
Mari Eifring, 3. kandidat for Rødt Oslo: 

- Boligmarkedet har blitt 
en forskjells-maskin. 

''Norge trenger en utfordrer fra venstre, og den utfordreren 
skal Rødt være." MIKKEL ØGRIM, LEDER I RØDT OSLO 

"Sexkjøpsloven må håndheves" 
RAMEEN SHEIK, 6. KANDIDAT FOR RØDT OSLO 
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Mikkel Øgrim 
mikkel@roedt.no 
Leder i Rødt Oslo 

Stem Rødt 
11. september 
LEDER 

Oslo er Norges mest klassedelte by. 
Forskjellene mellom øst- og vestkanten er 
tydelige i nesten all statistikk. Mens 33 % av 
barna i Gamle Oslo bydel lever i fattigdom, er 
det tilsvarende tallet bare 7 % i Vestre Aker. 
Forskjellen i gjennomsnittlig levealder mellom 
vestkantbydelene og østkantbydelene er 8,8 
år. Uansett hvordan man måler ulikhet, vil man 
finne store forskjeller mellom de rikeste og folk 
flest i Oslo. 

Situasjonen har ikke blitt noe enklere for de 
som faller utenfor og trenger fellesskapets 
støtte for å komme seg på beina igjen. I april i 
år avviklet NAV-kontorene sine kølappsystem. 
Brukerne kan dermed ikke lenger komme 
innom i kontortida, med mindre de har såkalte 
«akuttbehov». De må bruke e-post, internett 
eller telefon. Det tas ikke hensyn til at det 
er mange som ikke har PC eller tilgang til 
Internett. Med kontantkort har du ikke råd til å 
stå i telefonkø i lang tid. Mange får derfor ikke 
lenger den hjelpa de har krav på. Også enkelte 
av NAVs ansatte fortviler over situasjonen. 

Av Oslos befolkning i yrkesaktiv alder 
er rundt 25 000 uføre, 19 000 går på 
arbeidsledighetstrygd, 18 000 mottar 
arbeidsavklaringspenger og 11 000 mottar 
sosialhjelp. De som sitter med makta i Norge 
kan umulig vite hvordan det er å ha dårlig helse 
eller å stå uten jobb. Høyre- og Frp-regjeringa 
har kuttet i barnetillegget for uføre, tatt gratis 
fysioterapi fra de som trenger det, og gått inn 
for kraftige kutt i støtten til foreldre med alvorlig 
syke barn. Regjeringa har prioritert skattekutt 
for de rikeste framfor vår felles velferd. Denne 
politikken har skapt større forskjeller, flere 
fattige, og ikke minst gjort livet til de som sliter 
mye vanskeligere. 

Rødt mener alle har krav på et verdig liv uten 
fattigdom. Vi mener mennesker med nedsatt 
funksjonsevne også har rett til utdanning og 
arbeid på linje med alle andre i samfunnet. 
Vi mener Norge har mest å tjene på å hjelpe 
flest mulig til å kunne stå i jobb og bidra til 
fellesskapet. Men da nytter det ikke å sparke 
de som ligger nede, slik dagens regjering 
gjør. Skal Norge bli et samfunn der alle har 
like muligheter, der vi tar vare på hverandre 
i fellesskap, må vi ha en ny politikk. En ny 
regjering er ikke nok - det trengs nye og 
offensive løsninger for å bekjempe de økende 
forskjellene. Norge trenger en utfordrer fra 
venstre, og den utfordreren skal Rødt være. 
Stem Rødt 11. september. 
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Forskjells-Norge: Rødt vil inn på Stortingetfor å redusere forskjellene. Foto: 
Christopher Neumann Ruud. 

FORSKJELLS-NORGE 
Brage Aronsen brage@roedt.no 

Rødts viktigste mål er å få gjennom 
politikk som gjør de økonomiske 
forskjellene mellom folk mindre, sier 
partileder og førstekandidat i Oslo, 
Bjørnar Moxnes. 

I de ti årene som har gått siden Rødt ble stiftet har 
partiet nesten doblet medlemstallet, og er nå med 
og styrer byer som Oslo, Bodø og Tromsø. Samtidig 
viser målingene for første gang at sperregrensa 
er innen rekkevidde. I Aftenpostens Oslo-måling 
i sommer får Rødt 6,2 %. Det er ny rekord. For å 
komme inn på Stortinget fra Oslo trenger partiet 4 
% oppslutning i byen. 

- Jeg har aldri gått inn i en valgkamp med en 
så god magefølelse. Vi har greid å sette Forskjells
Norge på dagsorden, og stadig flere får øynene opp 
for at det er Rødt som har den beste politikken 
for å redusere de økonomiske forskjellene, sier 
Moxnes. 

Kan duforklare litt mer om hva som menes med 
begrepet Forskjells-Norge? 

