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➔ Folk vil ha mer enn prat Foto: lhne Pedersen 

Jeg så at vi som velgere måtte gjøre noe 
for å få gjennomslag for endringer 

Under valgkampen i 2019 gikk Tove Wikstrøm 

over til å stemme Rødt etter å ha stemt 

Arbeiderpartiet hele livet. 

Før forrige valg ble Wikstrøm intervjuet av Aftenposten 

om partibyttet sitt Rødt-leder Bjørnar Moxnes la merke 

til saken og hang den opp på kontoret. Han viser fram 

kontoret sitt der oppslaget med Tove fortsatt henger på 

veggen, to år senere. 

- Ser du det? Jeg hang opp avisoppslaget som en 

påminnelse. Rødt har vokst mye de siste åra, og særlig 

den siste tida. Det er viktig å huske hvem man står på 

for, sier Moxnes, som møter Tove Wikstrøm for en prat 

i forkant av årets valg. 

Tove Wikstrøm er fornøyd med innsatsen til Rødt på 

Stortinget i perioden. Med nytt stortingsvalg for døra 

trekker hun fram tannhelse, ruspolitikk og motstand 

mot privatisering som viktige områder for henne: 

- Jeg har ikke vært så veldig politisk aktiv i partiet, 

men jeg er tillitsvalgt i Fagforbundet. Min inngangsport 

til Rødt er arbeidet i fagbevegelsen, sier Wikstrøm. 

Hun peker på lederen sin fra Fagforbundet Helse, 

Sosial og Velferd Oslo, Stine Westrum, som en tydelig 

Rødt-profil. 

- Stine, ja, lyser Moxnes opp. Westrum er 3. kandi

dat for Rødt i Oslo. Moxnes gleder seg over at Rødt 

i stadig større grad blir oppfatta som et parti for 

arbeidsfolk, og et godt valg for folk som er aktive i 

fagbevegelsen. 

- Rødt profilerer seg bedre og har blitt mer stuerene 
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nå, sett opp_mot de reaksjonene 

jeg fikk i 2019, mener Wikstrøm. 

- Ja, hvordan var det egentlig 

å bli ansiktet utad, et symbol for 

velgerne som går fra Ap til Rødt? 

spør Moxnes nysgjerrig. 

- Alle er ikke like flinke til å 

skille person og politikk, så jeg 

fikk noen tilbakemeldinger som 

var preget av det. Men så skal det 

sies at jeg fikk en masse positive 

tilbakemeldinger også! Ellers har 

det nå blitt noen kommentarer 

og diskusjoner i etterkant, sier 

Wikstrøm, som kommer fra en 

familie med lang Ap-tradisjon. 

- Det er nok en holdning 

blant mange at Arbeiderpartiet 

Tove Wikstrøm er houedtil/itsualgt i Fagforbundet og en au mange nye Rødt-velgere. 

skal vinne valget selv, men jeg tror Ap er avhengig av å 

få hjelp for å kunne sikre rødgrønt flertall og en faktisk 

kursendring, sier Wikstrøm. 

At det fort kan bli noen friske diskusjoner om hvilke 

partier man stemmer på, kan Rødt-leder Bjørnar 

Moxnes bekrefte: 

- Noen vennskapelige stikk om partivalg er jo greit, 

så lenge det ikke blir ondskapsfullt, smiler Moxnes. Han 

er på sin side ikke fremmed for å utfordre Ap-velgere 

til å søke seg mot Rødt i stedet. 

- Handlekraft er nok en viktig grunn til at folk stem

mer Rødt etter å ha stemt Arbeiderpartiet lenge. Folk er 

lei av at det bare er prat, de vil se at det skjer noe. Den 

aller viktigste saken for oss er kampen mot Forskjells

Norge. Her har vi mer troverdighet enn Arbeiderpartiet 

og Senterpartiet, siden disse partiene også har vært med 

på å kutte skattene for de rikeste, sier Moxnes. 

Partilederen lurer på om Wikstrøm har oppdaget 

noen saker der hun har trengt å holde Rødt i øra etter 

at hun selv ble Rødt-velger. 

