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Vi går til valg for fellesskapet 

Alle kan vi rammes av sykdom eller arbeidsløshet. Da trenger vi et fellesskap som tar vare på oss. 

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på konkurranse 
og egoisme. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge Rødts aller viktigste 
sak. 

Vi kan ikke ta fellesskapet for gitt. De som vokser opp i dag kan bli den første generasjonen som 
får det mer utrygt enn foreldrene sine. Fellesskapet trues av større forskjeller, privatisering og 
velferdsprofitører. Alt det vi har bygd opp i Norge - tryggheten, velferden og det sterke fellesskapet 
- står i fare. 

Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres etter størrelsen på lommeboka. 

Heldigvis er det mulig å snu utviklinga. La oss gjøre årets valg til et vendepunkt for forskjells-Norge. 

Rødt jobber for: 

• Profittfri velferd: (Les mer på neste side.) 
• Et rettferdig skattesystem: Økt skatt på høy 

inntekt og formue, arveavgift med høyt bunn
fradrag og økt skatt for selskaper som går med 
store overskudd. 

• Fullverdige lokalsykehus og fødetilbud over 
hele landet, framfor mer sentralisering. 

Les mer på rødt.no/forskjells-norge 

• Kamp mot arbeidsledighet: Flere grønne 
arbeidsplasser innen industri og fornybare 
næringer, og utvidet dagpenge-periode. 

• Fast jobb og trygge forhold: Forbud mot 
bemanningsbyråer og handelsavtale i stedet for 
EØS. 

• Doblet barnetrygd for å bekjempe fattigdom. 
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Profittfri velferd 

• Velferdstjenester som barnehage, 
eldreomsorg og barnevern skal drives 
uten profitt 

• Skattepengene skal gå til velferd, ikke 
ende i eiernes lommer ' 

• Vi vil bedre velferden gjennom 
samarbeid og tillit til de ansatte. 
Ikke konkurranse, lønnspress og 
detaljst!:Jring. 

Alle er enige om at skoler ikke skal få 
ta ut profitt. Det er eleven som skal 
stå i sentrum, ikke å kutte kostnader. 
Hvorfor er det ikke sånn for barnehager, 
barnevern og andre velferdstjenester 
også? 

I Tromsø, Trondheim og Oslo har 
Rødt fått slutt på n!:Je kommersielle 
barnehager. Nå skal vi ta med oss 
kampen for profittfri velferd inn på 
Stortinget. 

Les mer på 
rødt.no/profittfri-velferd 
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:·Benedikte Pryneid Hansen, partisekretær i 
'Rø~t. Foto: Andre Løyning. 

Amerikanske soldater 
ut, norske soldater 

hjem 

• St!:j rk militærets evne til å forsvare 
Norge, ikke drive angrepskrig 

• Avbr!:Jt kjøpet av amerikanske 
angrepsfl!:J 

• Nei til amerikansk militærbase på 
Værnes 

Det er viktigere enn på lenge at Norge 
bestemmer selv i utenrikspolitikken. 
NATO og Russland er i gang med et 
n!:Jtt våpenkappløp, og verden har alt 
å tape på hø!:Jere konfliktnivå. Derfor 
må vi løsrive oss fra NATO og USA, og 
heller være en pådriver for forsoning og 
nedrustning. Bomber skaper ikke fred 
og demokrati, vi må satse på løsninger i 
FNs regi. 

s Les mer på 
rødt.no/forsvarspolitikk 
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Fornybar framtid 

• Trappe ned olje- og gassindustrien 
• Bruke kompetansen til de som 

jobber i olje- og gassindustrien på 
oppbygging av nye miljø- og klima
vennlige industrier 

• Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Stadige krav om mer profitt og mer 
forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. 
Barna våre vil vokse opp i en farligere 
verden på grunn av global oppvarming. 
Derfor haster det å bygge opp grønne 
næringer i takt med at vi trapper ned 
oljeindustrien. Norge må vise at det er 
mulig å ha et velferdssamfunn uten å 
ødelegge miljø og klima. 

8 Les mer på 
rødt.no/miljo 
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Del på arbeidet 

• Mer likestilt arbeidsliv 
• Mer fritid framfor mer forbruk 
• Flere kan stå i jobb 

Dagens arbeidsliv er lite tilpasset at 
begge foreldrene jobber fulltid. Ofte 
ender kvinner opp med deltid for å 
få det til å gå rundt. Det bidrar til 
lønnsforskjeller, kvinner taper pensjon og 
blir mer avhengig av mannens inntekt. 
Rødt vil gradvis kutte arbeidstida, så 
seks timer blir det normale. Det vil gjøre 
det lettere å kombinere full stilling med 
familie og fritid. 

8 Les mer på 
rødt.no/ sekstimersdag 
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Fellesskap på tvers av 
grenser 

• Gi enslige mindreårige as1:1lsøkere 
permanent opphold 

• Si opp T1:1rkia-avtalen som hindrer 
fl1:1ktninger i å komme til Norge 

• Ingen skal fratas statsborgerskap 

Ikke siden andre verdenskrig har så 
mange mennesker vært på flukt. Norge 
må ta sin del av ansvaret. Vi har råd, 
rom og plikt til åta imot mennesker på 
flukt, og til å sørge for at alle som bor 
her får delta i samfunnet som likeverdige 
borgere, uten rasisme og diskriminering. 

les mer på 
rødt.no/asylpolitikk 
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De med mest makt i Norge er aldri på valg 

Norge er ikke et fullkomment demokrati. Norge styres ikke bare av de folkevalgte, men også av EU
regler, mektige kapitalkrefter og en styringselite som aldri er på valg. I dagens Eu~opa ser vi tydelig 
hvordan kapitalismen står mer og mer i motsetning til demokratiet. Folkestyret er under press. 

Det betyr ikke at det er umulig å forandre Norge. 
Det betyr derimot at kampen for et vendepunkt handler om noe mer ennå stemme annethvert 
år. Derfor vil vi bygge en folkebevegelse. En bevegelse som kan være en motvekt til de andre som 
legger press på politikerne. Bli med i kampen for fellesskap og rettferdighet: 

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til 10303, 
eller se rødt.no/bidra. 

Bli valgkampfrivillig 
Registrer deg på 
rødt.no/bidra 

rødt.no IJ fb.me/roedt T @stemroedt 

Bli medlem 
SMS: Rødt + navn og adresse 
til 2434 eller se 
rødt.no/innmelding 

lia. ... ·~ Rødt 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 
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