folk. 

Rødt arbeider for: 

» fullt innsyn i politiets og forsvarets politiske over

våking etter 1945 og avskaffelse av dagens over

våkingspoliti. De ansvarlige for overvåkinga må 

stilles til ansvar. Berørte personer må bes om 

unnskyldning. 

» at det vedtas en permanent innsynslov 

» at lovgivninga for arbeidsmil jø og streikerett ikke 

skal uthules. 

» at alle ansatte har full ytringsfrihet om sitt arbeids

forhold og innsynsrett i alle forhold som angår 

arbeidsplassen, bortsett fra slikt som kommer inn 

under vanlig taushetsplikt. 
)) 

)) 

)) 

en lov om arbeiderkontroll i både offentlige og 

private bedrifter. 

at tillitsvalgte skal ha rett til å undersøke alt som 

gjelder økonomi og regnskap hos arbeidsgiveren 

det skal være straffbart for en arbeidsgiver å mob

be eller trakassere dem som gjør bruk av denne 

retten. 

Privatisering 
Omdanning av offentlig virksomhet til foretak og aksjeseis-

kap, samt privatisering og salg av offentlig eiendom og res
surser, er innskrenkinger av demokratiet. Beslutninger over
føres fra politiske organer til lukka styrerom. Rødt mener at 
den omfattende liberaliseringa og privatiseringa av statlige 
selskap og kommunale tjenester er et grunnleggende de
mokratisk problem. Privatisering innebærer at kontrollen 
forsvinner fra folkevalgte organ. 
Korrupsjon 

Korrupsjon i forvaltninga har i dag i hovedsak kara
kter ved at høytlønna byråkrater og topp-politikere urvik.ler et 
tett samarbeid med lobbyister og utrednings- og konsulent
firma som kjøper seg fordelaktige vedtak og medvirkning til 
vedtak. De siste åra har vi også sett flere eksempler på at folk 
i høye offentlige stillinger har misbrukt stillingene til å berike 
seg sjøl. 

Rødt arbeider for: 

» åpne møter i alle offentlige styringsorgan og ut

valg med unntak for behandling av personsaker. 

» full offentlighet om alle styreverv, aksjeposter, 

økonomiske godtgjørelser og organisasjonsverv 

for alle politikere i kommunestyrer, fylkesting, 

Stortinget og regjeringa. 

Monopolisering av mediene 

Mediene og kulturelle institusjoner kjøpes opp gjennom om
danning til aksjeselskap, ved reklamefinansiering og spons
ing. Størst fare for ytringsfriheten og ytringsmulighetene er 
monopoliseringa av eierskapet i massemediene og angrepet 
på produksjonsstøtte til aviser. Også kravet til lønnsomhet 
og forretningsdrift av kulturelle institusjoner er en overhen
gende fare. 

Rødt arbeider for: 

» økt pressestøtte som sikrer mangfoldet. 

» offentlig støtte til nærradiostasjoner. 
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» alle landsomfattende partier som stiller lister 

stortings-, kommune- og fylkestingsvalg, må si

kres god d ekning i riksdekkende radio og tv. 

Statlig rasisme og politimakt 

Innvandrings- og asylpolitikken norske myndigheter fører, er 
ei sterk innskrenking av de demokratiske rettighetene. Poli
tiets aksjoner mot innvandrere for å kontrollere om de har 
oppholds- og arbeidstillatelse, er - i tillegg til å være grove 
rasistiske overgrep - også en trussel mot de demokratiske 
rettighetene i hele samfunnet. Politiets brutale aksjoner mot 
demonstranter og høye bøter for ulovlige demonstrasjoner 
er angrep på ytringsfriheten, og vil få alvorlige følger om de 
får fortsette. 

Rødt arbeider for: 

» utvida rett til demonstrasjoner. Ingen avgrens

inger av hvor mange demonstranter som er tillatt. 

Bøteterroren mot demonstranter m å stoppes. 

Religions- og livssynsfrihet 

Norge er i dag et flerkulturelt og fl erreligiøst samfunn. Rødt 
er for full religionsog livssynsfrihet. Dette står i motsetning til 
å ha en offentlig statsreligion. Vi går derfor inn for skille mel
lom stat og kirke. Staten skal være religiøst og livssynsmessig 
nøytral og beskyttende. Det er ikke et spesielt statlig ansvar 
at tros- og livssynssamfunn skal ha et økonomisk grunnlag 
for sin virksomhet. De må behandles på lik linje med andre 

frivillige organisasjoner som søker støtte til sin v:irk~omhet. 
Rødt anerkjenner ethvert trosog livssynssamfunns rett til å 
etablere seg, men kan ikke akseptere aktiviteter som bryter 
med norsk lov, slik som f. eks. likestillingsloven. I 

Rødt vil ha et filosofi-, livssyns- og religions g som 
ikke favoriserer noen trosretninger. Elevene i grun skolen 
må få ei nøytral opplæring om forskj ellige ideologier og re
ligioner. Innen et slikt fag er etablert, må det innfør es full 
fritaksrett. Rødt vil ha en religions- og livssynsnøytral skole. 
Likebehandling 

Det må bli reell likestilling når det gjelder I tilgang 
til religiøs og livssynsmessig omsorg ved store uly~ker, på 
sykehus, i fengsel og i forsvaret. Kommunene må diJponere 
lokaler der det er mulig å tilrettelegge for seremonie tilpas
sa de ulike tros- og livssynssamfunns behov. Rødt ciener at 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, sorrJ repre
senterer de fleste tros- og livssynssamfunn i Norgd, er en 
viktig samarbeidspartner, ikke bare for Kirke- og kl lrurde
partementet, men også for Utenriksdepartementet i ~ligiøse 
spørsmål . 

Rødt arbeider for: 

» å fjerne den kristne formålsparagrafen i s olen. 

» å skille stat og kirke. 

Innfør republikk 
Rødt mener at kongedømmet er en forhistorisk oYe ,Jevning 
og er derfor for å avskaffe kongedømmet og innfør repub
likk. 
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9. EU og EØS 
De siste tiåra har det vokst frem regionale frihandelsområder i alle deler av verden som ledd i den 
kapitalistiske globaliseringa. Utviklinga blir støtta opp av et overnasjonalt nettverk og mektige 
internasjonale institusjoner, som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det in
ternasjonale pengefondet (IMF). I praksis er det et regelverk basert på nyliberalisme, dvs. frie kapi
talog varebevegelser og minst mulig folkevalgt styring. I Europa er det Den europeiske unionen 
(EU) som er det viktigste uttrykket for dette. 

Rødt arbeider for: 

» at Norge ikke blir medlem av EU. 

EØS-avtalen 

EU arbeider for å skape et grenseløst marked og å gjennom
føre regionalt det de andre institusjonene gjør globalt. EUs 
utvidelse til Øst-Europa er viktig for å nå dette målet. EØS
avtalen ble vedtatt av Stortinget i mai 1993, uten at avtalen 
ble lagt fram i stortingsvalg. EØS-avtalen er en avtale med 
en dynamikk som innfører stadig mer av EUs lovgivning i 
Norge og bryter ned folks rettigheter på alle nivå i forfat
ninga. 

Som følge av EØS-avtalen er også Norge tvunget 
til å innføre alle lover som gjelder EUs indre marked. Skif
tende norske regjeringer støtter aktivt opp om nyliberalisme 
og kapitalisti sk globalisering, ikke minst gjennom EØS-avtal
en. D e støtter også den samme politikken gjennom WTO i 
likhet med andre land i E uropa. Den norske storkoalisjonen 
i EU-saken, Arbeiderpartiet og Høyre, støtter interessene til 
de største kapitalgruppene. Utmelding av EØS er nødvendig 
for å ta tilbake nas jonal styring på viktige områder og for å 
forsvare den nasjonale sjølråderetten. 

Rødt arbeider for: 

» å få sagt opp EØS-avtalen. 

Sjølråderetten 

I tillegg til å være et frihandelsområde tar EU stadig mer 
form av en superstat med egen domstol, regjering og mil
itærvesen. D e håndhever sine økonomiske og politiske inter
esser i skarp konkurranse med alle andre økonomiske stor
makter, ikke minst USA og Japan. Dette er en trussel mot 
sjølråderetten til alle EUs medlemsland som er mindre enn 
de tre store: Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Privatiser
ing og angrep på faglige rettigheter gjennomføres med bakg-

runn i EU-vedtak. Muligheten til å slå tilbake disse angrepa 
gjennom å legge press på nasjonale poli tikere blir mindre og 
mindre. Rødt vil samarbeide med alle som vil gjenerobre og 
forsvare den norske sjølråderetten. 

Rødt arbeider for: 

» å gjenerobre og forsvare norsk sjølråderett. 

» å kjempe mot angrep på faglige rettigheter med 

bakgrunn i EU-vedtak. 

» å hindre norsk tilknytning til euroen . 

Schengen 

G jennom Schengen og andre tilslutningsavtaler er Norge 
underlagt store deler av EUs felles justispolitikk. I Schengen 
finnes ingen vetorett, her må Norge godta alt EU bestem
mer, ellers blir avtalen oppsagt. D ette har ført til en skrem
mende taushet om Schengen, både på Stortinget og i den 
offentlige debatten. Schengens personregistre tjener både til 
å overvåke og kontrollere politisk opposis jon innad og til å 
stenge fl yktninger ute. SIS-registeret inneholder millioner av 
personopplysninger. D et overveldende flertallet av dem som 
er registrert, er det EU kaller uønska utlendinger, og ikke 
kriminelle, slik Schengen-tilhengerne vil ha det til. Schengen
registrene brukes blant annet til å kontrollere politiske aktiv
ister som krysser grenser til EUog Schengen-land. Rødt vil 
derfor bidra til å sette søkelys på de demokrati- og rettsik
kerhetsproblemene Schengen innebærer. 

Rødt arbeider for: 

» å si opp Schengenavtalen. 

Europol 

Norge tilsluttes stadig nye deler av justispolitikken til EU, 
uten debatt. I 2001 gikk Stortinget enstemmig inn fo r norsk 
tilslutning til EU-politiet Europa!. Gjennom tilslutning til 
D ublin-konvensjonen legger også EU sterke føringer på den 
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norske asylpolitikken. Prinsippet her er at avslag i ett land 
betyr at asylsøknaden ikke skal vurderes i andre land. 

De nye bevegelsene 

Rødt ser også på kampen mot EU som en del av kampen 
mot den internasjonale kapitalismen, inkludert kapitalismen 
i Norge. Ved inngangen til det 21. århundre har det vokst 
frem en global og grenseoverskridende bevegelse mot ny
liberalismen. Rødt ser det som en viktig oppgave å knytte 
denne bevegelsen opp til kampen mot EU og EØS-avtalen 
for å få nye grupper med i nei-fronten. Samtidig vil vi kom
binere aktivt arbeid i Nei til EU med kritikk av kapitalisme 
og imperialisme. 

Nei til EU 
Nei til EU er det organiserte uttrykket for EU-motstanden i 
Norge. Rødt støtter og deltar aktivt i Nei til EU og mener det 
.er viktig å styrke denne organisasjonen. 

Samtidig vil vi delta i organisasjoner som reiser mot
stand mot nyliberalismen mer generelt, og knytte dette ar
beidet opp til kampen mot EU. A melde N orge inn i EU er i 
strid med Grunnloven. I tråd med dette vi.I Rødt på Stortin
get stemme nei til medlemskap uavhengig av resultatet ved 
folkeavstemning. 

EUs grunnlov 

EU har vedtatt ny grunnlov som nå skal ratifiseres (gpdkjen
nes) i EUs medlemsland. EU-grunnloven er det avgjørende 
skritt for å skape en superstat. Markedsliberalismen grunn
lovsfestes og gir Brussel enda større makt på bekostning av 
nasjonalstaten. Rødt krever norsk oversettelse av EU-grunn

loven. Når Arbeiderpartiet og Høyre vi.I ha oss inn ~ EU, så 
er det et minstekrav at folket sjøl kan lese hvilket BU vi da 
skal inn i. 

Rødt arbeider for: 

» å hindre norsk tilknytning til den europei ke sik

kerhets og forsvarspolitikken gjennom ESDP 

(European Security and Defence Policy). 

» å styrke organisasjonen Nei til EU. 

» å bygge allianser med andre nei-organisa joner i 

Norge. I 
» å delta i TEAM-samarbeidet (The alliance of 

EU-critical movements). 

» å utvikle faglige og andre kontakter m d EU

motstandere i EU og i de n ye søkerlanda. 

» å ta opp EU og EØS i valgkamper. 

» at EUs grunnlovsutkast blir oversatt til no sk. 
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10. Skatt 
Dagens byråkratiske og innfløkte skattesystem er skreddersydd for det rikeste mindretallet. For å 
sikre at de slipper billig unna, er det innført ordninger som er ekstremt kompliserte og kostbare å 
administrere og som åpner uta llige smutthull. Et nytt eksempel på dette er de nye skattereglene 
for aksjonærer og aksjeselskaper, som bl.a. omfatter ordninga der alle aksjeselskaper er fritatt for 
skatt på aksjeinntekter. 

Formueskatten er lagt opp slik at lønnstakere og pensjonis
ter med noen sparekroner i banken blir kontrollert til siste 
krone, mens de med høye formuer og gode skatterådgivere i 
praksis kan betrakte den som en frivillig skatt. 

Rødt vil i stedet ha et enkelt og progressivt skat
tesystem, med hovedvekt på direkte skatt på inntekt og for
mue. Inntektsskatten bør senkes for lave inntekter, samtidig 
som de med svært høye inntekter bør betale høyere skatt 
enn i dag. Aksjeutbytte må beskattes fullt ut. Kapitalistenes 
ulike inntekter fra det arbeidet andre har utført, kalles kapi

talinntekt. Rødt mener at slike inntekter bør skattlegges har
dere enn inntekt fra eget arbeid. Skattesystemet må utformes 
slik at det ikke lenger lønner seg å drive med finans- og eien
domsspekulasjon fremfor å investere i nyttig produksjon og 
tjenesteyting. 

Som et første steg vil Rødt endre skattelovgivinga 
slik at aksjeutbytte og andre former for kapitalinntekt må 
skattlegges etter samme regler som gjelder for lønnsinntekt 
fra eget arbeid. D et betyr at alle former for skattefrie "skjer
mingsfradrag" på kapitalinntekt fjernes fra skattelovgivninga, 
og at det blir progressiv beskatning også av kapitalinntekt. 
Skattereglene i Norge er særlig innretta på å favorisere de 
passivt snyltende kapitalistene. Blant annet har Ap og Høyre 
bokstavelig talt konkurrert om å skreddersy de bes te opple
ggene for at norske skipsredere skal slippe å betale skatt. 

Innrettinga av skattesystemet avspeiler klasseinter
essene til den herskende klassen. Gjennom mange år har 
det skjedd ei omlegging fra skatt på inntekt og formue til en 
skatt på forbruk . Skatt på forbruk rammer spesielt hardt dem 
som har dårlig råd, fordi de må forbruke hele inntekten - og 
mer til. Selv med stort personlig forbruk vil de fleste rike 
bare forbruke en liten del av inntekten sin, og derfor er det 
gunstig for dem å beskatte forbruk i stedet for inntekt. Skat
tesystemet bør først og fremst baseres på skatt på inntekt og 
formue. Rødt vil avskaffe merverdiavgiften på tjenester og 
vanlige husholdningsvarer. Rødt er for avgifter på reklame. 
Avgifter kan også vurderes brukt for å fremme miljø- og 
helsepolitikk. 

Eiendomsskatt er en hensiktsmessig skatteform når 
den rettes inn mot rikfolks eiendommer. Samtidig er det vik-

-

•'' w ■■ Enopphe,ringav de 
~slcatk!fritakvil 
mer em dekke lnnteldene 

~";:~laer~ 
sla1verEr11ngFolkvotd. 

Egenandelen ( ) er 
hayeæ enn tonna 
hJemmehJelperen rar 
utbetalt 

Den uk· ente skatten 

Rødt vil få sl11I/ på de rikes skattefordele,; shk Erling Folkvord skriver 
i denne kronikken i VG. 

tig å hindre at eiendomsskatt blir en boligskatt som først og 
fremst gir folk flest høyere boutgifter. A innføre slik bolig
skatt er et galt svar på en dårlig kommuneøkonomi, som i 
stedet må sikres gjennom større overføringer. En riktig pro
fil på eiendomsskatten kan oppnås ved å legge inn et stort 
bunnfradrag, slik at boliger av vanlig standard faller utenfor 
eiendomsbeskatninga. 

Rødt ser på egenandelene på hjemmetjenester, lege
hjelp m.m. som særskatt på sykdom, alderdom og funksjon
shemming. Rødt vil derfor fjerne alle slike særskatter. 

De etatene som krever inn skatt må styrkes, og 
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innsatsen deres må rettes mot de rikes skattesnyteri. 

Rødt arbeider for: 

» at folk som tjener under 3G (ca 210 000 kroner i 

2008) ikke skal betale skatt. Da økes også frikort

grensa til 210 000 kroner. 

» at også kapitalinntekt skal beskattes m ed toppskatt 

og trygdeavgift. 

» at alle former for "skjerrningsfradrag " fjernes på 

aksjeutbytte og annen kapitalinntekt. 

» at høyeste trinn på toppskatten skal ramme 

inntekt over 600 000 kroner, og at satsen økes fra 

12 prosent til 25 prosent. 

» at fagforeningskontingent skal være fradragsbe

rettiga fullt ut, uten beløpsbegrensning. 

)) 

}) 

)) 

)) 

» 

å fjerne bestemmelser og praksis som gir rikfolk 

mulighet til å sno seg unna formueskatt, og å heve 

nedre grense slik av vanlige arbeidsfolk i e for-

muebeskattes. I 
å innføre (eller skjerpe) eiendomsskatt P,å luk

susboliger og på næringsbygg, og innførl bun

nfradrag som fjerner eiendomsskatten på boliger 

med vanlig standard. 

å beskatte aksje-, finans- og valutatransa sjoner, 

blant annet såkalt tobin-avgift, som er foreslått til 

0, 1 % av alle valutahandler. I 
å fjerne merverdiavgiften på tjenester og vanlige 

husholdningsvarer. 
å fjerne all særskatt på funksjonshemming, uf; rhet og 

sykdom (såkalte "egenandeler"). 

11. Naturressurser 
Den relative rikdommen og velferden vi har i Norge, har hatt som ei viktig forutsetning at d store 
energiressursene har blitt forvalta ut fra et ønske om å bygge landet, og ikke bare gjøre raske 
penger. Dette har vært basert i ei sterk nasjonal, politisk styring av utviklinga av først vann rafta, 
og så de store petroleumsressursene. 

Det er Rødts prinsipielle syn at de enorme energiressursene 
er menneskehetens felleseie, og at de skal forvaltes til fel 
lesskapets beste. De ressursene som tilfeldigvis befinner seg 
i vårt land, er det vårt ansvar å sikre at blir forvalta med sikte 
på økologisk bærekraft, og å sikre utvikling og velferdsgoder 
for folk flest. D ette står i klar kontrast til å sikre maksimal 
profitt for storselskaper. I tillegg har vi et ansvar for å sikre 
også den samiske nas jonens rett til innflytelse på forvaltninga 
av naturressursene. 

Mot markedsstyring 

I dag er den demokratiske forvaltninga av både vannkrafta 
og olje- og gassforekomstene under angrep. Vannkrafta sel
ges på europeiske kraftbørser, og Statoil har blitt delpriva
tisert. Konsesjonslover er avvikla eller svekka, og den nasjo
nale kontrollen over energiressursene er under hardt press. 
For Rødt er det en sentral oppgave å jobbe for folkelig kon
troll og mot privatisering og markedsstyring av energisekto
ren. Liberaliseringa får også alvorlige følger for forbrukerne, 
gjennom økte og mer ustabile priser, også på helt nødvendig 
energiforbruk. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

nasjonal, demokratisk kontroll av energire surser, 

inkludert vannkraft og petroleumsprodukJjon. 

stans i store nye utbygginger av vannkraft, i stedet 

ei nasjonal satsing på opprustning av eksislerende 

kraftverk og linjen ett. I 
tilbakekjøp av solgte kraftverk og energisdskaper. 

Vi vil underlegge Statoi!Hydro nasjonal k I ntroll. 

at inntil EØS-avtalen er sagt opp, m å Nor e kreve 

unntak for hele energisektoren. Forsøk p O å un

dergrave hjemfallsretten m å avvises. 

Slutt å brenne opp olja! 

Norge framstår som en miljøversting gjennom oljep oduks
jonen som norske selskap driver i utlandet og gjennom det 
høye utvinningstempoet på norsk sokkel. Nå vil oljeJapitalen 
starte storstilt oljeproduksjon også i nord. Rødt krev1 r stopp 
i all ny oljeaktivitet utenfor Nord-Norge og i Bare tshavet. 
Sysselsettinga i verkstedindustrien i Nord-Norge må sikres 
gjennom statlig satsing på fornybar energiproduksjoh. 
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Energiproduksjon medfører store miljøproblemer, 
både i form av inngrep og i form av utslipp, både direkte 
i produksjonen, og gjennom klimagassutslipp som følge av 
oljeog gassproduksjon. Rødt mener økologiske hensyn må ha 
forrang foran reine økonomiske hensyn i forvaltninga av en
ergiressursene. For å møte klimatrusselen er det avgjørende 
å satse på utvikling av miljøvennlig, fornybar energiproduk
sjon. Rødt vil ha ei storsatsing på dette, og vi går inn for at 
det settes av 100 milliarder kroner til forskning, utvikling og 
bygging av kraftverk, vindkraft og andre kraftproduserende 
enheter innen ulike former for fornybar energiproduksjon. 

Rødt krever videre ei opprustning av linjenettet og 
utvida kraftproduksjon i eksisterende regulerte vassdrag, ved 
bygging av nye kraftstasjoner og modernisering av eksister
ende. Rødt mener gasskraftverk er unødvendig og miljøs
kadelig, og vi går mot bygging av slike verk. Dersom de 
likevel bygges, må det være et ufravikelig krav om fullskala 
C02-rensing og deponering. Bruk av agro-og biodrivs toff 
skal ikke fortrenge andre lands matproduksjon. D et må lages 
langsiktige risikoanalyser som helhetlig miljøregnskap, om 
inngrep i naturen og urfolks rettigheter. 

Brenning av agrodrivstoff fører ikke til betydelig 
økning av C0 2 i atmosfæren, men klimagassutslipp kan 
forekomme i verre grad når bruken av et landområde en
dres. For eksempel blir det frigjort store mengder C02 når 
en hogger skog og erstatter området med dyrka mark. 

Rødt arbeider for: 

» at Norge må redusere o ljeog gassproduksjonen 

vesentlig. Ingen nye lete- og utvinnings tillatelser. 

» en langsiktig plan for utvinning av olje og gass i 

N ordsjøen som reduserer utvinningstempoet, og 

sikrer stabile leveranser til fastlandsindustrien. 

» at det blir oppretta petroleumsfrie områder i 

Lofoten, Vesterålen og Barentshavet, samt på 

Mørekys ten og i Farsundsbassenget. 

» at Goliat-feltet, som er det første oljefeltet i Bar

entshavet, ikke får tillatelse til å bygge ut. 

» at TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder)

ordninga avvikles. 

» å overføre forskningsmidlene fra atomkraft til 

miljøvennlig energi og avvise alle planer om å 

bygge atomkraftverk i Norge. 

» økte statlige tilskudd til enøk-tiltak som 

varmepumper og bedre isolering. 

» ø kte statlige tilskudd for å bruke vannbåren 

varme i alle nye boligfelt og offentlige bygg. 

» stans i store nybygginger av vannkraft, varig vern 

av Vefsnavassdraget. 

» o ffentlig utbygging av mini- og mikrokraftverk, 

der dette ikke er i strid med nasjonale og lokale 

interesser. 

» utvikling av bølgekraftverk, samt fl o- og 

fj ærekraftverk. 

» toprissystem for strømleveranser til husholdnin

gene, med rimelig strøm til basisforbruk og dyr 

strøm til overforbruk. 
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12. Fisk 
Fiskeressursene utenfor kysten vår er en av verdens viktigste maritime matressurser. De er grunnla
get for vår største eksportnæring basert på en fornybar ressurs. Norge forvalter et av verdens beste 
oppvekstområder for fisk. Derfor har vi et internasjonalt ansvar for å bevare flere av de vi~t igste 
matfiskene i verden. Det forutsetter full nasjonal kontroll over fiskeressursene i våre havom~råder. 
Den internasjonale havfiskeflåten vil fiske uhemma på alle hav. Derfor må Norge i samarbeid med 
andre kyststater gå til utvidelse av den økonomiske sonen, slik at smutthav og smutthull t ettes 
igjen og underlegges full kontroll. 

Regulert fiske 

Rødt vil trygge et økologisk forsvarlig fangstnivå for å bevare 
villfisken. Det fi skeripolitiske målet til Rødt er å oppretthol
de kystflåten som ryggraden i norsk fi skerinæring og sikre 
ei desentralisert videreforedling av fi sken langs hele kysten. 
Fabrikkskipa skal bort fra våre farvann. Havfiskefl åten skal 
bygges ned, men samtidig ha leveringsplikt til de nærmeste 
fiskemottakene. Rødt vil strengt regulere oppdrett og ak
vakultur, slik at disse ikke fortrenger eller svekker de ville 
fiskebestandene. Oppdrettsnæringa har en svært sterk kapi
talkonsentrasjon, og noen få konsern kontrollerer nå hele 
næringa. Den er ikke lenger kys tens næring, men styres fra 
Børsen og Aker Brygge. 

