Handlingsplan
for 2021-2023
Vedtatt av Rødts landsmøte 2021

1. Hva er en handlingsplan?

En handlingsplan er et styringsdokument. Den er ei konkretisering av partiets overordna strategi. Den angir
partiets viktigste arbeidsområder og prioriteringer for den neste landsmøteperioden. Planen skal ikke bare
gjelde for ledelsen, men gi retning til hele partiorganisasjonen. Et av handlingsplanens mål er å vise at alle
partiledd må jobbe sammen for at partiet skal nå sine mål og få fram sin politikk.

2. Valg 2021: Kamp mot forskjells-Norge!

Hovedramme for Rødts stortingsvalgkamp i 2021 er kamp mot forskjells-Norge.

3. Politiske prioriteringer

Rødt vil erstatte kapitalismen med et demokratisk sosialistisk samfunn. Vår kamp mot kapitalismen har i
dag sitt fremste uttrykk i kampen mot forskjells-Norge. Kapitalismen som økonomisk system skaper disse
forskjellene og det er Rødt sin oppgave å peke på denne årsakssammenhengen i tillegg til å kjempe mot de
konkrete forskjellene i Norge.
Dette gir seg en rekke uttrykk, som kamp mot fattigdom og mot de superrike, for gode fellesskapsløsninger,
som sosiale skattebestemmelser, retten til bolig og trygdesatser det går an å leve av. Den handler også om
kamp mot privatisering av offentlig eiendom, enten det er naturressurser eller offentlige tjenester det er snakk
om.
Det handler videre om kampen mot den stadig økende sentraliseringen vi opplever, som river ned grunnlaget
for bosetting i distrikta og åpner for privatisering, og det handler om kampen mot sosial dumping og angrep
på faglige rettigheter. Handlingsplanen forutsetter at en rekke kamper innafor dette vide feltet blir sentrale for
Rødt - nasjonalt og lokalt - også i den perioden som planen dekker.
Strategien, vedtatt av landsmøtet, er gjeldende frem til 2025.
Strategien har åtte politiske mål:
• Rødt er et nytt arbeiderparti
• Rødt er kjent for å støtte kamplinja i fagbevegelsen
• Rødt skal være det tydeligste miljøpartiet på venstresida i norsk politikk
• Rødt bidrar til bevegelsen for å holde Norge utenfor EU og si opp EØS-avtalen
• Rødt oppfattes som et parti med klar profil: Folk veit hvor de har Rødt
• Rødt er et parti som betyr noe i folks hverdag, og fremmer gjennomførbare løsninger i arbeidsfolks
interesse
• Rødt er en maktfaktor i politikken
• Rødt er umulige og krever det realistiske.

A. Rødt er et nytt arbeiderparti

For å komme nærmere målet skal:
• vi øke oppslutning blant arbeidsfolk i stortingsvalget 2021.
• vi sikre mange kandidater fra fagbevegelsen til kommune- og fylkestingsvalget i 2023.
• vi bygge lokale, regionale og nasjonale nettverk for våre faglige tillitsvalgte.
• vi sette våre faglige tillitsvalgte i stand til å fremme tydelige, rettferdige, offensive og progressive krav i
forbindelse med tariffoppgjør.
• lokallagsstyrer og distriktsstyrer arbeide for å inngå samarbeidsavtaler med lokal fagbevegelse. Slike
samarbeidsavtaler blir viktige inn mot både stortingsvalget i 2021 og kommune- og fylkestingsvalg i 2023.
• vi ansvarliggjøre de andre partiene når de bryter løftene sine overfor fagbevegelsen
• vi oppfordre og legge til rette for faglig solidaritet mellom arbeidere i alle land

B. Rødt er kjent for å støtte kamplinja i fagbevegelsen
For å komme nærmere målet skal:
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partiet oppfordre medlemmer til å ta på seg tillitsverv i fagbevegelsen og legge til rette for
erfaringsutveksling mellom faglig aktivister i partiet.
vi jobbe for og med fagbevegelse og andre krefter i arbeiderklassen. Vi skal være synlige, delta på
markeringer og vise støtte til streiker og arbeidere i konflikt. Distriktsstyrene har ansvar for at Rødt synes
på lokale markeringer, og sentralstyret har ansvar for nasjonale markeringer.
partiet i samarbeid med fagbevegelsen og andre utarbeide gode forslag som kan stilles i kommunestyrer,
fylkesting og på Stortinget.
Støtte fagbevegelsens kamplinje og den selvstendige kampen i lønnsdannelsen. Uten innblandinger fra
politiske partier.

