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På målingene er rødt inne på Stortinget med to mandater, og er dermed nøkkelen til å hindre 
en mørkeblå regjering. Vil du bidra til å sikre stortingsplassene? Les hvordan på baksiden.

erling Folkvord: Varsler kamp mot kutt i uførepensjonen

Vil ha oljefritt Lofoten 

og Vesterålen

rødts listetopper i Finnmark og Nordland vil ha varig vern 
av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. 

– Hvorfor settes alltid oljeindustriens interesser først, 
spør Marie Sneve Martinussen, Anna Blix og Ingeborg 
Steinholt. de tre unge kvinnene mener at Nord-Norges 
framtid ligger i å bevare fi skeressursene. 

LeS Mer PÅ SIde 3

Vi skal farge Norge Rødt

Rødt gjør en forskjell

– Vi står for en politikk vanlige folk forstår og vi 
jobber med saker som er viktige for vanlige 
folk. Vi er ikke opptatt av å hakke på de 
andre partiene. Vårt fokus ligger på hva 
vi kan gjøre og få gjennom, sier rødt-
ordfører Knut Henning Thygesen i 
risør.

Med  mer enn 70 folkvalgte
fra Hammerfest i nord til 
Kristiansand i sør bidrar rødt 
til å dra norsk politikk til vens-
tre i en rekke kommuner og fyl-
ker. etter rekordvalget i 2007 har 
vi fått større gjennomslag enn 
noensinne. rødt Nytt presen-
terer et knippe kommuner der 
rødt har betydd en forskjell de 
siste fi re årene. 
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Stem på Rødt!
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Stem på Rødt!

Leder

Victoria deler ut løpesedler på 
Grorud i Oslo. I knallrøde bukser 
henvender hun seg blidt til folk 
som går forbi.

– Hva vil Rødt og du gjøre på 
Stortinget for at det skal bli lettere å 
være innvandrer i arbeidslivet?  

– Gratis barnehageplass og 
SFO til alle barn. Slik kan kvin-
ner med innvandrerbakgrunn få 
muligheter til å lære seg norsk, 
utdanne seg, få arbeid, få bedre 
sosial kontakt og delta i sam-
funnslivet.

– Stortinget kan begynne 
med seg sjøl og ansette mange 
med minoritetsbakgrunn, sær-
lig kvinner. Ikke som alibi, men 
fordi vi må bruke kompetansen 
som folk med minoritetsbak-
grunn har.

Innvandrere blir holdt utenfor

– Innvandrere blir holdt utenfor 
arbeidslivet i Norge. Utdanninga 
du har fra hjemlandet teller ikke 
i dag, men det norske arbeidsli-
vet burde bygge videre på den. 
religion og nasjonalitet skal 
ikke være noen hindring for å 
få jobb. Det er kvalifikasjonene 
som skal telle. du må få vise hva 
du duger til. ellers blir du sjuk. 

– Sjuk? 
– Hvis du går som assistent 

og vikar i årevis og ingen tror 
du kan noen ting, blir du ikke 
innlemma i arbeidskollekti-
vet, du får ikke fast jobb, du 
kan ikke etablere deg, og til 
slutt blir du sjuk. dette er situ-
asjonen til mange med mino-

ritetsbakgrunn, særlig kvin-
ner. Fagforeninga må kreve en 
utdanningsplan og fast anset-
telse. de må forberede folk på 
hva slags spørsmål de får i jobb- 
intervjuer.      

– det haster at myndighete-
ne skjønner hva innvandrerne 
betyr. Om fem år vil det være 
mange universitetsutdanna 
folk som ikke har «norsk» utse-
ende. Hvor skal de skaffe seg 
jobb? I utlandet?  Helse- og 
eldreomsorgen vil trenge stadig 
flere ansatte som er språkmek-
tige og har helseutdanning. Skal 
de få jobbe, eller skal fordommer 
holde dem utenfor arbeidslivet?

