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R'/)DTJOBBER 
PA GRASROTA 
Rødts beste venner og allierte finnes utenfor Stortinget, i 
fagforeninger og andre folkelige bevegelser. I motsetning 
til andre partier ønsker vi å arbeide sammen med beveg
elsene, ikke tie dem hjel. Fra høsten av vil Rødt være en 
høylytt og offensiv stemme for grasrota · maktas korri
dorer i viktige spørsmål som uførepensjon, likelønnspott 
og regulering av finansmarkedene . 

RØDT ER EN 
GARANTIST MOT FRP 
En stemme til Rødt er en stemme så langt unna Siv 
Jensen og Frps politikk som det er mulig å komme. Til 
høsten skal Rødt være en kompromissløs motstander 
av Fremskrittspartiets privatiseringsiver og rasisme 
også på Stortinget. Vurderer du å stemme Rødt skal 
du vite at vi er en garantist mot FrP-politikk uansett 
hvem som fremmer den . 
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RØDT .VIL V ÆRE EN 
OPPOSISJON ·FRA·- VENSTRE 
Norge trenger mer, ikke mindre venstrepolitikk de neste 
fire årene. Da trenger den rødgrønne regjeringen en solid 
venstreopposisjon. En regjering som har sendt soldater til 
Afghanistan, satt Norgesrekord i oljeboring og økt olje
fondets investeringer i de internasjonale finansmarkedene 
har behov for en daglig rett venstre på Stortinget. Til høst
en skal Rødt være på plass for å holde dem i ørene. 

0 

RØDT TØR A 
TENKE STØRRE 
De andre partiene slåss om å administrere kapitalismen, og 
kappes om å kaste penger etter bankene for å gjenopprette 
business as usual på børsen. Rødt tør å tenke større, og vil 
kaste dagens økonomiske system på historias skraphaug til 
fordel for et system som setter mennesker, og ikke profitt, 
i sentrum. 
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Til høsten skal jeg inn på Stortinget for å farge Norge rødt. Sammen med freds
bevegelsen skal vi ta kampen for å hente soldatene hjem fra Afghanistan. Sammen 
med miljøbevegelsen skal vi lansere visjonen om et Norge som lar olja ligge, og som 
verner de sårbare områdene i Lofoten og Vesterålen mot oljeboring. Og sammen med 
fagbevegelsen skal vi arbeide for en skikkelig krisepakke til folk, ikke til bankene. I 
år har Rødt også en annen viktig oppgave - å holde høyresiden ute av regjerings
kvartalet 14. september. Jeg kan garantere at Rødt vil fortsette arbeidet mot høyre
politikk hver dag de neste fire årene. Folk skal få merke at en stemme til meg og en 
stemme til Rødt er en stemme så langt unna Siv Jensen og henns politikk som det er 
mulig å komme. 

For fire år siden lå jeg og Torstein Dahle an til sikker plass på Stortinget. Da var det 
flere som fikk kalde føtter, kanskje særlig på Oslo Børs. Mangemilliardær Jan Haude
mann Andersen ble faktisk så skremt at han solgte aksjeverdier for flere hundre mil
lioner kroner i ren og skjær skrekk. Det er et godt bevis på at vaktbikkja Rødt vil få 
stor betydning blant flokkdyrene på Løvebakken. Historien er full av eksempler på at 
det umulige blir mulig. Det er klart vi kan la olja ligge og hente soldatene hjem. Men 
da trengs Rødt på Stortinget fra 14. september. Vi skal farge Norge rødt! 
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