C. Rødt skal være det tydeligste miljøpartiet på venstresida i norsk politikk

For å komme nærmere målet skal:
• vi løfte fram god klima- og miljøpolitikk i folkevalgte organer.
• vi jobbe for brede allianser mellom miljøbevegelse og fagbevegelse.
• vi tydeliggjøre og konkretisere Rødts miljøpolitikk. Vi skal få fram at det er mulig å kombinere miljøkamp
med et tydelig klasseperspektiv, og vise hvordan nye grønne arbeidsplasser kan skapes.
• vi synliggjøre hvordan kapitalistisk vekst ikke er forenelig med en bærekraftig framtid verken nasjonalt
eller internasjonalt.

D. Rødt bidrar til bevegelsen for å holde Norge utenfor EU og si opp EØS-avtalen
For å komme nærmere målet skal:
• vi synliggjøre alternativene til EU og EØS.
• vi utfordre rammene for EØS-avtalen med forslag lokalt og nasjonalt
• vi nasjonalt og lokalt være en kraft i kampen mot sosial dumping.

E. Rødt oppfattes som et parti med klar profil: Folk veit hvor de har Rødt

For å komme nærmere målet skal:
• det arrangeres nasjonale aksjonsdager minst to ganger i året. Landsstyret prioriterer hvilke saker som
skal løftes fram med nasjonale aksjonsdager.
• laga prioritere de nasjonale kampanjene og aksjonsdagene.
• landsstyret nedsette politiske utvalg på de saksområder landsstyret finner hensiktsmessig for å følge opp
strategi og handlingsplan.
• Rødt skal være det ledende partiet på solidaritet, antirasisme og fredsarbeid

F. Rødt er et parti som betyr noe i folks hverdag, og fremmer gjennomførbare løsninger i
arbeidsfolks interesse

For å komme nærmere målet skal:
• vi lage alternative budsjetter som viser hvilke muligheter som finnes hvis vi prioriterer annerledes
• vi vise fram de politiske resultatene av vårt folkevalgtarbeid i lokalpolitikken og på Stortinget.
• partiet jobbe for samlingsplasser og erfaringsutveksling som forener breie allianser mellom
nabolagsaksjoner, fagbevegelse, miljøbevegelse, kvinnebevegelse, lhbt+-bevegelsen, distriktsopprøret,
faglagene i landbruket, antirasistisk bevegelse, antikrigsbevegelse med flere.
• landsstyret og distriktsstyrene ha et særlig ansvar for å drive fram diskusjoner i laga slik at sentrale vedtak
tuftes på et aktivt medlemsdemokrati.

G. Rødt er en maktfaktor i politikken

For å komme nærmere målet skal:
• vi gjøre et rekordvalg ved stortingsvalget 2021.
• vi samarbeide med folkelige bevegelser og organisasjoner for å lage et politisk press nedenfra for å få
gjennomslag for våre kjernesaker
• vi søke politisk gjennomslag, og landsstyret skal vurdere og avgjøre hvilke samarbeidsformer vi skal velge
i det parlamentariske arbeidet på Stortinget..
• det gjennomføres en nasjonal folkevalgtkonferanse våren 2022 for å skolere og utveksle erfaringer, med
fokus på hvordan vi kan markere Rødt i lokalpolitikken det siste året før nytt lokalvalg.

H. Rødt er umulige og krever det realistiske

For å komme nærmere målet skal:
• vi fremme forslag som utfordrer de andre partia på kort sikt.
• det legges opp til diskusjon om langsiktige løsninger, om politikk som peker lenger fram enn
arbeidsprogrammet, men som er mer konkret enn prinsipprogrammet.
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I. Rødt er et parti for både by og land

For å komme nærmere målet skal:
• vi arbeide for levende bygder og distrikter der folk kan både bo og arbeide
• vi arbeide for desentralisering av både arbeidsplasser og offentlige tjenester
• vi arbeide for å reversere uønskte sammenslåinger av fylker og av kommuner.
• vi arbeide for å beholde generalistkommunen.