- Egentlig ikke, men jeg var veldig spent på utfal

let av mistillitsaken mot byrådet i Oslo nylig. Og jeg 

vet at mange andre var spent på det også, med tanke 

på konsekvensene det kunne få både for Rødt og hele 

byrådet. pet var viktig for meg at utfallet ble som det 

ble. Vi trenger åpenhet, sier Wikstrøm. 

rødt.no 

Derfor stemmer vi Rødt 

«Tidligere stemte jeg 

FrP, men jeg så i praksis at 

politikken deres ikke fungerte 

for arbeidsfolk. Rødt ble et godt 

valg for meg. Jeg liker særlig 

at Rødt går inn for å forby 

bemanningsbyråene.» 

- Bjørn-Tore Pedersen, renholdsoperatør. 

«Lærernes reallønn går ned 

og arbeidsoppgavene øker. 

Jeg stemmer Rødt fordi lærerne 

fortjener en skikkelig lønn, gode 

arbeidsforhold og politikere som 

lytter til oss.» 

- Ingeborg Sanner, lærer. 

«Et grønt parti kan ikke 

grønnvaske kapitalismen, 

og et rødt parti kan aldri 

støtte Nato-kriger.» 

- Tore Linne Eriksen, 

professor i utviklingsstudier. 
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- Skal vi få ned forskjellene og få råd til en tann

helsereform som merkes, kommer vi ikke unna 

økte skatter for de rikeste. 

- Tannhelse blir ikke dyrere av at det blir gratis. Det 

viktige er hvem som tar regninga. Vi vil dele kostnadene 

mer rettferdig - i fellesskap over skatteseddelen. I dag 

betaler du for tannhelse av egen lomme, enten du er 

trygda eller milliardær. Rødt vil flytte denne regninga 

fra den enkelte over til fellesskapet på lik linje med 

andre helsetjenester. 

- Nå har regjeringa brukt hver eneste anledning 

i åtte år til å gi skattegaver til de rikeste. Det gjør at 

vi har 34 milliarder mindre i felleskassa enn vi kunne 

hatt uten høyresidas skattekutt. Flere av Norges milli

ardærer har doblet formuene sine under Solbergs tid 

som statsminister. Vi vil ta igjen dette gapet ved å øke 

skattene for de rikeste. Særlig store formuer, luksusarv, 

selskapsoverskudd og aksjeutbytte. 

- Den norske velferdsmodellen er bygget på åta de 

store, viktige regningene i fellesskap gjennom et skatte

system som sørger for at de som har mest bidrar mer 

enn de som har lite. Rødt mener at velferden bør utvides 

med reformer som gratis tannhelse, gratis barnehage og 

et sterkere sikkerhetsnett for de sjuke og arbeidsledige. 

Da trenger vi høyere skatteinntekter til å betale for det. 

Den norske modellen er bygget på 
å ta de store, viktige regningene 
i fellesskap. 

Hvem vil betale mer skatt med Rødts opplegg? 
- Mesteparten av Rødts skattepolitikk handler om 

andre typer skattekategorier enn de folk flest betaler. 

Det handler om å skattlegge store formuer, aksjeutbytte, 

selskapsoverskudd og arv av store formuer. For inn

tektsskatten sier Rødt tydelig at ingen som tjener under 

600 000 skal få økt inntektsskatt. For de som tjener opp . 

mot en million er det snakk om et par tusenlapper i 

året, og den virkelig store økninga kommer for de I % 

rikeste - de som har inntekt på over to millioner kroner. 
- Vår skattemodell skjermer folk flest og legger tryk

ket hos de som har mest. Det handler ikke om å tyne de 

rødt.no 

rikeste, men om at pengene trengs for å betale for velferd. 

Men betaler ikke de rike allerede masse skatt? 

- Nei, nyere forskning viser at de rikeste I % faktisk 

betaler mindre skatt per krone de tjener enn alle oss 

andre. Det skyldes både et urettferdig skattesystem og 

at de utnytter smutthull i skattesystemet for å betale 

minst mulig skatt. 

Vår skattemodell skjermer folk 
flest og legger trykket hos de som 
har mest. 

