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Krisepakker til folk, ikke banker 
Festen på verdens børser er over, og det er folk flest som sitter igjen med regningen. Flere 
og flere merker konsekvensene av dyre boliglån, og mange steder ser vi permitteringer og 
nedleggelser. Samtidig fortsetter finansministeren å pløye oljeformuen inn på de internas
jonale finansmarkedene. Regjeringen forteller oss at økt velferd vil knekke økonomien, sam
tidig som de graver dypt i lommene for å holde liv i landets banker. 

Rødt vil ha en krisepakke for folk, ikke for banker. Vi vil bruke fellesskapets rikdommer på 
å sikre velferden og skape arbeidsplasser, og vi vil ikke la oss stoppe av byråkratene i Brussel 
eller EØS-avtalen. Vi blir fortalt at vi ikke har råd til å bygge ut velferden. Sannheten er at vi 
ikke har råd til åla være. 

Rødt vil arbeide for: 
» en solid og forutsigbar kommuneøkonomi 
» .å stanse og reversere privatisering, og nasjonalisere viktige selskaper som 

Telenor, DnBNor og Statoil 
» storstilt sosial boligbygging i kommunal regi 
» å øke dagpengene for arbeidsløse til 100% av lønn 
» en likelønnspott som sikrer kvinner ei lønn å leve av 
» 6-timersdag med full lønnskompensasjon 
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Klima er vår tids viktigste utfordring 
Sammen kan verdens land løse vår tids største utfordring, klimaendringene. Dessverre 
fortsetter de rike landene å forurense på bekostning av verdens fattige. C02-utslippene i 
Norge øker. Det er klart vi kan stoppe klimaendringene, og Rødt har vett til å gjøre det. 

Vi vil kutte i klimagassutslippene her hjemme, ikke betale fattige land for åta byrden for 
oss. Rødt vil flytte folk fra bil til buss ved å gjøre kollektivtrafikken bedre og billigere, og la 
olja ligge til fordel for miljøvennlig energi. 

Rødt vil arbeide for: 
» å verne havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen mot petroleumsvirksomhet 
» å satse på prosjekter med vind-, sol- og bølgekraft 
» å realisere prosjektet med høyhastighetstog 
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Sykehus er ikke butikk 
HelseNorge er smittet av et virus: stoppeklokkesjuken. Stivbeinte systemer skapt for å spare 
penger setter behovene til våre syke og eldre i andre rekke. Samtidig springer de ansatte 
helsa av seg for å gjøre jobben sin skikkelig. Mennesker reduseres til kunder og klienter, 
omsorg til et spørsmål om helseøkonomisk lønnsomhet. 

Rødt vil snu prioriteringene. Det er menneskenes behov som skal styre helsebudsjettene, 
og ikke omvendt. De ansatte i helsesektoren skal kunne gi folk verdighet, ikke tvinges inn 
i stramme skjema vedtatt ovenfra. Rødt vil stoppe stoppeklokkene og ta seg tid til omsorg. 

Rødt vil arbeide for: 
» 10 000 nye stillinger i omsorgssektoren 
» ingen egenandeler på medisiner og helsetjenester 
» gratis tannhelsetjeneste til alle 
» å avvikle helseforetakene, og føre sykehusene tilbake under folkevalgt styring 
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Et verdig og inkluderende arbeidsliv 
Vi lever i et rikt land, med store budsjettoverskudd. Likevel har de etablerte partiene gått 
sammen om å kutte i folks pensjoner. Vi manes til moderasjon og måtehold, mens utbyt
tefesten fortsetter for sjefene i privat sektor. Samtidig er Stortingets pensjonsreform et 
privatiseringsframstøt. Folk må tegne privat pensjonssparing for å dekke opp for kuttet i 
folketrygden. 