4. Partibygging

Partibygging har vært et viktig fokus for Rødt de siste åra. Dette har gitt seg utslag i sterk medlemsvekst og
økt synlighet for partiet. Det er viktig at vi opprettholder dette fokuset framover. Handlingsplanen viser hvilke
mål vi ønsker å nå med partibygginga og hvordan Rødt skal jobbe sammen for å nå disse målene.

A. Å bygge et parti med aktive medlemmer som utløser bevegelser

For å komme nærmere målet skal:
• lagsstyrer jobbe aktivt og få medlemmer til å delta i aktiviteter i lokalmiljøet og/eller på arbeidsplassen,
slik at politiske spørsmål som rører seg blant folk flest, kan bringes inn i lagets diskusjoner og aktiviteter.
• distriktslagene sikre at medlemmer uten lag skal få medlemstilbud og tilbud om å opprette egne lag.
• distriktslagene jobbe med å utvikle fylkespolitikk.
• laga jobbe for å bli politiske verksted der en både studerer, diskuterer og organiserer for handling.
• Rødt Nytt brukes til å skape aktivitet gjennom utdeling av avisa

B. Å bygge et parti som fortsetter å vokse og kan håndtere vekst

For å komme nærmere målet skal:
• partiet skal styrke og bygge robuste lokallag og distriktsorganisasjoner over hele landet.
• vi i 2023 stille lister i flere kommuner enn i 2019, i samtlige fylker og i samtlige bydeler. Arbeidet med
listestilling prioriteres av partiet fra og med våren 2022.
• partiet vokse til 14.000 medlemmer i perioden.
• vi arbeide for å aktivisere nye medlemmer og aktivister også etter valget
• alle nye medlemmer kontaktes og inviteres på aktiviteter av lokallag eller distriktslag der det ikke
eksisterer lokallag.
• sentralt bidra til å styrke distriktsleddet og gjøre distriktsstyrene i stand til å ta mer ansvar for å opprette
og støtte nye lag i distriktet for å sikre kontinuiteten i organisasjonen.
• distriktslaget være bindeleddet mellom lokalt og sentralt, og sikre medlemsdemokrati og -innflytelse.
• Rødt nasjonalt og lokalt være en støttespiller for Rød Ungdom, og inkludere dem i partiprosesser der
dette er hensiktsmessig.

C. Å bygge et parti med skolerte medlemmer og trygge tillitsvalgte

For å komme nærmere målet skal:
• lagene drive skolering for å diskutere, i tillegg til å styrke enheten om- og forståelsen av Rødts
styringsdokumenter.
• landsstyret ha ansvar for at det lages et skoleringsopplegg for kvinner etter inspirasjon fra Rød Ungdoms
bøllekurs.
• nye tillitsvalgte delta på lagsstyrekurs i regi av sentralt eller sitt distriktslag.
• distriktslagene støtte opp sine fylkestingsrepresentanter
• Rødt-skolen der unge og nye medlemmer får skolering i ideologi, strategi og partiarbeid fortsette.
• det gjennomføres skolering i alle lokallag i strategi, kommunikasjon og ledelse.
• alle lag drive med politisk og organisatorisk skolering, og få hjelp til å sette i gang skolering ved behov.
• Rødt sentralt lage materiell og forslag til leserbrev som senker terskelen for aktivitet.

D. Å bygge et parti som gjenspeiler mangfoldet i arbeiderklassen

For å komme nærmere målet skal:
• det jobbes for at flere kvinner og medlemmer med minoritetsbakgrunn velges til tillitsverv i partiet og som
kandidater i kommune- og fylkestingsvalget i 2023.
• vi bygge et parti med et landsomfattende kvinnenettverk.
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5. LM 2023

Rødt skal arrangere landsmøte våren 2023.
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