- Forskjells-Norge er at stadig flere barn vokser 
opp i fattigdom. Tall fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet viser at andelen barn som 
vokser opp i vedvarende fattigdom er mer enn 
dobla siden 2000, og nærmer seg faretruende 10 
%. Barnefattigdom rammer over 100.000 barn. 

- Samtidig er det sånn i Norge at det lønner 
seg mer å arve ennå jobbe. 77 av Norges 100 
rikeste har arva formuen sin. Denne formen for 
nedarvede forskjeller ble ytterligere forsterka da 
de mørkeblå fjernet arveavgiften. Men heller ikke 
Arbeiderpartiet ønsker å gjeninnføre den. 

- Arbeidslivet har også blitt en forskjells
maskin. Lønns- og arbeidsvilkår som er kjempet 
fram gjennom 100 år blir nå hurtig undergravd 
og ødelagt i flere bransjer av sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet. Likevel ser vi en 
manglende evne og vilje hos toppolitikerne til å 
ta grepene som trengs. Det første vi må gjøre er 
å kvitte oss med bemanningsuvesenet. Vi må få 
tilbake den fornuftige regelen om at en ansatt er 
ansatt, ikke innleid fra et bemanningsbyrå. Sånn 
som det var fram til år 2000, da de borgerlige og 
Arbeiderpartiet slapp løs kommersiell utleie av 
arbeidskraft, etter press fra EU. Det skal vi snu! 

Slik vil Rødt redusere forskjellene 
Moxnes nevner flere tiltak som Rødt vil jobbe 
for på Stortinget for å redusere de økonomiske 
forskjellene. 

1. kandidat for Rødt Oslo: Bjørnar Moxnes. Foto: Andre 
Løyning. 

- Vi går blant annet inn for å doble barnetrygden, 
og indeksregulere den for å sikre at nivået ikke blir 
hengende etter igjen. Det vil gi økt sikkerhet for 
mange av landets barneforeldre som sliter med å få 
hverdagen til å gå i hop. 

- Rødt ønsker en ny sosial arveavgift 
for å motvirke at ulikhet går i arv gjennom 
generasjoner. En slik arveavgift bør ha et høyt 
bunnfradrag slik at det blir de de store formuene 
som berøres, og ikke vanlige arveoppgjør. Ikke 
minst vil vi øke selskapsskatten til 27 prosent, 
som var nivået den lå på før høyresiden inntok 
regjeringskontorene. 

- Vi vil også samarbeide med fagbevegelsen 
og andre partier på venstresida om å styrke 
arbeidsmiljølovgivningen. Sterke fagforeninger er 
det viktigste verktøyet for å sikre at arbeidsfolk får 
sin del av verdiskapinga. Men med EØS-avtalen 
har vi fått en dramatisk økning i sosial dumping 
og arbeidslivskriminalitet. I denne situasjonen 
svekket de borgerlige arbeidsmiljøloven. Dette skal 
vi reversere, sier Moxnes. 

Vil stoppe velferdsprofitørene 
- Et av de viktigste politiske stridsspørsmålene 
i kommende stortingsperiode vil være 
velferdsstatens framtid. Velferdsprofitørene bryter 
ned de effektive fellesskapsløsningene. Når store 
deler av skattepengene som er bevilget til velferd 
ender i lommene på private eiere, svekkes tilliten 
til skattesystemet og til velferdsstaten. Dessuten 
tappes offentlig sektor for kompetanse, slik at 
vi er prisgitt det private markedet når vi skal 
løse fellesskapets viktigste oppgaver. I tillegg 
er velferdsprofitørene med på å øke forskjellene 
ved at de ansatte i de private virksomhetene 
lønnsmessig blir hengende langt bak kolleger i 
offentlige virksomheter. 

- Rødt vil sette en stopper for at skattepenger 
som er satt av til velferd skaper milliardformuer 
hos noen få private eiere. Vi ønsker et nasjonalt 
forbud mot profitt i velferden. 
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Mot krig: Det trengs en opposisjon i utenrikspolitikken på Stortinget. Foto: PRT Meymaneh. 

FRED 
Brage Aronsen brage@roedt.no 

- Rødt jobber for at Norge skal legge 
om kursen fra å være en pådriver for 
krig, til å bli en pådriver for fred. 

- Norge har et ufortjent rykte som en fredsnasjon. 
Det er et rykte som stemmer dårlig med 
virkeligheten. Etter USA er Norge det landet i 
NATO som bruker mest penger per innbygger 
på militæret. Vi er en av verdens ledende 
våpeneksportører, og når to tredjedeler av verdens 
stater denne sommeren forhandlet frem et 
internasjonalt forbud mot atomvåpen sto Norge på 
gangen, sier Seher Aydar, Rødts andrekandidat i 
Oslo. 

