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Vi lever i ei krisetid. Avstanden mellom fattig og rik øker, jorda blir for 
varm, havet blir surt, ressursene brukes opp og stormaktene skaper krig 
og uro. Norge er med på dette gjennom NATO. Årsaken til elendigheten 
er at kapitalismen må ha vekst og avkastning for å overleve.

Rødt er det sosialistiske alternativet i norsk politikk. Vi kommer ikke 
med tradisjonelle valgløfter, men lover at vi skal være talspersoner i 
kommunestyret for folk som kjemper for demokrati, miljø og sosial 
rettferdighet. Kommunestyret kan ikke alene løse folks problemer.

Vær aktiv, stem Rødt!

Demokrati, velferd og arbeid

Rødt er mot regjeringas kommunereform fordi den vil føre til sentralise-
ring, privatisering og svekket demokrati. Vi vil styrke offentlig sektor og 
de ansattes rettigheter. Kommunene må avvise økonomi- og styrings-
systemer som fremmer profitt- og markedstenkning. Rødt vil:
• gå imot privatisering av kommunale tjenester.
• kjempe mot at de store internasjonale kjeder skal slippe til i kommu-

nene for å høste fortjeneste av våre skattepenger.
• at kommunene krever økte statlige overføringer. Et ansvarlig kom-

munebudsjett tar høyde for hva kommunen virkelig trenger for å løse 
oppgavene innen velferd, utdanning og vedlikehold.

• at kommunene skal følge den gamle Arbeidsmiljøloven. 
• at ufrivillig deltid og midlertidige ansettelser skal unngås. 
• motarbeide alle former for sosial dumping.
• at Gran og Lunner kommuner setter i verk forsøksordninger med 

6-timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon.
• at det skal gjøres forsøk med utvidet lokaldemokrati.

Rødt er miljøpartiet

Hadelandskommunene er landbrukskommuner og Rødt mener at 
boligbygging, hyttebygging, etablering av industri og nye sentre må 
vike for vern av matjord og viktige skogsområder.

Rødt kjemper for en klimavennlig politikk der hensyn til natur, trygg 
lokal matproduksjon og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økono-
mi. Rødt vil:
• stoppe utbyggingen av RV4 i Lunner.
• verne matjord mot nedbygging. Jobbe for utvikling av mer lokalt 
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økologisk matproduksjon.
• flytte gods- og persontrafikk fra vei til jernbane. Bygge ut/utbedre 

Gjøvikbanen og forlenge den til Lillehammer.
• jobbe for at kommunen reduserer sitt miljøfottrykk ved å samarbeide 

med de ansatte om mindre søppel, mindre energibruk i bygg, drift og 
transport.

Internasjonal solidaritet

Den politiske spenningen mellom NATO og Russland truer freden i 
Europa. Krig, fattigdom og miljøkriser i store deler av verden har ført til 
at millioner av mennesker blir drevet på flukt. Som medlem av NATO 
og deltaker i bombingen av Libya i 2011 har Norge bidratt til flykt-
ningstrømmen til Europa. Vi mener derfor at Norge har et ekstra stort 
ansvar for å hjelpe. Rødt vil:
• ta imot flyktninger med raushet og respekt. Vi ser på innvandrere 

som en ressurs.
• kjempe for at kommunene ikke kjøper varer eller tjenester fra Israel så 

lenge landet er en okkupant.
• bidra til avspenningstiltak istedenfor krigshissing, for eksempel ved 

opprettelse av vennskapskommuner i Russland.
• støtte fagbevegelsens internasjonale arbeid.

Kvinnekamp og likestilling

Målet til Rødt er et samfunn uten kvinneundertrykking der kvinner har 
samme mulighet til utdanning, arbeid og likelønn. Rødt vil:
• at kvinners innflytelse styrkes på alle områder der det tas beslutnin-

ger i politikken, arbeidslivet, media og i rettssystemet, om nødvendig 
med kvotering

• fremme et samfunn der kvinner kan delta i offentlig debatt uten 
å bli utsatt for hersketeknikker som latterliggjøring, ignorering og 
nedvurdering.

• ha et bedre velferdstilbud til kvinnelige bønder slik at det er mulig å 
kombinere bondeyrket og familieliv.

• fortsette å kjempe mot reservasjonsretten.
• arbeide for full statlig finansiering av krisesentrene.
• motarbeide mote- og utseendepress mot unge jenter.
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RØDTS LISTE I GRAN
1. Anne Berit Kristensen, Skoleleder, 1953
2. Bjørn Erik Dokken, Lærer, 1983
3. Emilie Nordnes, Elev, 1996
4. Svein Thomassen, Terminalarbeider, 1959
5. Ragnhild Nyeggen, Servitør, 1993
6. Dag Vidar Nicolaisen, Pensjonist, 1944
7. Christian Larsen, Elev, 1997
8. Øivind Johansen, Miljøarbeider, 1968
9. Trond Melvold, Skoleinspektør, 1951
10. Lars Tore Larsen, 1959

BLI MED I RØDT:
Send sms Rødt + 
navn og adresse til 
2434 eller se  
rødt.no/innmelding

RØDTS LISTE I LUNNER
1. Victoria Gaarder, Student, 1982
2. Aslak Storaker, Bibliotekar, 1985
3. Taran Anne Sæther, Pensjonist, 1953
4. Stein Buan, Håndverker, 1952
5. Rønnaug Pettersen Skorem, Lærer, 1977
6. Sjur Skjørshammer Sætren, Student, 1993
7. Hege Hermansen, 1995
8. Stig Fallingen, Tjenesteleder, 1968
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