Hvoifor vil dere ha skatt på arv? 
- Det handler om å motvirke at store formuer, og 

dermed store forskjeller, går i arv. Med Rødts forslag fra 

sist statsbudsjett, der bunnfradraget er på fem millioner, 

ville det i 2019 vært kun 630 personer som skulle betalt 

arveskatt. Det er de personene som arver de største for

muene, og som har råd til å bidra mer til fellesskapet. 

Jonas Gahr Støre mener det holder åfåjlere i arbeid, så har 
vi spart inn nok milliarder til åfinansiere velferd. Er ikke 
det en bedre ide? 

-Å få folk i jobb er åpenbart veldig viktig, både for 

samfunnet og den enkelte, men flere i arbeid skaper 

ikke nok inntekter hvis de store overskuddene ender 

i private lommer. Det kan være regnestykket går opp 

med Arbeiderpartiets puslete visjoner, men hvis vi 

ønsker et skikkelig løft for velferden - for eksempel 

gratis tannhelse - kommer vi ikke unna å øke skattene 

for de rikeste. 

,J., Her henter vi pengene 

Mer progressiv formuesskatt - Flere trinn 

Økt skatt på høye inntekter 
Ingen økning for inntekt under 600 000 kr 

Økt skatt på aksjeutbytte 

Økt skatt på selskapsoverskudd 

Tall fra Rødts fors/ac, til statsbudsjett for 2021 

Mrd. kr. 

+14,2 

+11,3 

+6,1 

+2,8 
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Rødt snakker mye om Forskjells-Norge. Hvor ble det au den 
internasjonale, solidariteten? 

- Internasjonal solidaritet er en grunnverdi for Rødt 

Her går vi i front i mange saker, for eksempel i spørsmål 

om vaksinetilgang for fattige land, fritt Palestina og at 

oljefondet skal ut av selskaper som ødelegger klimaet 

eller knuser fagforeninger. Så er det viktig å minne 

om at Rødt er det eneste partiet på Stortinget som er 

konsekvent mot norsk deltakelse i USAs angrepskriger. 

Men det er ingen motsetning mellom internasjonal 

solidaritet og kamp mot Forskjells-Norge, undertrykte 

i andre land har ingenting å vinne på at milliar

dærene i Norge får mer makt på bekostning av resten. 

1\rert imot. 

Rødt sier nei til oljesluttdato, nei til bompenger, nei til vind
kraft. Er Rødt egentlig et miljøparti? 

- Ja, rettferdig miljøpolitikk er en av hovedsakene 

våre. Vi vil stanse all ny oljeleting, kutte utslippene med 

70 prosent innen 2030, satse på jernbane framfor store 

motorveier og særlig stramme inn for dem som slipper 

ut mest - dem med høyest inntekt. Vi fikk også full pott 

i Naturvernforbundets partiguide, som vurderte alle 

partienes miljøpolitikk. 

- Så er det noen saker hvor ulike hensyn står opp 
mot hverandre, for eksempel vindkraft. Der sier vi nei, 

fordi vi mener det blir feil å sette natur og fiskeressurser 

i fare for å skaffe fornybar energi, særlig når det finnes 

bedre alternativer. 

Hvorfor stemme Rødt hvis dere ikke vil sitte i regjering? 
- Fordi et sterkt Rødt blir avgjørende for å kaste 

dagens høyreregjering og sikre et virkelig politisk vend~ 

punkt Rødt vil stille harde krav til en ny regjering, blant 

annet om å få ned forskjellene, rettferdig miljøpolitikk 

og profittfri velferd. Vi ønsker oss en samarbeidsavtale 

og tror det vil gi mer gjennomslag enn om vi skulle gått 

inn i regjering, da er det lett å bli slukt. 

De fleste land som har kalt seg sosialistiske og kommunistiske 
har endt i despoti. Hvorfor skal det gå bedre denne gangen? 

- Rødt er et krystallklart demokratisk parti, med 

en politikk som står milevis unna støtte til Mao og 

ettpartistat. Vi tar avstand fra maktkonsentrasjon hos 

eliter enten de kaller seg kommunister eller kapitalister. 
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For Rødt er en sosialisme uten demokrati overhodet 

ingen sosialisme. 

