
Økte forskjeller gjør at makt og 
muligheter blir urettferdig fordelt. Rødt 
mener samfunn bygd på samarbeid og 
likeverd er mer rettferdige enn samfunn 
basert på kapitalistisk konkurranse. 

Rødt jobber for: 

Profittfri velferd 
Forbud mot privat profitt i barnehagene, 
på sykehjemmene og i barnevernet, på 
samme måte som vi har for skolen. 

Et rettferdig skattesystem 
Ny arveavgift med høyt bunnfradrag, 
skatt på finansinntekter, høyere skatte
nivå for de rikeste og lavere skatt for folk 
med ,dårlig råd. 

Et trygt arbeidsliv 
Faste ansettelser og hele stillinger, kamp 
mot arbeidsledighet og sosial dumping, 
Norge ut av EØS. 

Det er mulig å skape et 
vendepunkt i kampen mot 

forskjells-Norge 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 
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For oss i Rødt er kampen 
mot forskjells-Norge det 

aller viktigste. 

Mari Eifring, Bjørnar Moxnes, 
Seher Aydar og Markus Hansen. 

Mer rettferdighet, . 
mindre forskjeller 

Oslo er Norges mest klassedelte by. 
Visste du for eksempel at 33 % av barna 
i Gamle Oslo bydel lever i fattigdom, 
mens det tilsvarende tallet er 7 % i Vestre 
Aker? Eller at forskjellen i gjennomsnittlig 
levealder mellom vestkantbydelene og 
østkantbydelene er 8,8 år? 

I lang tid har et flertall på 2 av 3 nord
menn ment at det er en hovedoppgave 
å redusere de økonomiske forskjellene. 
Likevel fortsetter de å øke. Heldigvis er 
det mulig å snu denne utviklinga. 

For Rødt handler valget om noe mer enn 
bare å skifte regjering. Det handler om 
å skape et vendepunkt i kampen mot 
forskjells-Norge. 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 

. Bli medlem i Rødt 
SMS: Rødt + navn og adresse til 2434 

eller se rødt.no/innmelding 

Bli valgkampaktivist 
Registrer deg på rødt.no 

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til #79552 

eller se rødt.no/stotte 

~ fb.me/RodtOslo @ rødt.no/os lo 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



For oss i Rødt er kampen 
mot forskjells-Norge det 

aller viktigste. 

Mari Eifring, Bjørnar Moxnes, 
Seher A!:Jdar og Markus Hansen. 

Mer rettferdighet, . 
mindre forskjeller 

Oslo er Norges mest klassedelte b!:J, , 
Visste du for eksempel at 33 % av barna 
i Gamle Oslo b!:Jdel lever i fattigdom, 
mens det tilsvarende tallet er 7 % i Vestre 
Aker? Eller at forskjellen i gjennomsnittlig 
levealder mellom vestkantb!:Jdelene og 
østkantb!:Jdelene er 8,8 år? 

I lang tid har et flertall på 2 av 3 nord
menn ment at det er en hovedoppgave 
å redusere de økonomiske forskjellene. 
Likevel fortsetter de å øke. Heldigvis er 
det mulig å snu denne utviklinga. 

For Rødt handler valget om noe mer enn 
bare å skifte regjering. Det handler om 
å skape et vendepunkt i kampen mot 
forskjells-Norge. 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 

. Bli medlem i Rødt 
SMS: Rødt + navn og adresse til 2434 

eller se rødt.no/innmelding 

Bli valgkampaktivist 
Registrer deg på rødt.no 

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til #79552 

eller se rødt.no/stotte 

~ fb.me/RodtOslo @ rødt.no/oslo 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Økte forskjeller gjør at makt og 
muligheter blir urettferdig fordelt. Rødt 
mener samfunn bygd på samarbeid og 
likeverd er mer rettferdige enn samfunn 
basert på kapitalistisk konkurranse. 

Rødt jobber for: 

Profittfri velferd 
Forbud mot privat profitt i barnehagene, 
på sykehjemmene og i barnevernet, på 
samme måte som vi har for skolen. 

Et rettferdig skattesystem 
Ny arveavgift med høyt bunnfradrag, 
skatt på finansinntekter, høyere skatte
nivå for de rikeste og lavere skatt for folk 
med ,dårlig råd. 

Et trygt arbeidsliv 
Faste ansettelser og hele stillinger, kamp 
mot arbeidsledighet og sosial dumping, 
Norge ut av EØS. 

Det er mulig å skape et 
vendepunkt i kampen mot 

forskjells-Norge 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 

,. -www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Økte forskjeller gjør at makt og 
muligheter blir urettferdig fordelt. Rødt 
mener samfunn bygd på samarbeid og 
likeverd er mer rettferdige enn samfunn 
basert på kapitalistisk konkurranse. 

Rødt jobber for: 

Profittfri velferd 
Forbud mot privat profitt i barnehagene, 
på sykehjemmene og i barnevernet, på 
samme måte som vi har for skolen. 

Et rettferdig skattesystem 
Ny arveavgift med høyt bunnfradrag, 
skatt på finansinntekter, høyere skatte
nivå for de rikeste og lavere skatt for folk 
med ,dårlig råd. 

Et trygt arbeidsliv 
Faste ansettelser og hele stillinger, kamp 
mot arbeidsledighet og sosial dumping, 
Norge ut av EØS. 

Det er mulig å skape et 
vendepunkt i kampen mot 

forskjells-Norge 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 

:,- T 
www.pdf-arkivet.no/ (2022)



For oss i Rødt er kampen 
mot forskjells-Norge det 

aller viktigste. 

Mari Eifring, Bjørnar Moxnes, 
Seher A!:Jdar og Markus Hansen. 

Mer rettferdighet, • 
mindre forskjeller 

Oslo er Norges mest klassedelte b!:J. , 
Visste du for eksempel at 33 % av barna 
i Gamle Oslo b!:Jdel lever i fattigdom, 
mens det tilsvarende tallet er 7 % i Vestre 
Aker? Eller at forskjellen i gjennomsnittlig 
levealder mellom vestkantbydelene og 
østkantb!:Jdelene er 8,8 år? 

I lang tid har et flertall på 2 av 3 nord
menn ment at det er en hovedoppgave 
å redusere de økonomiske forskjellene. 
Likevel fortsetter de å øke. Heldigvis er 
det mulig å snu denne utviklinga. 

For Rødt handler valget om noe mer enn 
bare å skifte regjering. Det handler om 
å skape et vendepunkt i kampen mot 
forskjells-Norge. 

Fordi 
fellesskap 
fungerer 

Bli medlem i Rødt 
SMS: Rødt+ navn og adresse til 2434 

eller se rødt.no/innmelding 

Bli valgkampaktivist 
Registrer deg på rødt.no 

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til #79552 

eller se rødt.no/stotte 

~ fb.me/RodtOslo @ rødt.no/oslo 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)