Rødt går mot omsetting av fiskeJ...-voter, men fisket 
må reguleres for å sikre bærekraftige ressurser. For båter over 
15 meter krever Rødt at regulering også skjer gjennom kons
esjonstildeling. 

Kampen mot privatisering av fiskeres
sursene 

Den største trusselen mot fiskeressursene er investering
spresset og høye krav til kapitalistisk avkastning, og ikke at 
det er for mange fiskere eller sjarker. Rødt slåss mot den rå
dende fi skeripolitikken, som går ut på å rane ressursene fra 
kyst- og fjordbefolkninga. Profittjaget truer både naturres
sursene, kystfiskerne, distriktene og miljøet. Framover utgjør 
olje- og gassvirksomheta i Barentshavet en økende trussel 
mot fiskeres sursene. Rødt gir full støtte til kystfiskeutvalgets 
forslag for fiskeriene i Finnmark . 

Rødt arbeider for: 
» full nasjonal kontroll over fiskeressursene. 

» at allemannsretten på havet må sikres mot uthul

ing og salg/kjøp av høstingsretten. 

» at konsesjoner og h."Voteordninger må fordeles et-

Rndt vil ha fritt ftske for de små ftskeme, slik Frode Bygdnes ra Rndt 
Harstad tok ltl orde for i Vesterålen Online jan11ar 2009. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ter distrikt og forankres der. 

å stoppe alt fiske i vernesona rundt Svalba d for å 

sikre oppvekstområdene for fisk. 

å styrke kystvakta, øke seilingsdøgn i Barentsha-

;es~rke flyovervåking av havområdene. I 
at tildelte kvoter tilbakeføres til fellesskapet ved 

salg eller kondemnering av fartøyet. 

ei streng regulering av trålerflåten. K vo,:ter m å 

overføres til kystfiskeflåten. 

å stanse all eksport av rund frossen fisk fra fryse-

lagrene. I 
at staten m å bidra med oppbygging, fornying 

og sikring av m o ttaksanlegg i kyst- og fj ~rdom-

rådene. I 
større samisk representasjon i Reguleringsrådet. 

at Sametinget m å delta som part når fjo dfisket 

reguleres. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



13. Klima og miljø 
Kortsiktig økonomisk tenkning og planlegging preger dagens samfunn. Med en produksjon 
basert på maksimal profitt kommer hensynet til miljø og bærekraftig utvikling aldri i første rekke. 
Internasjonale miljøavtaler følges ikke opp, føre-var-prinsippet settes til side, og ikke-fornybare 
ressurser brukes opp uten tanke for framtidige generasjoner. 

