
Når Norge vedtar å bli med i nye kriger – eller å kjøpe rådyre amerikanske 
militærfly – stemmer INGEN på Stortinget imot.  
Rødt trengs på Tinget – som en opposisjon mot krig og våpenhandel!

• EØS-avtalen har flyttet store deler av makta i 
Norge til EU. Rødt vil erstatte EØS med en  
handelsavtale, og vil på Stortinget for å foreslå en 
folkeavstemning om dette. 

• Et enstemmig Storting sa i juni ja til å åpne for 
oljevirksomhet i Barentshavet Sørøst. 
Rødt vil gjøre om dette vedtaket, stanse Statoils 
skitne tjæresandprosjekt og stemme for oljefritt 
Lofoten, Vesterålen og Senja. Rødt har en plan for 
å redusere oljeavhengighet og klimagassutslipp 
– gjennom å skape 100 000 grønne arbeidsplasser. 

• De rike i Norge blir stadig rikere, men vi andre må 
kjempe for rettighetene våre – mot kutt i skole og 
offentlig velferd, og mot sosial dumping. Rødt vil 
også reversere pensjonsforliket til de «røde» og 
blå politikerne, som gjør at sliterne må jobbe enda 
lenger når gjennomsnittlig levealder går opp. 

• Deltidsansatte kvinner bærer store deler av 
velferdsstaten. De må få rett til heltid. 
Dette forutsetter blant annet en utvikling til  
6 timers arbeidsdag. 

Radikale representanter i styre og stell kan bare 
få gjennomslag når de allierer seg med folkelige 

bevegelser. Rødt vil jobbe sammen med fagforeninger, miljøbevegelsen og fredsbevegelsen – og 
med alle dem som ikke vil utvise flyktningbarn som har vokst opp i Norge! 

Klimakrise, finanskrise og den økonomiske krisa i Europa nå, viser at det trengs 
et sosialistisk alternativ til kapitalismen!

Daniel Hesby Hansen, 
Rødts stortingskandidat i Vestfold 2013

STEM RØDT! 
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Det trengs en opposisjon i utenrikspolitikken
Ethvert folk, enhver nasjon, har rett til å forsvare seg mot angrep eller undertrykking – slik Norge gjorde 
under okkupasjonen. Men i dag er Norge selv blitt angriper og krigsprofitør – uten at det i det hele tatt 
er noen opposisjon mot dette på Stortinget. Norsk deltakelse i krigen i Libya, der «våre gutter» spilte en 
framtredende rolle i flybombinga, blei grunnlovsstridig bestemt på telefon mellom noen regjerings-
medlemmer. 

Norge deltar i stadig flere kriger
Tidligere skulle norske soldater forsvare grensene. I dag 
er det norske militærvesenet mer og mer organisert for 
angrep – dvs. for å delta i USA- og NATO-operasjoner 
på andre kontinent. Ofte blir slike kriger forsvart med 
fine ord om demokrati og menneskerettigheter, eller 
kamp mot terror. Noen ganger ser vi tydelig at dette 
bare dekker over egne interesser. Okkupasjonen av Irak 
dreide seg om olje. Andre ganger er veien «til helvete» 
brolagt med det som kan se ut som gode intensjoner. Ingen 
tror vel i dag at det er blitt færre terrorister av «krigen mot 
terror». I det området hvor Norge har hatt hovedansvaret i 
Afghanistan, blir flere sivile drept nå enn da «vi» startet opp. 

Norske handelsreisende i død og fordervelse
Lille Norge er i dag den den 6. største våpeneksportøren 
i verden. Målt etter eget folketall konkurrerer «vi» med 
Sverige om å være aller størst. Rødt foreslår å lovfeste et 
krav om sluttbrukererklæring også når Norge eksporterer 
våpen til allierte – bare da er det mulig å vite hvor våp-
nene blir eksportert videre, og hvor de blir brukt.  
Mens innkjøp av nye amerikanske jagerfly har ført til 
enorm debatt i nabolandet Canada, var det INGEN som 
stemt imot på Stortinget. Regjeringa sendte til og med 
kronprinsen til produsenten Lockheed Martin, for å sikre   
nye lukrative kontrakter til norsk våpenindustri.

