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1. Vi har RÅD til velferd 
Vi lever i et rikt land, med store ressurser og mange dyktige og kreative arbeidere. 
Men denne rikdommen, skapt gjennom vanlige folks innsats, kommer ikke folket til 
gode. I stedet for å bygge ut velferden, må mange kommuner kutte etablerte tilbud, 
og mange kommuner sliter med enorm gjeld. Vi blir fortalt at mer velferd vil knekke 
økonomien, samtidig som sjefene i privat sektor har utbyttefest. De siste årene har 
det blitt færre lærere på flere elever i skolen. Samtidig har kravet til at lærerne skal 
dokumentere og rapportere økt voldsomt, resultatet er at lærerne har mindre tid til 
å undervise. 

For RV er det selvsagt at rikdommen i samfunnet skal brukes til å sikre gode tilbud 
til alle, ikke luksus for de få. Vi vil ikke godta velferdskutt! Tvert om vil vi bygge ut 
og satse på gode offentlige tilbud for alle. Vi har råd til velferd. 

RV går inn for: 

• 20 milliarder ekstra til kommunesektoren 

• Sletting av kommunenes gjeld til staten 

• Stans i privatisering og konkurranseutsetting - ta tjenestene tilbake til det 
offentlige 

• Stans i nedlegging av lokalsjukehus og fødeavdelinger 

• Nei til egenandeler - ja til et godt gratis velferdstilbud 

• Alle som har behov skal ha rett til institusjons- eller sykehjemsplass, omsorgs-
eller servicebolig 

•Massivsosial boligbygging i kommunalregi, alle skal ha rett til et sted å bo 

• Alle elever skal få tilpasset opplæring 

• Flere lærere må inn i skolen for å bedre arbeidsforholda for både lærere og elever 
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2. Vi har TID til omsorg 
Velferds-Norge ris av et uhyggelig virus: stoppeklokkesjuken. Folks omsorgsbehov 
kommer i andre rekke etter pålagte reguleringer og stivbeinte systemer skapt for å 
spare penger. Samtidig springer de ansatte helsa av seg for å prøve å nå alt de 
skal, og arbeidere som krever å få bruke tid på omsorg blir straffet heller enn 
oppmuntret. Dette systemet reduserer mennesker til klienter og kunder, og behov til 
målbare kostnadseffektive tjenester. 

RV vil snu prioriteringene: Det er behovene til menneskene i systemet som skal 
styre, ikke strenge rammer vedtatt ovenfra. De ansatte i omsorgssektoren skal 
kunne gi folk verdighet, i stedet for å holde stramme skjema. Vi har tid til omsorg. 

RV går inn for: 

• At helseforetakene avvikles og at sykehusene tilbakeføres til offentlig forvaltning 
og folkevalgt styring 

• Større makt og innflytelse til arbeiderne i omsorgssektoren 

• En finansieringsmodell for sjukehus uten innslag av stykkpris 

• Helse- og omsorgstjenester skal styres av behov, ikke profitt 
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3. Vi har RETT til et verdig og likestilt arbeidsliv 
I et land der næringslivet går så det suser blir det stadig flere som får ødelagt helsa 
av hardt arbeidspress, samtidig som de som ikke henger med presses ut av 
arbeidmarkedet. Kvinnene som holder velferdssamfunnet oppe tjener fortsatt 80 % 
av menns lønn, og har de underordna stillingene. Og mens oljefondet flommer 
over, vil et samla Storting kutte vanlige folks pensjon med 20 %, og rasere AFP. 

RV krever et verdig og likestilt arbeidsliv, med rom for mangfold. Ingen skal presses 
til å jobbe til de stuper, eller skyves ut av arbeidslivet fordi de ikke lenger kan yte 
110 %. Kvinner skal ikke fanges i lavtlønnsyrker. Heltidsarbeid skal være en rett -
deltid en mulighet. 
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RV går inn for: 

• RV vil i kommunestyrer foreslå forsøksordninger med 6-timers arbedsdag med full 
lønnskompensasjon i alle sektorer 

• Vi vil sammen med fagbevegelsen og kvinneorganisasjonene arbeide for at 
regjering og storting følger opp med midler 

• Likelønnspott på statsbudsjettet 

• Reversering av pensjonsreformen - ingen svekking av AFP 

• Tiltak mot sosial dumping - vi vil ha veto mot EUs tjenestedirektiv, og stille krav til 
alle private selskaper som tilbyr tjenester til kommunene om tariffavtale og 
ordnede arbeidsforhold 

• Likestilling av skift- og turnusarbeid 

• Universell utforming som reelt tilrettelegger for at alle uavhengig av 
funksjonshemminger kan delta i arbeidsliv og offentligheten 

1,,ww. roedt. ne 

www.pdf-arkivet.no (2020)



4. Vi har ROM for mangfold 
Et samfunn der alle er like eller mener det samme vil bli et kjedelig samfunn. RV 
arbeider for et mangestemt Norge hvor alles stemmer uavhengig av kjønn, 
etnisitet, seksualitet og religiøs bakgrunn blir hørt. Noen vil ha oss til å tro at det er 
innvandrere eller andre minoriteter som truer velferden eller arbeidsplassene. De vil 
ha oss til å rette sinnet mot muslimer eller polakker, når skylda ligger helt andre 
steder: Det var norske kapitalister som la ned Union i Skien og Tiedemanns fabrikk, 
mens politikerne sto tafatte og så på. Det er ikke innvandrere, samer, homofile eller 
alenemødre som er problemet - det er de som tjener på systemet, de som sitter 
med makta, som står i veien for et solidarisk samfunn. 