Rødt mener klimaendringene viser nødvendigheten av 
ei dyptgripende samfunnsendring, en revolusjon, for 
å trygge livsgrunnlaget på jorda. En slik revolusjon er 
mulig og vil være den mest omfattende i menneskenes 
historie. Det haster med å bringe forbruket av natur
ressurser og energi i balanse med bæreevna til det glo
bale økosystemet. 

~~~.~~f:~~:~~~:~~~{'~~d~~~i~~:-~~~~~ 
IKIMSEKAMPEN 

Den rike delen av verden må redusere sitt 
ressursforbruk, samtidig som den fattige delen av 
befolkninga i den tredje verden øker sitt. Rike land, 
som har hovedansvaret for miljøproblemene vi i 
dag står ovenfor, må satse tungt på utvikling av ny 
miljøteknologi og omlegging til fornybare og alter
native energikilder. D enne miljøvennlige teknologien 
må deles fritt og uten vederlag, slik at det blir mulig 
for oss å leve på jorda uten å ødelegge den. 

Energi og miljø 

Rødt mener at Norge, med sin rike tilgang på natur
ressurser, har en internasjonal forpliktel se til å satse på fo r
skning og utvikling innen energi- og miljøteknologi. Norges 
høye energiforbruk er verken bærekraftig eller solidarisk, og 
det påfører oss store framtidskostnader. E t høyt og økende 
energiforbruk medfører for stor forurensning og skadelige 
naturinngrep. Fossil brensel som olje bidrar til klimaendring
er og sur nedbør. 

Rødt arbeider for: 

» at norsk kunnskap om miljøproblemer og 

miljøteknologi m å stilles vederlagsfritt til rådighet 

for land i den tred je verden. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

at miljøaspektet skal inn i all teknisk forskning. 

at forsøka med atom kraft i Norge m å stoppes. 

å stoppe bygginga av forurensende gasskraftverk 

forskning på og videre utvikling av gasskraft

teknologi med C02-rensing. 

at det norske energiforbruket må reduseres ves

entlig, elektrisk kraft og stasjonær oppvarmmg 

må dekkes av fornybare kilder. 

\',;nSlrt,Sid:a!i ! 
tbgs;,,·i~ ! 

I 

_J 

Ved valget i 2005 kåret Nat11r og U11gdo111 RV, e11 av Rodts farlopere, til 
landets beste 111iljoparh'. Faksi?JJile: klasseka111pe11.110. 

» at det må stilles strengere krav til energibruk ved 

nybygg, vedlikehold av bygninger og utbygging 

av nye bolig felt. 

» ei kraftig styrking av statlige økonomiske støt

teordninger og stimuleringstiltak til kommunene 

for bruk av vannbåren var me og annen alternativ 

energi. 

Kyoto-avta len 

Kyoto-avtalen er et eksempel på hvordan Norge fullsten
dig overser internasjonale avtaler. Verden står overfor dra
matiske, menneskeskapte klimaendringer. D ette er både et 
sosialt problem og et miljøproblem. Det er de fattige som 
rammes hardest. Kyoto-avtalen er blitt ratifisert, men det 
finnes ennå ikke en konkret plan for hvordan de avtalte måla 
skal nåes. I stedet for at norske utslipp har bli tt trappa ned, 
har de økt drastisk, og det ser ut til at situasjonen stadig blir 
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verre. Dette er både usosialt og politisk gambling med fram- Biologisk mangfold 
tidas generasjoner. Rødt mener at Norge må ta klimaendrin-
gene på alvor, og at klimagassutslippa må reduseres utover 
våre Kyoto-forpliktelser. Rødt arbeider for: 

Rødt arbeider for: 

» at Norge skal redusere klimagassutslipp utover 

forpliktelsene i Kyoto-avtalen. 

» økt satsing på forskning og utvikling av energis

parende teknologi og nye fornybare energikilder. 

» at Norge skal basere sine utslippskutt på reelle 

» å sikre levedyktige norske bestander av d store 

rovdyra, som er en del av det biologiske mang

foldet. 

» at norske naturressurser må forvaltes slik at 

artenes mangfold og evne til opprettholde lse ikke 

reduseres. 

kutt i industri og forbruk, ikke på å handle kli- Verneinteresser 
makvoter fra utviklingsland, som er en metode 

som er både usolidarisk og nyimperialistisk i sin Rødt arbeider for: 
grunntanke. 

Avfallshåndtering 

Rødt arbeider for: 

» reduksjon av avfallsmengder gjennom krav til 

emballasjereduksjoner og avgifter på produkter 

med unødig og miljøfarlig emballasje. 

» tilrettelagt sortering og innsamling av avfall i alle 

kommuner. 

» holdningsendrende tiltak mot forsøpling av det 

offentlige rom, tilstrekkelig mengde arbeidskraft 

og effektive straffetiltak, som bøter. 

)) 

)) 

)) 

)) 

at norske naturressurser og det biologiske mang

foldet må forvaltes på en bærekraftig må,f e som 

gjør det mulig å opprettholde og utvikle næring

sog livsgrunnlag i lokalsamfunn i distriktsJNorge 

at norske villmarksområder må beskyt es for 

storstilt hyttebygging utenfor allerede b

1

~bygde 

områder. 

å sikre vern av viktige områder langs kysten ved 

å utarbeide plan over områder som bør jvernes 

mot utbygging av vindkraft, bølgekraft, saltkraft 

og andre energikilder, tilsvarende samla J 1an for 

vassdrag. 

full etableringsstopp for golfbaner inn · det er 

utarbeida et nasjonalt planverk, som forviser golf 

til arealer som har liten betydning for ma~ roduk

sjon og naturvern. 
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14. Landbruk 
Rødt er for et sterkt landbruk som baserer seg på lokale ressurser i distrikts-Norge og som driver 
innenfor økologisk forsvarlige rammer. 

Et sli kt landbruk er ei forutsetning for å brødfø alle som bor 
på jorda. baseres på lokale ressurser. Det er også nødvendig 
for å unngå ressursødelegging og de helse- og dyrevernprob
lemene som systematisk følger i kjølvannet av industrijord
bruk og frihandel med mat. Landbruket må i større grad enn 
i dag. Dette er også nødvendig for å trygge bosetting i dis
triktene og nasjonal sjølråderett. Bruk av kunstgjødsel, kraft
for, antibiotika og biocider må reduseres. Innenfor økologisk 
forsvarlige rammer bør dyrka areal og tallet på bruk økes. 
Den norske utmarka er en ressurs og en nøkkel for å kunne 
ha lokal kjøttproduksjon i distriktene. Målet om å bevare det 
biologiske mangfoldet må ikke fortrenge lokale saueog geite
bønder, men kan stille krav til endra driftsformer. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

å stoppe nedskjæringene i overføringene til land

bruket. 

at landbruksoverføringene over landbruksavtalen 

må være for arbeidet bonden gjør, og ikke gå til 

profitt for landbruksmonopol, maskinbedrifter 

og gjødselsgiganten Yara. 

» at støtteordningene bør fremme kombinasjons

drift landbruk i kombinasjon med andre næringer. 

» at økologisk jordbruk, skogbruk og reindrift må 

bli oppmuntra gjennom særskilte støtteordninger. 

» at kjøttproduksjonen i større grad må bygge på 

lokale ressurser og mindre kraftfor. 

Konsesjonsloven 

En stor del av det norske arealet er landbrukseiendom. Lo
vene som regulerer eiendomsrett i landbruket, er for tida 
under press. Formålet med konsesjonsloven og andre lover 
som regulerer jordeiendom, er å sikre at ressursene skal være 
tilgjengelig for de som bor på stedet og utnytter ressursene. 
Et allsidig jordbruk er nøkkelen til lokal ressursforvaltning. 
Rødt vil gå mot at lokal eiendomsrett og bruksrett fortrenges 
til fordel for fritids- og ferieformål, og vi vil arbeide for å 
styrke lovverket som regulerer jord- og skogeiendom. 

Rødt arbeider for: 

» å styrke lovverket som regulerer eiendomsrett til 

jord, slik at lokal eierskap og ressursutnytting si

kres. 

» å sikre statlige støttetiltak som kompenserer for 

bøndenes tap ved opprettholdelse av levedyktige 

rovdyrbestander. 

» at sjølbergingsgraden opprettholdes. 

» at Sametinget fastsetter et øvre reintall per distrikt 

per driftsenhet ut fra bæreevna til naturen. 

Samvirkene 

Tradisjonelt har landbruks- og skogbruksnæringene i Norge 
vært styrt som en planøkonomi, med monopolstilling til ster
ke, produsenteide samvirkevirksomheter. Rødt vil arbeide 
for rammevilkår som i størst mulig grad sikrer samvirkene 
makt i markedet og like vilkår for primærprodusentene i 
jord- og skogbruk. 

Rødt arbeider for: 

» å sikre primærprodusentenes markedsmakt gjen

nom samvirke. 

» å hindre sentralisering av meieri og slakteri for 

å ta vare på arbeidsplassene i distriktene og re

dusere langtransporten. 

» å fjerne moms på norsk mat. 

Trygg mat 

Gjennom veterinæravtalen har EU-tilhengerne sikra at norsk 
landbruk helt unødvendig blir utsatt for sjukdommer et 
grensevern enkelt vil forebygge. Rødt vil arbeide for ei gjen
innføring av grensevernet for mat og levende dyr, siden dette 
er den eneste løsninga som gir forsvarlig trygghet på sikt. 

Rødt arbeider for: 

» å stoppe nedbygginga av importvernet på matva

rer nei til WTO- og EU-tilpasning. 

» å si opp veterinæravtalen med EU og gjeninnføre 
grensevernet for mat og levende dyr. 
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1 S. Dyrevern 
Pelsdyroppdrett 

Det finnes ca. 600 pelsdyrfarmer i Norge og ca. 700 000 pels
dyr innenfor pelsdyrindustrien. Disse lever under forhold 
som fører til stor belastning for dyra og har i mange land 
blitt kategorisert som dyremishandling. 

Farmene fører til store forurensinger fra avren
ninger (ekskrementer) og dumping av dyreskrotter. Næringa 
mottar ca. 70 millioner fra staten hvert år, sjøl om næringa 
har få arbeidsplasser. Rødt vil fjerne all statlig støtte til pels
dyrindustrien og jobbe for ei kraftig forbedring av forhold
ene på farmene, både for dyrenes og miljøets skyld. I dagens 
samfunn finnes det gode og også bedre alternativer enn pels. 

Dyremishandling 

Rødt er for at rettssystemet skal slå hardere ned å dyremis
handling både privat og i industrisammenheng. 

Dyreforsøk i kosmetikkindustrien 

Rødt er mot kosmetikkindustriens forsøk på dyr. 

16. Næringsliv 
Norsk næringsliv er av historiske årsaker prega av industri bygd rundt vannkraft og foredling av råva
rer fra land og hav. Dette er ikke tilstrekkelig grunnlag for å videreutvikle Norge som indust i nasjon. 

. I 

Ei styrking av industrien er avhengig av en overordna nasjonal plan for en allsidig, økologisk vare-
produksjon og industriutvikling, som bygger både på de menneskelige og naturgitte for tsetnin
gene vi har i landet. 

Forskning og utvikling 

Rødt ønsker å satse på forskning og produktutvikling. Den 
kunnskapen arbeidsfolk har om produkter og produksjon
sprosesser, må tas i bruk. Moderne teknologi må brukes for å 

fjerne ensformig og tungt arbeid, for å minimalisere foruren
sning, og for å gi arbeiderne innsyn i og makt over produks
jonsprosessen. Norge vil i mange år være leverandør av olje 
og gass. Det er derfor viktig å ha flere underleverandører 
for teknologi og tjenester til oljevirksomheten i I orge, for å 
opprettholde og videreutvikle kompetanse og arbeidsplasser. 

Rødt arbeider for: 

» kraftig utbygging av infrastruktur innen 

miljøvennlig transport, forskning og utdanning. 

Konsesjonslovgivning 

Med tilslutninga til EØS-avtalen er norske konsesjonslover 
blitt undergravd. Konsesjonslovene var et redskap som 
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Rndt vil bygge et mifove1111lig og lever!Jktig 11æri11gsliv o r hele 
la11det. Her er Torstei11 Dahle 11/e mot i11d11shi11edleggelser · Hqy
a11ge,: Faksimile: 11rk.110 
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kunne brukes politisk, både til kontroll med hvem som kjøpte 
industrien og for å sette vilkår for et eventuelt oppkjøp. Med 
fjerning av disse lovene er viktige styringsredskaper ødelagt 
og muligheten for folkevalgt kontroll undergravd. Norsk 
industri er dermed åpent for oppkjøp fra utenlandske sel
skaper. I stedet for å ha offentlig kontroll og styring for å 
sikre kunnskap og arbeidsplasser i Norge lar myndighetene 
markedet styre. Rødt ønsker offentlig eierskap i og styring 
med norsk industri. 

Rødt arbeider for: 

)} 

)} 

offentlig eierskap underlagt politisk styring av 

norsk industri. 

statlig investering i industrien for å sikre ar

beidsplasser og ei god samfunnsutvikling i Norge. 

Kraftkrevende industri 

Rødt er for ei videre satsing på kraftkrevende industri i Norge. 
Vannkraft har vært og må fortsatt være grunnlaget for denne 
industrien. Industrien må jobbe aktivt med energisparende 
tiltak. Rødt mener prinsipielt at konkurransevilkår i Norge 
ikke må forverres. 

Rødt arbeider for: 

» at norske myndigheter skal stå mot presset fra 

ESA om at denne industrien skal betale el-avgift. 

» at norske myndigheter sikrer at rimelig elektrisk 

kraft skal være et industripolitisk virkemiddel for 

å opprettholde og utvikle denne industrien. 

Verkstedindustrien 

Rødt støtter krava som nå blir reist for å bevare og vi
dereutvikle verkstedsindustrien. Det er helt nødvendig at 
regjeringa bruker den økonomiske politikken til å skape gode 
rammevilkår og sikre arbeids plasser. 

Statlig investeringsfond 

Rødt støtter kravet om et statlig investeringsfond knytta 
til oljefondet. Investeringsfondet skal ved hjelp av konses
jonslovgivning brukes til oppkjøp og utvikling av lønnsom 
norsk industri- og næringsvirksomhet. Dette skal sikre et all
sidig industri- og næringsgrunnlag, nyinvesteringer og fort
satt norske eierskap i industrien. 

Rødt arbeider for: 

» at oljefondet må brukes på forskning og utvikling 

av norsk industri, samt utbygging av infrastruktur 

som høyhastighetstog, bredbånd og oppgrader

ing av kraftproduksjon og distribusjon. 
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17. Distriktspolitikk 
Primærnæringer og industri, basert i hovedsak på lokale naturressurser, har vært grunnla et for 
ei desentralisert bosetting i Norge. Sterke lokalsamfunn, der folk har kontroll over ressurse

1 
e og 

verdiskapinga, er den beste garantien mot miljøskadelig virksomhet og sentralisering. Fo skjel
lene mellom by og land øker i dag. 

Storbyene vokser, og med det fattigdomsproblemet knytta til 
dem. Byer og større tettsteder blir sterkere, mens distriktene 
utarmes, fordi de tappes for arbeidskraft og menneskelige 
ressurser. Med økt press på byene øker energibruk og foru
rensing stikk i strid med offisielle mål. Samfunnsmessig sty
ring av energi og priser, som muliggjør miljøvennlig indus
triproduksjon og verdiskaping, er et nøkkelspørsmål mange 
plasser i distrikts-Norge i dag. 

Rødt arbeider for: 

» at lokale ressurser fortrinnsvis skal danne grunn

lag for arbeid og produksjon i den delen av landet 

ressursene. 

» at energiloven oppheves og at all energiproduks

jon og -distribusjon underlegges samfunnsmessig 

styring. 

» at ressursene i utmark forvaltes i et samarbeid 

mellom staten og lokalsamfunnet som utnytter 

dem. 

» at samiske interesser må høres og ivaretas når 

statlig, fylkeskommunal og kommunal planleg

ging får virkning for samiske områder. 

Arbeidsplasser og infrastruktur 
A opprettholde livskraftige distrikter, der folk kan fortsette 
å bygge og bo, krever at en del forutsetninger er på plass: 
Infrastruktur med gode transportforhold, offentlige tilbud 
og post-, tele og datatjenester med samme priser over hele 
landet for å opprettholde og utvikle ulike typer arbeidsplass
er. Disse tjenestene må være underlagt samfunnsmessig sty
ring, og staten må sikre at utbygging av bredbånd fullføres 
over hele landet. Rødt støtter også interkommunal og fylkes
kommunal satsing på dette området. 

Rødt arbeider for: 

» at post-, tele- og datatjenester skal underlegges 

samfunnsmessig styring. 

,_,..,,,., . 
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Godt 11tda1111i11gstilb11d i dishiktene er avgjore11de for å oppretthol. en spredt 
bosetm11g. H er kge111per Ingeborg Steinholt for Rodt Nordland, ot skole-

kutt. Faksw11/e: mk.110 I 
» at folk skal ha skole- og utdanrungstilbud der de 

bor - nei til skolenedleggelser. I 
» at det fortsatt skal finnes postkontorer og andre 

offentlige etater i distriktene. I 
» at nye statlige institusjoner og forvaltningsorgan 

blir plassert utenfor de store byene. I 
» at ingen statlige arbeidsplasser i distrikte e skal 

nedlegges uten at det blir etablert alterna ·ver. 

EU-tilpasning 

EU-tilpasning og markedsliberalisme rammer · strikts
Norge og Nord-Norge spesielt. Gjennom mang~ år har 
EU-tilhengerne i NHO, statsapparatet og mediene -jørt en 
kampanje for å kutte overføringene til jordbruket, b, gge ned 
kystflåten, legge ned eller flytte industriproduksjon og ge
nerelt bygge ned velferden i distriktene. Kystbefolkninga har 
vært og er sterkt trua av den langvarige rovdrifta på liskeres
sursene som den norske og internasjonale trålerflaten står 
bak. EØS-avtalen og tilpassing til WTOs regler for fri omset
ting av jordbruksprodukter vil akselerere denne u l,iklinga. 
Derfor er det ei forutsetning for et livskraftig <listrik -Norge 
at vi fortsatt holder oss utenfor EU og melder oss ut ~v EØS. 
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18. Sykehus 
Alle skal ha rett til gratis behandling på sykehus når de trenger det. Sykehusa skal være en del av 
det offentlige velferdstilbudet, og de skal reguleres og styres gjennom lover som setter krav til bl.a. 
tilgjengel ighet, likeverdighet, kvalitet og sikkerhet. 

Med dagens bedriftsøkonomiske foretaksmodell er det 
umulig å oppfylle disse krava. Nedskjæringer, reduserte til
bud, rovdrift på de ansatte og utarming av fagmiljøet truer 
eksistensen til mange lokalsykehus. Mange lokalsamfunn har 
mista eller kan miste tilgang til fødeavdeling og kirurgisk 
akuttberedskap. Det er bare tverrpolitiske forsvarsaksjoner 
som har hindra, og kan hindre, kutt i tilbud og at lokalsyke
hus nedbygges eller legges ned. 

Sykehusreformen, som ble innført i 2002, erstatta 
folkevalgt styring med såkalte profesjonelle styrer og bed
riftsøkonomiske prinsipper. Hovedmålet var å tilrettelegge 
for sentralisering, økt konkurranse og privatisering. Rødt ar
beider for å stoppe denne utviklinga, bl.a. gjennom å delta i 
lokale sykehusaksjoner. Vi støtter også arbeidet til den land
somfattende Folkebevegelsen for lokalsykehusa. Hovedop
pgaven nå er å fjerne foretaksmodellen . Sykehusa må igjen 
bli en del av den offentlige forvaltninga med tradisjonell 
offentlig regnskapsførsel, og må styres av folkevalgte poli
tikere. Sykehusa er bygd opp av det norske folk og tilhører 
folket gjennom sine folkevalgte, ingen andre! 

Rødt arbeider for: 

» å avvikle fore taksmodellen og ta sykehusa tilbake 

til offentlig forvaltning og demokratisk styring. 

Sykehusreformen 

Sykehusreformen, som Arbeiderpartiet gjennomførte raskt 
og brutalt med støtte fra Høyre og Frp, var et langt skritt 
på veien til å omdanne sykehusa til markedsstyrte bedrifter. 
Et markedsstyrt helsevesen fører til at det på noen fagfelt 
vokser fram kostbare, men gode private tilbud til dem som 
kan betale. Andre må vente i kø på de offentlige sykehusa. 
Markedskreftene samler ut fra sin egen innebygde logikk res-

Vil du vite mer om Rødts helsepolitikk? 

Last ned Rødts sykehushefte på www.roedt.no 

KRISE I GAZA 
INNfSTENCiT 

Rndt bar spilt en viktig rolle i å organisere lokale sykehusaksjoner landet 
rundt, for eksempel på Notodden ved tidligere varaordjorerAsgeir Dmgli. 
FaksiJ11ile: Klassekampen 

sursene rundt fagfelt og sykdomstilstander som er forhold
svis enkle å behandle og prissette, mens sykdommer som er 
vanskeligere å diagnostisere, blir nedprioritert. 

Stykkprisfinansiering (ISF, innsatsstyrt finansier
ing) fører til at tjenestetilbudet dreies mot det som er mest 
lønnsomt i stedet for mot det som bør ha helsefaglig prior
itet. Sykehus er ikke butikk, derfor kan ikke markedet styre 
helsesektoren. Vi er imot aJJe tiltak som gjør sykehus og an
dre helseinstitusjoner mer markedsstyrt, enten det blir kalt 
privatisering, konkurranseutsetting, offentlig-privat samar
beid eller det dukker opp andre ord og begrep. 

SYKEHUS 
ERIKKE 
BUTIKK 
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Rødt arbeider for: 

» at markedsstyring og konkurranse i sykehussek

toren avskaffes. 

Ny sykehuslov 

Rødt vil oppheve lov om helseforetak og erstatte den med en 
ny lov som slår fast at hver enkelt innbygger har rett til gratis 
sykehusbehandling. Det er statens plikt å sørge for de syke
husa og tilbudene som befolkninga har behov for, og statens 
finansiering må dekke dette. Vi vil ha en finansieringsmo
dell som i all hovedsak er rammebasert, og der fordelinga 
av midlene skjer på grunnlag av en nasjonal helseplan med 
politisk vedtatte planer om bl.a. sykehusstruktur og funks
jonsfordeling. 

Rødt arbeider for: 

» en rammebasert finan sieringsordning uten styk

kpris. 

» at regnskapsloven erstattes med budsjett- og 

regnskapssystemer tilpassa offentlig drift. 

Lokalsykehus 

Lokalsykehusa er en hjørnestein i norsk helsevesen og i in
frastrukturen i mange lokalsamfunn i distrikts-Norge. De er 
svært viktige for folks trygghet, og de har stor betydning for 
bosettinga og for å opprettholde og etablere næringsliv og 
arbeidsplasser. I tillegg er de vik tige kvinnearbeidsplasser i 
distriktene. 

Det bes te for alle er at en pasient behandles på 
laveste effektive omsorgsnivå - det såkalte leon-prinsippet 
i norsk helsevesen. Undersøkelser viser at 50-70 prosent av 
alle tilfeller av øyeblikkelig hjelp kan behandles på lokalsyke
hus. Behandling av vanlige lidelser ved innleggelse i spesi-

aliserte sykehus og på spesialiserte enheter er et dårligere og 
dyrere tilbud. Kampen for å opprettholde fullverdige lokal
sykehus krever ei omlegging av legeutdanninga, slik al utdan
ninga av generalister, spesielt innenfor kirurgi, styrk s og at 
en del av spesialistutdanninga foregår på lokalsykeHus. D et 
er også nødvendig å bedre bemanninga og lønnsvi!J åra i de 
underordna stillingene. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

å forsvare lokalsykehus og sykestuer mot edleg-

gmg. 

å avvikle klinikkorganiseringa. I 
utbygging av jordmortjenesten og desentraliser-

ing av sykehustjenester. I 
medisinsk og kirurgisk akuttberedskap hele døg

net og gode fødetilbud på alle lokalsykeh~s. 

å få omgjort vedtak som har fjerna kirurgisk 

akuttberedskap og redusert fødeavdelinll ger til 

fødestuer. 

økonomiske rammer som opprettholder o styrk

er lokalsykehusa. 

» å bygge og styrke faglige nettverk mellom små og 

store sykehus for å sikre kvalitet og bema ning -

lage hospiteringsordninger. I 
» omfordele oppgaver og la små sykehus gi ye be

handlingstilbud. 

» styrke generalistutdanninga av leger. 

» å kreve to års praksis i lokalsykehus for å få god-

kjent spesialistutdanning. 

» at gjestepasientordninga og utgiftene til pasien

tenes frie sykehusvalg skal betales av stat n, ikke 

av sykehusa. 

19. Psykisk helse 
Alle har ei psykisk helse og holdningene i samfunnet og psykiatrien må forandres, slik at ikk men
nesker med psykiske helseproblemer diskrimineres. 

Som for alle andre mennesker, må mennesker med psykiske 
helseproblemer ha avgjørende innflytelse på sin egen behan
dling. Behandlingsfilosofien må bygge på dialog og respekt, 
og ikke "ovenfra og ned"-behandling. Det er menneskene 
som har de psykiske helseproblemene, som er eksperter på 

eget liv, og Rødt krever at bruker- og pårørende-o 
1
ganisas

jonene og enkeltpersonenes kompetanse tas på alvor. En 
aksept av denne erfaringsbaserte kunnskapen som ~sse sit
ter med, er ei forutsetning for ei vellykka behandli6g. Man
glende forståelse for dette, sammen med psykiatri 1ns makt 
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til å bestemme hva som er riktig behandling (psykiatriens 
definisjonsmakt), har fått tragiske konsekvenser opp gjen
nom historia. 

Voksenpsykiatrien 

Rødt mener at det viktigste for å løse krisa i det psykiske hel
setilbudet for voksne er at en ser det lokale hjelpeapparatet i 
kommunene, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og sykehus
tilbudet i sammenheng. Rødt vil arbeide mot enhver nedbyg
ging av døgnplasser på de psykiatriske sykehusa, før en har 
gjennomført ei tilstrekkelig oppbygging og kvalitetssikring 
av kommunenes psykiske helsevern. For å bli kvitt køene i 
psykiatrien trenger en både ei styrking av det forebyggende 
arbeidet, ulike typer lavterskeltilbud, flere akuttdøgnplasser 
og bedre oppfølging etter utskriving. Det trengs også flere 
bostedstilbud for mennesker med psykiske helseproblemer, 
som i dag må bli værende på institusjoner i påvente av å få 
en tilrettelagt bolig. 

Tilrettelagte boliger 

Mennesker med psykiske helseproblemer har den samme 
retten som alle andre til å bo i sin egen leilighet, og til å ha 
den samme hjelp og tilrettelegging som fysisk funksjonsh
emma og eldre. Rødt ønsker at flest mulig skal ha mulighet til 
å bo i egen bolig, men som et supplement må det opprettes 
flere bokollektiver med ulik grad av tilrettelegging for men
nesker med psykiske problemer i kommunene. En trygg og 
forutsigbar boligsituasjon er ei viktig forutsetning både for 
integrering i lokalsamfunnet og for å kunne bli yrkesaktiv. 
Bokollektiver bør brukes som en mellominstans for men
nesker som har vært innlagt, slik at overgangen til å komme 
seg ut igjen i samfunnet blir mykere, og dermed minsker en 
sjansen for å få tilbakefall. I tillegg er slike kollektiver et al
ternativ for mennesker som trenger oppfølging permanent, 
men det er viktig at boligene ikke skal være et "mini-asyl". 
Rødt vil foreslå øremerka midler fra staten til kommunene 

til boligbygging, styrking av kompetansen i kommunenes 
førstelinjetjeneste og utbygging av flere og sterkere distrikt
spsykiatriske sentre. Det kan også være et alternativ å op
prette psykiatriske krisesentre. 

Mennesker i krise 

Rødt mener at en av de viktigste jobbene en kan gjøre for å 
hindre langvarige psykiske helseproblemer hos mennesker, 
er å følge opp dem som er i ei livskrise eller som har opplevd 
traumer, på et mye tidligere tidspunkt. Det gjelder blant annet 
flyktninger og asylsøkere, mennesker som har blitt mishandla 
eller utsatt for seksuelle overgrep. Det gjelder soldater som 
har vært i krig, og mennesker som har fått sin livssituasjon 
snudd på hodet ved samlivsbrudd eller tap av inntekt som 

følge av arbeidsledighet, og ikke minst rusmisbrukere. Dette 
gjelder også mennesker som har vært utsatt for krenkelser og 
overgrep som pasienter i psykiatrien. Medisinering, ofte med 
store og skadelige bivirkninger, er en dominerende behan
dlingsform i dagens psykiatri. Rødt mener at det må komme 
et paradigmeskifte innenfor psykiatrien, som forebygger og 
tar utgangspunkt i traumebehandling på et tidligere tidspunkt 
enn i dag. Det må derfor opprettes kriseteam og krisesentre, 
der mennesker kan få hjelp til bearbeiding av traumer på et 
