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På Stortinget vil Rødt jobbe for: 

Grønn samferdsel 
Rødt stemte mot Oslopakke 3 fordi den 
legger opp til kraftig vekst i biltrafikken 
og vil øke prisene på kollektivtrafikken. 
Vi vil heller forhandle fram en miljøpakke 
som tar større hensyn til bymiljø og 
klima. 

Grønn omstilling 
Rødt ønsker en kontrollert nedtrapping 
av norsk petroleumsaktivitet, og 
omstilling til grønn industri. Vi er en 
tydelig stemme for varig vern av Lofoten, 
Vesterålen og Senja. 

Grønn industripolitikk 
Rødt vil jobbe for opprettelsen av et 
grønt investeringsfond for utvikling av 
grønne industriarbeidsplasser innenfor 
blant annet verftsindustrien, treforedling 
og smelteverk. 
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Kapitalismens krav om 
evig vekst er den største 

trusselen mot klimaet 

For en grønn sosialisme 

Jordas ressurser brukes i mye raskere 
tempo enn de regenereres. Vi har 
allerede brukt mer ressurser i 2017 enn 
jorda klarer å skape på et helt år. 

Et økonomisk system basert på 
evig vekst vil nødvendigvis komme i 
konflikt med hensynet til miljøet. På 
sikt er vi avhengige av å skape et mer 
demokratisk økonomisk system som lar 
hensynet til jordas bæreevne gå foran 
behovet for profitt. Det er det vi kaller 
grønn sosialisme. 

Heldigvis er det mye vi kan gjøre 
allerede nå. Rødt vil vise at det er mulig 
å videreutvikle velferdssamfunnet uten å 
ødelegge klima og natur. 

Bli med på laget 

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til 79552 
eller se rødt.no/stette. 

Bli valgkampfrivillig 
Registrer deg på rødt.no 

Bli medlem 
SMS: Rødt + navn og adresse til 24-34-
eller se rødt.no/innmelding 

~ fb.me/RodtOslo T @stemroedt 
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