Søkte 32 jobber

– Hvordan har det vært for deg å 
søke jobb i Norge?

– Jeg har lærerutdanning fra 
Tanzania. Julius Nyerere var 
president og partileder og min 
sjef, fordi jeg var sekretær i 
det sosialistiske partiet. I 
Norge studerte jeg øko-
nomi og administrasjon 
med personalarbeid som 
hovedområde. Jeg send-
te 32 søknader, men 
ble bare innkalt til 
intervju tre steder. 
Jeg fikk en jobb jeg 
var overkvalifisert 
til, som jeg tok for 
å overleve. Nå jobber 
jeg på et sosialkontor. Jeg 
har vært sekretær i fagfore-
ninga mi i bydelen, er med 
og organiserer konferansen 

V for Victoria
– Det er kvalifikasjonene, ikke hudfargen, som skal telle når du søker 
jobb, sier stortingskandidat Victoria rweikiza. 

«Kvinner på tvers», har vært 
leder av Tanzaniansk forening 
i 10 år, har tre barn, vært aktiv 
som forelder i korps og idrett – 
med andre ord vet jeg hva det 
koster å være minoritetskvinne. 
Men det som sliter aller mest er 
å stadig bli påminnet at man er 
innvandrer.

de fem minuttene Victoria 
kan avse til rødt Nytt går mot 
slutten. Hun vil ut og diskute-
re og fortelle. erfaren minori-
tetskvinne med pågangsvilje og 
mot på Stortinget? Ville ikke det 
vært noe? 

dersom erling Folkvord og jeg 
hadde kommet inn på Stortinget 
i 2005, ville mye ha sett annerle-
des ut. da ville det ikke ha vært 
kompakt enighet om Norges del-
takelse i krigen i Afghanistan. 
Vi ville ha reist forslag om å 
hente soldatene hjem. det ville 
ha styrket krigsmotstanden. På 
tross av Stortingets enighet vil 
fortsatt en tredjedel av befolk-
ningen  hente de norske solda-
tene hjem fra Afghanistan. Og 
fortsatt mangler denne tredje-
delen en stemme på landets vik-
tigste talerstol.

dersom rødt hadde sittet på 
Stortinget i denne perioden, 
ville vi fremmet forslaget om 
en likelønnspott for å rette opp 
lønnsgapet mellom kjønnene. 
da ville SV fått mulighet til å 
stemme for sine valgløfter, og 
Siv Jensen hadde mistet mulig-
heten til å skåre billige poeng på 
regjeringens løftebrudd.

Med rødt på Stortinget ville 
regjeringen hatt en opposisjon 
til venstre for seg. der regjerin-
gen nå har lent seg på høyre fot 
for å demme opp for Frps vekst, 
ville vi presset Stoltenberg og 
Halvorsen fra venstre.

 da erling og jeg tapte våre 
mandater på målstreken i sep-
tember 2005, var det fordi 
mange trodde at de sikret en 
rødgrønn regjering ved å «stem-
me taktisk». Vi ville også ha 
regjeringsskifte da. Nå har vi 
fire års erfaring med en rød-
grønn regjering uten rødt på 
Tinget. Vi i rødt foretrekker 
fortsatt de rødgrønne framfor 
en mørkeblå regjering med 
et rekordsterkt Frp. Men 
vi trenger en rødere og 
grønnere politikk enn 
den Stoltenberg fører. 
en rødgrønn regjering 
uten rødt på Tinget gir 
et ensrettet Storting: 
For krigen, for NATO, 
for topp tempo i olje- og 
gassutvinningen, for kutt i pen-
sjonene. rødt vil bringe de fol-
kelige bevegelsenes krav inn på 

Tinget. det vil gi resultater som 
skal merkes i norsk politikk de 
neste fire årene.
 I Hordaland kjemper jeg mot 
Torkil Åmland fra Frp om siste- 
mandatet. I Oslo slåss erling 
Folkvord mot blant annet 
Høyres Nikolai Astrup og Frps 
Sylvi Listhaug. Over hele landet 
arbeider rødt for å komme over 
sperregrensen, slik at vi kan 
rykke inn med 6-7 mandater på 
Stortinget og stoppe Siv Jensens 
statsministerambisjoner. det er 
disse stortingsplassene som set-
tes i fare dersom folk velger 
å stemme «taktisk» og kaster 
bort stemmen sin i fylker der 
SV og Arbeiderpartiet kan se 
langt etter et nytt mandat.