frivillig grunnlag og med utgangspunkt i traumene som er 
opplevd, og hvor hovedregelen er at pasienten sjøl velger om 
han/hun skal ta medisin. 

Tvang 

Rødt mener at sammenblandinga mellom tvangsbruk og 
behandling er problematisk for mennesker i livskrise. Psyki
atriens behandlingsmetoder og omfattende bruk av tvang 
og frihetsberøvelse er en krenkelse av integriteten og men
neskeverdet. Tvangsbruk bør bare brukes mot mennesker 
som er en åpenbar fare for seg sjøl eller andre, men slik er det 
ikke i dag. Tvangsbruk begrunnes hovedsaklig med behan
dlingskriteriet (tap av bedringsmuligheter). En slutt på sam
menblandinga av tvang og behandling vil kreve lovendring. 

Mange innleggelser av mennesker i krise som sjøl 
ber om hjelp, skjer i dag ved bruk av uniformert politi, 
politibil, håndjern og fotlenker, noe som påfører pasient og 
pårørende store belastninger og traumer. Denne praksisen 
er kritisert av den europeiske torturkomiteen, men fortsetter 
sjøl om de nye retningslinjene for samarbeid mellom poli
ti og helsevesen slår fast at politiet ikke skal brukes til rein 
transporttjeneste. En slik bruk av samfunnets ordensmakt 
innebærer også ei kriminalisering av hjelpetrengende men
nesker. 

Menneskerettigheter må følges i psykisk 
helsevern 

Alt tyder på at det skjer krenkelser og overgrep i psykisk 
helsevern, som er brudd med menneskerettighetskonvens
joner Norge har underskrevet. Dette er ulovlige handlinger, 
og menneskerettighetene må nå bli retningsgivende for 
psykiatrisk praksis. Helsemyndigheter og politikere er forp
likta til å ta i bruk virkemidler som sikrer pasienter i psykisk 
helsevern et effektivt menneskerettighetsvern. 

Rødt arbeider for: 

» Sett menneskerettigheter på dagsorden i psyki

atrien. 

» Vurder grunnlaget for behandlingskriteriet. 

» Stans bruken av uniformert politi og håndjern 
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ved transport av m ennesker med psykiske lidelser 

» Spre kunnskap og diskusjon om krenkelser i 

tvungent psykisk helsevern. 

» Vi krever ei helhetlig, kritisk vurdering av tvun

gent psykisk helsevern i Norge. 

Spiseforstyrrelser 

Rødt vil på Stortinget fore slå en særskilt nasjonal tiltaksplan 
mot spiseforstyrrelser. D ette er en psykisk plage som ikke er 
tatt alvorlig nok, og som Rødt ønsker å løfte fram. I tillegg til 
lettere tilgang på psykologhjelp / psykiatrisk behandling er det 
viktig å arbeide forebyggende. Organisasjoner som arbeider 
med dette spørsmålet og med spørsmål knytta til psykisk 
helsevern, må sikres finansiering gjennom statlige tilskudd. 

Barn og ungdom 

Rødt krever at barn og ungdom i livskriser og med akutte 
psykiske lidelser blir behandla umiddelbart og ved behan
dlingsinstitusjoner som er tilpassa barn og ungdom, ikke på 
avdelinger for voksne med psykiske helseproblemer. Det må 
gis mer midler til barn og ungdom med psykiske helseprob
lemer, spesielt lavterskeltilbud. Rødt arbeider for at det ved 
alle skoler er tilknytta helsesøster, som har nært samarbeid 
med psykolog, både i videregående og i grunnskolen. Det 
tverrfaglige samarbeidet må styrkes mellom skole, PP-tjen
esten, barnevern og andre offentlige etater. 

Flyktninger og asylsøkere 

Flyktninger og asylsøkere som har flykta fra krig, terror og 
overgrep, trenger ofte skreddersydd oppfølging. Rødt mener 
at staten har et særlig ansvar for denne oppfølginga og tilret
tlegginga for at alle, uavhengig av oppholdsstatus, skal kunne 
leve et fullverdig liv. 

Rødt vil på Stortinget foreslå å avskaffe asylfengsel. 
Rødt sier nei til tvangsmidler som ransakelse, beslag, pågri
pelse, varetekt og deportasjoner uten rettssak. Vi vil arbeide 
for at asylmottak skal organiseres desentralisert i vanlige 
boliger i lokalmiljøet. Rødt vil at asylsøkere skal ha tilgang på 
tilpassa helsetjenester, og arbeider for at kompetansen innen-

for traume- og krisebehandling må styrkes i kommunenes 
førstelinjetjeneste. l 
Rødt arbeider for: 

» en ny nasjonal strategiplan for hvordan . n skal 

kunne få bygd tilstrekkelige sengeplasser innenfor 

psykiatrien; særlig er det antall akuttsengeplasser 

en trenger å øke. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

tilstrekkelige behandlingsplasser innenfor psyki-

atrien. 

en ventelistegaranti på fire uker for voksn . 

en ventelistegaranti på to uker for barn dg ung

dom for å få psykiatrisk hjelp. Dette bety I at alle 

skal få tilbud om tilrettelagt hjelp av kommunene 

eller av barne- og ungdomspsykiatriske poliklinik

ker. 

at de rettigheter som gjelder for nordmenn, også 

skal gjelde for flyktninger og asylsøkere. I 
det vil si at de skal ha de samme tilbudene fil hjelp 

som a1le andre. 

at tvangsbruk bare blir brukt unntaksvis, og bare 

når en er en fare for seg sjøl og andre, 6g ikke 

som i dag. 

menneskerettighetene m å følges sykisk 

helsevern. 

det må etableres flere boliger og bokollektiver for 

mennesker med psykiske lidelser. I 
økt utdanningskapasitet for psykisk elsear-

beidere i distriktene - det er stor mangel på kom-

petente menneskelige ressurser. I 
program for oppfølging og oppgraderin av det 

psykiske helsearbeidet i kommunene. 

fortsatt finansiering gjennom øremerka midler 

å sette søkelys på sammenhengen mellom ~sykisk 

helse og samfunnsutviklinga. 
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20. Samferdsel 
Norge er et land med store variasjoner i geografi, klima, reiseavstander og bosetting. En framtid
sretta og miljøvennlig samferdselspolitikk betyr at samfunnet må planlegge for mindre transport. 
Arbeidsplasser, butikker, skoler og barnehager i byer og tettsteder må i størst mulig grad legges 
i nærmiljøet der folk bor. I byene må kollektivtrafikk og gang/sykkelveier prioriteres. Nødvendig 
transport må vektlegge energiøkonomisering og miljøvennlige transportmidler. Trailertrafikken 
må reduseres kraftig, og tog må bli det viktigste transportmiddelet over lange avstander både for 
gods og personer. 

Byer og tettsteder 

For å gi folk et reelt alternativ og redusere bilbruken til et 
minimum, må kollektivtransporten i byer og tettbygde strøk 
bli gratis og være offentlig eid og drevet. Rutenett og trans
portmidler må være mer fleksible enn i dag, slik at folk får 
reelle alternativer til bilen. 

For å sikre økonomien til utbygging av effektiv og 
miljøvennlig kollektivtransport i de store byene, ønsker vi 
å innføre en kollektivskatt på arbeidskraft etter modell fra 
Frankrike. Vi vil også ta i bruk ny kunnskap og teknologi 
som gi r et mer klima- og miljøvennlig transporttilbud. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert 

m ed restriksjoner på biltrafikken. 

at rushtidsavgift innføres og øremerkes utbyg

ging av kollektivtrafikken. 

at prisene på drivstoff differensieres, slik at drivst

off blir billigere i distriktene enn i de store byene. 

flere bussavganger og halvering av prisene i min

dre byer og tettsteder. 

billige m ånedskort for ungdom og studenter, som 

på ulykker. D en økte godstransporten på veiene har, sam
men med mange dårlige og farlige veistrekninger, ført til re
dusert trafikksikkerhet og flere ulykker. Rødt vil prioritere å 
utbedre farlige veistrekninger og ulykkespunkter på E 6 først 
og fremst i distrikts-Norge. Ei slik opprustning og utbedring 
av E6 og andre nødvendige samferdselsprosjekt i distrikts
Norge skal fullfinan sieres av staten. Det går likevel ikke an å 
investere seg ut av trafikkulykkene. Den viktigste faktoren i 
trafikken er uansett mennesket. Det trengs derfor også om
fattende og varige tiltak mot høy fart, for gode holdninger og 
bedre opplæring. 

Veiprising 

Veiprising er ett eksempel på en "grønn skatt" som kan 
brukes for svært ulike formål. Det kan brukes både som rein 
avgift for å skaffe penger til veibygging, som trafikkreguler
ende middel og for å skaffe penger til kollektivtransport. Stat 
og kommune kan for eksempel bruke det til å få høyest mu
lige skatteinntekter av nødvendige arbeidsreiser. D erfor vil vi 
vurdere hvert prosjekt ut fra det samferdselspolitiske målet 
det tj ener. Rødt støtter bruk av veiprising i store byer for å 
legge begrensninger på privatbilismen og fremme overgang 
til kollektive transportformer. 

gir rett til ubegrensa antall reiser m ed all kollek- Jernbane 

)) 

)) 

)) 

tivtransport. 

sammenhengende sykkelveinett i byer og tettst

eder. 

ordninger med sykler til fri eller billig bruk ved 

holdeplasser og stasjoner. 

satsing på skinnegående tran sport i de store 

byene. 

Trafikkulykker 

Trafikkulykker på veiene er et stort samfunnsproblem. For
skning viser at halvering av trafikken betyr halvering av tallet 

Gjennom mange år har jernbanen vært forsømt, og har der
for for fa lt i store deler av landet. For Rødt er det et viktig mål 
å få det meste av godstransporten over fra vei til jernbane. 
Beregninger viser at investeringer på 4 milliarder på D ovre
og Nordlandsbanen kan fjerne 300 000 trailere fra norske 
veier i året. 

Rødt arbeider for: 

» å forsterke og rette ut skinnegangen og elektri

fi sere N o rdlandsbanen. 

» å fjerne agenda-toga og sette inn m er passasjer-
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vennlige tog på strekninga Bodø-Trondheim -

sovevogna tilbake der den er fjerna. 

» å bygge ut Nord-Norgebanen til Tromsø og 

Kirkenes. 
)) 

)) 

)) 

)) 

å bygge kryssingsspor, strekninger med parallelle 

spor og mer effektive terminaler både på Dovre

og Nordlandsbanen. 

å gå mot offentlig støtte til ekspressbusser som 

konkurrerer med tog. 

å gjeninnføre 50 prosent studentrabatt på NSB 

og ekspressbusser der tog ikke er noe alternativ. 

å sikre jernbaneforbindelse til de to andre skandi-

naviske hovedstedene. 

Høyhastighetsbane 
Bygging av høyhastighetsbaner er avgjørende for å fjerne det 
meste av fl ytrafikken. Vi må lære av for eksempel Frankrike 
og Tyskland på dette området. 

Rødt arbeider for: 

» å bygge ut høyhastighetsbaner med dobbeltspor 

m ellom de store byene. 

» å realisere prosjektet H aukelibanen 

tighetsbane øst-vest). 

I , øyhas-

Transporttilbudet på kysten 
Samferdselstilbudene for kystbefolkninga har blitt I edbygd 
gjennom mange år. D et har blitt færre anløp av både ferger 
og hurtigbåter, og det er stadig trusler om reduksjo ler i hur
tigrutetrafikken. Utenlandske oppkjøp og anbudssystemet 
har gitt et dårligere og mer sårbart transportsyste I Veiene 
er dårlige og forfaller på grunn av for lite penger til vedlike
hold. Fornuftige vei-, bru- eller tunnelprosjekt, som styrker 
forbindelsen mellom kysten og innlandet, blir bare g

1 
ennom

ført hvis en stor del finansieres med bompenger. 

Rødt arbeider for: 

» flere hurtigbåter og gratis ferge med flere anløp 

langs kysten og i fjordene. 

» å gjøre slutt på bruk av anbud. 
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21. Faglige rettigheter 
De mest grunnleggende rettigheter arbeidsfolk har kjempa fram gjennom mer enn 100 år, er 
organisasjonsrett, forhandlingsrett og streikerett. Dette er igjen grunnlaget for fagbevegelsens 
mulighet til å kreve, inngå og håndheve tariffavtaler. Det er de landsomfattende kollektive tariffa
vtalene som gir fagbevegelsens styrke og evne til også å kreve og få gjennomført sosiale reformer. 
Uten dette grunnlaget ville vi ikke hatt dagens velferdsstat. 

Stans sosial dumping 

D erfor er kampen mot sosial dumping ei forutsetning for å 
bevare fagbevegelsens styrke og dagens velferdsstat. EUs frie 
tjenesteog arbeidsmarked er et systematisk angrep på fagbe
vegelsen. Det er ikke mulig for noen fagbevegelse å bevare 
sin styrke i et helt fritt arbeidsmarked med så store forskjeller 
i lønnsog arbeidsvilkår som det er i EU. EUs tjenestedirek
tiv er beregna på å øke fl yten av tjenester med 15 prosent 
og føre til fl yt av tj enester i nye bransjer, også innenfor det 
som vi i dag ser på som offentlige tjenester, som utdanning 
og hjemmehjelp. Tjenestedirektivet forbyr kampen mot kon
traktører og enkeltmannsforetak. D et er ikke mulig å op
prettholde helt nødvendige tiltak mot sosial dumping med 
tjenes tedirektivet. Direktivet hindrer innføring av tiltak som 
fagbevegelsen mener er helt nødvendige. 

Flere EU-dommer viser hvordan EF-domstolen vil 
fortolke de uklare formuleringene i tj enestedirektivet. D en 
setter ILO-konvensjonen til side og truer hele den nordiske 
avtalemodellen. D omstolen slår fast at både streikerett og 
retten til å kreve tariffavtaler er underordna fri fl yt av tjen
ester og fri etableringsrett. Det er forbudt å innføre krav om 
tarifflønn i offentlige oppdrag og anbud, og særlig hvis dette 
ikke også gjelder i hele bransjen. 

D et må innføres full innsynsrett uten restriksjoner 
for tillitsvalgte for å avdekke sosial dumping. Det må innføres 
en anti-kontraktørklausul i norske kommuner og fylkeskom
muner. D et må innføres strenge regler for autorisasjon og 
sertifisering for bemanningsbyråer. Arbeidstilsynet og Petro
leumstilsynet må gis gode økonomiske betingelser. Norske 
bedrifter som etablerer seg i utlandet, må respektere og følge 
menneskerettigheter og faglige rettigheter. 

Rødt arbeider for: 

» veto mot EUs tjenestedirektiv. 

» å oppretthold overgangsreglene. 

» å innsynsrett uten taushetsplikt. 

» å innfør solidaransvar. 

» å forby NUF (norskregistrerte utenlandske fore

tak). 

» å melde Norge ut av EØS. 

Arbeid for alle 

Rødt vil at dagens brutaliserte arbeidsliv erstattes med et 
arbeidsliv der alle kan delta og får brukt sine evner. Et ar
beidsliv der det tas hensyn til at mennesker har ulik yteevne. 
Et arbeidsliv som ikke er kjønnsdelt på en slik måte at kvin
neyrker systematisk har lavere lønn, mer deltid og ofte mer 
ubekvem arbeidstid. 

D et er høy arbeidsledighet blant innvandrere, funk
sjonshemma og ungdom. D et samme gjelder alle de som 
har store problemer som krever langvarige tiltak, både for 
å kunne delta i arbeidslivet og for å mestre hverdagen. Vi 
krever at det nå bevilges de nødvendige midler for å sette i 
verk tiltak som er retta spesielt inn på disse. 

Seks timers normalarbeidsdag 

Nesten halvparten av kvinnene jobber deltid, og mange har 
ubekvem arbeidstid for å få hverdagslivet sitt til å henge sam
men. Sekstimersdagen med full lønnskompensasjon vil bety 
at flere kvinner vil jobbe heltid, og de som jobber deltid, vil 
få ei kraftig heving av lønna si. Flere kvinner blir økonomisk 
sjølstendige. 

Rødt arbeider for: 

» et arbeidsliv som er fritt for diskriminering, med 

plass til mangfold og mulighet for m ennesker til 

å yte etter evne. 

» ungdomsgaranti med rett til utdanning eller ar

beid for alle under 25 år. 

» rett til arbeidsledighetstrygd uten tidsbegrensing 

og uten krav til en viss minimumsinntekt eller 

minimum tidligere arbeidstid. 

» midlertidige ansettelser og innleie bare for vikari

ater og reelt kortvarig arbeid. 

» lovfesta rett til heltid. 

» likestilling av skift- og turnusarbeid. 
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» lovfesta normalarbeidsdag innenfor klokka 7 og 

17. 

» seks timers normalarbeidsdag med full lønns

kompensasjon. 

Forsvar de faglige rettighetene 

De siste åra har vi hatt ei utvikling som hindrer fagorganiser
ing og svekker mulighet for faglig kamp. Det gjelder fran
schise-virksomhet, som i Rema-konsernet, der arbeidstak
erne ikke er i forhandlingsposisjon overfor de som faktisk 
bestemmer over deres hverdag. Det samme gjelder utbre
delsen av bemanningsfirmaer og stadig flere midlertidig an
satte. Det er en utbredt og økende bruk av tilkallingshjelp, 
som må stå til rådighet på kort varsel, men som er uten ret
tigheter. Privatisering og konkurranseutsetting av offentlige 
tjenester presser fram lavere lønn og dårligere pensjonsor
dninger. Arbeidsgivere kan bytte arbeidsgiverforening og 
derved oppheve inngåtte tariffavtaler. 

Slik skapes en underklasse med sterkt svekka eller 
helt fraværende rettigheter, som har en hverdag med usik
kerhet og uten mulighet til å få lån til bolig. Dette er sosial 
dumping og undergraving av muligheten for faglig kamp. 
Det er helt nødvendig for å opprettholde fagbevegelsens 
kampkraft å få på plass en lov og et avtaleverk som er i stand 
til å møte disse utfordringene. 

Rødt arbeider for: 

» at det med lokale lønnsoppgjør må følge reell 

forhandlingsrett og streikerett. 

» at sykelønnsordninga ikke røres. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

en egen franchiselov som gir forhandlinJ rett og 

organisasjonsrett overfor franchisegiver. I 
at tariffavtaler må gjelde videre etter at i rbeids

giver skifter arbeidsgiverforening. Endring m å 

skje etter oppsigelse og med streikerett. I 
lovfesta krav om tariffavtale ved anbud, lortset

ting av oppdrag og tilskudd fra stat, ko i mune, 

offentlige bedrifter og foretak. Dette må også 

gjelde alle underentrepriser eller andre Jom ut

fører deler av oppdrag som er satt bort. I 
krav til opplæring og dokumentert kom etanse 

ved skjenking av alkohol. 

at ansatte i varehandelen m å omfattes av arbeid-

stniljølovens begrensninger av arbeid i h lger og 

på høytidsdager. 

» innføring av regionale verneombud også servic-

esektoren. 

Solidaritet og felles kamp I 
Fagbevegelsen har et særlig ansvar for å sikre at flyktninger, 
innvandrere og utenlandske arbeidere inkluderek i fag
foreningsarbeidet, slik at deres ressurser kommer hele fag
bevegelsen til gode og at enheten i arbeiderklassen tyrkes. 

Rødt jobber for samarbeid mellom klubber og 
foreninger, lokalt og sentralt, på tvers av fagforbunh og ho
vedorganisasjoner. En sterk fagbevegelse bør være bten for
malisert binding til noen partier, den må være de ~ kratisk, 
og makta må ligge hos medlemmene. 
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22. Arbeidsliv 
Innføring av Nav-reformen er et omfattende angrep på de fattigste, de arbeidsløse, de som går 
på trygd og de som av ulike årsaker (sykdom, skade, rus og andre vanskeligheter) ikke greier å 
arbeide. Sammen med pensjonsreformen, ny AFP og varsla endringer i framtidas uføretrygd, vil 
Nav-reformen spare staten for mange hundre milliarder kroner. 

Det blir ei betydelig økning i antallet fattige og folk som 
faller utenom det som er av velferdsordninger. D ette er i 
praksis stikk i strid med Soria Moria, som lova å avskaffe fat

tigdom i Norge. N av er myndighetenes viktigs te redskap for 
å fremme arbeidslinjas budskap: "gjøre arbeid til førstevalg", 
"de som søker stønad, vil ikke arbeide", "det skal lønne seg å 
arbeide, lavere trygd/ sosialhjelp får folk i arbeid" , "det er deg 
det er noe feil med, arbeidsgiver vil jo bare tilrettelegge for 
deg". D ette er et definitivt brudd med etterkrigstidas politikk 
med at "alle arbeidsføre skal ha rett og plikt til arbeid" (1945) 
og Grunnloven § 110 (1954): "Det påligger Statens Myn
digheter at lægge Forholdene til Rette for ethvert arbeids
dyktig Menneske kan skaffe seg Udkomme ved sitt Arbeide." 

I dag har du plikt til å arbeide og plikt til å søke jobb, 
men ingen rett til arbeid. I dag legger myndighetene/Nav 
vekt på individuelle moralske forklaringer på arbeidsløshet 
og fa ttigdom. Nav har ingen innflytelse over arbeidsmarke
det og arbeidsgiverne, som hvert år sliter ut mange ansatte 
som ikke klarer økt tempo- og effektivitetskrav. Men Nav 
har fått nye maktmidler og økt innfl ytelse over enkeltmen
neskene som sliter med helse og økonomi for å opprettholde 
et verdig liv. D yktige fagfolk i Nav står derfor stadig i fare for 
å bli brikker i et system som først og fremst skal spare mange 
milliarder i trygdeytelser. De som er brukere av Nav, vil of
tere enn fø r føle seg pressa, styrt og kritisert, samtidig som 
de får svekka sitt personvern, og de opplever at fas tlegens 
helsevurdering kan bli overstyrt av det nye sys temet. 

Rødt støtter Funksjonshemmedes fellesorganisas
jon (FFO), som i høringsuttalelsen om Nav sa: ' 'Arbeids
markedspolitikken må ha som prinsipielt utgangspunkt at 
alle vil - eller ved tilfredsstillende tilrettelegging og oppføl
ging vil kunne - ønske å delta i arbeidslivet, og at den enkelte 
ikke i utgangspunktet vil foretrekke en tilværelse som mer 
eller mindre passiv stønadsmottaker." 

Rødt vil slåss for rettighetene til de som utsettes for 
dårlig og kritikkverdig behandling i N av-sys temet. Vi vil op
pfordre N av-ansatte til å gå mot arbeidslinjas budskap. D et 
trengs en allianse mellom fagforeninger, FFO og ansatte i 
Nav, som kan fremme felles sosialpolitiske krav. 
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Torstein Dahle og Rndt har flere ganger gått 11I og krev ekstrabevilgninger til 
NAV far å få fa11gang i behandlingen av dagpengesok11ade1: Senest vinteren 
2009 i L O Akt11el1. 

Forsvar sykepenge- og trygdeordningen 

Syke og funks jonshemma kan helt eller delvis være forhin
dra fra å forsørge seg ved eget arbeid. Dagens sykepengeog 
trygdeordninger er ordninger det er viktig å forsvare. Full 
lønn under sykdom det første året, attførings- og rehabil
iteringspenger på 66 prosent av tidligere lønn og uføretrygd 
utregna etter samme prinsipper som folketrygda, er viktige 
velferdsgoder. Rødt mener at frihet fra smertefullt og uønska 
arbeid er en rettighet for syke, funksjon shemma og eldre. En 
tilstrekkelig og varig økonomisk trygghet for disse gruppene 
er et offentlig ansvar. Arbeidslivet er ikke hele livet, derfor 
må også andre deler av samfunnet gjøres mer inkluderende, 
som forenings- og kulturliv, utdanningssystemet og trans
portsystemet. D et handler om å legge til rette for deltakelse 
og motvirke isolas jon og ensomhet. 

Forsvar sykepenge- og trygdeordningen 

Syke og funksjonshemma kan helt eller delvis være forhin
dra fra å forsørge seg ved eget arbeid. Dagens sykepengeog 
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trygdeordninger er ordninger det er viktig å forsvare. Full 
lønn under sykdom det første året, attførings- og rehabil
iteringspenger på 66 prosent av tidligere lønn og uføretrygd 
utregna etter samme prinsipper som folketrygda, er viktige 
velferdsgoder. Rødt mener at frihet fra smertefullt og uønska 
arbeid er en rettighet for syke, funksjonshemma og eldre. En 
tilstrekkelig og varig økonomisk trygghet for disse gruppene 
er et offentlig ansvar. Arbeidslivet er ikke hele livet, derfor 
må også andre deler av samfunnet gjøres mer inkluderende, 
som forenings- og kulturliv, utdanningssystemet og trans
portsystemet. D et handler om å legge til rette for deltakelse 
og motvirke isolasjon og ensomhet. 

Tilrettelagt arbeidsliv 

Både sykdom og funksjonshemming er relativt i den forstand 
at det er fullt mulig å tilpasse omgivelsene til menneskene i 
langt større grad enn det som er tilfelle i dag. Arbeidslivet 
må derfor legges til rette slik at alle har mulighet til å delta. 
Umenneskelige effektivitetskrav og liten vilje til tilretteleg
ging er uttrykk for diskriminering, og bidrar til å stenge sta
dig flere ute. D et dreier seg både om holdninger og om viljen 
til å bruke penger på formålet. Selv om Rødt støtter parolen 
om et "inkluderende arbeidsliv" og går inn for bedre arbeid
smiljø og bedre tilrettelegging, er Rødt mot mål og krav om 
lavere sykefravær. Slike sykefraværskampanjer fører til at folk 
blir pressa til å gå på jobben når de er syke. Inkluderende ar
beidsliv må derfor innebære at kapitalen tvinges til å gi økon
omisk rom for at noen mennesker har høyere sykefravær enn 
andre. Friske, arbeidsføre arbeidstakere har et medansvar for 
å inkludere kolleger som ikke kan stille opp hundre prosent, 
og for å legge press på arbeidsgiverne gjennom klubber og 
fagforeninger. Inkluderende arbeidslivs-virksomheter må ta 
opp i seg intensjonsavtalens mål om at flere med redusert 
arbeidsevne skal komme i arbeid. Ved hjelp av intern oms
kolering, tilrettelegging for overføring til mindre belastende 
jobber, og økt bruk av rotasjon og pauser, kan mange flere 

funksjonshemma greie å fortsette i jobben, i det nunste på 
redusert tid . 

Rehabilitering og attføring 
Ofte vil det likevel ikke være mulig å finne fram til gode nok 
løsninger på arbeidsplassen. Rødt går inn for at dag~ns ord
ning med medisinsk rehabilitering og yrkesretta ttføring 
må videreføres og bygges ut. Rødt går inn for at 9rdninga 
med tidsbegrensa uføretrygd oppheves, fordi den jkke har 
noen annen hensikt enn å holde uføre i økonomis~ utryg
ghet. Det er i dag ingenting formelt i veien for å gå tilbake 
til arbeid, dersom en blir friskere. Også i framtid må til
bakeføring til arbeidslivet være basert på frivillighet, ikke på 
tvang. Det er dessuten viktig at fribeløpet for uføketrygda 
er stort nok til at det er mulig å prøve seg i arbeids1'vet over 
tid, uten å miste noen del av trygda. Rødt støtter satsinga på 
psykisk helsevern. Innen denne delen av helsevesenbt er det 
også spesielt nødvendig med holdningsendringer dg større 
åpenhet. 

Rødt arbeider for: 

» å forsvare sykelønnsordninga 

» at uføretrygd er folketrygd 
}) 

}) 

}) 

}) 

varig u føretrygd forbedra muligheter til frivillig 

tilbakegang til arbeidslivet. Uføretrygd i forhold 

til graden av uførhet. Fjern kravet om 50 rosent 

uførhet for innvilging av trygd. 

at minstetrygdsatsen økes fra 1,8 G til 3 ' 

å beskytte eldre arbeidstakere og å følge I ansien

nitetsprinsippet ved oppsigelser og innskren-

kninger I 
å motarbeide at bedriftsh elsetjenesten s al være 

et redskap for arbeidsgiver 
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23. Pensjon 
Folketrygda er grunnpilaren i velferdsstaten. Folketrygda skal sikre økonomisk trygghet for alle, 
uavhengig av kjønn, klasse eller helsetilstand. 

Stortingsflertallet har vedtatt ei drastisk forverring av pens
jonssystemet, som systematisk øker klasseskilla, straffer de 
som har dårlig helse og de hardeste jobbene, gir de aller fleste 
en dårligere pensjon og legger til rette for privatisering. Det 
blir ei direkte kobling mellom pensjon og yrkesinntekt gjen
nom hele livet. Slik erstattes den solidariske og utjamnende 
folketrygda med ei rein forsikringsordning. Dermed rammes 
de hardest som er lavtlønte, deltidsarbeidere og de med lang 
utdanning. Ved tariffoppgjøret 2008 ble AFP-ordninga lagt 
om fra å være en tidligpensjon til å bli en tilleggspensjon som 
premierer de som har god helse og en jobb de kan stå lenge 
i, mens den straffer dem som må gå av tidlig. 

Forsvar de offentlig ansattes pensjon 

Det er et mål at alle skal ha like god pensjon som de of