- Det store flertallet av verdens stater har ikke 
deltatt i noen kriger de siste tjue årene. Norge 
derimot, har siden 1990 vært med på kriger i 
Somalia, Kosovo, Irak, Afghanistan, Libya og 
Syria for å nevne noe. Det er bare Storbritannia og 
Frankrike som har vært involvert i flere kriger enn 
oss. Andreplassen deler vi med USA, Nederland og 
Danmark. 

- Ofte trekkes Norge med i disse krigene nesten 
uten debatt. Det er forbausende hvor lett det er 
for dem som sitter ved makta å gå til krig mot 
andre land uten å ta hensyn til folkemeningen. Da 
regjeringa sendte norske bombefly til Libya i 2011 

ble avgjørelsen tatt på telefon, uten noen debatt i 
Stortinget. Slik kan vi ikke ha det i et demokratisk 
land, sier Aydar. 

- NATO-medlemskapet gjør Norge til alliert 
av regimer som Recep Tayyip Erdogans Tyrkia og 
Donald Trumps USA. NATOs out of area-strategi 
forplikter oss dessuten til å delta i krig hver gang 
en amerikansk president bestemmer seg for det. 
Det er ikke et alternativ for en nasjon som vil 
være en kraft for fred. Rødt vil derfor jobbe for å 
melde Norge ut av NATO til fordel for en nordisk 
forsvarsallianse med Sverige, Danmark, Finland 
og Island. 

Må ta ansvar for norske våpen 
I 2015 eksporterte Norge våpen for 2,4 milliarder 
kroner. Særlig salget av bomber, granater og 
ammunisjon har økt kraftig de siste årene. Aydar 
peker på at med dagens regler kan disse våpnene 
havne hvorsomhelst. 

- En av kundene som kjøper norske våpen er 

2. kandidat for Rødt Oslo: Seher Aydar. Foto: Einar 
Aslaksen. 

3 

regimet i Tyrkia, som fører en brutal krig mot 
kurderne. Vi vet også at norske våpenkomponenter 
ble brukt mot palestinerne i den siste krigen på 
Gaza. Norge har ingen kontroll over hvor mange 
uskyldige som blir drept med norske våpen eller 
norsk ammunisjon. 

- Rødt er kritiske til at Norge skal 
eksportere våpen i utgangspunktet. Men som 
et akutt tiltak krever vi at det innføres krav om 
sluttbrukererklæring fra de som kjøper norske 
våpen, og at Norge slutter å selge våpen til 
undertrykkende og autoritære regimer som Saudi 
Arabia og Tyrkia. Da beholder vi et minimum av 
kontroll og kan motvirke at norske våpen handler 
hos krigførende nasjoner eller i hendene på 
terrorgrupper, sier Aydar. 

- Rødt vil også avblåse kjøpet av nye F-35 
jagerfly fra amerikanske Lockheed Martin. Vi 
ønsker et sterkt forsvar av Norge, men dette er 
fly som er ment for angrepskrig. Rødt vil heller 
jobbe for en politikk basert på internasjonal 
solidaritet, og et Norge som støtter frigjøring fra 
undertrykkelse og okkupasjon. 

Rødt ønsker flere boliger, ikke 
spekulasjonsobjekter 
BOLIG 

Brage Aronsen brage@roedt.no 

- Boligmarkedet har blitt en forskjells
maskin. Vi trenger en ny boligpolitikk 
for å gjøre noe med de ekstreme 
forskjellene på boligmarkedet. 

- Åbo i en tilfredstillende bolig er en 
menneskerett. For å sikre alle like muligheter til 
et sted å bo, trenger vi en boligpolitikk som ikke 
overlater styringa til et ustabilt boligmarked, sier 
Mari Eifring, Rødts tredjekandidat i Oslo. 

Hun peker på tall fra Statistisk Sentralbyrå som 
viser at boligprisene i Norge har steget med 270 

prosent fra 1992 til 2011. 

- Dette har gjort bolig til et lukrativt 
spekulasjonsobjekt. Tall fra Skatteetaten viser 
at 19,5 % av boligene i Oslo er sekundærboliger, 
altså boliger som er kjøpt av privatpersoner 
for utleieformål. I Oslo sentrum kjøpes 2 av 3 
leiligheter av personer som ikke skal bo der selv. 
Dette gjør det nesten umulig for ungdom eller 
lavlønte å komme seg inn på boligmarkedet. 
Boligmarkedet har blitt en arena der de med dårlig 
råd stenges ute, mens de som har mest fra før kan 
tjene store penger på å spekulere i boligmangelen. 

- Rødtjobber for en aktiv boligpolitikk som 
demper prisgaloppen. Vi går blant annet inn for 
statstilskudd til minst 5000 nye studentboliger 
årlig, med økt kostnadsramme og tilskuddsandel. 
Vi ønsker også å opprette et kommunalt boligtilsyn 
og boligombud i de større byene for å bekjempe 
spekulasjon, samt ivareta leietakernes og 
boligkjøpers interesser, sier Eifring. 