For fire år siden tapte Erling 
Folkvord og jeg våre manda-
ter på valgdagen. denne gan-
gen skal vi holde helt inn. Stopp 
ensrettingen! Få rødt inn på 
Stortinget!

Torstein Dahle
leder i Rødt

Foto: Ingar Steinholt

Rødt inne med to og på vippen

Rødt på vippen

På en meningsmåling gjort av 
TNS Gallup for TV2 19. august 
har rødt to mandater og 2,7%. 
En slik situasjon, som også flere 
andre meningsmålinger peker 
i retning av, innebærer at rødt 
blir avgjørende for å sikre fort-
satt rødgrønt flertall.

rødt foretekker en rød-
grønn regjering, men vil ikke 
være noen dørmatte for Jens 
Stoltenberg. rødt stiller ett 
ufravikelig krav for å støtte de 
rødgrønne – at regjeringen i 
Soria Moria II forplikter seg til å 
gå mot Uførepensjonsutvalgets 
foreslåtte kutt i uførepensjonen.

rødt skal på Stortinget for å 

få flertall for vår politikk. I kom-
munestyrer og fylkesting har vi 
tradisjon for å arbeide smidig 
og uavhengig av blokker for å få 
størst mulig gjennomslag. Slik 
får rødt større betydning for 
politikken enn størrelsen skulle 
tilsi. Mens for eksempel Frp i 
inneværende periode ikke har 
fått gjennomslag for et enes-
te av sine forslag, fikk Rødt på 
Stortinget fra 1993 til 1997 gjen-
nomslag i mange viktige saker. 

Folkvord mot Listhaug og

Dahle mot Åmland

I rødts hovedfylker Oslo og 
Hordaland står kampen nå 
mellom rødt og de borger-

lige. Mens Torstein dahle i 
Hordaland kan ta plassen fra 
Frps Torkil Åmland, kjemper 
erling Folkvord i Oslo om en av 
de to siste plassene mot Høyres 
Nikolai Astrup, Venstres Ola 
elvestuen, Aps Hadia Tajik og 
Frps Sylvi Listhaug.

I disse fylkene er rødt svært 
nær mandat. I Oslo fikk Erling 
Folkvord 5,2% ved kommuneval-
get  i 2007. Om alle disse stem-
mer rødt i år igjen, kommer han 
inn. I Hordaland var Torstein 
dahle sist langt nærmere man-
dat enn SV var sitt andreman-
dat. I disse fylkene er en stemme 
til rødt den beste garantien mot 
Høyre/Frp-regjering.
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Fattig og rik
Om uføretrygd

det folk ofte omtaler som uføretrygd er 
egentlig «en pensjon eller en offentlig 
ytelse som skal sikre inntekt til livs-
opphold for den som har fått inntekts-
evnen langvarig nedsatt på grunn av 
sykdom, skade eller lyte» (NAV). 

Uføreytelsen består av tre 
deler – grunnpensjon, til-
leggspensjon og særtillegg. 
Grunnpensjonen tilsvarer grunn-
beløpet i folketrygden ved 40 års botid i Norge. 
Tilleggspensjon oppnås når man har mer enn tre 
år med opptjente pensjonspoeng. Særtillegg gis til den 
som har liten eller ingen tilleggspensjon. I dag blir uføreytelsen 
beregnet som pensjon. du får framberegnet inntekten du hadde 
siste åra før du ble ufør, fram til du blir 67. Videre legges de 20 
beste inntektsårene til grunn og du får det samme i alderspen-
sjon når du blir 67, som du har i uførepensjon. 

