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Hent soldatene hjem 
Åtte års krig har ikke ført Afghanistan nærmere fred. Norske politikere markedsfører 
krigen som en humanitær operasjon. Men bare i fjor ble over 2100 sivile afghanere 
drept som følge av krigshandlinger, ifølge FN. 

Etter invasjonen har forventet levealder falt. Fattigdom og sult øker drastisk, og 
kvinner mangler fortsatt grunnleggende rettigheter. 

I fire år har et enstemmig Storting sendt soldater til Afghanistan. Rødt vil på 
Stortinget for å reise kravet om å hente de norske soldatene hjem, og trappe kraftig 
opp den humanitære hjelpen. 

la til en sosial boligpolitikk 
Oslo er en av verdens dyreste byer å bo i. Både i Stockholm og København regulerer 
myndighetene boligmarkedet, mens i Oslo er det vanskelig å kjøpe eller leie helt 
normale leiligheter til en anstendig pris. 

Rødt mener at alle skal ha rett til å bo i en vanlig bolig til en overkommelig pris. På 
Stortinget vil vi arbeide for at alle garanteres tilgang til bolig. 
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Ingen kutt i uførepensjonen 
43 prosent av oss blir uføretrygdet før vi når pensjonsalder. Til høsten behandler 
Stortinget et forslag om kraftige kutt i uførepensjonen, som vil medføre at lavtlønte 
uførepensjonister mister 20.000 årlig. 

Rødt går mot dette urettferdige kuttforslaget. På Stortinget vil vi forsvare 
uføretrygdedes rettigheter. Vi lever i et rikt land, med store budsjettoverskudd. Vi 
har råd til en anstendig uførepensjon! 

Rødt vil jobbe for å heve minstepensjonen til 210.000 kroner. På Stortinget vil vi 
avvise den foreslåtte svekkingen av uførepensjonen. 

Grønne arbeidsplasser er framtida 
Norge er på verdenstoppen i CO2-utslipp per innbygger. utslippene fra oljebransjen 
øker raskest. 

For å stoppe klimaendringene trengs det en ny politikk for miljøvennlige næringer og 
grønne arbeidsplasser. Over 89.000 er arbeidsløse i Norge. En offentlig satsing på 
grønne arbeidsplasser kan skape mange viktige jobber for framtida. 

Rødt vil snu dagens politikk. Vi vil satse på fornybar energi og prioritere 
kollektivtransport framfor veiutbygging. På Stortinget vil Rødt si konsekvent nei til 
oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. 
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Erling Folkvord, Rødts 1. kandidat i.Qslo, Victoria Rweikiza (4. kandidat), Bjørnar 
Moxnes (3. kandidat) og Elin Volder Rutle (2. kandidat). 

Stem på Rødt 
I 2007 skiftet Rød Valgallianse (RV) navn til Rødt. Ved kommunevalget i 2007 fikk 
Erling Folkvord og RV /Rødt 14.131 stemmer i Oslo. Ved stortingsvalget i 2005 var 
12.378 stemmer nok for å komme inn på Stortinget. 

Erling Folkvord er vår førstekandidat og ligger ifølge meningsmålingene godt an til å 
komme inn på Stortinget. Med like mange stemmer som ved sist kommunevalg, blir 
han stortingsrepresentant. 

Rødt ønsker en regjering så langt unna FrP og Siv Jensens politikk som mulig. Rødt 
foretrekker en rødgrønn regjering og vil dra den i en rødere og grønnere retning. 

Om du vil ha Erling Folkvord på Stortinget, må du stemme på Rødt. 

Stem på Rødt - stem Erling Folkvord 
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