
Rødt står sammen med 
alle som slåss for fred og 

demokrati 

For solidaritet og frihet 

Som et av verdens rikeste land har 
Norge et særlig ansvar for å hjelpe alle 
som ønsker samme frihet og velstand 
som vi har kjempet fram for oss selv. 
Derfor støtter vi kurdernes kamp mot IS, 
palestinernes kamp mot den israelske 
okkupasjonen og grekernes kamp mot 
EUs urimelige lånebetingelser. Vi vil også 
hindre at multinasjonale storselskaper 
skal kunne rigge systemet til egen fordel 
gjennom udemokratiske handelsavtaler. 

Rødt jobber for: 

• Solidaritet med folk som kjemper mot 
krig og okkupasjon. 

• At Norge skal si nei til udemokratiske 
handelsavtaler som TISA og TTIP. 

• En human flyktning- og asylpolitikk. 
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Hvor mange flere sivile 
skal drives på flukt av 

norske bomber? 

Fra hauk til fredsdue 

NATO har dratt Norge inn i en rekke 
feilslåtte kriger de siste årene. Rødt 
tror ikke bomber skaper fred eller 
demokrati. Derfor er vi mot å bruke over 
200 milliarder kroner på nye jagerfly. 
Vi vil heller arbeide for at Norge blir en 
kraft for fred, diplomati og nedrusting. 
Med Rødt på Stortinget blir det aldri 
mer enstemmig støtte til USA og NATOs 
angrepskriger. 

Rødt jobber for: 

• Å avblåse kjøpet av nye F-35 jagerfly. 
• Å melde Norge ut av NATO til fordel 

for en nordisk forsvarsallianse. 
At Norge slutter å eksportere våpen 
til autoritære regimer som Saudi
Arabia og Tyrkia, og innfører krav om 
sluttbrukererklæring. 

Bli med på laget 

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

Bli valgkampfrivillig 
Registrer deg på rødt.no 

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