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Hvorfor Rødt? 

Rødt Bodø vil ha en folkestyrt kommune med bedre velferds
ordninger og bærekraftig utvikling. Vi vil ikke at økonomiske 
særinteresser skal få bestemme over fellesskapet. Vi ønsker et 
aktivt demokrati der flere opplever at de blir hørt og tatt på 
alvor. Rødt er for en kommune som tar like godt vare på alle! 
Rødt er for omfordeling av verdier i samfunnet: større over
føringer fra stat til kommune, og fra privat rikdom for noen få 
- til felles velferd for de mange. 

Rødt slåss for bedre velferdsordninger. Vi vil øke grunn
bemanningen i kommunale tjenester, og sier nei til smålige kutt som 
i ledsagerordninga for funksjonshemmede, i kafetilbudet på sykehjem, 
og i utekontakten. 

Rødt ser de ansatte som kommunens viktigste ressurs og vil tilby 100 
prosent stilling til alle. Tvungen deltid er et hinder for likestillingen. 
Kommunale vikarordninger må erstatte Adeccokulturens snikprivatiser
ing. 

Rødt brenner for allemannsretten, strandsonen og jordvern -
og vil stoppe profittmotiverte hyttebyer og annen nedbyggiAg, slik 
som vedtaket om Rønvikjordene. 

Rødt ønsker en grønn by. Vi vil satse på buss og bane, 
sykkeltraseer og restriksjoner på parkering for å få arbeids
reiser med privatbil halvert. Milliardene som skal sluses inn til 
ny motorveg, kan brukes til langt mer framtidsretta og miljøvennlige 
formål. 

Rødt er for kultur og idrett for alle, men vil ha slutt på million
gavene til forretningsforetaket Bodø/Glimt. Vi er sterke tilhengere 
av nytt bibliotek, men har foreslått at bygging av konserthuset 
utsettes til vi er sikre på at huset blir for alle og ikke raserer annet 
kulturliv eller rammer omsorg og skole. 

Rødt arbeiderfor at vedtatte planer med bra innhold skal opp av 
skrivebordsskuffen. Først da kan de få verdi. 

Husk: 

Vi trenger din hele stemme! 
Rødts kandidater blir ofte ført opp på andre lister. Vi setter 
stor pris på slik tillit, men dessverre teller slike "slengere" 
nesten ikke. 

Rødt vil ha en kommune som tar vare på alle. 
Vi vil: 

+ Være pådrivere for nytt sykehjem i sentrum, flere sykehjems
plasser og plasser med heldøgns omsorg på Løding og i ytterdistrikt
ene. 

+Arbeidefor å heve sosialhjelpssatsene til nivået som er anbefalt 
fra Statens institutt for forbruksforsking. 

+Styrkeforebygging og rehabilitering. Flere helsesøstre, 
fysioterapeuter og ergoterapeuter! Kultur er forebygging og helse for 
friske og sjuke! 

+ Bygge ut ordninga med brukerstyrt personlig assistent. 

+ Bygge flere boliger med omsorgsbase og ettervern for dem som 
trenger det mest innen psykiatri og rusvern og bryte opp "gettoene" 
som gjør et godt liv vanskeligere. 

+ Innføre ordningen psykebil, psykiatrisk ambulanse. 

+ Realisere handlingsplanen for utviklingshemmede: Rett tjeneste 
til retttid! 

+ Gjenreise en sosial boligpolitikk med prisregulerte boliger med 
nøktern og miljøvennlig standard til overkommelig, regulert pris. 
Bygge flere utleieboliger, i utkantene og i sentrale områder av 
kommunen. 

Rødt vil ha en bedre kommune å vokse opp i. 
Vivil: 

+ Ha flere lærere til ungene våre- ikke færre, og opprette en 
kommunal vikarordning i skole og barnehage. Full dekning av 
kompetente vikarer er en forutsetning for trygghet og læring, og 
det har ungene krav på! 

+ Legge kvaliteten i barns skolegang til grunn for 
utforming av skolestruktur i Løding, Rønvik og Sentrum. Vi er mot 
økonomisk begrunnede sammenslåinger og gigantskoler. 

+Styrkeberedskapen mot mobbing i skolen. 

