
Bli med i 
kampen mot 

Forskjells-Norge

Ut av EØS
EØS-avtalen har blitt en tvangstrøye som tvinger 
Norge til å innføre privatisering og høyrepolitikk. 
Folkestyret og stemmeretten undergraves når 
makt flyttes fra folkevalgte organer og over til EU. 

Norge må selv få bestemme over arbeidslivet, 
jernbanen og kraftpolitikken, uten at EU prøver å 
stoppe oss.

RØDT JOBBER FOR: 

At EØS skal erstattes med en ordinær 
 handelsavtale.

At norske tariffavtaler og arbeidslivs lover skal gå 
foran EUs regler.

Bli med på laget
Meld deg inn på rødt.no/bli-medlem

Norge må få 
bestemme 

selv 
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Bekjemp arbeidsledigheten, 
ikke de arbeidsledige

Arbeidsfolk er de ekte verdiskaperne, og 
 fortjener ordentlige arbeidsforhold. Rødt 
vil ha slutt på løsarbeid, sosial dumping og 
fagforenings knusing. 

Folk kommer ikke i jobb gjennom å miste 
velferds ordninger. Derfor mener Rødt at ingen 
skal miste dagpenger eller arbeidsavklarings-
penger uten å ha tilbud om jobb, utdanning eller 
annen anstendig inntekt. 

RØDT JOBBER FOR: 

Økt dagpengenivå og feriepenger for de 
 arbeidsledige. 

Å forby bemanningsbransjen og  rydde opp i 
løsarbeid og midlertidige  kontrakter.

Flere arbeidsplasser i videreforedling av norske 
råvarer og økt bemanning i velferden.

Milliardærene 
skaper ikke arbeid 
– arbeidet skaper 

milliardærer
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Pengene skal gå til 
å ta vare på barna 
og pleie de syke. 

Ikke til kommersielle 
eiere. 

RØDT.NO
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Rettferdig miljøpolitikk
Det trengs en ny og kraftfull klimapolitikk, som 
kutter utslipp på en rettferdig måte. 

De som har mest og forurenser mest må ta 
 kostnaden, ikke arbeidsfolk.

RØDT JOBBER FOR Å: 

Begrense elitens luksusforbruk ved hjelp av 
forbud og høye avgifter. 

Bruke deler av oljefondet til å investere i miljø-
vennlig industri i Norge. 

Si nei til nye motorveier og heller satse på bedre 
og billigere kollektivtransport i hele landet.

Vil du bidra?
Gi tid eller penger? Kom i gang på 
fellesskapfungerer.no

Fordi de som 
forurenser mest 
ikke må slippe 
unna 

Fo
to

: M
ar

ku
s 

S
p

is
ke

 /
 U

ns
p

la
sh

.

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. Den økonomiske eliten får stadig mer, 
mens vanlige folks trygghet svekkes. Heldigvis 
er det mulig å snu utviklingen, men da må vi 
sammen sikre et rekordvalg for Rødt.

VI JOBBER FOR: 
• Økt skatt for de rikeste, særlig for store 

 formuer, selskapsoverskudd og utbytte. 
• Å gradvis gjøre tannhelse gratis, på linje med 

andre helsetjenester. Fordi tenna er en del av 
kroppen.

Hvem skal sikre Rødt styrken 
som trengs, om ikke du?

De siste tiårene har forskjellene økt uansett 
hvem som har styrt. Derfor trengs det ikke bare 
ny regjering, men et politisk vendepunkt. Rødt 
trengs for å gjøre velferden profittfri, forskjellene 
mindre og miljøpolitikken rettferdig.
 

Fordi 
tennene er 
en del av 
kroppen 
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