Rødt vil arbeide for et verdig og likestilt arbeidsliv, der det er rom for mangfold. Vi tror 
samfunnet tjener på å legge til rette for at folk kan stå i arbeid selv om de ikke lenger kan 
yte 110%. Vi vil bygge ut, ikke kutte i folks pensjoner - fordi vi mener bare det beste er godt 
nok for våre besteforeldre. 

Rødt vil arbeide for: 
» å reversere pensjonsreformen 
» å styrke AFP-ordningen 
» å heve minstepensjonen til 3G 

» å avvise den foreslåtte svekkingen av uførepensjonen 

~ 
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Norge er en del av verden 
Norge deltar i dag i en erobringskrig i Afghanistan. Mens afghanerne trenger mat og 
medisiner, samles de etablerte partiene om å gi hundrevis av millioner i krigshjelp til USA. 
Det er klart vi kan si nei til USA og NATO, og Rødt har mot til å gjøre det. Vi vil trekke de 
norske soldatene ut av Afghanistan, og bruke pengene på sivil, humanitær hjelp. I stedet for 
å investere oljefondet i israelske selskaper, vil Rødt arbeide for en palestinsk stat. Og i stedet 
for å bygge om forsvaret etter USAs behov, vil vi melde Norge ut av NATO. 

Samtidig som vi kriger på den andre siden av kloden, stenger Norge døren for mennesker 
på flukt. Rødt vil føre en human asylpolitikk som minimum overholder FNs anbefalinger for 
asylsøkere og flyktninger. 

Rødt vil arbeide for: 

» å hente soldatene hjem 
» å trekke oljefondets investeringer ut av Israel 
» å legge ned utlendingsnemda (UNE) og opprette en uavhengig asyldomstol som 

legger FNs flyktningskonvensjon til grunn 
>> å bekjempe alle former for rasisme og hets mot muslimer 

www.pdf-arkivet.no (2020)



En annen verden er mulig 
Rødt er et nytt, revolusjonært alternativ i norsk politikk. Rødts mål er en verden uten 
undertrykking og utbytting, en verden som bygger på solidaritet og rettferdighet. Dagens 

kapitalistiske system blir presentert som evig og uforanderlig. Men den økonomiske krisen 
og klima-
utfordringene har på ny satt alternativer til kapitalismen på dagsorden. Flere og flere ser at 
en annen verden ikke bare er mulig, men også nødvendig. Til høsten skal vi inn på Stortinget 

for å føre klassekampen inn på en ny arena og farge Norge Rødt. 

Vil du hjelpe Rødt tilbake på Stortinget fra høsten av? 

1. Meld deg inn i partiet på www.roedt.no, og bidra som valgkampaktivist. 
2. Abonner på gratisavisa Rødt Nytt og få jevne oppdateringer om partiets arbeid. 
3. Bli tilhenger av Torstein Dahle og Rødt på Facebook, og spre Rødt-politikk på internett. 
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Stem Rødt! 

Rødt I Osterhausgate 27, 0183 Oslo 

22 98 90 50 I fax: 22 98 90 55 

www.roedt.no I roedt@roedt.no 

Til høsten skal Erling Folkvord,jeg og forhåpentligvis enda 
flere Rødt-politikere inn på Stortinget for å farge Norge 
rødt. Sammen med fredsbevegelsen 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 Siv Jensen og Erna Solberg ute av 
regjeringskvartalet. Jeg kan garantere at Rødt 
vil fortsette arbeidet mot høyrepolitikk uansett 
hvilken regjering som fører den, hver dag de neste 
fire årene. Folk skal få merke at en stemme til oss og 
en stemme til Rødt er en stemme så langt unna Siv 
Jensen og hennes politikk som det er mulig å komme. 

For fire år siden lå Erling Folkvord og jeg an til sikker plass på Stortinget. Da var 
det flere som fikk kalde føtter, kanskje særlig på Oslo Børs. Mangemilliardær Jan 
Haudemann Andersen ble faktisk så redd at han solgte aksjeverdier for flere hundre 
millioner 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. 
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