fentlig ansatte har i dag. Skal dette være mulig, må alle støtte 
forsvaret av de offentlige pensjonene. I tillegg er den gode 
pensjonen helt nødvendig for å få arbeidstakere til å ta det 
arbeidet som holder velferdsstaten oppe. 

Rødt arbeider for: 

» å hindre at AFP-ordninga og føringene ved tar

iffoppgjøret i 2008 blir ei brekkstang som ødeleg

ger de offentlige tjenestepen sjonsordningene. 

Dette innebærer forsvar av: 
)) 

)) 

30-årsregelen, som sier at det ytes full tjeneste

pensjon etter 30 års ansettelse i offentlig sektor 

AFP-pensjonisters rett til å gå over p å full tjen-

estepensjon uten avkorting etter 30-årsregelen 

Forsvar uførepensjonen 

Uførepensjonsutvalget går inn for å erstatte uførepensjon 
med uførestønad. Det betyr at midlertidige vedtak blir nor
malen. Saksbehandlerne, ikke legene, skal vurdere din re
starbeidsevne, du skal ikke lenger skattes som pensjonist, og 
halvparten av innsparinga i pensjonsreformen skal betales av 
de ufø re gjennom levealdersjustering Qevealdersjustering: din 
personlige "pensjonsformue" skal fordeles på antall år som 
ditt årskull forventes å leve. Når myndighetene forventer at 
ditt årskull lever lenger, skal din pensjon smøres utover på 
flere år). Dette er en klassereform som rammer de lavtlønte 
og de som ikke har helse ti l å kompensere for levealderjust
ering ved å jobbe lenger. Det er ti års forskjell på når rik og 
fattig dør i Norge. Noen vil knapt få utbetalt noen pensjon. 

Uførepensjonsutvalget vil til og med ta fra barna til 
de med minst pensjon det lille vern mot fattigdommen som 
barnetillegget er. Rødt gotar ikke: 

at uførepensjon endres til uførestønad. 
at uførepensjonister skal skatte som lønnstakere, 
og at uføre skal rammes av levealdersjustering. 
at uføre skal miste sitt behovsprøvde barnetillegg. 

Reverser pensjonsreformen 

Pensjonsreformen har aldri vært gjenstand for en debatt fo
ran et valg. Den er ordna på bakrommet, savner demokratisk 
legitimitet, og for svært mange vil det bli et sjokk når virknin
gene viser seg. Rødt tror det vil bli store protester, og vi tror 
det er mulig å reversere viktige deler av pensjonsreformen. 

ved fylte 65 år Rødt arbeider for: 
» særaldersgrensene, som bare må endres etter 

enighet mellom partene. Det må fortsatt være 

slik at en da går over på full tjenestepensjon et

ter 30-årsregelen uten avkorting. 85-årsregelen 

som gir rett til å gå av inntil tre år før særalders

grensa, må beholdes. Den må gi full pensjon etter 

30-årsregelen uten avkorting. 

» at det fortsatt må beregnes 66 prosent av slut

tlønna. D et betyr at tjenestepensjonen ikke må 

omgjøres til ei tilleggspensjonsordning. 

» å fjerne alleårsregel og gjeninnføre besteårsregel. 

» at pensjonene fortsatt skal følge lønnsutviklinga 

ellers i samfunnet. 

» at pensjonene ikke skal settes ned når levealderen 

øker. 

» at pensjonen ikke skal settes ned dersom du må 

gå av tidligere. 
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Styrk folketrygda 

Rødt arbeider for: 

» at minstepensjonen må heves til 3 G og reguleres 
som lønnsutviklinga. 

» at inntekter opp til 400 000 skal ha ei pensjons

dekning på 2/3 ved 40 års opptjening. Obligato

risk tjenestepensjon tas over av staten gjennom 

skatt eller arbeidsgiveravgift. 

» at ordninga med pensjonspoeng for omsorgsar

beid utvides og gis tilbakevirkende kraft fra 1967 
for alle nye pensjonister. 

» opptjening av pensjonspoeng for all utdanning 

etter fylte 18 år 

» å innføre opptjening av pensjonspoeng etter full 

lønn ved ufrivillig deltid, attføring og rehabiliter

ing. 
» fulle folketrygdrettigheter for alle med minst 10 

års botid i Norge. 
» å pålegge forsikringsselskap å gjøre premiene i 

pensjonsforsikringer kjønns- og aldersnøytrale. 
» å gjeninnføre ei tidligpensjonsordning som gjør 

det mulig å gå av fra 62 år uten tap i livsvarig pen

sjon. Det betyr at AFP-tillegget må forbeholdes 

de som må gå før pensjonsalder, og fordeles slik 

at du får mer jo tidligere du går av. 

, .. ,/<,-,o,.,. ..... ....... ~....,,,, _,,_, . ..,. ... . ...,.,,_.. _ .r~: ~~~~-~-~FEL~::~vr;r~:~2~ !--",,-••. ----"-'C:... 

.a,Jen ollen.no o :-.:: ... __ ~ -~ · 
~~Jtt !!=! ~~ ~ ~~ ~-, t= E3I 

~".'få1ETER POUTIKK .... .. ,_. ___ _ 

- .,.. ,1 1,.1, 

Rød U11gdo1JJ var sentrale iniativtakere til akjo11 11 
Ungdom for AFP våren 2008. 

September 2008 a111JJe!dte Rødt seks st01ti11gspe11sjo11ister 
etter al de hadde 1110/att flere millioner for "!J'e i penjo11. 

Vil du vite mer om Rødts syn på pensjonsreformen? 

Bestill boka "Hvem tjener på pensjonsreformen?" av Gunnar Rutle, Arne Rolijordet 
og Siri Jensen med flere på www.roedt.n o. 
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24. Rasisme og 
islamofobi 

Rødts mål er et flerkulturelt samfunn uten rasisme og nasjonal undertrykking, med åpne grenser 
og demokratiske rettigheter for alle folkegrupper. Rasisme er et undertrykkingsredskap som sta
biliserer og styrker maktforholdene og samfunnsordenen. 

Rasisme er en del av den dominerende vestlige kulturen og 
en følge av århundrer med kolonialisme, imperialisme og 
"hvit" undertrykkelse. I kjølvannet av "krigen mot terror" 
blir muslimer over hele verden utsatt for rasistisk hets og 
diskriminering. Norge er i dag i praksis stengt for folk fra 
den tredje verden. Nesten ingen av de som søker, får innvilga 
politisk asyl i Norge. Norges behandling av samene og mi
noriteter som kvener, romanifolket og tatere, er en del av 
denne "hvite" herrefolksmentaliteten. 

Bruk innvandrernes kompetanse 

Innvandrere kommer til Norge med kvalifikasjoner, utdan
ning og arbeidserfaring, som fullt ferdige ressurser for sam
funnet, uten å ha kosta den norske staten ei krone. Staten 
bevilger penger til kommunene for å få innvandrere i arbeid, 
men disse pengene brukes til lønnsbudsjett, sosialhjelp, pros
jektarbeid eller andre formål som ikke direkte kommer in
nvandrere til gode. Disse må brukes direkte på hver innvan
drer ut fra en individuell plan, slik at kvalifikasjonene kan 
brukes i Norge. 

At innvandrere ikke får jobb, handler ikke om prob
lemer med språk eller motivasjon. Det som mangler er tiltak 
som setter innvandrere i stand til å konkurrere på like fot med 
andre i arbeidslivet. Innvandrere må brukes som eksperter på 
hvordan innvandrere kan integreres i arbeidslivet, slik at det 
kan lages funksjonelle planer. 

Rødt arbeider for: 

» at mennesker på flukt fra forfølgelse og under

trykking skal få politisk asyl i Norge. Det m å op

prettes et overvåkingsorgan for at asylretten over

holdes. 

» å øke antallet kvoteflyktninger. 

» at klimaflyktninger skal få asylstatus i FN, og at 

Norge skal ta imot ofre for globale miljøendring

er. 

Rodt arbeider arbeider far toleranse mel/0111 11/ike etniske grupper. Feb
ruar 2009 inviterte Rodts Bjomar Moxms Siv Jemen ti/guida t11rpå 
Gronland far å sltjte nærmere bekjtentskap med norske i1111vandrere. 

» at alle skal ha rett til å komme til Norge for å legge 

fram søknad om asyl. Rødt sier nei til visum som 

innvandringspolitisk virkemiddel og kontrolltiltak 

for å stoppe utlendinger før de når norskegrensa. 

» hjelp fra advokat som er uavhengig av staten, fra 

første dag i Norge til rettferdig behandling av 

asylsøknaden er gitt. 

» at tvangsmidler som ransakelse, beslag, pågri

pelse, varetekt og deportasjoner uten rettssak 

ikke skal brukes. Asylfengsel og teltleirer må bort. 

» at asylmottak skal organiseres desentralisert: van

lige boliger i vanlig lokalmiljø. 

» mottaksordningene skal være drevet og eid av det 

offentlige. 

» oppholdstillatelse til alle som har vært mer enn 15 

måneder i landet uten noe krav til arbeid 
)) at staten fullfinansierer bosetting av de som har 
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fått innvilga asylsøknad. Det må også gis øko

nomisk støtte ved familiegjenforening. Familiens 

medlemmer skal ha rett til arbeid og trygderet

tigheter. 

lslamofobi 

Rasismen har fått et kraftig oppsving som følge av USAs 
okkupasjon av Irak og Afghanistan. Islam presenteres som 
Vestens fiende for å legitimere imperialistiske kriger. Rase
begrepet handler ikke lenger så mye om rangering av raser, 
men om rangering av personer etter religion og antatt kul
tur, der såkalt vestlig kultur oppfattes som overlegen. Kon
sekvensene er vold og trakassering, særlig av muslimer, men 
rasismen rammer alle som forbindes med ikke-vestlige land. 
Muslimer må stadig forsvare seg mot beskyldinger om at de 
støtter terror og kvinneundertrykking. Folk med bakgrunn 
fra muslimske land blir systematisk diskriminert på arbeids
markedet, i boligmarkedet og av mediene. Muslimer blir satt 
i fengsler som Guantanamo uten rettssak og innsyn. 

Rødt arbeider for: 

» en sterkere allianse mellom venstresida og mus

limske miljøer, mot rasisme og imperialisme. 

» lik rett til arbeid og utdanning- ingen forbud mot 

hijab eller niqab. 

» at ytre høyre og anti -muslimske krefter ikke skal 

styrkes gjennom politiske tiltak som pakkes inn i 

retorikk om likestilling og ytringsfrihet, men som 

rammer alle muslimer eller andre minoritetsgrup

per. 

EU og EØS 

EØS-avtalen og tilpassinga til EU forsterker den statlige 
rasismen. Grensene rundt EU blir stengt, og flyktningpoli
tikken blir harmonisert, mens det er fri arbeidsvandring og 
import av arbeidskraft innenfor EØS-området. Samtidig gjør 
staten lite eller ingenting for at de innvandrerne som bor i 
Norge, får arbeid, og at deres kompetanse blir brukt. Dette 
vil føre til dårlige sosiale kår og til dannelse av en ny under
klasse. 

Rødt arbeider for: 

» at Norge må åpne grensene for innvandring. 

Innvandringsstoppen må oppheves og samm e 

regler som i dag gjelder for innbyggere i EØS

land, må gjelde for alle. 

» norsk tariff og arbeidsvilkår for alle som jobber 

i Norge. 

» å si opp Schengen-avtalen og Dublin-k nvens-

jonen. 

Statlig rasisme 

Den norske rasismen skaper fattigdom. Folk fra den tredje 
verden blir diskriminert på bolig- og arbeidsmark+ et. De 
får de dårligst betalte jobbene og de dårligste boligene. Den 
statlige rasismen er med på å legalisere all annen form for 
rasisme. Myndighetene benytter den motstanden og volden 
som de sjøl har skapt mot innvandrere og flyktninger som 
begrunnelse for ytterligere innstramminger i den I statlige 
flyktning- og innvandringspolitikken. Opp mot dette står at 
mange lokalsamfunn har tatt vel i mot innvandrere, kitt asyl
søkere kirkeasyl, og skjult dem for makthaverne. Røclt støtter 
slike former for sivil ulydighet. Regjeringas innvandnngs- og 
integreringspolitikk fører til at norske og innvandr nde ar
beidere settes opp mot hverandre, og det skjer også mellom 
innvandrergrupper. Dette fremmer rasisme. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

at alle som bor i landet, skal ha rett til å forenes 

med familien sin. I 
at en som gifter seg med en person med o phold

stillatelse i Norge, sjøl automatisk oppnå slik til-

latelse. I 
at de som har barn i Norge, skal få beho de eller 

få oppholdstillatelse. 

at introduksjonsprogrammet skal være en rett 

til flyktninger og innvandrere. Programryet skal 

være individuelt tilpasset personens be ov og 

forutsetninger. 

at undervisning på morsmålet skal være en rett 

for alle. 

at kommunene tilrettelegger særskilt for 'nnvan

drere i helsevesen og eldreomsorg. 

at profesjonsutdanningene ved universitet og 

høgskoler innfører kvoter for ungdom f,a flykt

ning- og innvandrerfamilier. 

at asylsøkere skal ha rett til helsetjenester. 

at asylsøkere må få økonomisk hjelp som · svarer 

minst statens veiledningssatser for sosiauljelp. 

at asylsøkere skal ha arbeidstillatelse mJns hele 

saksbehandlinga pågår. D e skal også få uÅdervis

ning i norsk. 
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» at trygderettigheter som gjelder for nordmenn, 

skal gjelde for flyktninger og innvandrere. 

» 20 års pensjonsopptjening for innvandrere som 

har Aytta hit som voksne. 

» at en skal gi samme straff for samme forbrytelse, 

enten en er innvandrer eller nordmann. 
)) 

)) 

rettferdighet for Eugene Obiora og Ali Farah -

ledelsen og tjenestemennene m å stilles til ansvar. 

Statlig rasisme må ikke dekkes over eller bagatel

liseres. 

ingen skal nektes å bære andre Aagg enn det nor

ske 17. mai . 

Kvinnefrigjøring 

Etter 11. september har rasismen økt. Muslimer og islam 
er blitt det nye fi endebildet. Rødt er for å styrke innvan
drerkvinnenes rettigheter, og støtter jenter som gjør opprør 
mot undertrykkende og patriarkalsk praksis. Men kritikk av 
patriarkalske og kvinneundertrykkende tradisjoner må ikke 
bli en kritikk av muslimer generelt eller islam mer enn andre 
religioner. 

Rødt arbeider for: 

» sjølstendig status for innvandrerkvinner. 

» at loven om retten til asyl på grunnlag av kjønns

basert forfølgelse håndheves. 

» ingen diskriminering i arbeidsliv, skole eller 

liknende på grunn av religiøst begrunna plagg. 

Antifascisme 

Nye rasistiske og fascistiske grupper og partier har vokst opp 
i Europa de siste åra også i Norge. Rasistisk vold og trakas
sering har økt sterkt. Rasistisk propaganda er etter hvert blitt 
mer åpen og mer godtatt. Politiet legger til side de fleste an
meldelsene og bagatelliserer rasistiske handlinger som "gut
testreker". 

Rødt arbeider for: 
» at rasismeparagrafen (paragraf 135 A) blir hånd

hevet. Loven må bedres for å ramme rasistiske 

handlinger og propaganda 

» at det åpnes for å inndra skjenkebevillinger ved 

diskriminerende eller rasistisk praksis på utest

eder 

» brei folkelig mobilisering mot alle former for ra

sisme og nynazisme 

» å forby fascistiske og nazistiske organisasjoner 
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25. Internasjonal 
solidaritet 

Verden i dag preges av at USA stadig mer aggressivt skyver fram sine posisjoner for å sik e seg 
globalt hegemoni. Dette fører til sterkere rivninger mellom imperialistmaktene, hvor USA også er 
villig til å sette til side de overnasjonale institusjonene og kjørereglene de til nå har brukt for 

O 

sikre 
sine interesser. Det utfordrer også lojale støttespillere for USA, som Norge. 

I forhold til den hensynsløse undertrykkinga og utbyttinga 
av fo lk og nasjoner i den tredje verden står imperialistmak
tene, store som små, fortsatt samla. USA står i spissen for 
å gjenoppta den klassiske koloniseringspolitikken ved å ta i 
bruk våpenmakt og okkupasjoner for å sikre kontroll over 
strategiske områder og vitale ressurser. Nato er i dag USAs 
viktigste redskap for å knytte Norge og andre land til sin ag
gresjonspolitikk 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

å melde Norge ut av Nato og WTO. 
å gjøre slutt på all norsk støtte til okkupasjonene 

og koloniseringa av Irak og Afghanistan. 

å avvise næringslivsstøtte forkledd som u-hjelp. 

ingen norsk eksport av milj øødeleggende pros

jekter. 

ingen investeringer som utnytter folk og ressurser 

i den tredje verden. 

at Norge ikke skal delta i såkalte humanitære in

tervensjoner. Norge må bryte med og motarbeide 

imperialistmaktenes militære intervensjonspoli

tikk, også når denne kamufleres som stø tte til hu

manitære operasjoner. 

å intensivere det norske solidaritetsarbeidet for 

palestinerne og å fremme norske tiltak mot den 

israelske statens okkupasjon og etniske rensing av 

Palestina. 

Imperialisme 

Undertrykkinga og utbyttinga av den tredje verden er det 
viktigste spørsmålet i vår tid. N orge er en del av systemet 
som holder folk i den tredje verden nede. Mange steder i 
verden kommer norske selskaper som Telenor og Statoi!Hy
dro i konflikt med lokalsamfunnets miljø- og velferdsinter-

-••-H.-.. ;._.... 
;_;- Oslo starter egen utenrikspolitikk 

Vi11tere11 2009 holdt Rodt på å få gje1111omslagfor at Oslo kom-
1m111e sk11lle si opp ko11/raktene med selskap som br)'ler Ji. lker
etten, slik for eksempel Veolia gjor i Palestina. 

esser. Samtidig deltar norske styrker i krigen i Afgl anistan, 
og norsk utenrikspolitikk støtter opp om USAs såi41lte krig 
mot terror i etterkant av 11. september. Det er viktig for 
Rødt å knytte sammen den globaliseringskritiske be~egelsen 
med alle de som kjemper for fred og mot at uskyldige sivile 
blir lidende i imperialismens maktspill. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

å støtte kampen for demokrati, miljø, s , sial og 

økonomisk frigjøring over hele verden. I 
en internasjonal bevegelse som retter seg både 

mot den økonomiske imperialismen, ennom 

globale institusjoner som verdensban en og 

WTO, og mot USA og andre stormakters globale 

krigføring. 

å avsløre imperialistisk ideologi, som er e hinder 

for å bygge en likeverdig og respektfull I allianse 
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RYSTENDE HISTOlllfR: ' 
VG møtte Mads Gl/bert pi$ 
stranden I El Arlsh I går.' I dag· 
hiper han li komme hjem m 

,' ~ •ERLEND SK~IS, ~~~ 

Blodige 
gate

kamper 
ASKHELON (VG) Is
raelske styrker ut
kjemper harde gate
kamper mot pale
stinsk milits i utkan
ten av Gaza by. 
Kumpene be
skrJves som 
noen av de 
hardeste i 
den 17 dager 
lru1gc ltrig·en. 
Palestinske 
medisinske 
kilder sier 29 
ble drept i 
gilr, 17 I Gaza 
by. AJ Jazec
ra melder at 
24 palestin
ske militssol
dater ble 
drept i går. 
Del ble ikke 
meldt om i:s-

I ' ' 

;å~-lskc tap i i ISRAEL 

TILBAKE 
Israelske forsvarskilder 

hevder at Ha.mas er alvor
lig svekket pi grunn av 
man_gel på ammunisjon og 
fo rdi mange militære kom
mandanter er d.rept, men li
kevel forventes det ikke at 
Hamas kommer til å helse 
noe hvitt f1agg. 

Kjemper videre 
I går møtte israelerne hard 
motstand fra palestinske 
slvrkcr. bitde fra Hamas oir Av ERLEND SKEVIK • 

I11temasjo11al solidaritet er avgjorendc for Rod!. På hildet G'aza-lege og Rødt-politiker Mads G'ilbe,1, 

mellom folk i verden. 
» å stoppe sexturismen til den tredje verden. 

Slett u-landsgjelda 
Gjelda land i den tredje verden har til Norge, må slettes. 
Norge må gå inn for tilsvarende sletting av gjeld de har til 
Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF). 
Norge må gå mot at bevilgninger gjennom IMF og Verdens
banken skal påtvinge land i den tredje verden en bestemt øko
nomisk politikk. All hjelp skal gis som betingelsesløse gaver 
eller som langsiktige og rentefrie lån, og dette skal komme de 
undertrykte og fattige til gode. D et må inngås handelsavtaler 
som fremmer import frau-land, når dette tjener utviklinga til 

folket og miljøet i disse landa. 

Rødt arbeider for: 

» å støtte kampen for nasjonal frigjøring og sjøl-

stendighet. Dette innebærer blant annet solidar

itetsarbeid med nasjonale frigjøringsbevegelser 

og sosiale bevegelser i den tredje verden. 

» å utvikle kontakt og samarbeid med sosialistiske 

organisasjoner, frigjøringsbevegelser og sosiale 

bevegelser overalt i verden. 

Internasjonalt samarbeid med 

EU-motstandere 
Rødt vil styrke samarbeidet med EU-motstandere i land både 
i og utenfor EU. Rødt vil utveksle erfaringer og samarbeide 
om felles aksjoner og tiltak. D ette gjelder både som parti og 
gjennom partikamerater som tar initiativ til slikt samarbeid i 
andre organisasjoner de jobber i, som fagbevegelsen, kvin
nebevegelsen, miljøbevegelsen, bondeorganisasjoner o.a. 
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26. Krig og fred 
Militærpolitikken til Rødt er basert på en analyse av militærapparatets rolle. Norge er et lan strakt 
land med viktige ressurser i sine nærområder. Kamp om disse ressursene vil kunne bli en do iner
ende konflikt i dette århundre. 

Energi- og matressurser i havet vil være sentrale ressurser 
folk kan leve av i Norge i lang tid framover. Både USA, EU 
og Kina/ India vil ha enorme energibehov i framtida, som de 
ikke klarer å dekke sjøl. Transportveier for energi vil i økende 
grad tas i bruk i norske nærområder. A hindre stormaktsri
valisering som gjelder norske områder og ressurser, er den 
sentrale utfordringa for norsk industri- og sikkerhetspolitikk. 
D agens norske "sikkerhetspolitikk" er derimot ikke å skape 
sikkerhet for disse ressursene. Det norske militærapparatet 
innrettes mindre og mindre på forsvar, og mer og mer på 
deltakelse i USAs angrepskriger. 

Nato 
Gjennom Nato-medlemsskapet og støtte til USAs og andre 
stormakters imperialistiske politikk er Norge en aktiv del av 
imperialismen. Gjennom "out of area" -linja fra 1999 har 
Nato tatt nok et skritt mot å bli et reint militært krigsreds
kap for USA. USAs prosjekt er verdenshegemoni gjennom 
en allianse med det USA kaller "de villige". Og Norges 
regjering er villig. Villig til å sende norske soldater som 
deltakere i USAs kriger. Villig til å utvikle og kjøpe våpen 
som gjør norske militære nyttige for USA. Villig til å bidra 
til USA-imperialismens effektivitet. 

Rødt arbeider for: 

» å få Norge ut av Nato. 

» å stanse forhåndslagringa av Nato-materiell. 

» å få slutt på Nato-øvelser på norsk jord. 

» oppløsning av norske enheter som er en del av 

Natos eller EUs innsatsstyrker. 

» at internasjonal deltakelse i fredsbevarende oper

asjoner bare skal skje der alle parter aksepterer 

tilstedeværelsen. 

Vernepliktshær 

Den anti-invasjonskapasiteten som det norske milit r
vesenet bygde opp etter den andre verdenskrig, basJrt på 
forsvaret av norsk territorium mot en fremmed angriper 
og et mobiliserbart vernepliktsforsvar, bygges ned. Stort
ingsflertallet prioriterer et profesjonelt militærapparat, i 
stor grad basert på verva mannskaper, som skal se es inn 
i intervensjonskriger verden rundt. Rødt går mot å !bevilge 
penger til et slikt militærapparat, og oppfordrer fol til ikke 
å verve seg til slik tjeneste. Derfor er vi mot innkjøB av nye 
kampfly, uavhengig av om de er svenske eller ameri anske. 
I stedet går Rødt inn for å utvikle et forsvar som ta sikte 
på å bekjempe en okkupasjon, både gjennom en ve nep
liktshær og opplegg for å mobilisere befolkninga til ·ke 
former for motstandskamp. 

Rødt arbeider for: 
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atomnedrustning og forbud mot ABC-vå en. 

forbud mot produksjon av spaltbart (radioaktivt) 

materiale til våpenbruk. I 
å styrke det mobile land- og sjøbaserte lu og kys

tvernet for å bedre suverenitetshevdelse 1 norske 

nærområder. I 
at de stedene som mister militære arbeidsplass

er, skal få støtte til å bygge opp varige Jivile ar

beidsplasser. I 
å hindre ei profesjonalisering av militære . 

å sikre retten til politisk militærnekting. 

å sikre retten til politisk arbeid i militæret, og sikre 

sivile vernepliktige retten til å få opplæring i sivile 
I 

motstandsformer, teknikker og organisering. 

desertering hvis forsvaret blir brukt mo I landets 

egne innbyggere, og oppfordring om ikk • å verve 

seg til imperialistiske aggresjonkriger. 

kjønnsnøytral verneplikt. 

Vil du vite mer om Rødts syn på krigen i Afghanistan? 

Bestill Rødts Afghanistan-hefte av Arnljot Ask og Vegard Velle på www.roedt.no 
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27. Samepolitikk 
Norsk samepolitikk må ha som grunnlag at den norske staten er bygd på territoriet til to folk, det 
samiske og det norske, slik det også er slått fast i Grunnloven. Dette må gjennomsyre arbeidet på 
alle plan i stat, fylke og kommuner, slik at samiske interesser blir vurdert i all samfunnsplanlegging 
der det er relevant, både innenfor næringsutvikling, miljøvern, helse og utdanning. 

To folk i ett land, ett folk i fire land 

D et samiske folket er urfolk på Nordkalotten. Gjennom 
mange århundrer har det vært et stort press fra statene i 
dette området for å få tilgang til og kontroll over de rike 
naturressursene i Sapmi. D et samiske folket og landet deres, 
Sapmi, er delt mellom fire stater, Norge, Sverige, Finland 
og Russland, etter at nasjonsgrensene på Nordkalotten ble 
trukket opp på 1800- og 1900-tallet. 

Rødt støtter samenes kamp for kontroll over 
bruken av naturressursene i egne områder, for sjølråderett 
over utviklinga av egen kultur, språk og utdanning. Rødt 
støtter det samiske samarbeidet over grensene og vil arbeide 
for at grensene i minst mulig grad skal skape hinder for 
samisk samarbeid og utvikling a,;, fellessamiske institusjon
er. Vi støtter arbeidet med den nordiske samekonvensjonen 
og vil arbeide fo r at denne blir vedtatt og gjennomført snar
es t. Samene sine rettigheter i henhold til ILO-konvensjon 
169 og FNs urfolkdeklarasjon må styrkes i alle fire land. 

Rødt mener at samene skal ha fast representasjon 
i Nordisk råd og kunne delta i parlamentarisk arbeid over 
landegrensene på Nordkalotten. 

Tre stammers møte i nord 

I Finnmark og Nord-Troms er identitet og etnisitet et 
mangefasettert og ofte tabubelagt område. I tillegg til samer 
og nordmenn har også kvenene lange tradisjoner i om
rådene. 

Også det kvenske folket er spredt over flere nas
jonalstater og har status som nasjonal minoritet i Norge i 
dag. I likhet med samene, har kvenene blitt utsatt for hard 
undertrykking og fornorskingspolitikk fra den norske stat
en. Kampen står i dag for retten til å bevare og utvikle res
tene av deres kultur, identitet, næringsgrunnlag og språk. 
Vi går inn for at også kvenene får sitt fond som erstatning 
for fo rnorskingspolitikken, og at det blir gi tt ti lstrekkelige 
statlige tilskudd til revitalisering av kvensk språk og kultur, 
samt kvensk forsking og museumsvirksomhet 

Lokal kontroll med naturressursene 

D e samiske områdene inneholder store naturrikdommer, 
som kapitalkreftene ønsker å kontrollere. På viktige områder 
har lokalbefolkninga blitt fratatt sin tilgang til ressursene, 
eller står i fare for å bli frarøva disse. Det gjelder bl.a fi skeall
menningen, mineralressurser, kraftutvinning og kontrollen 
over utvinninga av oljeog gassforekomstene på sokkelen. 
Satsinga på "nordområdene" er i hovedsak uttrykk for den 
norske storkapitalen sitt ønske om å være fremst i kappløpet 
med utenlandske kapitaleiere om kontrollen over ressursene. 

Samisk forvaltning over egne territorier, inkludert 
land, vann og hav, og de ressursene som linnes i områdene, 
under grunnen og på sokkelen, vil innebære en større lokal 
kontroll som motvekt til kapitalinteressene og sentralmakta. 
D et vil også kunne forhindre at utnyttelsen av disse går ut 
over samisk kultur og næringsinteresser. 

Samisk forvaltning og EØS 

Sameretten må sikre kollektive rettigheter til lokalbefolkninga 