Mange, men lite

I 2006 var det i alt 297 485 uførepensjonister, av disse 128 094 
menn og 169 391 kvinner (SSB).

dette var i 2006 ca 11% av befolkningen, mens antall uførepen-
sjonister på 80-tallet utgjorde ca 6%. I tillegg kommer midlerti-
dige/foreløpige uførepensjonister. Ifølge Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) er det i dag 340 000 som mottar en eller 
annen form for uføreytelse. 10 250 i aldersgruppen 18-30 år er i 
dag uføre, det siste året ble det 2 241 nye uføre i denne alders-
gruppen, skriver ANB i februar 2008. 

Økningen i antall uførepensjonister har vært hovedgrunn- 
laget for at uførepensjonen skal endres selv om gjennomsnittlig 
uførepensjon bare er ca 130 000 kroner.

Endringer

Uførepensjonsutvalget ble nedsatt av Bondevik-regjeringa i 2005 
og leverte sin innstilling i mai 2007. det viktigste forslaget er at 
uførepensjonen skal kobles fra pensjonssystemet.

Fra 1. januar 2010 forsvinner altså uførepensjonen, men ikke 
de uføre. de skal få uførestønad, ikke uførepensjon. dette med-
fører at uføreytelsen blir en rettighet som ikke er varig. du kan 
miste den, og den kan vurderes på nytt etter ei tid. Nå skal uføre-
ytelsen beregnes etter samme prinsipp som attføring og reha-
bilitering. 66 % av inntekten i de tre beste av de fem siste årene 
før du ble ufør. I tillegg reduseres muligheten for ekstra inntekt.

Flere interesseorganisasjoner protesterer

Uførepensjonister kan miste opptil 55 000 kroner årlig om regje-
ringa følger Uførepensjonsutvalgets forslag. Utvalget foreslår å 
redusere friinntekten fra 72 000 kroner til 15 000 kroner.

– FFO frykter at pensjonistene vil miste helt kontakten med 
arbeidslivet, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen til 
NrK. 

– Det er skuffende at pensjonskommisjonen ikke har utredet 
uførepensjonen. det skaper stor usikkerhet om funksjonshem-
medes framtidige pensjoner, sa leder i Norsk Handikapforbund 
(NHF) Gunnar Buvik, etter at kommisjonen la fram sin utred-
ning 13. januar. 

Aleneforeldreforeningen har klaget til Likestillingsombudet 
over de nye reglene for tidsbegrenset uføretrygd. Foreningen 
mener reglene som skal innføres fra 1. januar, er kjønnsdiskri-
minerende og rammer kvinner.

– FOR

www.roedt.no

I Hammerfest var det petro- 
leumsbonanza for fem år siden. 
Gassen fra Snøhvit-feltet i 
Barentshavet skulle føres i land 
utenfor byen. 

– Noen har hatt fem fine år, 
men hva nå? De fleste arbeids-
plassene kom aldri nordover. I 
Hammerfest er 40 prosent av 
de nye husene som ble bygget 
til salgs. den store boomen kom 
aldri, sier Anna Blix. 

Hun er fra Hammerfest, 
og er 1. kandidat for rødt 
Finnmark ved stortingsvalget. 
Sammen med 2. kandidat Marie 
Martinussen mener hun at vekst 
i Nord-Norge må skje på andre 
måter.

– Arbeiderne som tar i mot 
gassen bor sørpå. de er her noen 
uker av gangen, før de reiser 
hjem igjen for å ha fri. De flyt-
ter ikke hit. For lokalsamfunnet 
betyr det lite, sier Blix.

Ingeborg Steinholt er 1. kan-
didat for rødt Nordland. Hun 
peker på at alt som skjer i olje- 
industrien er politisk styrt. 

