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”
For oss i Rødt er kampen 
mot forskjells-Norge det 

aller viktigste. 
Bjørnar Moxnes, leder i Rødt
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Fordi  
fellesskap fungerer

Økte forskjeller og privatisering truer 
alt det arbeiderbevegelsen har bygget 
opp i Norge – trygghet, velferd, og et 
sterkt  fellesskap. Det gjør at makt og 
 muligheter blir urettferdig fordelt. Folk 
sorteres etter størrelsen på lommeboka. 

Samfunn bygget på samarbeid og 
likeverd er mer rettferdige enn samfunn 
basert på kapitalistisk konkurranse. 
Fordi fellesskap fungerer. Derfor er 
kampen mot forskjells-Norge Rødts aller 
viktigste sak. 



Forskjells-Norge er at de på 
 toppen får stadig mer, mens 
utryggheten øker for alle oss 
andre. Stadig flere barn vokser 
opp i fattigdom, mens antallet 
milliardærer har femdoblet seg 
på 15 år.
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Gang på gang har de andre partiene 
hatt muligheten til å gjøre noe med 
økende økonomiske forskjeller. Likevel 
fortsetter de å vokse. 

Derfor handler årets valg om noe mer 
enn å skifte regjering. Det handler 
om å skape et politisk vendepunkt, så 
 forskjellene går ned.



fb.me/roedt @stemroedt

Støtt Rødts valgkamp 
Vipps valgfritt beløp til 10303, med 
«valgkamp17» i meldingsfeltet, eller se 
rødt.no/støtte.

Bli valgkampfrivillig 
Registrér deg på rødt.no

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

Bli med på laget



Generasjonen som vokser opp 
i dag kan bli den første på over 
100 år som ikke får det  bedre 
enn foreldrene sine. Ikke fordi 
vi har mindre enn før, men fordi 
det er urettferdig fordelt.
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Hva er   
viktigst for deg?

For Rødt er kampen mot forskjells- 
Norge det aller viktigste. Derfor jobber 
vi for:

Profittfri velferd 
Forbud mot profitt i barnehagene, i 
barnevernet, på asylmottakene og 
lignende, slik det er i skolen.

Et rettferdig skattesystem 
Ny arveavgift med høyt bunnfradrag, 
økt skattenivå for de aller rikeste og 
lavere skatt for folk med dårlig råd.



 
Å si opp EØS-avtalen 
For å hindre arbeidsgivere som vil 
presse ned lønns- og arbeidsvilkår i 
Norge. 

Krafttak mot arbeidsledighet  
Flere grønne arbeidsplasser innen 
industri og fornybare næringer, og 
utvidet dagpenge-periode.



Generasjonen som vokser opp 
i dag kan bli den første på over 
100 år som ikke får det  bedre 
enn foreldrene sine. Ikke fordi 
vi har mindre enn før, men fordi 
det er feil fordelt.

Visste du at Googles omfattende 
skattetriksing gjør at de kun 
 betaler omlag 1 promille i skatt 
til Norge? Men i stedet for å 
hente inn mer fra de store 
 selskapene, har Siv Jensen og 
Erna Solberg tatt pengene fra 
barna til de uføre.
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