uavhengig av etnisitet, og samtidig ivareta hensynet til samisk 
kultur. D en vil da kunne være en sterk motvekt mot EUog 
EØS-rettens åpning for markedskreftene. Rødt mener at sa
meretten (folkeretten/ ILO-169) er overordna EØS-avtalen, 
og vil arbeide for at samekonvensjonen tas inn som en del 
av EØS-avtalen. 

Alle de samiske områdene må fritas for EØS-re
gelverket gjennom en samisk urfolkssone, som i Norge må 
gjelde fra Sør-Varanger til Femunden. 

Finnmarksloven/-eiendommen/Håloga
landsalmenningen 

Utmarksforvaltninga må bygge på at lokalbefolkninga har 
førsteretten til utnytting av knappe ressurser i sitt virkeom
råde, og at bruksrett til disse ressursene og rettigheter kan 
reserveres bygdelag og innbyggere av kommune og fylke. 
Ved avgjørelse av hvem som har rettigheter kan man bygge 
på alders tids bruk, men med unntak av retten til reindrift 
skal det vanligvis ikke skilles på etnisk grunnlag. I spesielle 
tilfeller kan det gjøres unntak, når det er nødvendig for å 
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gjenopprette urett som er gjort mot spesielle samiske grup
per, for eksempel østsamene eller skoltesamene. 

Finnmarksloven er ei bedring av forvaltningssyste
met i Finnmark, hvor områdene som tidligere ble forvalta 
av Statsskog (95 % av fylket), ble overført til et privatsrett
slig eiendomsselskap, Finnmarkseiendommen. Sjøl om Sa- _ 
metinget oppnevner halvparten av styremedlemmene, er 
det tvilsomt om styreorganet fullt ut tilfredss tiller kravet i 
ILO-konvensjon 169, der det er slått fast at urfolket skal ha 
bestemmende fler tall i forvaltningsutvalg i urfolksområde. 
Rødt krever derfo r at Sametinget får vetorett i forvaltninga 
av Finnmarkseiendommen. Virkeområdene for finnmark
sloven er unntatt hav, fjord , sokkel og undergrunn. Marine 
ressurser og undergrunnsressurser må inkluderes under fo r
valtninga for Finnmarkseiendommen og Sametinget, for å 
sikre at en tar hensyn til samiske og lokale interesser i forhold 
til klimaendringer, kystfisket og den sjøsamiske kulturen, og 
den omfangsrike bergverksnæringa i fo rhold til for eksempel 
reindrifta. Sametinget må få vetorett i forvaltninga av Finn
markseiendommen, som bør få status som allmenning og 
hete Finnmarksallmenningen 

Rødt støtter flertall sinnstillinga i Samerettsutvalget, 
som gir sam ene flertall i fo rvaltningsorgan, både lokale ut
marksstyrer og i sentralt grunneierstyre. Også de svenske 
samebyene som tradisjonelt driver grenseoverskridende rein
drift, må sikres deltakelse i denne forvaltninga i de områder i 
Troms og Nordland der de tradisjonelt har drevet si næring. 
Slik situasjonen er, støttes disse samebyene (siidaene) verken 
av Samerådet eller norske reindri ftsamer i dag, men de har 
hevd gjennom historiske rettigheter gjennom Lappekodisil
len og høyesterettsdom om Altavann-saka. I dag er det in
gen andre po li tiske parti i N orge som støtter denne samiske 
gruppa, noe som tydeliggjør problemene som oppstår på 
grunn av delinga av den samiske nas jonen over fi re nasjona
lstater. 

Samtidig vil Rødt kritisere og arbeide mot avgjørels
er i disse organene, dersom de åpner for privati sering. Pri
vatisering tjener ikke flertallet av samene og andre utmarks
brukere. Rødt vil slåss for allemannsretten og for at lokale 
utmarksstyrer ikke skal bli nye "baroner" som driver rovdrift 
på naturen. 

Rødt går mot privatisering, men samtidig tar vi 
avstand fra dem som som bruker trusselen om privatisering 
til å gå mot samisk forvaltning av utmarka ut fra ILO-kon
vensjonen. For tida driver en organisas jon som kalles Etnisk 
og demokratisk likeverd (ED L), en utstrakt virksomhet for 
å kjempe mot samiske rettigheter. D enne organisasjonen av
viser at samene er urfolk og skal ha spesielle rettigheter. Det 
arbeidet denne organisasjonen driver, er skadelig fo r samene. 
Rødt kjemper også mot gamle fordommer mot samene som 
kommer fram på nytt i rettighetsdebatten framover. 

Reindrifta I 
I samisk kultur står reindrifta sterkt, både som næring og som 

kulturbærer. Reindri fta er arealkrevende og er bygd ijå gamle 
tradisjoner, som går på skånsom bruk av natu.ren. orskjel

lige lover fra 70-tallet av har gjort at reindrifta ha blitt en 
del av den kapitalisti ske økonomien, og det er dermed skapt 
klasseskiller. D ette har først og fremst ramma små I enheter 
og gjort næringa avhengig av motoriserte kjøretøy. Reindrifta 
er også trua av at arealene blir brukt til kraftutbyggitlg, vind
mølleparker, veger og jernbaner, hyttebyer og mineialutvin
ning. Rødt vil forsvare reindrifta i slike konflikter, dJr denne 
samiske næringa blir trua. I tvister der reindrifta blir pressa, 
skal disse drøftes og avgjøres av Sametinget. 

Samtidig vil vi arbeide for ei omlegging av rein
driftspolitikken, slik at man styrker en allsidig bruk av rein
produkt, legger til rette for kombinasjonsnæringer og gjen
nom fører en reduks jon av store reinflokker. D et m 0

1 bli slutt 
på å presse og lokke folk ut av reindriftsnæringa. 

Fiskeriene 

Rødt støtter utredninga NOU 5/ 08 (Kys tfiskeu ,alget si 
innstilling) om retten til fi ske i havet utenfor F nmark, 
og mener de samme prinsippene må legges til grl i alle 
fylker med historisk samisk kystbefolkning. For å beware den 
sjøsamiske kulturen og på den måten også den tradisjonelle 
nordnorske kystkulturen, og for å motarbeide ko I sentras
jon av kapital og k-votehandel i fi skerinæringa, er de viktig å 
hevde allmenningsretten til folk i fj ordene og kys ære om
råder. Miljømessig mener vi det er riktig å satse på k) stflåtens 
mindre båter og å bygge ned havfiskeflåten. Dette vil sikre 
mil jøet på havbotnen og forhindre overfiske og bifangst. På 
denne måten vil en kunne sikre seg at de bestand 1ne kyst
fl åten fisker på, vil holde seg oppe og sikre leveringer til in
dustrien på land av høy k-valitet og med mindre ressursbruk 
og utslipp. 

I 
Olje og gassutvinning, kraftutbygging 

Klimaendringene påvirker de sirkumpolare (arktiske) strøka 
sterkt. r aturen blir endra og livs- og næringsgrunf1aget til 
samene og andre urfolk trues og ødelegges. Rødt vil arbeide 
sammen med de samiske organisasjonene slik at de I ikke åp
nes for olje- og gassutvinning i Sapmi. Vi må jobbe or ei ur
folkssone langs kysten i nord for å beskytte levesett og kultur 
for urfolk i området. Ei slik sone kan også bli aktuell i andre 
områder av orge, der det bor samer som er avhengige av 
naturressurser og der Hålogalandsalmenningen ikke gjelder. 

Samiske område har alltid vært brukt kraftut-
bygging som har innskrenka beiteområder. I våre dager er 
det et økt krav om fornybare ressurser, så som bygging av 
småkraftverk og vindmølleparker i reinbeiteområder. 
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Sametinget 

Rødt ser på Sametinget som et viktig skritt i retning 
av sjølråderett for det samiske folket. D et er viktig at det 
samiske fol ket sjøl har muligheten til å opprette egne styring
sorganer over det samla samiske territoriet på Nordkalo tten. 
Sametinget er et norsk organ underlagt Stortinget og med 
svært begrensa styringsrett. Rødt mener at Sametinget må 
få større grad av sjølstyre, autonomi, forvaltningsansvar og 
økonomisk frihet. 

D en prinsipielle støtten til Sametinget og sjølstyre 
for det samiske folket innebærer ikke at Rødt automatisk 
støtter de avgjørelser Sametinget og det samiske folket tar. 
I dag er det et klart borgerlig fl ertall også på Sametinget, og 
Rødt vi] delta i Sametinget og debattene rundt dette og kri
tisere standpunkt vi er uenige i. Sametinget må til fø res res
surser og oppgaver som gjør at det kan bli et reelt organ for 
det samiske folket. 

D et sjøsamiske folket har vært utsatt for ei sterkt 
ødeleggende undertrykking av språket, kulturen og den 
særegne næringsstrukturen med kombinas jonsdrift som 
dette fo lket tradisjonelt har hatt, vekselbruk fi ske / jordbruk 
kombinert med utmarksnæring. Derfor må Sametinget spe
sielt legge til rette for ei revitalisering av sjøsamisk kultur og 
språk og den særegne næringsstrukturen som har holdt oppe 
denne kulturen. 

Sametinget og dermed også samemanntallet må i 
større grad ivareta folk med østsamisk, sjøsamisk og dobbel 
identitet, norsk og samisk, slik det ofte er langs kysten i nord. 
Et problem er at veldig mange innenfor denne gruppa ikke 
definerer seg som samer i dag på grunn av særegne historiske 
forh old, langvarig fortielse og undertrykking. Sametinget må 
videre arbeide for å avverge etniske, kulturelle og nærings
messige konflikter, og ta opp situasjonen for anna befolkning 
i de samiske områdene, så som innvandrere og innflyttere fra 
"norske" områder. Sametinget må vise at det har livets rett 
ved å gå inn i debatter der motstandere av samiske rettigheter 
og Sametinget setter dagsorden. 

Rødt vil delta i debatten om utvikling av samepoli

tikken i og utafor Sametinget. Vi vi] delta i sametingsvalg 
gjennom egne valglister eller i samarbeid med andre. 

Samisk utdanning 

Skadene etter langvarig fornorsking gjør at det må tas spesi
elle tiltak for å styrke samisk opplæring på alle plan. Det er 
ikke nok med ei fo rmell likestilling. 

All utdanning i Norge må ta opp samiske spørsmål 
og samiske perspektiv innenfor eget fagområde. D ette er vik
tig både for å motvirke fordommer og kunnskapsmangel om 
samer generelt og for at fagpersonell innenfo r forskjellige 
område skal ha et grunnlag for å behandle samiske elever/ 
klienter/ pasienter/ kunder osv. Alle elever i norsk grunns-

kole og og videregående skole skal ha rett til å velge samisk 
som fag, uavhengig av egen etnisk bakgrunn. 

Samisktalende elever skal ha lovfesta individuell rett 

til undervisning på samisk. Samiske elever skal ha rett til å 
velge samisk læreplan uavhengig av hvor i landet de bor, og 
lærere må få utdanning til å gi undervisning også etter samisk 
læreplan. 

Retten til samiske læremiddel må lovfestes. D et må 
utarbeides relevante læremiddel på de samiske språka i alle 
fagområder/ fag i barnehage og i alle skoletrinn. 

D et særegne innholdet i barnehage og skole i 
samiske område må bygge på de kunnskaper og tradisjoner 
som den samiske kulturen er forvalter av. Dette innebærer at 
arbeidsmåten må tilrettelegges for at barn og skoleelever kan 
delta i praksisnære aktiviteter, fi ske, fangst, reindrift, sanking 
og anna matproduksjon, husflid (duodji), fortellerog musik
ktradisjon. Lærere i barnehage og skole må settes i stand til å 
ivareta og gjennomføre dette. 

Grendeskoler i samiske område må få et særskilt 
vern mot nedlegging. 

Det samiske barnehagetilbudet må videreutvikles, 
både i form av samiske barnehager og barnehageavdelinger 
og av språkstøtte for enkelte samisktalende barn. 

Samisk helsevesen 

Lokalsjukehusa også i de samiske områdene er under sterkt 
press. Sentralisering og nedbygging av tjenestetilbudet skjer 
også i de samiske områdene. Helse Nord og Helse Finnmark 
har et spesielt ansvar for å ivareta tilbudet innenfor spesial
isthelsetjenesten til den samiske befolkninga. D ette tilbudet 
er ikke godt ivaretatt i dag; spesialisthelsetjenesten i Finn
mark har aldri vært på linje med tilbudet ellers i Norge, og 
er etter innføringa av sykehusreformen ytterligere nedbygd. 
IL0-169 presiserer at urfolket skal ha tilgang på et likever
dig tilbud med resten av befolkninga, tilrettelagt språklig og 
kulturelt. Helse Finnmark er ikke i stand til å gi et likeverdig 
tilbud i dag, f. eks i forhold til kultur og språkforståelse, spe
sielt innen fag som geriatri, rehabilitering og psykiatri, hvor 
nærhet til familie og egen kultur/ hjemsted er viktig. 

Rødt krever et likeverdig tilbud til den samiske be
folkninga, inkludert psykiatriske behandlings tilbud i Finn
mark tilpassa samisk språk og kulturforståelse. 

Også tilbudene innen primærhelsetjenesten er svært 
dårlig utbygd og lite tilpassa samiske forhold. Samisktalende 
pasienter kan verken regne med å møte samisktalende helsep
ersonell eller få samisk tolk i sitt møte med helsevesenet. 

Distriktene i Nord-N orge og de samiske kjerneom
rådene lider spesielt under legemangel, vikarstafetter m.v., 
noe som skaper utrygghet og manglende tillit i de faser av 
livet hvor man er mest sårbar. 

Rødt ønsker tilskudd til samisk primærhelsetjeneste, 
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slik at alle pasienter kan regne med å møte personell med 

kompetanse om samisk språk og kultur. 
Rødt mener at det bør etableres et overgrepsmottak 

med kompetanse, faglig og kulturelt, i de samiske kjernekom
munene. 

Samisk kultur/kulturytringer og språk 

For at det samiske språket eller de samiske språka skal være 
moderne bruksspråk, må de tas i bruk i hverdagen, ar
beidslivet, skolen og i mediene. Derfor trengs det satsing på 
systematisk jobbing og bevilgninger til vitaliseringskampan-

jer i områder der samisk er trua, og til forsking på språka. 
For at samisk kultur skal få den plassen den fortj ner, vil 
Rødt arbeide for skilting på samisk og kvensk språk ~å veger, 
bygg og institusjoner i områder der samisk og kvensk kultur 

har påvirka majoritetskulturen. Samisk brukskunst,! duodji, 
og kultur ellers må beskyttes mot kommersielle krelter som 
vil utnytte den ved å selge surrogatutgaver av kulturen. 

Rødt vil arbeide for å styrke samisk kultur dg språk 
over alt der vi er representert i kommunale, fylkes lommu
nale og statlige organ. 

28. Oppvekstvilkår 
Barn trenger trygge og forutsigbare rammer og støttende omsorgspersoner for å utvikle! egen
verd og sjøltillit. Sammen med andre barn utvikles sosial kompetanse og læring. For å sik e flest 
mulig en god oppvekst mener Rødt at det offentlige må ta langt større ansvar for barn og unge 
enn det som gjøres i dagens samfunn. Barna må sikres oppvekstvilkår slik at de ikke lider sk~de og 
hemmes i sin utvikling. 

Rødt mener alle barn vil tjene på å være i gode barnehager 
og skolefritidsordninger. Barnehagetilbudet skal være der fra 
førs te stund. Slike tilbud må være gratis hvis alle skal kunne 
bruke dem. Grunnskolen og videregående skole må i større 
grad møte barn og unge ut fra den enkeltes forutsetninger 
og støtte hver enkelt i deres urvikling og læring. Barn trenger 
lekemiljøer og fritidstilbud. Ungdom trenger egne møtest
eder. Når dette mangler, trekkes en del ungdom til shopping
sentre og rusmiljøer. Der hvor det finnes ungdomsklubber 
og ungdomshus, er disse ofte trua av nedlegging. Rødt mener 
det er en offentlig oppgave å sørge rusfrie møtesteder for 
ungdom. 

Felles ansvar for barna 

Foreldre ønsker det beste for barna sine, men samfunnets 
rammer tar fra mange muligheten til å gi barna og de unge 
gode oppvekstvilkår. Alt for mange barn lever i dag i fat
tigdom uten å få tilstrekkelig hjelp fra det offentlige. Alt for 
mange barn vokser opp i familier med vold eller rus. Terskel
en for å få hjelp er for høy. D et forebyggende arbeidet er for 
dårlig. Samfunnet er bygget opp om kjernefamilien som øko
nomisk grunnenhet. Dette gjør barn og unge sterkt avhengig 
av den familien de er født inn i. D et gjør det vanskeligere for 
andre å gripe inn, hvis barn og unge trenger støtte og hjelp. 
Rødt mener at barn og unge i alt for stor grad framstår som 
den enkelte families private eiendom i dagens samfunn. D et 
kan skape store problemer og kamp om barna ved samlivs-

brudd. Rødt mener generelt at det offentlige skal hJ et stort 
ansvar for at barn har en trygg og god oppvekst. ødt er 
derfor for at alle barn skal ha rett til beskyttelse av barnev
ernet, uavhengig av hvor de oppholder seg og av hvem som 
har omsorgsansvaret, inkludert samværshjem. Barne ·onven
sjonen er nedfelt i norsk lov, og det er viktig å beskjltte barn 
i tilfeller hvor for eksempel skadelig samvær finner sted. Un
gdom som trenger plassering i institusjon, skal få de når be
hovet er der. Den faglige vurderinga av hvilke tiltak Gngdom 
trenger, skal gå foran økonomiske vurderinger. I 

Så lenge kvinner ikke er sikra økonomisk sjølsten
dighet, kan det være vanskelig og umulig å bryte ut + uhold
bare familieforhold . Aleneforeldre bys dårlige økonomiske 
kår. Etter Rødts mening må hvert enkelt individ sikr~s økon
omisk sjølstendighet. Styrka offentlig satsing på alle bmråder 
innen oppvekst vil være til beste for barn, unge hg deres 
nærmeste omsorgspersoner. 

Rødt arbeider for: 

)) opprustning av det kommunale barneve net. Gi 

barna hjelp nå ikke still dem i kø. 

Barnehagen 

Alle førskolebarn skal ha rett til et godt, gratis bar ehaget
ilbud tilpassa sine og foreldrenes behov. Bygging o I drift av 
barnehager er et offentlig ansvar. Barnehagen er en del av 
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utdanningssystemet og en viktig faktor for at alle barn skal 
sikres likeverdige og gode oppvekstvilkår og en god barn
dom. Barnehagen skal være et sted for lek, omsorg, læring 
og tilsyn. Innholdet skal både preges av respekt for det en
kelte barns eget verd og av ei solidarisk og kollektiv holdning. 
Utvikling av sosial kompetanse, fantasi og kreativitet er det 
viktigs te i barnehagen. 

Rødt arbeider for: 

» utbygging av o ffentlige og gratis barnehager til 

alle barn. 

» at private barnehager m å overtas av det o ffentlige 

» lovfesta rett til barnehage for alle barn under 

skolealder. 

» en styrer med førskolelærerutdannelse i hver 

barnehage. 

» at kvaliteten i barnehagen m å sikres ved at perso

nalet har formaleller realkompetanse til sitt arbeid 
)) 

)) 

)) 

)) 

økning i førskolelærerlønna for å rekruttere flere 

pedagoger til barnehagene. 

økt satsing på å rekruttere personale m ed flerkul

turell og minoritetsspråklig kompetanse. 

økt antall pedagoger og økt antall ansatte generelt 

i barnehagene, noe som krever økte driftsbevil

grunger. 

at barnehagen også styrkes med assistenter og 

barne- og ungdomsarbeidere. 

» nei til kristen formålsparagraf i barnehage. 

» at alle barnehagereformer må fullfinansieres av 

staten. 

» å bruke pengene på barnehager, ikke på kontant

støtte og privat barnepass. 

» areal- og bemanningsnormer. 

» at døgnåpne barnehager skal være et tilbud der 

det er behov. 

» å allmenngjøre grunnbemanningsavtalen for Oslo 

kommune: en førskolelærer og to assistenter per 

9/18 barn. 

» forsøk med sekstimersdag, samtidig som staben 

utvides til to pedagoger og to assistenter. 

» gratis kollektivtransport for skoler, SFO og 

barnehager. 

» at 1. august fortsatt skal være dato for ho

vedopptak. Treåringer må telle som småbarn 

fram til dette opptaket. Nei til fleksibel skolestart. 

Skolefritidsordninga 

Skolen må ha ei skolefritidsordning som dekker barnas og 
foreldrenes behov. Dårlige skolefritidsordninger legger mer 
omsorgsansvar på kvinner. D e blir pressa ut av jobb eller 
over i deltidsstillinger. Skolefritidsordninga skal være gratis 
og fullfinansiert av statlige midler. SFO skal gi barna mu
lighet for lek, utfoldelse og ro. En strukturert hverdag skal 
samtidig gi barna fritid mens de oppholder seg i SFO. 
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Rødt arbeider for: 

» gratis skolefritidsordning til alle. 

» at familier med stort omsorgsansvar blir sikra et 

avlastningstilbud. 

» lokaler som tilfredsstiller elevenes arbeidsmiljø, 

med plass til lek, lekselesing og hvile for alle 

6-9-åringer. 

» gode lekeareal ute og inne, også for de minste. 

» tilfredsstillende areal- og bemanningsnormer. 

» at innhold med kvalitet i SFO sikres ved at perso

nalet har formal- eller realkompetanse til arbeidet 

sitt. 

» at daglig leder skal ha relevant utdanning. 

» at førskolelærere og lærere for seksåringene skal 

ha samme lønns- og arbeidsvilkår som de andre 

lærerne på barnetrinnet. 

Ungdom 

Ungdom i dag blir ofte enten sett på som konsumenter eller 
som et problem. Samtidig som en bekymrer seg for at un
gdom havner på skråplanet, bruker rusgifter i stadig yngre 
alder og ikke har andre hobbyer enn shopping, er det over
hodet ingen vilje til å se på hva som er årsakene til disse 
problemene. For så å ta tak i dem og gjøre noe med det! I 
mange kommuner legges det lille som finnes av ungdom
stilbud, ned. Hvis en ikke føler seg hjemme i korpset eller i 
idrettslaget, har en så og si ingen tilbud i dag. Ungdom har 
svært få tilbud som ikke koster penger. For å hindre at ung
dom blir passive konsumenter, må en ha gode, allsidige tilbud 
og aktiviteter, som er gratis. Organiserte aktiviteter koster 
penger, det samme gjør kafeturer, kino og lignende. I dag blir 
ungdomskulturen kommersialisert og stadig mer seksualisert 
- veien til lykke for ungdom er å være pen, attraktiv og vel
lykka. Og veien dit koster naturligvis penger. Seksualiseringa 
skaper trange rammer for hvordan en skal være. 

Ungdom som vil skape andre tilbud, har i liten grad 
mulighet til å finne uttrykksmåter og å kunne drive med in
teresser utenom det etablerte. Den kulturen ungdom skaper, 
blir ofte kriminalisert og sett på som et problem istedenfor 
en styrke og en ressurs. Et eksempel på dette er graffiti, som 
utelukkende behandles som et problem og omtales som en 
innfallsport til kriminalitet og narkotika. Ingen spør om graf-

fitien også kan være kunst og et kreativt uttrykk. Ung om må 
sees som en ressurs. De må gis spillerom og tilbud. La dem 
jobbe sammen med voksne eller med andre ungdo mer. Gi 
ungdom mulighet til å utvikle seg sjøl og andre. For å skape 
gode tilbud må ungdom gis makt, og voksne kan i · ·e kom
me med en mal for hvordan dette best legges opp. AJ ha mu
ligheten til å forme sine egne tilbud og å bli tatt på ~vor må 
være et krav for å utvikle tilbud. I mange kommuner har man 
oppretta ungdomsråd for å forsøke å gjøre noe mdd dette. 
Det er viktig at disse råda får reell påvirkningsmulikhet, og 
ikke bare blir til "pynt" for politikerne. Ungdomsråda må få 
nødvendig opplæring og oppfølging, men de må også få rom 
til å utvikle sine egne arbeidsmetoder, møteformer og prior
iteringer. 

Tanker, ideer og fantasier skal ikke kveles av bud
sjettrammer. Ungdoms engasjement og vilje til å s pe noe 
sjøl må ikke bli sett på som en byrde, en ekstra utgif på bud
sjettet som man helst skulle vært foruten. Ungdom må tas på 

alvor. I 
Ungdomstilbud må sikre at jenters ønsker o behov 

ivaretas. Alle ungdomsklubber må jevnlig lage "sett ~enser" -
kurs og undervise i nulltoleranse for seksuell trakassering. 

Rødt arbeider for: 

» at fritidsklubber skal bli lovpålagt. 

» at det skal opprettes flere ungdomshus, bade sjøl-

styrte og kommunalt styrte. I 
» at det skal settes av penger til å oppretrt:e ung

domsbase og/ eller ungdomskontakter. 

» at det skal etableres rusgiftfrie helgetilbu for un

gdom, som f.eks. kveldsåpne ungdomsh s, ung

domskafeer, diskotek osv. 
}) 

}) 

}) 

)) 

}) 

at ungdoms egenorganisering skal støttes økon o

misk. 

at det skal opprettes ungdom sråd i ko muner 

eller distrikt. Ungdomsråda skal velges 
1
·ennom 

demokratiske valg av ungdom sjøl. 

at jenters deltakelse m å sikres giennom for eks-

empel kvotering, fordi Jenter kan! I 
~~v:~:~;,r::::a:~k:; o;:::;:n:t:::~ 

at staten tilfører de ressursene som tren s for å 

drive ungdomsarbeid. 
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29. Skole 
Skolen skal gi barn og ungdom kunnskap og ferdigheter som ikke bare gjør dem i stand til å delta 
i samfunnet, men også til å forme og endre det. Da trenger de praktiske og teoretiske kunnskaper, 
tro på seg sjøl og sin egen betydning og en vilje til å endre forhold de opplever som urettferdige, 
undertrykkende eller ødeleggende. I dag er målet med utdanninga å tilfredsstille markedets be
hov for arbeidskraft. Dette må endres til at menneskelig utvikling er det viktigste målet. 

En skole for et annet samfunn 

Skolen skal være et sted hvor elevene utvikler seg ved å ut
folde seg og gjennom å få stilt tydelige krav til det arbeidet 
de gjør. Skolen skal opprettholde og stimulere elevenes nys
gjerrighet. Teori og praksis må utgjøre en helhet. Uten det 
praktiske læringsarbeidet blir opplæringa drilling i teoretisk 
kunnskap som er løsrevet fra virkeligheten. En skole hvor 
elever "utfører oppgaver" istedenfor at de lærer gjennom 
ulike aktiviteter, er en skole som venner elevene til å aksep
tere meningsløshet. 

Skolen skal gi opplæring i reelt demokrati. Elevene 
må lære å kreve rettigheter og argumentere for standpunk
tene sine, de må oppleve at de blir hørt i saker de tar opp, 
og de må oppleve at de kan få gjennomslag. Bare på denne 
måten kan de lære å ta ansvar og bli i stand til å endre sam
funnet seinere. 

En sentral oppgave for skolen er å sørge for at alle 
elever går ut av skolen med tro på seg sjøl. Mennesker som 
har tro på seg sjøl, sin egen og hverandres verdi, lar seg ikke 
tråkke på og vil ikke aksep tere urett. 

Rødt tror at en slik skole vil utdanne elever som ikke 
vil akseptere rammene det kapitalisti ske systemet setter for 
menneskers liv. Vår skole er en skole som ikke godtar under
trykking. Kapitali smen kan bare overleve så lenge flertallet er 
villige til å leve med undertrykking. 

Skolen i dag 

Rødt er for en gratis offentlig skole fo r alle barn og unge fra 
1. klasse og ut videregående. D enne fellesskolen skal gi alle 
lik rett til utdanning, samme hvor i landet de bor, uavhengig 
av kjønn, nasjonalitet og livssyn og uavhengig av foreldrenes 
inntekt. Elever som har behov for å få hele eller deler av sin 
opplæring i skoler med spesiell tilrettelegging, skal få det. E n 
felles skole for alle forutsetter en skole uten kristen eller an
nen religiøs formålsparagraf. Skolen må møte barn og ung
dom ut fra deres forutsetninger og skape best mulig fo rhold 
for vekst, utvikling og læring i en sosial sammenheng blant 
jevnaldrende. D ette betyr en skole der både kunnskapsfor
midling og sosial læring er viktig. 

D en offentlige skolen skal ha rom for et mangfold 
av pedagogiske retninger. D et er ikke et mål at alle skoler skal 
være identiske, verken i arbeidsmåter eller i organisasjons
form. Med dette som bakgrunn er Rødt mot private skoler, 
også private livssynsskoler. Skoler som i dag drives på et al
ternativt pedagogisk grunnlag, kan fortsette å eksistere som 
fullfinansierte skoler innenfor de romslige rammene av et 
mangfoldig offentlig skolesystem. 

E lever med svært ulike behov har alle krav på et 
tilpassa tilbud. Ulik kompetanse er nødvendig for å møte 
elever med svært ulike behov. D en flerkulturelle skolen krev