Vinghøg – lokal våpenprodusent på Nøtterøy
Dagen etter at han hadde vært på bedriftsbesøk hos våpenprodusenten (nå tyskeide) Vinghøg på 
Nøtterøy, uttalte statssekretær Roger Ingebrigtsen (AP) på vegne av regjeringa: «Vestfold bør støtte 
denne bedriften som i dag er en internasjonal aktør. Det er en bedrift som styrker troen på at Norge kan 
overleve også etter at oljen tar slutt.» (Dagsavisen 02.11.2011). 
Etter et oppslag på US Armys hjemmeside (om våpensystemene fra Vinghøg) oppfattet Teknisk Ukeblad 
saken på en annen måte. Bladet mente (den 21. januar 2009) å ha dekning for følgende overskrift: 
«Norske våpen dreper best».

«Norske våpen dreper best»

Produkt fra Vinghøg, en «internasjonal aktør»
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Miljøpartiet Rødt

Sprekker boligbobla?
De siste årene har boligprisene i Norge vokst raskere enn i noe annet 
land i verden. Hvis boligprisene fortsetter å øke og rentene samtidig 
går opp, vil vi til slutt nå et punkt hvor boligene blir så dyre at folk 
ikke har råd til dem, og boligbobla vil sprekke. Med fortsatt prisvekst 
kan det å eie belånt bolig fort bli risikosport. For å unngå dette 
trengs politikken til Rødt:
• En tredje boligsektor Rødt ønsker en ny boligsektor i tillegg til de 
eksisterende private eie- og leiesektorene. I den tredje boligsektoren 
får folk eie sin egen bolig, men prisen er fastsatt på et lavt nivå. På 
denne måten kan de som ønsker det, velge å bo bra og billig isteden-
for å investere dyrt og håpe på avkastning. Unge sliter spesielt med 
å komme seg inn på boligmarkedet. En tredje boligsektor ville gjort 
dette betydelig enklere.
• Ikke-kommersielle leieboliger Rødt ønsker at det skal bli flere 
ikke-kommersielle leiligheter på markedet, som motvekt til utleie-
haiene. Viktig her er utbygging av studentboliger med lave leier.

• Nei til oljeboring Fossilt brennstoff er noe av det verste for 
klimaet. Derfor ønsker Rødt umiddelbar stans i åpning av nye 
områder for oljeboring, og over tid nedtrapping av oljeutvinninga til 
et minimum. Spesielt viktig er å bevare de vakre naturomgivelsene 
i Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeboring. Stortingspartiene 
støtter klimakvotesystemet. Rødt er imot å betale fattige land for å 
kutte utslipp samtidig som vi pumper opp olje og gass som aldri før.
• Grønne arbeidsplasser Når vi avslutter oljevirksomheten må vi ha 
andre bein å stå på. Derfor ønsker Rødt at vi skal satse stort på nye 
grønne arbeidsplasser, for eksempel innen fornybar energi og energi-
effektivisering av bygninger. Slik vil vi ha en levedyktig industri også 
etter at oljealderen tar slutt.
• Naturvern Rødt ønsker ikke at verneverdige naturområder og mat-

jord skal bygges ned til fordel for bolig eller næring. Lokalt ønsker 
Rødt å legge den nye jernbanetraseen vest for Skoppum istedenfor 

ved Bakkenteigen, for å bevare matjord og rekreasjonsområder.
• Godt kollektivtilbud Et godt og billig kollektivtilbud bekjemper både sosiale forskjeller 
og klimaendringer. Lokalt krever Rødt at planene om reisetid Oslo – Tønsberg i 2024 blir fulgt, og at 
ytre Intercity fra Tønsberg til Skien står ferdig seinest i 2030. Vestfold må komme inn under en statlig 
belønningsordning for kollektivtrafikk. Dette forutsetter at buss prioriteres i lokal transportplanlegging.