En tredje boligsektor 
I fjor fikk Rødt gjennomslag for å utrede 
kommunale allmennboliger i den fremtidige 
utbyggingen på Gjersrud-Stensrud. Inspirasjonen 
kommer fra Danmark, der 1 million mennesker 
bor i regulerte selveierboliger, hvor husleia dekker 
investeringskostnadene og vedlikeholdet, hvor 
det ikke er mulig å ta ut overskudd, og hvor 
bolighaiene ikke slipper til. 

- Vi vil fortsette åjobbe for flere og bedre 
kommunale boliger, og for forsøk med ikke
kommersielle boliger i offentlig eie. Vi har fått til 
mye bra lokalt i Oslo, men det trengs en nasjonal 
satsing for å gjenreise den sosiale boligpolitikken i 
Norge, sier Eifring. 

- På Stortinget vil Rødt jobbe for etableringen 
av en tredje, ikke-kommersiell boligsektor. 
Det forutsetter at Husbanken gis subsidier 
og økte rammer til å finansiere bygging av 

3. kandidat for Rødt Oslo: Mari Eifring. Foto: Andre 
Løyning. 

ikke-kommersielle boliger. Boligbyggelag må 
pålegges å bygge et visst antall boliger for salg i 
denne sektoren. Disse boligene blir deretter en 
integrert del i nye boligprosjekter. Ungdom og 
førstegangskjøpere gis førsteprioritet når man 
selger denne boligen. Dette vil være et viktig skritt 
for å motvirke de enorme forskjellene dagens 
boligmarked skaper. 
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4 om feminisme 

Rødt ønsker å håndheve sexkjøpsloven fordi 
vi mener at kjøperen skal kriminaliseres, ikke 
mennesker som av fattigdom og elendighet har 
havnet i en situasjon som ikke gir dem andre 
muligheter til å overleve enn å selge kroppen sin. 

- Rameen Sheikh, Rødt Oslos 6. kandidat og student 

Rødt jobber for retten til fast arbeid, ikke 
evige praksisplasser. En trygg arbeidsplass og 
forutsigbar inntekt er nøkkelen til god helse og 
familieliv uansett hvor man befinner seg i livet. 

- Munazza Butt, Rødt Oslos 9. kandidat og 
dataingeniør 

Bli medlem i Rødt! 

'' 
Hvorfor i all verden har menn fortsatt bedre lønn 
enn kvinner? Rødt vil ha en egen likelønnspott 
utenfor rammen i tariffoppgjøret for å heve 
kvinners lønn og for å utjevne lønnsulikhetene. 

- Maren Rismyhr, Rødt Oslos 5. kandidat og 
pensjonist 

Mange kvinner innen pleie og omsorgsyrker 
jobber i dag deltid av hensyn til barn og familie, 
som gjør dem til lønns- og pensjonstapere. Rødt 
vil innføre sekstimers arbeidsdag med full lønns
kompensasjon så kvinner og menn får mer fritid . 

Mari Rise Knutsen, Rødt Oslos 22. kandidat og 
barnehagehagelærer 

ANNONSE: 

Bli med på Rødt Oslos 
VALGVAKE11.SEPTEMBER 

Kl 20:00 

Ingensteds, Brenneriveien 9 

Send sms med kodeord Rødt + Navn og adresse til 2434 eller se 
rødt.no/innmelding 

IJ fb.me/roedt W' @raudt @stemroedt 

Følg oss i sosiale medier for å oppdage mer om Rødt, få svar på 
det du lurer på og dele med vennene dine. Rødt 

ANNONSE: 

Bidra i.Rødt 
Oslos valgkamp 

Bli valgkampaktivist 
Årets valg skal bli et vendepunkt. 
Fordelene for de få skal ut, 
rettferdigheten fo~ vanlige folk skal 
inn. Men for å få til det trenger vi 
mange som vil drive valgkamp for 
Rødt. Registrer deg på rødt.no 

Gi bort Rødt Nytt til en venn 
Gi to utgaver av Rødt Nytt til deg 
selv eller noen du kjenner fram mot 
valget. Tilbudet er uforpliktende og 
stopper automatisk. De som verves 
kontaktes på telefon med tilbud om 
mer informasjon om Rødt. Verv på 
rødt.no/gi-avis 

ANNONSE: 

BIDRA 
ØKONOMISK 

Nå kan du bruke Vipps for å støtte 
Rødt økonomisk. Vipps oss et 
bidrag på Vipps-nummer 79552. 

Du kan også bruke kontonummer: 
1503.82.98272. 

Les mer på 
RØDT.NO/STOTTE 
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