RV har rom for muslimske Munirah, lesbiske Lena og kristne Kari. Bare sammen, i 
solidaritet med hverandre, kan vi bygge en bevegelse som kan skape et bedre 
samfunn. Vi vil ha en romslig og human asylpolitikk, og like rettigheter uansett 
legning. Vi vil slå oppover i samfunnet, ikke nedover. Vi har rom for mangfold. 

RV går inn for: 

• En human flyktninge- og asylpolitikk, nei til stengte grenser 

• Satsing på integrering av innvandrere - nei til asylfengsel og muslimhets 

• Like rettigheter for homofile og lesbiske 

• En livsynsnøytral stat - vekk med statskirka 

• Alle asylsøkere, flyktninger, innvandrere må ha rett til fullgod norsk- og 
morsmålsopplæring 

• At de rettigheter som gjelder for nordmenn også skal gjelde for flyktninger og 
asylsøkere - det vil si at de skal ha de samme tilbudene til hjelp som alle andre 
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5. Vi har MOT til å gå egne veier 
Økt tilgang til informasjon og samhandling globalt gir mulighet for større forståelse 
mellom grupper, folk og land. Verdens folk kan samarbeide for å skape fred og 
velstand, og løse det kanskje største problemet vi har: Den kommende 
klimakatastrofen . I stedet ser vi en utvikling hvor de rike landene med USA i 
spissen fortsatt kriger for olje og fortsetter utbyttinga av land i tredje verden. Norge, 
som kunne vært et miljømessig foregangsland, dilter etter i alt annet enn 
klimagassutslipp - der er vi til gjengjeld ledende. 

RV vil ha en ny kurs. Vi vil kutte 50 % av klimagassutslippene - her hjemme, ikke 
gjennom kvotekjøp i utlandet. Vi vil satse på kollektivtransport og miljøvennlig 
energi, ikke mer olje og gass. Vi vil hente soldatene hjem fra Afghanistan, og 
boikotte Israel. Og vi vil ut av EØS, ikke være europamestere i å gjennomføre EU
direktiv. Vi har mot til å gå egne veier. 

RV vil: 

• Stoppe gasskraftverkene 

• Bygge ut et godt gratis kollektivtilbud i byer og tettsteder 

• Samordne transportopplegg utenfor byområder og tettsteder slik at 
transporttilbudet blir billigere, bedre og mer energieffektivt 

• Ha høyhastighetstog mellom de store byene innen 2020 

• Ha flere ferge- og hurtigbåtanløp langs kysten 

•Støtteforsking på miljøvennlig energi og CO2-rensing 

• Bremse norsk olje- og gassutvinning 

• Hente soldatene hjem fra Afghanistan og stoppe all støtte til okkupasjonen av Irak 

• Boikotte Israel og støtte kampen for et fritt Palestina 
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Jeg vil bli medlem av RV/Rødt: 

Fyll ut skjemaet under og send det til: 
Rødt, Osterhaugsgate 27, 0183 Oslo 

Eller send den samme informasjonen i en e-post til: 
medl em@raudt . no 

Navn: ......... ............. .. .... ......... ......... .. ....... .. ...... .. ..... .. .. .... ....... ...... .... .. ... .... ....... ... ..... .. . . 

Adr: ... ... ... ... ... ...... ..... ..... ... .... ..... ........ ... ... .. .. .. ..... ...... .... .... .. ... ..... ... ....... .. .... .. .. ... .. .. ... .. . 

, Tlf: ........ .. .. ..... ....... .. .... ... .. ..... .... ...... .. .... ........ .. .... .... .. ...... ........ ... ... ......... ... ..... .... .. .. .... . . 

E-post: .. .. ..... ........ ..... ..... ..... .. .. ... ... ...... .... .. .... .. ......... .. ......... .... ... ............. ........ .... ..... .. . . 

Født: .. .. ...... .... ..... ........ ... .... .. ...... .... ... ........... ....... .. .. ....... ... .. .. ..... .. .. ... .. ... ... .... ..... ... ...... . 

Du registreres som medlem når du har betalt kontingenten. For 2007 er satsene: 

- inntekt opp til 190.000: 150,-

- inntekt opp til 450.000: 450,-

- inntekt over 450.000: 900,-

RUere: 50,- første året 
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