- Det nærmeste vi kom et sosialistisk folkestyre i 

forrige århundre, var de skandinaviske velferdsstatene. 

Det er disse tradisjonene vi vil bygge videre på og utvide: 

gratis helsevesen, gratis utdanning, tryggheten på at du 

får hjelp hvis du blir arbeidsufør. Folkebibliotekene, 

landbruket, allemannsretten. 

Du har sagt at Arbeiderpartiet har null troverdighet når det 
gjelder å få ned forskjellene, siden de har en skattepolitikk 
som er så lik Høyre sin. Hvorfor mener du da Støre burde 

bli statsminister? 
- Det viktigste for Rødt er ikke hvem som blir stats

minister, men hvordan vi kan få mest mulig gjennom

slag for å få ned de økonomiske forskjellene. Det er 

lettere å få til med Støre som statsminister, i samarbeid 

med fagbevegelsen, enn med Erna Solberg. Men det 

blir en stor jobb. Vi skal ikke glemme at forskjellene i 

Norge økte også sist de rødgrønne styrte. Derfor trengs 

et sterkt Rødt for å trekke samfunnet i riktig retning. 

Særlig når det ligger an til et godt valg for Senterpartiet, 

som ønsker samarbeid med Høyre i viktige saker. Vi 
ønsker en samarbeidsavtale som binder en ny regjering 

til venstresida. 

~ Forslag mot Forskjells-Norge 

Rødt jobber for: 

➔ Økt skatt for de rike, særlig for store 

formuer, selskapsoverskudd og utbytte 

➔ Gratis tannhelse 

➔ Å forby bemanningsbransjen og rydde 

opp i løsarbeid og midlertidige kontrakter 

➔ Økt dagpengenivå og feriepenger for 

de arbeidsledige 

➔ Profittfri velferd 

➔ At EØS skal erstattes med en 

handelsavtale 

➔ Lavere lønn for politikere og direktører 

i statlige selskaper 

• Les Rødts plan for 
: _ • rettferdige utslippskutt 

I!] . Scan med mobilkameraet 
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➔ Djevelen i detaljene 

Det finnes viktige forskjeller 
mellom Rødt og de andre partiene 
som valgomatene sier lite om. 

➔ Profittfri velferd 

Rødt jobber for profittfri 

velferd: At velferdstjenester 

skal drives av det offentlige 

selv eller ideelle aktører. 

Arbeiderpartiet er utydelige på 

om de ønsker profittfri velferd eller ikke, særlig når det 

gjelder barnehager. Vi er enige om enkelte innstram

minger, men i Stortinget har de stemt mot forslag fra 

Rødt om å gradvis gjøre all velferd profittfri. De har 

også stemt mot våre forslag om å å sikre profittfri sko

ledrift. De stemte i tillegg mot forslag om avvikling av 

anbudssystemet i barnevernet, som ville sikret at dagens 

kontrakter med kommersielle drivere ikke fornyes når 

de går ut. 

Senterpartiet er også uklare, og har stemt mot flere 

av Rødts forslag om å begrense eller fjerne muligheten 

til å ta ut profitt av velferdstjenester. Innen barnehage 

går de i~e inn for å fase ut kommersielle eiere. Det 

samme gjelder for MDG. 

➔ Miljøpolitikk 

Rødt sier nei til vindkraft til lands, til havs og i fjæra. Vi 
mener det er unødvendig å ødelegge viktig natur når 

mer fornybar energi kan bygges ut på andre vis (scan 

QR-koden for å lese mer). Både MDG og Arbeiderpartiet 

sier ja til vindkraft på land og ønsker en storsatsing på 

flytende havvind. SV er mer kritiske, men åpner for noe 

vindkraft til lands og til havs. 