er morsmålslærere og lærere med kompetanse på området 
norsk som andrespråk. Skolen trenger spesialpedagoger og 
sosialpedagoger tilgjengelig for hver skole. 

Rødt arbeider for: 

» en o ffentlig, gratis g runnskole der folk bor. 

» å gjeninnføre ø remerka statlige m idler til skolene. 

» at alle elever skal ha tilgang til datamaskiner og 

nett, og grundig opplæring i bruk. 

» at skolene må tilføres tilstrekkelige midler slik at 

alle elever kan få reelt tilpassa opplæring. 

» en religions- og livssynsnøytral skole. 

» at alt materiell må være tilgjengelig på begge mål

former og samisk. 

» krav til faglig-pedagogisk utdanning av skolele

dere, samt krav til tre års p raksis. 

» rett til lese- og skriveopplæring p å morsm ålet, rett 

til morsmålsopplæring og rett til tospråklig fag

stø tte. 

» en skole hvor praktisk læring har en sentral plass 

p å alle trinn. 

» tiltak mot seksuell trakassering og m o bbing p å 

alle trinn. 

» å sikre et godt fysisk og p sykisk arbeidsmiljø for 

både elever og lærere. 
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» styrka sko lehelsetjeneste. 

» gode etter- og videreutdanningsordninger for 

lærere, og spesielt innenfor bruk av rugitale verk

tøy. 

Grunnskolen 

D et er et statlig ansvar å sørge for at kommunene får nok 
penger til å bygge og drive en god, oppdatert grunnskole 
hvor barn fra alle sosiale klasser møtes. Skal skolen virke 
sosialt utjevnende, må den være et møtested hvor elevene 
opplever at alles verdier blir likt verdsatt. I dag er det den 
akademiske middelklassens verdier som dominerer. 

I dagens skole framstilles kunnskap som identisk 
med teori. Men kunnskap utgjøres av teori og praksis sam
men. Når de to skilles, blir resultatet fremmedgjøring. Det 
feilaktige synet på kunnskap bidrar til å legitimere at prak
tiske fag og praktisk læringsarbeid fjernes og nedprioriteres 
i skolen. Teoretiseringa av grunnskolen gjør at vi utdanner 
elever med svake praktiske ferdigheter, noe som ikke synlig
gjøres i noen statistikker. Siden det er teorien som har fått 
den opphøyde posisjonen, opplever barn og ungdom at de
res praktiske erfaringer og tilnærmingsmåter blir nedvurdert. 
D e opplever skolen som et sted hvor kunnskap bor i bøker 
og ikke er tilgjengelig for alle. D e som føler seg hjemme i 
denne teoridominerte skolen, vil også få ei dårligere helhetlig 
opplæring, og de kan bli forleda til å viderefø re tanken om 
at læring er en akademisk øvelse som er løsrevet fra virke
ligheten. 

Grunnskolen i dag krever at elevene tilpasser seg en 
skolehverdag hvor mange ikke føler seg hjemme. I en del 
kommuner er det utvikla gode er faringer med organisering 
av et offentlig alternativt tilbud for elever som ikke får til 
denne tilpasninga. Rødt mener at mange av disse alternative 
tilbudene er gode eksempler på hvordan skolen som helhet 
burde være, blant annet ved en bedre balanse mellom prak
tisk og teoreti sk læringsarbeid. Rødt vil at disse erfaringene 
skal brukes til å organisere alternative tilbud ut fra behovet i 
den enkelte kommune. Målet med dette arbeidet må være at 
den ordinære skolen endres og at de alternative tilbudene på 
sikt dermed blir overflødige. 

D et har skjedd ei byråkratisering av læreryrket, der 
for mye tid går med til unødig dokumentasjon, planarbeid og 
møter. Lærerne skal først og fremst bruke tida si til å hjelpe 
elevene i læringsarbeidet. D et er arbeidsgivers ansvar at lær
erne er i stand til å utføre oppgavene sine. D ette gjelder både 
tilgang på ressurser, oppfølging og veiledning. D et er også 
arbeidsgivers ansvar å sørge for at elevene ikke blir utsatt for 
lærere som er til skade for dem og deres utvikling. 

Rødt ønsker ikke en heldagsskole som er en utvidelse av 

dagens teoriskole. Vi ser i dag ikke grunnlaget for å utvide 
skoledagen, men mener at det er viktig at alle elevel har til
bud om god og grati s skolefritidsordning. Før vi k! n starte 

en reell diskusjon om heldagsskole skal innføres, ml!, det bli 
klarhet I hva en slik heldagsskole skal inneholde. 

Rødt arbeider for: 

» e1 valgfagordning p å ungdo m strinnet, d r prak-

tisk retta tilbud har en stor plass. J 

» reell lik rett til opplæring og utdanning gjenno m 

en skole som ko mpenserer fo r ulik klassemessig 

bakgrunn. I 
» at likestilling og likeverd mellom gutter og jenter 

blir integ rert i all opplæring. I 
» å ø ke lærertettheten - ingen klasser eller grupper 

med mer enn 20 elever. 

Den nyliberalistiske skolen - en skole på 
vei i feil retning I 
D en offentlige skolen er i dag under press fra fl ere kanter. 
D en nyliberalistiske politikken som har blitt ført il fl ere år, 
har stort sett blitt videreført med den rød-grønne regjeringa. 
Kravet om effektiv gjennomstrømming og ressurs 1rnyttelse 
står sentralt på alle plan. For å kunne sammenligne og range
re skolene innførte myndighetene standardiserte, Jas jonale 
prøver, og en åpna opp for såkalt fri tt skolevalg. Fra H øyre 
til SV er det enighet om at nas jonale prøver er et nyttig verk
tøy, mens mangelen på nas jonale standarder for be 

1
lgninger 

gjør at skolen tappes fo r ressurser og at forskjellene mellom 

skolene øker. I 
Rødt er for at lærerne skal ha tilgang på ulike kartleg

gingsverktøy for å kunne gi elevene et best mulig Oflplæring
stilbud. I skolen gjøres det mye arbeid som ikke lar seg do

kumentere med ge~erelle tester.
0 

Rødt mener de_t erlviktig at 
det forskes mer pa skole og pa hvilke opplæringsmetoder 
som gir god effekt, men dette har lite med nas jonaJe prøver 
å gjøre. Rødt ser ikke verdien av generelle landsorrlfattende 
tester. Hver skole må bruke de kartleggingsverktøyene de 
linner hensiktsmessig for å utvikle opplæringa til este for 
elevene. I 

I 2003 ble opplæringsloven endra, og klassebegrepet 
og klassedelingstallet for_svant fra lovverket. Tidli~ere sikra 
loven at klassestørrelsen ikke oversteg 28 på barnetlinnet og 
30 på ungdomstrinnet. Skolene ble sikra lærerstillin I er ut fra 
antall klasser. E ndringene har ført til færre lærere g større 
elevgrupper. I nyliberalistisk ånd innføres stykkpris6nansier
ing, som igjen vil framtvinge større grupper og sko}er. Rødt 
sier nei til stykkprisfinansiering, og vil gjeninnfør klassen 
som økonomisk grunnenhet i skolen sammen med nas jonal 
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Rødt arbeiderhardt mot klftl i skolen. I Skim lyktes Rødt i bystyret å redde 
to grendeskolerfiv nedleggelse i starten av 2009. 

standard for timetildeling. 

Tidligere var skoleklassen/ gruppen en sosial arena 
hvor elevene i tillegg til faglig lærdom, skulle lære å være sam
men og respektere hverandre, trass i ulikheter. Nå splittes 
eleven fra gruppa og skal på eget ansvar arbeide alene for å 
nå individuelle mål. Fellesskapet forsvinner og målet blir at 
de "flinkeste" skal opp og fram til neste testnivå så fort som 
mulig. Skolen må sikre at elevene tilhører faste sosiale grup
per med felles praksis for å sikre at elevene tilegner seg sos
iale ferdigheter, samtidig som den enkeltes rett til utvikling i 
tråd med evner og anlegg sikres. 

I en del kommuner blir begrepet småskolen fjerna, 
og fleksibel skolestart innføres. Fleksibel skolestart vil si at 
barna ikke starter felles i 1. klasse om høsten, men at forel
drene kan la barnet starte på skolen når det fyller seks år, hvis 
fødselsdagen er før ordinær skolestart i august. 

Rødt arbeider for: 

» å gjeninnføre klassen som økonomisk grunnen

het. 

» felles skolestart for alle elever på 1. trinn i august 

» å avskaffe all stykkprisfinansiering - nei til fritt 

skolevalg. 

» å stanse nasjonale prøver - ingen offentliggjøring 

av resultatene. 

Videregående skole 

Kutt i videregående skole er en årlig foreteelse i de fleste 
fylkeskommuner. Disse kutta rammer to steder. Små skoler 

Tips oss! 1""'I!' 
•' • Du ~<ln v11,t1>o i011l, kr~nrr 

A11g11st 2008 gikk Rødt Oslo 1111110! hoyre-byrådets 
disipli11kampan;e i Oslo-skolen. 

i distriktene legges ned, og yrkesfaglige og alternative lin
jer fjernes eller sentraliseres. De fleste fylker har i dag langt 
færre skoleplasser enn det som er lovpålagt. Det er alt for 
få skoleplasser på yrkesfag og lærlingplasser i forhold til be
hova. Dette er med på å forsterke problemet med det store 
frafallet på videregående skole, og det må settes i verk tiltak 
på flere områder for å motvirke dette. 

De senere åra har det også vært gjennomført ei sterk 
sentralisering med sammenslåing av skoler for å spare penger. 
Dette har møtt sterk motstand både blant elever og ansatte. 
Rødt støtter kampen mot slik sammenslåing, fordi det gir et 
dårligere skoletilbud til elevene og dårligere arbeidsforhold 
for de ansatte. 

Det er lovfesta at videregående skole i Norge skal 
være gratis, men likevel må elever ut med tusenvis av kroner 
i året til bøker og utstyr. De yrkesfaglige linjene er de dyreste. 
I tillegg er det umulig å leve på det borteboerstipendet staten 
gir til elever i videregående skole. Elever må enten ta opp lån 
for å klare seg, eller jobbe på fritida, noe som svært ofte går 
ut over skolearbeidet. Dette handler om lik rett til utdanning 
for alle, uavhengig av om man kommer fra by eller bygd og 
uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Yrkesfag er i de siste tiåra forsøkt teoretisert vekk 

fra verksteder og praksis. Rødt mener at klasserom skal være 
et supplement til arbeid i verksted og arbeidsliv. Praksisdelen 
må styre opplæringa. 

Rødt arbeider for: 

» gratis læremidler i videregående opplæring 

» at behovet for skoleplasser på yrkesfag og lærling-
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plasser m å dekkes. 

» at retten til fagopplæring i bedrift m å lovfestes. 

» at helsetilbud skal være gratis for elever og lær

linger under videregående opplæring. 

» maksimum 20 per klasse i allmennfag og maksi

mum 15 per klasse i yrkesfag. 

Vurdering og karakterer 

En viktig del av en læringsprosess er å få tilbakemeldinger 
på hvordan det går med arbeidet. Dagens karaktersystem gir 
for dårlige tilbakemeldinger både til elever og foreldre. Det 
fungerer først og fremst som et system for å rangere elevene. 
I tillegg bidrar det til å undergrave mange elevers sjøltillit, og 
det fører til at karakterer og ikke læring blir målet for mye 
av arbeidet som gjøres i skolen. Rødt vil støtte arbeidet for 
å finne gode og konstruktive vurderingsformer, som på sikt 
kan erstatte dagens system. Vi trenger vurderingssystemer 
som bidrar til faglig utvikling hos eleven og som tydelig viser 
hvilke faglige kunnskaper elever har. 

Rødt arbeider for: 

» å starte opp forsøk for å utvikle et vurderings

system der elever vurderes etter objektive faglige 

kriterier. 

» at opptak til videregående og høgere utdanning 

skal skje ut fra faglige ferdighetskrav; hvis det er 

flere kvalifiserte søkere enn plasser, foretas det 

lodd trekning. 

» å starte forsøk med karakterfri ungdomsskole. 

» å starte opp forsøk med nye vurderingsformer på 

alle nivåer i utdanningssystemet. 

Retten til eget språk 
Nynorsk og minoritetsspråk er under press i skolen. øyresi
da kommer med stadig nye angrep på nynorsk, und r dekke 
av "vitenskaplige forsøk", og svært mange kommi ner har 
fjerna retten til morsmålsopplæring. I tillegg kommel fortsatt 
mange læremidler på nynorsk for seint eller ikke i idet hele 
tatt, mange år etter at retten til parallellutgaver ble innført. 

Rødt mener nynorskopplæringa i skolen og bidemål
sopplæringa er avgjørende for å sikre nynorsk sorrl likestilt 
riksmål, og støtter kravet om bedre, ikke mindre, hidemål
sopplæring. Retten til morsmålsundervisning m • gjenin
nføres der den er fjerna. Rødt mener ingen skal væle usikre 
på sitt eget talemål, og mener skolen har en viktig o1 pgave i 
å bedre holdninger til dialekter. 

Rødt arbeider for: 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

å opprettholde obligatorisk undervisning i 

sidemål, og styrke denne gjennom positive 

sidemålsforsøk. I 
at lærere skal gi elevene trygghet om tale ålet sitt 

gjennom bevisste holdninger til sin egen og an

dres dialekter og oppmuntring til å brukeldisse. 

at alle læremidler skal komme på bo , ål og 

nynorsk til samme tid og pris. 

sikring av retten til å opprette parallellklasser med 

annet opplæringsmål enn det som er vedtatt for 

skolene. I 
at fremmed språklige i nynorskkommuner skal få 

norskopplæring på nynorsk. I 
at sidemålspedagogikk og holdninger til nynorsk 

blir en del av lærerutdanninga. 
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30. Høyere utdanning 
De seinere åra har Norge opplevd en ny utdanningseksplosjon. Denne har imidlertid ikke blitt 
fulgt opp med tilstrekkel ige midler og satsing. Selv om høyere utdanning blir stadig viktigere i 
yrkeslivet, heves terskelen heller enn senkes for opptak til denne utdanninga. Dette skaper en 
situasjon der annen erfaring og kompetanse blir nedvurdert i forhold til karakterkrava. 

Kampen for høyere utdanning er en kamp for kunnskap. 
Kunnskap er en kilde til makt, og tilgangen til kunnskap er 
viktig for å kunne utnytte og påvirke det samfunnet vi lever 
i. Lik rett til høyere utdanning er derfor ei av forutsetningene 
for et demokratisk samfunn. Vi ser i dag ei skeiv rekruttering 
til høyere utdanning, både når det gjelder etnisk bakgrunn, 
klasse og geografi. For Rødt er det ikke et mål at alle skal ta 
høyere utdanning, men at alle skal ha retten til det. 

Rødt arbeider for: 

» at høyere utdanning ikke skal privatiseres. 

» at universiteter og høyskoler ikke må konkurrere 

økonomisk. 

» økt offentlig støtte til å dekke både utdanning og 

forskning ved høyere utdanningsinstitusjoner. 

» gratis fjernundervisning i teoretiske fag, gjerne 

ved bruk av IKT-verktøy. 

Kvalitetsreformen 
Ulike regjeringer har de siste åra svekka den høyere utdannin
ga. Den såkalte Kvalitetsreformen, som følges opp av dagens 
regjering, er en reform som i større grad gjør høyere utdan
ningsinstitusjoner til arbeidskraftfabrikker. Den eksterne in
nflytelsen i institusjonene økes, bevilgningene kuttes og stu
dentenes stipendandel avgjøres av studiepoeng. Universiteter 
og høyskoler må konkurrere om studenter for å få sin andel 
av bevilgningene, noe som rammer både mindre utdanning
sinstitusjoner og mindre fag. På sikt kan denne utviklinga 
føre til økt privatisering, slik vi nå ser i land som Australia 
og USA. Rødt arbeider for at Norge avviser forslag innen 
Gats-forhandlingene som gjør utdanning til en internasjonal 
handelsvare. Universitetet som institusjon for kunnskapsut
vikling svekkes. Både ansatte og studenter blir i stadig større 
grad reprodusenter og ikke utviklere. For å motvirke dette 
ønsker Rødt å sikre den frie grunnforskninga og styrke stu
denters mulighet til å påvirke det faglige innholdet. 

Rødt arbeider for: 

» at pengene ikke skal følge studenten også små fag 

og utdanningsinstitusjoner må opprettholdes. 

» at utdanningsinstitusjonen e må ha indre sjølstyre, 

men være åpne for samarbeid med organisasjon

er, institusjoner og arbeidsliv. 

» at styringa av universiteter og høyskoler ikke skal 

overlates til eksterne represen tanter. 

» at realkompetanse, ikke bare skoleresultater, må 

tas på alvor. 

» større aksept for utdanning fra utlandet. 

» gratis norskkurs ved alle høyere utdanningsinsti

tusjoner. 

» at u-landsparagrafene i Statens lånekasse gjenin

nføres og utvides til Øst-Europa. 

» at studentene skal ha rett til å innvirke på det fa

glige innholdet. 

» mest mulig undervisning og pensum på norsk. 

Studentenes livsvilkår 
Studentenes økonomiske og sosiale vilkår svekkes. Sjøl om 
nedkortingsreformen har medført ei viss økning i den gene
relle ramma for studiestøtte, ligger studentene langt etter an
dre grupper i samfunnet. Prisene i studentbarnehagene har 
økt kraftig, og prisene på utleieboliger og studentkantiner er 
de finert ut fra markedsprisene. 

Rødt arbeider for: 

» fullstipendiering til alle studenter uavhengig av 

studiepoengproduksjon. 

» bedre bolig- og barnehagetilbud og styrking av 

studenters sosiale rettigheter. 

» radikal kjønnskvotering og øremerking av still

inger for kvinner i alle vitenskapelige studium. 

» å få kvinneperspektiv inn på pensum i alle rel

evante fag. 

» tiltak mot seksuelle overgrep mot kvinnelige stu

denter bl.a. ved hjelp av yrkesetiske retningslinjer 

for undervisningspersonale og veiledere. 

» en egen arbeidsmiljølov for studenter. 

» å sikre nynorskbrukeres rett til eksamen på 

nynorsk. 
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31. Informasjons
teknologi 

Pc-er, Internett, mobiltelefoni og bredbånd forandrer dagligliv og samfunn i høyt tempo. Norge 
ligger blant de aller fremste i denne utviklinga. Dette er teknologi som har potensiale til å forbedre 
samfunnet, men også til åta fra folk frihet og skape større sosial ulikhet. 

D en nye informasjonsteknologien gjør det mulig med rask, 
miljøvennlig og effektiv distribusjon av informasjon, pro
gramvare og kultur. Stadig mer av dette blir fritt tilgjengelig 

på Internett, og kan nytes av alle som har tilgang på Inter
nett. På den andre sida er det ikke alle som har tilgang på In

ternett, og informasjonsfl yten utfordrer også gamle mono
poler innen kultur, programvare og informasjon, som ønsker 
å holde slikt lukka og proprietært. Vi ser i dag en offensiv 
fra deler av storkapitalen for å ta folk friheten til å dele med 
andre, slik at de kan fortsette å tjene penger på å selge infor
masjon stykkevis og delt. 

Vi vil ikke underslå at fri fl yt av in formasjon og en 
rett til fritt å dele med andre vil være ei utfordring for noen 

yrker, slik som kunstnere, fotografer, programmerere og 
journalister. D et vi derimot vil holde helt fast på er at svaret 

ikke må være å redusere folks frihet, men å finne løsninger 
som er framtids retta og peker mot et samfunn med mer fri
het og likhet enn i dag. 

Informasjonsteknologi kan ikke løse alle verdens 
problemer. Tilgangen til denne teknologien er et sosialt 
spørsmål som må reises og kjempes for, og maskiner eller in
formasjon kan ikke løse problemer i seg sjøl. Teknologien er 
et redskap som kan brukes både til å skape totalitær kapital

isme og til å skape et fritt, klasseløst samfunn, kommunisme. 
Rødt kjemper for at alle skal ha god tilgang til informasjon
steknologi i skolen. 

Rødt arbeider for: 

» felles minstekrav til pc-er og nett i alle skoler. 

» alle skoler må raskt få internt trådløst Internett. 

» penger til sabbatsår og videreopplæring for lærere. 

» støtte til lokal og sentral urvikling av pedagogikk. 

» støtte til utvikling av Skolelinux-prosjektet og an-

nen fri programvare til bruk i skolene. 

» å gjøre verdenkulturen tilgjengelig for alle på in
ternett. 

» å ruste opp lokalbibliotekene med statlige bevil-

_,,,.,,.,,.~.,.-.,,.~,.,....v~\·l,,1.<..,-.-.._..., 
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gninger som garanterer lik kvalitet i alle kommu-

~er. N · lb.bli k b ·dr O I. all a støtte asiona 1 ote ets ar e1 10r a øre e 

sider av kulturarven fritt tilgjengelig på Im.ternett: 

aviser, bøker, radio, rv-programmer, film losv. 
å lage kompensasjonsordninger til forfattere, 

oversettere og forlag for å legge ut bø ,er, film, 
musikk osv. som ikke er i salg, fritt tilgjeJgelig på 

Internett. I 
pressestøtte for gratis kvalitetsaviser og tiHsskrift-
er på Internett. I 
offentlig garanti og utbygging av breibånd, der 

det ikke allerede finnes eller bygges ut. I 
åpne formater lovbestemt til offentlig i formas

jonslagring og kommunikasjon. 
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)) 

)) 

)) 

)) 

forbud mot lukka, proprietær programvare som 

standard i stat og kommune. 

nei til patenter for programvare, fjern snikinnfø

ringa av programvarepatenter i Norge. 

at det skal innføres ei offentlig stipendordning 

for programmerere som utvikler fri p rogramvare 

(åpen kildekode) til allmenn glede og nytte. 

at stat, kommune og fylkeskommune skal finan

siere utvikling av åpen kildekode-programmer 

til eget bruk, og deretter legge det ut til allmenn 

bruk. 

Rødt ser ytringsfrihet som et gode, ikke en fare. Lover som 
rammer rasisme, barneporno osv. finnes allerede, det trengs 
ingen nye. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

ingen særlover som begrenser ytringsfriheten på 

Internett. 

nei til private organisasjoners "nettfiltre" i bib

lioteker og skoler. 

rett til å dele informasjon, kultur og programvare 

med andre på ikke-kommersiell basis uten beg

rensrunger. 

ingen innskrenkninger i retten til å sitere, kopiere, 

låne, gi bort eller selge informasjon. 

politiet må ikke få enklere tilgang til å kontrollere 

e-post, annen nettbruk og mobiltelefon enn van

lige brev og telefon. 

» arbeidsgivere må ikke ha rett til å kontrollere e

post på jobben. 

» streng lovbegrensing av kommersiell samling av 

persondata. 

Med den nye offentlighetsloven vil retten til innsyn i of
fentlige dokumenter bli styrka. Dette er viktig, fordi retten 

til innsyn i forvaltningens saksdokumenter er et fundamen
talt prinsipp for å styrke demokratiet i samfunnet. Mange 
offentlige dokumenter blir det likevel nekta innsyn i, spesielt 
gjelder dette interne dokumenter i ulike organer. O m det ikke 
er andre hensyn som tilsier at disse dokumentene skal unntas 
offentlighet, mener vi at de bør være åpne for innsyn. Rødt 
mener at meroffentlighet er et viktig prinsipp, og at det bør 
følges opp. Det skal ikke bare være et begrep det offentlige 
skryter av uten å vise det i praksis. 

Rødt arbeider for: 

» at alle o ffentlige organer som er berørt av offent

lighetsloven, gjør det enklest mulig å få innsyn i 

offentlige dokumenter. 

» at offentlige organer følger offentlighetsloven og 

praktiserer meroffentlighet. 

» at økonomien i offentlige organer blir styrka, slik 

at det er praktisk mulig å følge opp prinsippene i 

offentlighetsloven. 

Som et sosialistisk parti slåss Rødt mot teknologiske klasse
skiller over hele verden, og for demokrati og ytringsfrihet på 
nettet for alle. Når de rikeste raner til seg monopol på infor
masjonen, gjør det situasjonen enda verre for de fattigste. 
Tilgang til verdenskulturen, informasjon om alt fra medisin 
til lærebøker, nyheter og kunst, og dermed til Internett, må 
bli en menneskerett. 

Rødt arbeider for: 

» at Norge må støtte FNs målsetting om Internett 

til alle. 

» at Norge må støtte initiativer for informasjon

steknologi for verdens fattige, slik som "One 

Laptop Per Child" -prosjektet. 

» at kontrollorganene for IP- og DNS-delegering 

må overføres til FN. 
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32. Kultur, kulturarv og 
medier 

Rødt arbeider for et rikt og variert kulturliv, der ulike kunstarter, stilretninger og kulturer med både 
profesjonelle utøvere og et bredt folkelig kulturliv blir stimulert. Rødt legger særlig vekt på å støtte 
tiltak som stimulerer og får fram arbeiderog kvinnekultur, innvandrerkultur, samt kultur fra el

1 
tniske 

minoriterer i Norge. 

Mangfold i kulturen Offentlig støtte og kulturinstitusjoner 

For å motvirke den økende kommersialiseringa må det legg- Rødt ønsker økt satsing på kultur gjennom offenJ g støtte. 
es særlig vekt på den norske og samiske folkekulturen i alle Dette må også gjøres gjennom rimelig utleie av 1bkaler til 
sine former. Forholdet må også legges spesielt til rette for frivillig kulturaktivitet, offentlig støtte til både profiesjonelle 
innvandrernes kulturer og kulturaktiviteter. Innvandrerkultur og amatører sin aktivitet, og gjennom subsidiering 1v priser. 
er en sjølsagt del av det norske kulturbildet. Rødt går inn for Det offentlige må satse på videre oppb) ging av 
å synliggjøre denne kulturen og bidra til å øke innvandrernes Riksteateret og regionteatrene og støtte til amatø teatrene. 
muligheter som kunstnere. Dette må bl.a. skje ved at Norsk Teatrene må trygges gjennom økte bevilgninger. De samiske 
kulturråd i langt større grad enn i dag gir støtte til kulturut- teateret må få nok faste stillinger og driftsmidler dirl kte over 
trykk tilknytta innvandrere. D et må stimuleres til at nye gen- statsbudsjettet. Det må komme ei sterk økning av blevilgnin
erasjoner og miljøer utvikler sine egne, uavhengige kulturelle gene til frie grupper. 
uttrykk innen alle sjangrer. Slik kan det utvikles genuin norsk 

og internasjonal kultur, og det århundrelange amerikanske Rødt arbeider for: 
kulturhegemoniet kan drives tilbake. 

Rødt arbeider for: 

» at det spilles mer uavhengig norsk musikk på ra

dio og i tv. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

at dominansen til det amerikanske musikkhe

gemoniet innen radio og tv drives tilbake både 

sjangermessig og i volum, til fordel for norsk 

musikk og musikk fra resten av verden. 

at tegneserier får sin egen innkjøpsordning gjen

nom Norsk kulturråd. 

øremerka midler til økt satsing på nye og uavhen

gige kulturuttrykk. 

at det rusfrie kulturtilbudet må bli styrka. 

økonomisk styrking av frivillig studiearbeid. 

samme pris for bøker over hele landet. Forsvar 

bokavtalen. 

at forlag ikke får rett til å eie bokhandler. 

)) permanent høyskoleutdanning for norsk b lkekul-

tur. 

» at kunstner- og forfatterorganisasjonene krav til 

økt bruk og vederlag blir innfridd. 

Kultursatsing i kommunene 

Offentlige innstramminger fører til dårligere biblio ektilbud, 
nedlegging av kulturskoler, økt sponsing fra nærin~slivet og 
høyere priser på kulturtilbud. Da tilskuddet til kulttlrskolene 
gikk inn i "sekkebevilgningen" til kommunene og mÅksprisen 
ble oppheva, førte det til nedleggelse av mange kJ iturskol
er. Tilbudet som har blitt igjen, har blitt for dyrt J; I r mange 
foreldre. Rødt vil også ha ei styrking og videreutt kling av 
folkebibliotekene. I dag har de en sentral rolle som møtested, 

der mformasionsteknologi kan stilles til rådighet ol! er gratis 
for alle. 

Rødt arbeider for: 

» styrking av bibliotekene med økte og øremerka 

bevilgninger. I 
» kommunale kulturskoler og internasjo ale kul-
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)) 

)) 

tursentra over hele landet. 

at kulturskolene bygges ut med flere fag og at un

dervisning tilbys også til eldre. 

økte bevilgninger til idrettsorganisasjoner, 

musikk, korps og andre som tilbyr fritidsaktiv

iteter for barn og unge. 

