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Kjære Rødt-medlem! 
Stortingsvalget 2021 er rett rundt hjørnet, og vi ligger an til å kunne gjøre et rekordvalg. Men for å sikre en 
politisk kursendring trenger vi alle å gjøre en ekstra innsats nå i innspurten. Fordi fellesskap fungerer! 

Visste du at Rødt nærmer seg 11 000 medlemmer? For å være helt sikre på å passere sperregrensa, slik at 
Bjørnar Moxnes får mange flere partikamerater inn på Stortinget, trenger vi 120 000 stemmer. Hvis vi alle 
snakker om Rødt med 11 venner, bekjente, familiemedlemmer eller kollegaer hver, så er det alt som skal til. 

Vennene dine stoler mer på deg enn på en fremmed fra Rødt eller noe som står på en løpeseddel. Det 
dere snakker om over en kaffekopp betyr noe, og det du skriver på Facebook betyr noe. Rødt har mye god 
politikk, men vi trenger din hjelp til å spre budskapet. Her er tre tips til hva du kan gjøre for å få vennene 
dine til å stemme Rødt: 

• Vedlagt ligger 5 løpesedler. Del disse ut til venner eller bekjente som vurderer å stemmer Rødt!
• På baksiden finner du en plakat som handler om en av Rødts viktigste saker, nemlig gratis tannhelse. Ta

en selfie med plakaten og del på sosiale medier! Skriv gjerne en personlig post om hvorfor du stemmer
Rødt. For eksempel hvorfor DU mener gratis tannhelse er viktig. Egne erfaringer er ofte det mest
interessante å lese, og den beste måten å få fram betydningen av politikk på.

• Bruk handlenettet når du er ute på tur! Jo mer synlighet vi får i valgkampen jo større er sjansen for at
folk husker oss som det reelle alternativet på venstresida på valgdagen.

Vil du bidra litt ekstra nå i innspurten? På fellesskapfungerer.no kan du melde deg som valgkampfrivillig. Da 
blir du kontaktet av nærmeste lokallag. Det er mange oppgaver som skal fylles i en valgkamp, enten du vil 
stå på stand, gå postkasseutdeling, koke kaffe eller svare på henvendelser. Du kan også gi et pengebidrag 
til valgkampinnsamlinga ved å vippse til 557255 eller overføre til kontonummer 1254.62.98858 

Takk for innsatsen og lykke til i innspurten! 
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