Rødt er uenige med MDG, SV og Arbeiderpartiet 

om nullutslipssoner i byene. De mener det bør innføres 

soner hvor kun nullutslippsbiler f'ar 

kjøre. Rødt mener det fort blir 

usosialt om kun de som har 

råd til elbil får kjøre i deler 

av sentrum. Da er det bedre 

å innføre soner forbeholdt 

kollektivtrafikk og annen 

nyttetrafikk, og si nei til alle 

privatbiler. 
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➔ Arbeidsliv 
Framveksten av bemannings

byråer og løsarbeid er den 

største trusselen mot et organi-

sert og godt arbeidsliv. Rødt vil derfor 

/ '--1 

forby bemanningsbyråene. Vi vil heller dekke beho

vet ved bedre grunnbemanning, økt innleie mellom 

bedrifter og ved å gjenreise offentlig arbeidsformidling. 

Senterpartiet ønsker også store innstramminger, men 
vil fortsatt tillate bemanningsbyråer som leier ut «re

elle vikarer». Arbeiderpartiet vil ikke stramme inn like 

mye som Sp, de vil åpne for innleie etter avtale med 

tillitsvalgte i bedrifter med landsdekkende tariffavtale. 

Rødt mener verken Ap eller Sps forslag er nok til å 

rydde opp. Mye innleie foregår allerede i bedrifter med 

landsdekkende avtaler, så med Ap sin modell vil fortsatt 

veldig mye av det bemanningsbransjen driver med være 

lovlig. Og hvem skal kontrollere at det kun brukes reelle 

vikarer? Verken lokale tillitsvalgte eller arbeidstilsynet 

vil være i stand til å hindre misbruk i stort omfang. 

En annen viktig sak er satsene for dagpenger, støtten 

arbeidsledige og permitterte får fra NAV. Dagpenge

satsene ble økt da koronapandemien slo inn i Norge, 

særlig for folk med lav inntekt. Regjeringen planlegger 

å sette ned satsene igjen fra 1. oktober. For en som tjener 

35 000 kr i måneden, vil dagpengene falle fra 26 522 kr til 

21 840 kr. Rødt er mot dette kuttet og har på Stortinget 

foreslått at de økte satsene skal bli permanente. Her er 

både Ap, Senterpartiet og MDG uenige. 

Rødt har også foreslått at regjeringa sammen med 

partene i arbeidslivet skal se på hvordan man kan sikre 

en grundigere vurdering av faren for liv og helse ved 

en streik. Målet er å unngå at tvungen lønnsnemnd 

brukes for å undergrave streikeretten. Senterpartiet og 

Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget. 
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➔ Gratis tannhelse 
Rødt jobber for en tannhelse

reform med -mål om gratis 

tannhelse. Mange partier er po

sitive til tannhelsereform, men ser 

man på de konkrete forslagene til hvor-

dan første trinn bør se ut, er det noen forskjeller. I vårt 

forslag til statsbudsjett setter Rødt av 2 985 millioner 

kroner til første trinn på veien mot gratis tannhelse. 

SV foreslo i sitt budsjettforslag å bruke 433 millioner. 

Arbeiderpartiet vil bruke 250 millioner. Aps forslag 

holder kun til å dekke gratis tannhelsetjeneste opp 

til du er 21 år, og halv pris til du er 25 år, samt noen 

forbedringer for utsatte grupper. Rødts første trinn vil 

gjøre tannhelse gratis for alle opp til 25 år, og dekke 40 

prosent av alle utgifter utover 2000 kr. 

➔ Politikerlønninger 
Rødt jobber for at de folkevalgte 

ikke skal rykke fra folket de er 

valgt av. Rødt har ved fire ulike 

anledninger i inneværende 

stortingsperiode foreslått å 

kutte politikerlønna med om 

lag 20 prosent, uten å få støtte 

fra noen av de andre partiene. 

Les mer om forskjellen mellom 
Rødt og andre partier 

Scan med mobilkameraet 
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Seher Aydar, 2. kandidat i Oslo 

- Slik målingene ser ut nå, er 
situasjonen snudd på hodet 
I juni og juli hadde Rødt rekordgode målinger. Kan det 

holde helt inn? Erfaringene fra målingene i forkant av 

tidligere valg viser mye interessant. Landstendensen for 

lokale kommunemålinger fram mot valget i 2019 viste 

for eksempel at vi ville ende opp på mellom 3,6 og 4, 1 

prosent. Rødt endte på 3,8. 

