
Skoleringstilbud for 
valgkampaktivister 

Å drive valgkamp handler mye om å møte mennesker og diskutere med dem. De fleste merker at det er 
godt å få pussa litt på argumentene sine. Vi har også mange nye aktivister som ikke er så erfarne når det 
gjelder å stå på stand - og da er det greit med litt kursing. 

Gjennom hele valgkampen har vi skoleringsmøter som er åpne for alle medlemmer som er interesserte. 
Møtene er på tirsdager og torsdager 18.00-20.00 på møterommet i fjerde etasje i Rødts lokaler i 
Osterhausgata 27 

Alle møtene kommer til å foregå etter det samme oppsettet: 
- Presentasjon og bl i kjent, vi blir bedre aktivister når vi kjenner hverandre, så det bruker vi litt tid på hver 
gang. 

- Innledning med oppsummering i konkrete argumenter og tid til å stille spørsmål. 

- Kort gjennomgang av det som står om temaet i programmet og annet materiell vi har 
- Kort standkurs med enkle og avslappa øvelser for både nye og gamle aktivister 

Uke Tirsdag 11. august Torsdag 13. august 

33 Rødt er mot kapitalismen - men på Pangstart for hele Rødt Oslo 
Stortinget vil vi. Her får du basisargumenter. 18.00-21.00 
Innleder: Jorunn Folkvord m. fl. Miljøhuset, Grensen 9B 
STANDKURS 

Uke Tirsdag 18. august Torsdag 20. august 

34 Rødt på Stortinget - hvorfor er vi et helt Torgmøte om Afghanistan med Erling 
annet alternativ, erfaringer fra 17.00-19.30 
bystyrearbeidet i Oslo og RV-perioden på Egertorget 
Stortinget 93-97. 
Innleder: Maren Rismyhr og Ingrid Baltzersen 
STANDKURS 

Uke Tirsdag 25. august Torsdag 27. august 

35 Rødt som eneste forsvarer av Rødts alternative industripolitikk og 
uførepensjonen klimakrise - hvorfor er vi best på miljø 
Innleder: Bjørnar Moxnes Innleder: Elin Volder Rutle 
STANDKURS STANDKURS 

Uke Tirsdag 1. september Torsdag 3. september 

36 Rødts flyktninge- og asylpolitikk Innspurtargumenter 
Innleder: Blir satt opp senere Innleder: Valgkampledelsen 
STANDKURS STANDKURS 
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Dette kan DU gjøre - en praktisk huskeliste 

Rødt skal inn på Stortinget, og det klarer vi hvis alle bidrar med det de kan. Alle bidrag teller. 
Noen kan stille opp mange ganger, andre kanskje bare en time nå og da. Alt teller! 

Ring lagslederen din 
Sjekk når første møte er, hvilke oppgaver laget ditt har og hva du kan bidra med. 
Hvis du ikke er aktiv i et lag, ring kontoret 22 98 90 50 og snakk med Jorunn, eller send en 
e-post til jfolkvord@gmail.com. 

Adopter en stolpe 
Vi har ikke penger til reklameplass på verken buss eller bygninger. Vi ber alle finne en eller 
flere stolper, gjerder eller oppslagstavler i sitt nærmiljø som de passer på at alltid har en 
Rødt-plakat. Teip, stiftepistol og plakater får du fra valgkampkontoret i Osterhausgata 27. 

Ring en venn! 
Ring, send sms, postkort og e-post til venner og kjente som du tror kan tenke seg å stemme 
Rødt. Vi skal sørge for at nettsidene til Rødt alltid vil hjelpe deg med å finne gode 

argumenter. Mange liker spalta "99 grunner til på stemme Rødt", der er det mange kjendiser 
fra ulike miljøer som uttaler seg, og du finner sikkert noe som passer for det fleste du 

kjenne 

Meld deg til tjeneste! 
Laga har mange oppgaver, men noen oppgaver må vi løse utenom også. Kanskje nettopp du 
kan bidra en time eller to en kveld eller formiddag? 
Vi trenger helt sikkert folk som kan: 
- Stå i Bua på Karl Johan på dagtid på hverdager (11.00-14.00 og 14.00-16.00). 
- Kjøre ut materiell til lag på kveldstid. 
- Være med i sykkelbrigader som henger opp plakater i større områder 
- Være med på pakkedugnader på kveldstid 
Ring kontoret 22 98 90 50 og snakk med Jorunn, eller send en e-post til 
jfolkvord@gmail.com 

Lek deg på nett! 
Dere som er på facebook, twitter og andre sosiale medier, kan bruke dette i valgkampen. 
Legg lenker til saker på Rødt-sidene, f.eks. 99 grunner, og spe på egne argumenter. Det er 
såpass mye trafikk, at du kan legge ut både to og tre lenker i løpet av en dag uten at det blir 
masing. 
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