– det var en politisk beslut-
ning å legge Statoil til Stavanger. 
Men ingen kommer til å gjøre 
Kabelvåg eller Hammerfest til 
ny oljehovedstad, sier hun.

Fasiten fem år etter Snøhvit-
utbyggingen er at mye av vek-
sten har uteblitt. Samtidig har 
Norge inntatt verstingtronen 
for klimagass. Co2-utslippene 
per innbygger er helt i verden-
stoppen med de nye gasskraft-
verkene på Kårstø og Mongstad. 

Ungdom hindres i å fiske

– Hvordan ville mediene og poli-
tikerne i Norge reagert om nor-
ske gårdsbruk i raskt tempo ble 

Torsken må gå foran olja
– Hvorfor settes alltid oljeindustriens interesser først, spør rødts topp-
kandidater i Finnmark og Nordland. de vil ha varig vern av havområdene 
i Lofoten og Vesterålen. 

kjøpt opp av store investorer 
og spanjoler og portugisere som 
ikke bodde der overtok arbei-
det? Ifølge Marie Martinussen 
er det dette som skjer i fiskeri-
næringen.

– På under ti år har kystfiske- 
flåten blitt halvert. Det er en 
styrt politisk utvikling. Hvordan 
kan vi ha en fiskeriminister fra 
Finnmark som hater fisk, spør 
Martinussen.

For Ingeborg Steinholt er det 
enkelt. de politisk styrte struk-
turendringene i fiskerinæringen 
må reverseres.  

– Nå er det nesten umulig å 
ha fiskebåt under 15 meter, sier 
hun. Samtidig er det disse båte-
ne som er mest bærekraftige, 
da tas ikke den minste fisken. 
Kystfiske betyr flere arbeids-
plasser der folk bor. det gjør det 
mulig å livnære seg uten å ta opp 
store lån. Problemet i dag er at 
fisket nesten er helt lukket for 
unge mennesker, sier hun.

– Tidligere tilhørte kvoten 
båten. Nå er det nesten umulig 
dyrt å skulle begynne å fiske, 
fordi man også må kjøpe kvo-
ter fra dem som har fra før, sier 
Steinholt. 

rødts alternativ er å foran-
kre kvotene lokalt, samtidig som 
alle skal ha rett på vanlige kvo-
ter. det vil også føre til at færre 
fiskemottak legges ned.

– I Hammerfest er fiskebutikk- 
en lagt ned nå. det er helt selv-
motsigende, sier Anna Blix.

En ulykke vil være katastrofal

For bare to år siden opplevde 
Norge sitt nest største oljeutslipp 
noensinne. et uhell på Statfjord 
A-plattformen i Nordsjøen slapp 

25 000 fat råolje ut i sjøen. det er 
mer enn 20 ganger så mye som 
etter Full City-forliset i sommer. 

– I Lofoten og Vesterålen 
skal oljeletingen skje helt inntil 
land. en sånn ulykke vil være 
fullstendig katastrofal for livet 
langs kysten, sier Martinussen. 

Langs norskekysten fin-
nes den siste store torskebe-
standen i verden. Andre ste-
der, som utenfor Canada 
og Sør-Amerika, er torsk- 
en nesten utryddet – med god 
hjelp fra norske industritrålere. 
Nå risikerer man i verste fall at 
hele årskull torsk kan forsvinne.

– Oljevernberedskapen fun-
gerer ikke. Vi så det sørpå i som-
mer, men i nord er det verre. 
Halvparten av årets døgn er 
utstyret ubrukelig på grunn av 
været, sier Martinussen.

Samtidig er også normal- 
situasjonen negativ. I sommer 
foregikk det seismikkskyting i 
Lofoten og Vesterålen for å kart-
legge eventuelle oljeforekom-
ster. Det ble meldt at fisken nes-
ten forsvant som følge av støy.