- Altså viste tendensen fra de lokale målingene seg å 

treffe godt. Dette bryter med forestillingen om at Rødt 

alltid ligger kunstig høyt på målingene og faller når 

valgdagen kommer, sier Seher Aydar. 

Aydar er vara for Rødt på Stortinget og 2. kandidat 

for Oslo. Hun er en av de nye kandidatene med best 

mulighet til å kapre en plass på Stortinget. 

- Tallene fra 2017 kan også tyde på at de gode må

lingene fra juni og juli kan være til å stole på. I juni 

2017 var snittet på de nasjonale målingene 2,4 prosent. 

Og valgresultatet? Det samme, 2,4! Det hører med til 

historien at Rødt fikk bedre målinger i august og sep

tember, men verken juni eller juli-snittet endte høyere 
enn valgresultatet. 

I tidligere stortingsvalg har Rødt hatt et stykke opp 

til sperregrensa. 

- Mange som har ønsket seg en ny kurs har nok 

lurt på om det er sikrere å stemme på andre partier for 

å ta kampen mot høyresida. Slik målingene er nå, er 

situasjonen snudd på hodet. En stemme til Rødt bidrar 

til å få Rødt godt over sperregrensa. Det sikrer nytt 

flertall, nederlag for Erna Solberg og et rekordsterkt 

Rødt. Det ~rengs når vi skal kjempe for et vendepunkt 
mot Forskjells-Norge og for en rettferdig miljøpolitikk. 

Foto: lhne Pedersen 

Veien til rekordvalg 

Alt ligger til rette for at Rødt kan gjøre 

et rekordvalg og mangedoble stortings

gruppa. Ikke overbevist? Se på disse 

tallene! 

➔ I 30 av de 32 siste månedene har Rødt ligget 

over sperregrensa på snittet av menings

målingene. 

➔ På 10 av de siste 32 målingene har Rødt hatt 

over fem prosent. De to siste månedene har 

snittet vært henholdsvis 5,2 prosent i juni og 

5,6 prosent i juli. 

➔ 5,6 prosent er det høyeste Rødt har fått på 

snittet av målingene for en måned (juli 2021). 

➔ Også på lokale målinger for valgdistrikt har 

Rødt hatt et kraftig oppsving den siste tiden. 

(Valgdistriktene tilsvarer de gamle fylkene, 

før sammenslåingen av Troms og Finnmark 

o.l.). Hvis den siste lokale meningsmålinga i 

hvert distrikt ble det faktiske valgresultatet 

ville Rødt endt på i overkant av 4,8 prosent 

nasjonalt.* 

*Tallene omfatter målinger publisert 
fram til 27. juli. 

Visste du at forskjellen på 3,9 og 4,0 prosent 
oppslutning i stortingsvalg er stor, og kan 
avgjøre hvem som får flertall? Det er takket 
være sperregrensa. 

Lær mer på Rødt.no 

Scan med mobilkameraet 
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Bli kJent med våre kandidater 
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Oslo 
Bjørnar Moxnes (f. 1981) 
Leder i Rødt og 1. kandidat i Oslo 

