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... VI TRENGER

GRØNN
S SIALISME
Må vi endre det økonomiske systemet for å redde
klimaet? Alt tyder på det. Dagens kapitalisme
driver rovdrift på naturen og er ikke bærekraftig.
Kapitalismen er et system som forutsetter evig
vekst. Kapitalismen overlater store beslutninger
som påvirker oss alle til et lite mindretall bak
lukkede dører. Og kapitalismen lar profitt
hensyn gå foran hensynet til natur og klima. Selv
med Paris-avtalen er vi på vei mot flere graders
temperaturstigning som vil gi farlige klima
endringer. Det vil blant annet føre til sykdoms
spredning, ekstremvær som flom og tørke, og en
fallende matproduksjon.

Bli medlem i Rødt :
Send sms Rødt + navn og adresse til 2434 eller se
rødt.no/innmelding

Rødt jobber for et mer demokratisk system, der
miljøet og behovene til folk flest settes foran de
rikes behov for profitt, og der viktige beslutninger
tas i fellesskap. Kvotehandel eller andre
markedsbaserte løsninger kan ikke løse klima
krisa. Skal vi få utslippene ned må vi redusere
våre egne utslipp her hjemme. Men under dagens
kapitalisme er den politikken miljøet trenger
ulønnsom. Derfor er det ikke nok med et grønt
skifte – vi trenger et systemskifte. Vi trenger
grønn sosialisme.

Følg Rødt i sosiale medier :
fb.me/roedt

@raudt

@stemroedt

Tre tiltak på veien til grønn sosialisme :
Sekstimers arbeidsdag. Mange lønnstakere i
Norge vil ha mer nytte av mer fritid enn mer
penger. Hvis vi gjennom lønnsoppgjørene
tar ut økt produktivitet i redusert arbeidstid
istedenfor økte inntekter og forbruk, vil det
redusere forbruksveksten og bidra til reduserte
klimagassutslipp.
En grønn krisepakke mot arbeidsløshet. Å
la dyktige folk fra oljeindustrien gå ledige er
sløsing. Vi vil bruke de xx milliardene vi i dag
bruker på subsidiering av oljeleiting på å bygge
opp varige industriarbeidsplasser innen ren
energi og teknologi for energisparing, heller
enn å trekke ut oljeeventyret.
Grønn industri. Norge har utrolige
forutsetninger for energiintensiv industri.
Vi vil bruke den norske vannkrafta til å lage
produkter og arbeidsplasser i Norge, heller
enn å bygge kraftledninger for å selge krafta til
utlandet.
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