Kulturimperialisme 

USA som den eneste supermakt i verden har i løpet av de 
siste tiåra festa sitt grep over verdens folk på mange områder. 
Et av de viktigste områdene er USAs kulturelle hegemoni. A 
bekjempe USAs kulturhegemoni må være en viktig oppgave 
for Rødt og styrende for vår kulturpolitikk. 

Bryt hegemoniet, dominansen og kom
mersialiseringa 

Kulturlivet i Norge blir i dag trua av kommersialisering og 
forflatning. Da NRK ble gjort om fra stiftelse til aksjeselskap, 
tok Stortinget et langt skritt for å avvikle NRK som kulturog 
medieforvalter med et bredt ikke-kommersielt riksdekkende 
ansvar. Kommersialiserende ensretting vinner fram i fjern

annet enn kommersiell formidling i etermediene. Eierkon
sentrasjonen i norske medier svekker demokratiet. Aviser 
og etermedier setter mye av dagsordenen for politisk kamp i 
Norge. Rødt vil motarbeide at makta over mediene blir samla 
på få hender, som i tillegg representerer snevre kommersielle 
interesser. 

Rødt arbeider for: 

» økt andel av norsk, samisk og kvensk folkekultur, 

romanikultur og innvandrerkultur i mediene. 

» å gjenopprette NRK som en riksdekkende kultur

og mediebedrift som ikke er markedsstyrt. 

» mangfoldige massemedier. Strengere avgrensing

er av eierkonsentrasjon i mediebransjen .. 

» offentlig utbygging av digitalt fjernsynsnett over 

hele landet. 

» offentlig utbygd og eid bredbåndsnett gratis til 
alle husstander og arbeidsplasser. 

» å opprettholde og styrke kommunal kinodrift. 

» å øke bevilgningene til norsk filmproduksjon. 

syn, riksdekkende radio, nærradioene og i de nye mediene, Ta vare på og lær om fortida 
i stedet for å øke den kulturelle bredden. Rødt mener det 
er et offentlig ansvar å bidra til kulturell bredde og plass for Viktig kunst- og kulturhistorie går i dag tapt eller forfaller på 
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I Odda har Rødt væ1t drivkraften hak å restaurere den gaJ11!e sJ11e!teverkstomlen og soke plass på UNESCOs verdensarvsliste. Dessverre va11/ 
~opesente1ti/hengeme med Arbeiderpartiet i spissen falkeavsteJ11ningen OJ/1 sJ11eiteverkstoJ11ten med knappest 11111/igjle,tal/. 

grunn av manglende statlig støtte. Arkeologiske kulturmin

ner ødelegges, fordi grunneiere ikke har råd til å påkoste vern 
eller utgraving. Rødt mener det er viktig å bevare og formidle 
kunnskap om vår felles kulturarv og kulturminner, enten de 

finne s som anlegg og bygninger i by og land, som kulturland
skap eller som gjenstander i arkiver og museer. Denne arven 
er vår felles eiendom. Rødt arbeider derfor for økt statlig 

satsing på kartlegging og vedlikehold av kulturminner, samt 
at kunnskapen om disse må gjøres bedre tilgjengelig for folk 
fl est. Vi mener det er et offentlig ansvar å ta vare på bevar

ingsverdig arkivmateriale både fra organisasjoner, bedrifter 
og priva tpersoner (privatarkiv). 

D et må tilrettelegges for at lokalsamfunn skal kunne 
formidle, forske på og eksponere spesielt kulturminner som 
kommer fra det aktuelle stedet/ distriktet. 

Rødt arbeider for: 

» styrking av nasjonale og lokale kulturhistoriske 

museer, samt arkiver og museer som bevarer 

kvinne- og arbeiderkultur, industri- og urfolksh

istorie, så vel som nasjonale og nye minoriteters 
kulturhistorie. 

» statlige bevilgninger til fylkeskommunenes arbeid 

med bevaring av privatarkiv. 

» økt statlig andel av kostnadene ved arkeologiske 

utgravninger for små og mellomstore gr nne1ere 

og tiltakshavere. 

Språklig likestilling 

Bokmål og nynorsk er formelt likestilte språk i No ge, men 

likevel er det vanskeligere å være nynorskbruker e+ å være 
bokmålsbruker. Hvis bokmål og nynorsk skal bli llkestilte i 
praksis, trengs det aktive tiltak for å styrke nynorske s plass i 
samfunnet. D et trengs både krav om at rettigheter s

1 
m aller

ede finnes, skal håndheves, og nye rettigheter. Rødt mener 
at mediene spiller en særlig viktig rolle i kampen for reell 
språklig likestilling, og vil stimulere til mer nynorsk i alle me
dier. 

Rødt arbeider for: 

» mer nynorsk i NRK og statsforvaltinga. 

» økt støtte til N ynorsk mediesenter. 

» at målbrukslova skal håndheves. 

» oppretting av et fond som skal fremme l1i 1norsk i 

journalistikken. 
» gode rammevilkår for alle institusjoner so frem

mer norsk skriftmål. 
» at det offentlige skal stille krav ved innkjøp om at 

de vanligste dataprogrammene foreliggerlbåde på 

bokmål og nynorsk. 
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33. Idrett 
Idrettslaga i Norge har følgende formulering i paragraf 1 i normalvedtektene sine: "Arbeidet skal 
preges av frivillighet, demokrati, loja litet og likeverd. All idrettslig akt ivitet skal bygge på grun
nverdier som glede, fellesskap, helse og ærl ighet:' 

D ette er ei formulering som godt kan gå inn i Rødt sitt prin
sipprogram, når vi beskriver det samfunnet vi som parti 
kjemper for. 

Breddeidretten er av svært stor helsemessig, sosial 

og demokratisk betydning i samfunnet. Fysisk bevegelse og 
god fysisk form er grunnleggende for menneskenes velbe
finnende, for deres evne til å lære og til å kjempe fo r sine 
rettigheter. 

Idrettsbevegelsen er en av de største organiserte 
bevegelsene i landet. Den organiserer spesielt veldig mange 
unge mennesker. Medlemmene driver klubbene hovedsake
lig på dugnadsbasis og ut fra betaling av kontingent fra med
lemmene. Men kostnadene ved å drive en klubb er mange 
ganger større enn det en sparer på dugnadsarbeid og det en 
får inn i kontingent. Hvis klubben skulle dekke inn utgiftene 
sine gjennom kontingenten, ville den nærme seg betalinga 
for å være medlem i kommersielt drevne helsestudio og lig
nende. Det ville gjøre det umulig for idretten å favne i den 
bredden som den har som mål å gjøre. 

Det offentlige må bidra mer 

D enne idretten har i dag en rekke behov som må dekkes, 
dersom paragraf 1 i vedtektene skal oppfylles. D et gjelder 
for det første nok idrettsanlegg og tilrettelegging for mosjon 
og bevegelse. D ette krever at det avsettes arealer i kommu
nenes planer og at det bevilges nok penger til at slike an
legg og slik tilrettelegging kan gjennomføres. For det andre 
gjelder det vedlikehold av anlegga, som også krever at det 
bevilges midler. For det tredje gjelder det den tekniske og 
personellmessige driften av idrettslaga. D et o ffentlige må 
bekoste det aller meste av den tekniske driften av anlegg. 
D et offentlige må også bidra mye mer enn nå til den daglige 
driften av idrettslag. 

D en kommersielle toppidretten er mer å regne som 
underholdningsindustri. H er finner en vilkår og forhold som 
ofte ikke kan kalles sunne. Pengesatsinga får inn et sterkt 
fremmedgjørende element i idretten og omdanner den til en 
pengemaskin for investorer og fremragende utøvere, og til 
ei passiviserende idoldyrking for mange tilskuere. I kjølvan
net av dette kan følge tribunevold, doping, svindel og stygge 
skader. 

Partiet Rødt krever · 
statssubsidiert fotball 

.s.om ,u.bol1.a1tfof't,un. 1m1J..toget. 

.. ,. ....... ~,~ .. 1.. . c.. .... ~ 

~:-..)""': .... i.=i~.i - , 

.... , •-:IV -~ -.. ,···_·· ___ .-·_... . ··· _· <:... --~-· -· ______ ~--· 

Febmar 2009 gikk &t!t 11I og krevde å få laHt!ska1JJpsfotballeH tilbake 
på gratis og a//,,m111t tilgjengelige TV-kaHale,: Faksi1J1i!e: t!b.110. 

Fleridrettslag 
Det offentlige sin hovedoppgave må derfor være å fremme 
breddeidretten og de klubbene som driver med denne. Her 
trengs det både mye arealer, mange nye anlegg og mye midler 
til godt vedlikehold og teknisk og personellmessig drift. 

D et er også viktig at idretten sjøl jobber hardt for 
virkelig å holde seg til retningslinjene fra paragraf 1 i nor
malvedtektene. D e sentrale leddene i idrettens organisasjon
er må bevilge mye mer enn nå til breddeidretten, og ha en 
mye større oppmerksomhet enn nå på fleridrettslaga, som 
driver denne idretten. 

Styrk idrettsråda 

Idrettsråda er sentrale for at idretten klarer å samordne sine 
behov overfor kommunene og reise kamp for nok arealer, 
anlegg og midler. Det er derfor viktig å styrke idrettsråda sin 
plass i idrettsforbundet og deres evne til å handle innen sine 
områder. 

D et bevilges i dag ikke noe direkte over statsbud
sjettet til breddeidretten. Inntektene til breddeidretten er 
avhengig av inntekt fra forskjellige spill, som i dag alle ad
ministreres fra Norsk Tipping. D ette kan være en relativt sta
bil inntektskilde, men det er et paradoks at idretten skal være 
avhengig av pengespill for å få sine inntekter. 
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34.Bolig 
Åbo i en tilfredsstillende bolig er en menneskerett. Rødt støtter arbeidet for å oppheve markedsk
reftenes styring av boligsektoren. Rødts mål er å opprettholde bosetting over hele landet, at alle 
skal kunne bo godt og rimelig, og at alle skal ha råd til å skaffe seg en høvelig bolig. 

Dette krever en offentlig boligpolitikk som ikke er styrt av 
markedskreftene. Staten må dekke en stor del av kostnad
ene ved nybygg gjennom billige lån, tilskudd og momsfritak 
til vanlige boliger. Godt bomiljø, livsløpstandard og bedre 
boligkvalitet må være prioritert. En god bolig krever at det er 
et boligområde der uteareal, bygningsareal, bygninger for fel
lesskap, rekreasjon og møteplasser er godt løst. Rødt er for 
en variert boligmasse som gjør det mulig med ulike boformer 
- for enslige, tradisjonelle familieenheter, generasjonsboliger, 
flerfamiliehus og ulike kollektive løsninger. 

Boligspekulasjon i byene 

Mange er blitt gjeldsofre sjøl om de bare har eller hadde en 
bolig med vanlig standard. Avviklinga av den sosiale bolig
politikken og den liberaliseringa av statlig og kommunal 
boligpolitikk som skjøt fart fra 1980, er hovedgrunnen til 
dette. Nå har entreprenører, utbyggingsselskaper og bankene 
frie hender til å flå boligkjøpere og leietakere uhemma. Ut
viklinga viser at det regulerte boligmarkedet med priskontroll 
og offentlige subsidier fungerte mye bedre enn dagens "frie 
marked". Staten har gjennom Husbanken fremma denne 
usosial boligpolitikken. 

Boligbyggelaga 

De store boligbyggelaga i byene, som dels ble starta av hus
løse fagorganiserte, er så markedstilpassa at de skiller seg lite 
fra kapitalistiske boligforetak. De har i stor grad blitt reds
kap for boligeierne og ikke fo r de boligsøkende. I tillegg har 
det blitt etablert private "borettslag" med lave innskudd og 
ekstremt stor fellesgjeld, som er ei økonomisk felle for unge 
boligsøkere. Rødt krever at bankene som har finansiert slike 
boligprosjekter, må sanere gjeld. Derfor må det utvikles nye 
organisasjoner for å føre boligkamp. Renteaksjonen som fag
foreninger tok initiativ til, er et eksempel på dette. 

I stedet for dagens ordning med subsidier til gårdei
erne, trengs det ei ny byfornying som gir leieboerne rett til 
medvirkning og styring. 

Miljø- og klimavennlig boligbyggin 

Boligbygging må settes inn i et økologisk perspektiv. D yrka 
mark må i minst mulig grad benyttes. Materialvalget må være 
miljøvennlig, fra produksjon til byggeplass og ferdig bygg. 
Energiforbruket må reduseres og lavenergiboliger prior
iteres. Energibruken må legges om fra oljefyring og misbruk 
av elektrisitet og over til fjernvarmeanlegg, varmJgjenvin
ning og ulike former for fornybar enenergi. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

}) 

)) 

å opprette kommunalt boligtilsyn og boli ombud 

i de større byene, for å bekjempe spekulJsjon og 

hjelpe til å ivareta leietakeres og boligsøkeres in

teresser. 

å stanse boligspekulanter og utleiere som utnytter 

boligsøkere og leietakere. 

at kommunene skal bygge rimelige utleieboliger. 

at all boligrente skal være lav og beste mes av 

Stortinget. 

ei bedre gjeldssanering for de som ra mes av 

spekulative boligprosjekter. 

stø tte til utvikling av nye boliger, bofo11mer og 

boligområder. I 
at tilpassing av boliger til funksjonshemma blir 

betalt av det offentlige. 

universell utforming i alle nye b o ligprosjekter. 

å utvikle gode totale bomiljøer, legge særs · t vekt 

på gode fellesarealer ute, samt felles lok er. 

" uavhengig" kontroll er ikke tilstrekkelig. 
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35. Funksjonshemma 
Alle mennesker er likeverdige og har rett til et sjølstendig liv. Alle mennesker må gis ut
viklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Det må fokuseres på muligheter og ressurser, ikke 
på svakheter og begrensninger. Mennesker som ikke fungerer innenfor de snevre grenser man 
blir tilbudt i Norge i dag, kalles ofte funksjonshemma. Det er vår oppfatning at det er samfunnet 
som gjør disse menneskene funksjonshemma, bl.a. gjennom utestenging, diskriminering, dårlig 
samfunnsplanlegging og mangelfull tilrettelegging. Det er derfor feil å individualisere funksjon
shemming. 

Arbeidslivet må utformes og legges til rette slik at alle har 
mulighet til å delta, ikke bare mennesker uten funksjonsh
emming. Funksjonshemming er i større eller mindre grad 
samfunnsskapt. Vi vil ha et samfunn som har plass for alle. 
Alle er verdifulle og har noe å yte til fellesskapet. Rødt vil 
ha offentlige støtteordninger som gir synsog hørselshemma 
tilgang til og deltakelse i medier, kulturliv og samfunnet for 
øvrig. 

Vi vil gi funksjonshemma tilgang til medisinske og 
tekniske nyvinninger, som vil kunne gi økte muligheter for 
deltakelse i familien, arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Økt 
sjølstendighet og livskvalitet for den enkelte må ikke veies 
opp mot kostnader. Mennesker med funksjonshemninger og 
funksjonshemma sine organisasjoner må få større makt og 
innflytelse. Det vil bl.a. innebære at kunnskaper og erfaringer 
funksjonshemma har om seg sjøl og sin situasjon, anerkjen
nes og vektlegges. 

Unge funksjonshemma må snarest tilbys et annet 
botilbud enn syke- og aldershjem. Rødt ønsker å gjeninnføre 
tilskudd til utflytting av unge funksjonshemma på aldersin
stitusjon. Vi foreslår også å øremerke midler til kommunene, 
slik at botreningsprosjekter for funksjonshemma blir videre
ført og at unge funksjonshemma kan få en egna bolig. 

Rødt arbeider for: 

» at funksjonshemma gis reell brukermedvirkning 

både på individ og gruppenivå. 

» at makt overføres til mennesker med funksjon

shemninger og funks jonshemma sine organisas

joner. 

» at ved tildeling av helse- og omsorgstjenester skal 

den funksjonshemmas egen vurdering av behov 

for assistanse og hjelp i og utenfor hjemmet være 

utgangspunktet for tildeling av størrelsen på tjen

esten. 

» større valgfrihet i markedet ved tildeling av 

tekniske hjelpemidler, også bil. Det må utvikles ei 

ubyråkratisk og brukerstyrt formidling. Målet må 

være at hjelpemidlene skal fungere optimalt, ikke 

bare hensiktsmessig, og den funksjonshemma må 

derfor sjøl ha full innflytelse i prosessen. 

» at funksjonshemmas rett til deltakelse og full 

likestilling skal sikres gjennom innføring av en 

overordna likestillingslov, og at diskriminering 

pga funk sjonshemming eller sykdom forbys. 

» skjerpa krav om tilgjengelighet i plan- og bygn

ingsloven, og slutt på alle dispensasjoner fra til

gjengelighetskrava. 

» at alt nytt materiell i offentlig kommunikasjon ut

formes universelt, slik at også funksjonshemma 

kan benytte fly, tog, trikk, buss og båt. 

» et statlig pålegg om utbygging av TI-ordninga 

(transporttilbud til personer med for/l yttingsh

emming som ikke kan benytte kollektivtransport) 

i kommunene til et nivå som gir funksjonshemma 

samme mulighet til forflytning som andre, dvs. fri 

reiserett. 

» en kraftig reduksjon av gapet mellom ar

beidsinntekt og trygd. Alle som ikke kan arbeide, 

må sikres en rettferdig inntekt. 

» at funksjonshemma arbeidssøkere ikke kamu

fleres som trygdemottakere. Vi må få likestilling 

på arbeidsmarkedet ut i fra den enkeltes forut

setning. 

» at integrering i normalskolen må gi funksjonsh

emma barn et reelt undervisningstilbud . Det må 

settes inn nok ressurser til at den enkelte elev kan 

optimalisere sitt funksjonsnivå. 

» å fjerne egenandelene på helsetjenester, medisin

er og tekniske hjelpemidler. 
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» å fjerne egenandelene på hjemmetjenester som 

hjemmehjelp og personlig assistanse. Disse tjen

estene er også kompensasjon for funksjonshem

ming eller sykdom, og egenandeler her er ofte ka

muflerte egenandeler på hjemmesykepleie (som 

er forbudt). 

» ei styrking av tilbud som "Aktiv på dagtid", "Aktiv 

hverdag" og andre lavterskeltilbud og treffsteder. 

Utviklingshemma og deres rettigheter 

Uviklingshemma har fra tidenes morgen blitt sosialt deval
uert både i samfunnet og gjennom hjelpeapparatet. Heldigvis 
har deres rettigheter de senere år blitt styrka gjennom lov
verk og HVPU-reformen. A klare seg i hverdagen er ikke 
like lett for alle. Noen er helt prisgitt hjelp fra omgivelsene. 
Utviklingshemma har ofte sammensatt problematikk, som 
har medført at de får diagnosen psykisk utviklingshemma på 
grunn av en hjerneskade de første leveåra. 

Tvang 

A forholde seg til verden ut fra egne forutsetninger er ikke 
alltid like lett. Noen mestrer hverdagen godt uten særlig 
hjelp, mens andre trenger heldøgnstilsyn og hjelp. En del 
med utviklingshemming løser sin problematikk ut fra sine 
forutsetninger gjennom utagering. Her menes det gjennom 
å skade seg sjøl, andre i omgivelsene og inventar. I en del av 
disse situasjonene må tvang benyttes. Bruk av tvang på ut
viklingshemma reguleres gjennom sosialtjenesteloven § 4A. 
Her er det satt en streng standard på både praktisk og etisk 
fo rsvarlighet som igjen er understreka gjennom å ha kvali-

fisert personale med kompetanse til stede. En ser L stadig 

økende tendens til at kommunene unngår å ansette 11 
lier ikke 

gjør nok for å ansette kvalifisert personale. 

Tilrettelagte boliger 

HVPU-reformen hadde som mål at utviklingshemma skulle 
flytte ut av sentralinstitusjoner og inn i egne boliger i sine 
respektive hjemkommuner. Dette skjedde da også omkring 
1989. Knappe 20 år etter reformen ser en nå en økende ten
dens til at kommunene i hele landet omgår refor en ved å 
samle flere beboere i samme bygning. Gjerne de so trenger 
lite bistand. Når utgangspunktet gjerne har vært 4--6 beboere 
etter reformen, kan antallet nå være fra 20-30 på d t meste. 
Det er etter vår mening stikk i strid med reformen, om ville 
sikre de utviklingshemmas rettigheter med å ha tilnærma like 
boforhold som resten av befolkninga. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

)) 

)) 

at kommunene må få stramma inn sine mulighet

er til å bygge større omsorgsboliger med 20-30 
beboere. Videre at den enkelte beboer! skal få 

større medbestemmelsesrett i spørsmålet om de 

vil flytte inn eller ikke i disse nye " institus t nene". 

å styrke utviklingshemmas rettssikkerhet g jen

nom at kommunene skal følge kompetansekravet 

til utdanning ved gjennomføring av bruk av tvang 

i større grad enn i dag. I 
å styrke ressursene slik at det bygges flere avlast-

ningstilbud for barn og unge. I 
økt fokus på psykisk helse for utviklingsHemma. 
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36. Lesbiske, homofile, 
bifile og trans
personer 

Rødt mener det er en menneskerett for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT-person
er) å kunne leve ut sin seksualitet uten å bli forfulgt, mobba eller undertrykt på annen måte. 

Man skal kunne forelske seg i hvem man vil, uten 
å møte fordommer. Kampen for lesbiskes , homo
files , bifiles og transpersoners rettigheter har sprengt 
rammene for den tradisjonelle kjernefamilien. 

Til tross for framgangen i kampen for ret
tigheter, er det fremdeles fordommer mot personer 
som sprenger tradisjonelle kjønnsrollemønstre. For 
mange fører dette til at de velger å skjule sin seksu
alitet, i frykt for å bli avslørt og utstøtt. Dette er et 
stort heseproblem . Skole og arbeidsliv er viktige are
naer for å spre informasjon og kunnskap, slik at alle 
kan leve trygt og åpent, uavhengig av seksualitet. 

Homo-organisasjonene er den viktigste 
krafta i denne kampen. Rødt støtter dette arbeidet, 
men vil understreke at kampen mot undertrykking 

av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er en 
kamp for alle , uavhengig av seksualitet. 

Rødt arbeider for: 

» gode rammevilkår for alle institusjoner og organ-

isasjoner som jobber med homofile. 

» oppretting av rådgivningstjenester. 

» økt informasjon i skolen og arbeidslivet. 

» øremerking av statlige midler til Helseutvalget for 

homofile, HivNorge og videreføring av prosjek

tet Rosa kompetanse. 

» å forsvare den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, 

samt fortsatt rett til assistert befruktning, adop

sjon og medmorskap. 
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37. Kriminalitet 
Politivesenet og rettsapparatet har et klart klassestempel. Kriminaliteten til borgerskape1t med 
økonomisk svindel, farl ig arbeidsmiljø, angrep på demokratiske rettigheter og trakasser"ng av 
arbeidere blir bare i liten grad ramma av loven. 

Og slike lovbrudd blir ikke prioritert av politi og rettsvesen. 
Lovverket og politiet sitt arbeid er retta inn mot kriminal
iteten fra "filleproletariatet" og den politiske og økonomiske 

kampen til arbeiderklassen og folket. 

Alternativ soning 

En restriktiv kriminalpolitikk med sterk bruk av feng
selsstraffer reduserer ikke tradisjonell kriminalitet. Negativ 
læring inne i fengslene, vanskeligheter med jobb, bolig og 
nye venner etter løslatinga sementerer kriminelle mønstre. 
Rødt er for å bygge ut flere al ternativ til fengsel, alternativ 
som kan hjelpe de dømte til et ikke-kriminelt liv. Slike alter
nativ er f.eks. behandlingsinstitusjoner for rusgiftmisbrukere, 
arbeidstrenings- og opplæringspros jekt kombinert med åpne 
anstalter og meldeplikt. 

Rødt arbeider for: 

)) 

)) 

å bygge ut rehabiliteringstiltak som alternativ til 

fengsel, n edlegge de store sentralanstaltene. 

behandlings-, arbeids- og utdanningstilbud til alle 

rusgiftmi sbrukere og straffedømte. 

» å gi tilbud om behandling til alle som b ·r dømt 

for incest, seksuelle overgrep og kvinn mishan

dling. Gi fri rettshjelp til alle som er tsatt for 

mishandling og seksuelle overgrep. 

Fri rettshjelp 

Fritt forsvarervalg er ei viktig rettssikkerhetsordnmg. Rødt 
vil at dette skal gjelde alle som det blir tatt ut si telse eller 
tiltale mot. Ordninga med fri rettshjelp utenom st affesaker 
bør utvides til å dekke fl ere saksfelt, samtidig so inntekts
grensene må heves kraftig. 

Rødt arbeider for: 

» å kjempe mot bruk av høye bøter for å kremme 

folk fra å kjempe for rettferdige saker. , Fri rett

shjelp til de som er tiltalte i forbindelse ed poli

tiske demonstrasjo ner, aksjoner o.l. 
)) å stoppe bruk av fengsling i asylsaker. 
)) at den kriminelle lavalderen heves til 16 år. 

ingen ungdom under 18 år i fengsel. I 
ei kraftig utviding av ordninga med fri rettshjelp. 

)) 

)) 
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38. Rusmidler 
Rødt er for en kunnskapsbasert og restriktiv alkoholpolitikk og er mot alle tiltak som kan legalisere 
narkotiske stoffer som i dag er ulovlige. 

En arbeiderklasse der mange er svekka på grunn av rusmid
delbruk, står svakere både i den daglige kampen og i kampen 
om samfunnsmakta. Voksnes rusmiddelbruk er ofte en stor 
plage i livet til mange mennesker, også barns liv. Rødt vil 
derfor arbeide for tiltak som reduserer alkoholbruken og den 
økende alminneliggjøringa av rusmiddelbruk. Rødt er for at 
alle rusmisbrukere skal ha rett til et ve rdig liv, det vil si: bolig, 
jobb, økonomisk støtte og helse- og sosialtjenester. 

Rødt arbeider for: 

» personlige og samfunnsmessige tiltak for redusert 

alkoholforbruk. 

» at det skal være vanlig at sosiale møteplasser er 

rusfrie. 

» fortsatt salgsmonopol for sprit og vin. 

» skjerpa kontroll med skjenke og utsalgssteder, og 

at det skal reageres merkbart og forutsigbart på 

brudd på alkoholloven og bevillingsvedtekter. 

» krav om nabovarsling (til både juridiske og fak

tiske naboer) før behandling av søknad om skjen

kebevilling 

» tap av skj enkerett for utesteder som nekter an

satte arbeidskontrakt eller på annen måte omgår 

lovfesta arbeiderrettigheter. 

» tap av skjenkerett for utesteder som har en dis

kriminerende praksis. 

» styrka innsats mot smugling av alkohol og nar

kotika. 

» at Statens pensjonsfond ikke skal investere i alko

holkapital. 

» etablering av sprøyterom. 

» et kraftig utbygd behandlings- og ettervernstilbud 

til rusmisbrukere. 
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En annen verden 
er mulig 
Aldri før har menneskeheten rådd over så store ressurser som i dag. Teknologien og kunnskapsnivået setter 
oss i stand til å produsere, samhandle og kommunisere med hele verden. Samtidig sliter vi med sult, krig og 
rasering av naturen. Makt og ressurser er grunnleggende urettferdig fordelt. 

Vi blir fortalt at det er umulig å gjøre noe med urettferdigheten. Dagens kapitalistiske samfunn blir pre
sentert som evig og uforanderlig. Men det finnes ingen evigvarende samfunnsformer. Gang på gang har 
vilkårene endret seg, slik at folk har kunnet forandre samfunnet til noe bedre. Gang på gang har selv de 
mest stabile sivilisasjonene og de sterkeste maktapparatene rast sammen. Heller ikke kapitalismen vil vare 
evig. Rødts mål er en verden uten undertrykking og utbytting som bygger på solidaritet og rettferdighet. En 
verden der alle mennesker har like vilkår. I 
Hver for oss kan vi ikke stå opp mot kapitalismens undertrykking. Bare sammen kan vi endre verden og 
skape frihet - for den enkelte, for samfunnet og for menneskeheten. 

Bli medlem i Rødt! 

Vi har lokallag over hele landet. Vi oppmuntrer deg til å engasjere deg i et av disse samt delta aktivt i kam anjer for 
en bedre verden. Vi ser helst at du betaler kontingent gjennom faste månedlige trekk gjennom ordningen ødreven. 
Hvis du ikke ønsker å betale månedlig, er minstekontingenten: 

Inntekt opp til 190.000: 150,

Inntekt over 450.000: 900,-

Inntekt opp til 450.000: 450,

RU-medlemmer: 50,- første året 

Kontonr. for kontingentbetaling: 7878.05 .75424. 

Hvis du ønsker ågi en pengegave til Rødt, i tillegg til eller uten å bli medlem, sender du pengene til konto 787 .05 .75416. 

Det er fint om innbetalingen merkes "gave". 
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