– Selv om alt går «bra», vil 
det fortsatt være et veldig bråk 
under vann, tung skipstrafikk 
og de vanlige utslippene fra olje-
plattformer gjennom spillvan-
net. Småfisken er svært sårbar, 
sier Ingeborg Steinholt.

Hun peker også på at Nord-
Norge faktisk allerede har et 
kraftoverskudd, til tross for 
kraftkrevende industri som 
jernverket i Mo. 

– Nå brenner vi av alt på en 
gang. Olje er også et gode for 
oss. da er det et poeng å drive 
langsiktig planlegging, ikke 
bare pumpe den opp så fort som 
mulig, sier Ingeborg Steinholt.

MOT OLJeBOrING: Fra venstre Marie Martinussen, Anna Blix og Ingeborg Steinholt går mot oljeindustrien.

Gratis abonnement

For å motta rødt Nytt gratis hver måned, 
send navn og adresse til roedt@roedt.no.
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Stem på Rødt!

Rødt er ubestikkelige og 
driver ikke med politisk 
hestehandel for å komme 
i lukrative posisjoner.
- Davy Wathne, sportsanker

"

"
Rødt er det eneste par- 
tiet i Norge som går inn 
for at det blir like fint 
å jobbe som å danse. 
Unntatt for ballettdanse-
re, der blir det omvendt.

- Knut Nærum, humorist

Rødts mål er en verden 
uten undertrykking og 
utbytting som bygger 
på solidaritet og rettfer-
dighet. Det må da værra 
paradiset, æ bli tankefull 
og fjong!

- Kristin Jensen,
vokalist i Hopalong Knut

"

Se flere 

grunner på 

roedt.no

Thygesen ble direktevalgt som 
ordfører. Sammen med resten 
av kommunestyregruppa har 
han fått til mye. Hva er egent-
lig hemmeligheten bak den røde 
bølgen i risør?

– Vi står for en politikk van-
lige folk forstår og vi jobber med 
saker som vanlige folk er opp-
tatt av. Vi bruker ikke tida vår 
på å hakke på de andre parti-
ene. Vårt fokus ligger på hva vi 
kan gjøre og hva vi vil få gjen-
nom, kommer det kontant fra 
ordføreren.

rødt i risør er et bredt sam-
mensatt kollektiv, med folk som 
representerer mange ståsteder 
på venstresida. det er helt nød-
vendig for å kunne forstå hva 
som rører seg i befolkningen. 

– Fordi vi er ulike mennesker, 
har vi mange gode diskusjoner 
internt. Men våre kloke hoder 
holder ikke, vi er helt avhen-
gig av innspill fra folk flest. Et 
eksempel er at vi har fått gjen-

nom en kunstisbane, som skal 
sikre et lett tilgjengelig fritids-
tilbud også i vinterhalvåret. 
Kunstisbanen var opprinnelig 
Rødts initiativ, men vi fikk raskt 
med oss mange flere på laget. 
Idrettsfolk og ingeniører bidro 
til at vi fikk profesjonelt utfor-
mede planer for prosjektet, for-
teller Thygesen.

Rødt-metoden

– det er slikt arbeid vi liker 
å kalle rødt-metoden, forklarer 
Thygesen. Viktige ingredien-
ser er ydmykhet og respekt og 
evnen til å lytte til folk. 

Thygesen vil ikke ta æren for 
noe alene. Han har nemlig ikke 
gjort noe alene. det er alltid 
flere folk med på å lage forslag. 
I politisk arbeid er man avhen-
gig av at folk er enige i det man 
forsøker å oppnå. derfor er det 
så viktig å engasjere breiere lag 
av folk. Presset utenfra blir ofte 
så stort at også partier som ikke 

er enige stemmer for rødt sine 
forslag, forklarer Thygesen. For 
å bygge folkelig bevegelse rundt 
en sak må man bruke kunnska-
pen som finnes blant vanlige 
folk, mener han. 