Alf Henriksen, 3. kandidat 

Marianne Gabrielsen. 2. kandidat
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EUs ekstreme markedsliberalisme – tufta på de «fire friheter» (fri flyt av varer, tjenester, arbeid og kapital) 
– blir tredd nedover huet på oss via EØS-avtalen. En rekke EU-direktiver undergraver det norske arbeids-
livet. Fra 1800-tallet til i dag har vi gått fra køer av løsarbeidere utafor fabrikkportene til et organisert og 
regulert arbeidsliv. Sosial dumping – press på lønns- og arbeidsvilkår som følge av at arbeiderne tvinges til 
å konkurrere på lønn – fører oss sakte men sikkert tilbake dit igjen.

Tjenestedirektivet, utstasjoneringsdirektivet, håndhevingsdirektivet og vikarbyrådirektivet er alle direktiver 
som i ulike former fører til økt sosial dumping. Disse direktivene innebærer blant annet forbud mot 
restriksjoner på sjølstendige kontraktører (arbeidere som formelt er enkeltmannsforetak og derfor ikke er 

ansatte), forbud mot likebehandling på diett og reisegodtgjørelse 
for utenlandske arbeidere, og oppmykning (og kanskje fjerning) av 
restriksjoner på innleie av arbeidskraft fra vikarbyråer.

Rødt ønsker den nasjonale sjølråderetten tilbake, og et ryddig 
arbeidsliv med gode lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i Norge 
– uavhengig av hvor de kommer fra. Vi vil derfor si opp 
EØS-avtalen og erstatte den med en handelsavtale.

Kontakt Rødt på www.rødt.no og 
Rød Ungdom på www.rødungdom.no 
E-post: vestfold@roedt.no eller mobil: 47239750
Bli med venn med Rødt Vestfold på Facebook!

Høyresida vil bruke flere skattekroner på private sykehus og kom-
mersielle omsorgsselskap. Dette gir ikke mer helsetjenester, men 
gjør at kvalitet blir underordnet profitt. De med best råd kan 
kjøpe seg til bedre tjenester, og de ansattes rettigheter blir svekket. 
Når eldreomsorg blir satt ut på anbud, får kommunene større ut-
gifter til saksbehandling og kontroll – byråkratiet vokser. 

Etter samhandlingsreformen skal mer behandling og rehabilitering foregå utenfor sykehusa. Skal dette gi 
bedre helse, er det helt nødvendig at staten fullfinansierer reformen. De ansatte må få arbeidsvilkår som 
gjør det mulig å rekruttere de minst 40 000 flere i omsorgen, som trengs fram til 2030. Rødt mener det 
er uakseptabelt om samhandlingsreformen fører til at Sykehuset i Vestfold kutter kraftig – og sier opp  
ansatte – i det viktige fagmiljøet for rehabilitering på Kysthospitalet i Stavern!

Sykehusa er i dag organisert som foretak og med et stykkprissystem, der «inntjening» styrer prioriteringer. 
Rødt vil oppløse foretakene, gjeninnføre folkevalgt styring – og opprioritere «ulønnsomme» grupper, som 
psykiatriske pasienter. Sykehus er ikke butikk!

Rødts liste 2013:
1. Daniel Hesby Hansen, 

Nøtterøy
2. Marianne Gabrielsen, Tjøme
3. Alf Henriksen, Horten
4. Wenche Hellum, Larvik
5. Ole Marcus Mærøe, Stokke
6. Astrid Gundersen, Nøtterøy
7. Erik Ness, Larvik
8. Emilie Svendsen, Tønsberg
9. Asbjørn Ormbostad, Horten
10. Gry Dillan, Nøtterøy
11. Steinar Henden, Larvik
12. Maria Badaluokta Holtung, 

Horten
13. Jørn Magdahl, Nøtterøy

Velferdsstat  
– ikke forretning!

Nei til sosial dumping  
– ut av EØS!
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