+ Ha gratis kjernetid i SFO og satse på flere familiesentre 
med "åpen barnehage:' 

+Styrkebemanninga i barnehagene- ikke det motsatte. 

+ Bygge ut ungdomsklubber i alle deler av kommunen. 

+ Innføre gratis buss for barn, unge og studenter. 

Rødt vil ha en bærekraftig utvikling av Bodø. 
Vi vil: 

+ Ta hele kommunen i bruk - ikke som den vedtatte nærings
planen, som vil sentralisere mer til bykjerna. 

+ Ta vare på Bodøs naturkvaliteter ved å bygge ut stier i marka 
og langs havet, stå vakt om strendene i Kvalvika og på Nord
stranda, og sikre strandsonen i Saltstraumen på varig basis for 
alle. 

+ Beskytte det som er igjen av møteplasser, grøntområder 
og utsiktskorridorer til havet, Børvasstindene og Landegode. Vi 
går mot nye Murmansk-blokker og Manhattan-skyskrapere og vil 
sikre den lenge planlagte havnepromenaden. 

+ Ha et havbruk på miljøets premisser. Rødt er mot økt opp
drett i Skjerstadfjorden før det er klart at det ikke rammer villfisk 
og biologisk mangfold. 
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Rødt ser at det lokale og 
globale henger sammen. 
Lokal matproduksjon er et bidrag 
mot global sult og matvarekrise. Vi 
er for Solidaritetsbyen og mot 
Bombebyen. Langt viktigere enn 
å få flest mulig kampfly til Bodø, er 
det hva flyene brukes til. Bombing 
av andre land er ikke forsvar av 
Norge, og krig beskytter sjeldent 
sivile. Forsvaret for sjølråderett mot 
stormakter og EU-dominans, er del 
av en internasjonal kamp. Rødt er 
engasjert i solidaritetsbevegelsen 
for et fritt Palestina, og vi er for 
en rausere flyktning- og integre
ringspolitikk. 

Med Rødt mot all 
høyrepolitikk 
Et flertall i bystyret for høyrepar
tiene vil privatisere og legge vår 
felles velferd ut på anbud. Et styrket 
Rødt, er det beste vernet mot 
høyrepolitikk. Sist manglet vi 160 
stemmer på å få 3 plasser. Det bør 
ikke gjenta seg. Med Svein, Synne 
og Brigt inne får Bodø et lag av tre 
uredde talspersoner som 
- alltid søker allianser på sak: 
for fellesskapsløsninger og mot 
usosiale forslag - hvor enn de 
kommerfra. 
- alltid setter seg grundig inn i 
sakene og ikke lar seg bløffe av fine 
ord og snirklete formuleringer. 
- aldri hestehandler om posisjoner, 
som binder dem til velferdskutt 
eller gavepakker til private. 

Rødt har i 24 år vist at vi trengs i 
bystyret i Bodø, ikke minst fordi "de 
tre store'; Ap, H og FrP, ofte fin ner 
hverandre i de tunge sakene: 
På topp i Adeccoligaen har 
de stått sammen om å avvikle 
kommunens egen vikartjeneste 
og kjøpe tjenester fra Adecco til 
_kommunensomsorgstjeneste. 
Som Betongkameratene har 
de stått sammen for å bygge ned 
Rønvikjordene, for hyttebyer i 
fjæresteinene i Saltstraumen, 
innebygging av byen fra havet 
og motorveg på bekostning av 
kollektivtrafikk. De er de ivrigste for 
å legge alle kampfly til Bodø og for 
å åpne for oljeutvinning i torskens 
gyteområder. 

Bodø trenger mindre -
ikke mer høyrepolitikk 
Rødt har vist at det nytter - også 
mot overmakta. Det har blitt 
vanskeligere å trikse det til for 
private utbyggere etter Løpshavn, 
Østre Skolepark, NAV-bygget osv. 
Men virkelig seier - som i Saltstrau
men - blir det først når presset fra 
aksjoner utenfor bystyret er sterkt 
nok. For Rødt er det viktig å delta 
i folkelige aksjoner og samarbeide 
med fagforeninger og målbære 
deres rettferdige krav i bystyret. 
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