Oslo 
Seher Aydar (f. 1989) 
Vara til Stortinget og 2. kandidat i Oslo 

Akershus 
Marie Sneve Martinussen (f. 1985) 
Samfunnsøkonom og nestleder i Rødt 

Hordaland 
Sofie Marhaug (f. 1990) 
Stipendiat 

Sør-Trøndelag 
Hege Bae Nyholt (f. 1978) 
Barnevernspedagog 

Rogaland 
Mfmir Kristjånsson (f. 1986) 
Journalist og forfatter 

Østfold 
Hannah Berg (f. 1991) 
Helsearbeider 

Nordland 
Geir Jørgensen (f. 1972) 
Organisasjonsarbeider 

Buskerud 
Linn-Elise Øhn Mehlen (f. 1991) 
Markedssjef i Klassekampen 

Nord-Trøndelag 
Hanne Lise Fahsing (f. 1971) 
Kundeveileder 

Oppland 
Bjørn Kristiansen (f. 1958) 
Kvalitetssjef i Lillehammer kommune 

Vestfold 
Maren Kurdøl (f. 1988) 
Personlig trener 

Hedmark 
Svein Ørsnes (f. 1960) 
Kafevert 

Telemark 
Tobias Lund (f. 1996) 
Student 

Aust-Agder 
Lætif Akber (f. 1977) 
Barnevernskonsulent 

Vest-Agder 
Kasper Espeland Bekkeli (f. 1987) 
Lærer 

Møre og Romsdal 
Stein Kristiansen (f. 1953) 
Rådgiver i Handel og Kontor 

Sogn og Fjordane 
Geir Oldeide (f. 1956) 
Terminalsjef på fryselager 

Troms 
Hanne Beate Stenvaag (f. 1971) 
Leder for Krisesenteret i Tromsø 

Finnmark 
Lars Ivar Wæhre (f. 1987) 
Lærer 

~~ 
~ 

Bli bedre kjent med kandidatene 
Les mer og hør podcast-intervjuer 
med kandidatene på nett 
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Fordi fellesskap fungerer 

Generasjonen som vokser opp nå er den første på over 

hundre år som risikerer å få det mindre trygt enn for

eldrene sine, samtidig som de står overfor klima- og 

naturkriser som truer framtida. Heldigvis er det mulig 

å snu utviklinga. 

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer 

rettferdige enn samfunn basert på kapitalisme og grå

dighet. Det er på tide at flertallet i Norge ikke bare 

får sine liv forandret av politikken, men selv forandrer 

politikken. 

Kamp mot Forskjells-Norge 

➔ Forskjells-Norge 

Årets valg handler om å skape et vendepunkt i kampen 

mot Forskjells-Norge. Du er ikke mindre verdt om du 

går på trygd, eller har en dårlig betalt jobb. Men du 

blir behandla sånn. De siste tiårene har forskjellene økt 

uansett hvem som har styrt. Derfor trengs det ikke bare 

ny regjering, men et politisk vendepunkt. 

➔ Arbeidsliv 

Arbeidsfolk er de ekte verdiskaperne, og fortjener or

dentlige arbeidsforhold. Rødt vil ha slutt på løsarbeid, 

sosial dumping og fagforeningsknusing. Folk kommer 

ikke i jobb gjennom å miste velferdsordninger. Derfor 

mener Rødt at ingen skal miste dagpenger eller arbeids

avklaringspenger uten å ha tilbud om jobb, utdanning 

eller annen anstendig inntekt. 

➔ Rettferdig miljøpolitikk 

Mange opplever at miljøpolitikken som føres er tilpassa 

de som har god råd og bor i byene. Regninga sendes til 

de som har minst, samtidig som de rike kan kjøpe seg ut 

av dugnaden. Vi trenger en klimapolitikk som fungerer 

• i hele landet. En politikk som ser at det er forskjell på å 

bo midt i byen og på bygda. De som har mest og foru

renser mest må ta kostnaden, ikke arbeidsfolk. 

➔ Profittfri velferd 

Stadig mer av den velferden du og jeg betaler skatt for å 

finansiere, eies av aksjeselskaper og oppkjøpsfond. Fram

veksten av velferdskonsemer legger press på kvalitet og 

arbeidsforhold, og presser i tillegg ut ideelle aktører. 

Derfor vil Rødt stanse velferdsprofitørene. Skatte

pengene våre skal gå til å ta vare på barna og pleie de 

syke, ikke til kommersielle eiere. 

➔ EØS 

EØS-avtalen har blitt en tvangstrøye som tvinger Norge 

til å innføre privatisering og høyrepolitikk. Folkesty

ret og stemmeretten undergraves når makt flyttes fra 

folkevalgte organer og over til EU. Norge må selv få 

bestemme over arbeidslivet, jernbanen og kraftpolitik

ken. Derfor vil vi bytte ut EØS med en handelsavtale 

med EU. 

Del partikatalogen med en venn! 
Her finner du katalogen digitalt. 
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