– Det finnes mange folk der 
ute som lengter etter at kunn-
skapene deres skal tas i bruk. Å 
ha respekt for og å lytte til van-
lige folk er en grunnleggende 
god egenskap for et parti. Og 
nødvendig for å finne gode løs-
ninger. Det finnes folk som er 
flinke til dette i andre partier 
også, men det virker som de blir 
dårligere jo lenger opp i systemet 
de kommer. erling Folkvord var 
flink til å lytte og være ydmyk 
sist han satt på Stortinget. Slike 
erfaringer fra kommunestyrene 
må vi ta med oss inn i stortings-
salen til høsten.

Venter ikke på revolusjonen

Spørsmålet om revolusjonen har 
kommet nærmere i risør besva-

rer Thygesen med en mild latter. 
– Vi er ikke i noen sånn 

situasjon i dag. Vårt arbeid må 
handle om å gjøre folks hverdag 
bedre her og nå. Kort sagt har 
vi to mål: Å støtte og arbeide 
fram hver minste forbedring for 
folk, og gå i bresjen for å hindre 
enhver forverring. 

Knut Henning Thygesen er 
risørs desidert mest populære 
politiker. Selv om han ikke vil 
ta æren for noe alene, tror han 
populariteten handler om at 
han er til stede når ting skjer. 

– For meg er det viktig å være 
til stede. Se på oljeutslippene 
fra Full City nå nylig. Jeg var i 
strandlinja og leita etter olje, 
prata med folk og kjente det som 
skjer på kroppen. det setter folk 
pris på. det er viktig for dem 
at vi bryr oss, avslutter han før 
han fortsetter med valgkampen 
i Aust-Agder.

Ordføreren som knekte Rødt-koden
I 2007 fikk Rødt sin første ordfører noensinne. Hva er hemmeligheten bak Knut Henning Thygesens 
valgskred i sørlandsbyen og Høyre-bastionen risør?

Stoppet OL-søknad

rødt var det eneste partiet som gikk mot at Tromsø skul-
le satse milliarder på et klimaskadelig OL. I valget i 2007 
gjorde rødt Tromsø et rekordvalg med 7,9%.

Sikret butikkansattes fritid

I Trondheim har rødt med sine tre mandater 
nylig fått gjennomslag i bystyret for å sikre 
butikkansattes rett til fritid gjennom å stoppe 
søndagshandelen i byen. 

Rødt valgskred i Risør

I sørlandsperlen risør har rødt lenge arbeidet for å 
bevare byen som helårsby. I 2007 ble rødts Knut 
Henning Thygesen valgt som ordfører i byen.

Farger Norge Rødt

Over hele landet gjør rødt-
politikere i kommune- 
styrer og fylkesting en for-
skjell i saker som betyr mye 
for folk. Her er et utvalg 
lokale rødt-seirer. 

Sikret erstatning for barnevernsbarn

I Oslo har rødt fått til en vederlagsordning 
for barn som har opplevd overgrep eller 

omsorgssvikt mens de var under barne-
vernstilsyn. I 2009 vil disse ha mottatt 
til sammen 600 millioner i erstatning.

Stoppet anbud

I Odda klarte 
rødt i sommer  å 
stoppe anbud på 
kommunalt ren-

hold. etter lang tid 
snudde AP i saken, 

og dermed ble ren-
  holdet ikke outsourcet.  
          I Odda har rødt 13,5%.  
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– du må huske på at veldig mange 
av oss kommer til å havne på 
uførepensjon. 43% av alle yrkes-
aktive er ufør ved 67 års alder. 
det er ikke akkurat børsmeglere 
som trenger en god uførepen-
sjon. Men blant folk som jobber 
innen helse og omsorg, i bygg og 
anlegg, i industrien, håndverks-
fagene og ikke minst i renholds-
bransjen er det veldig mange 
som blir uføre.

– dette er menneskene som 
holder hjulene i gang i Norge. 
Men arbeidet er hardt. det ville 
vært spennende å se hvor lenge 
en stortingspolitiker hadde 
holdt ut i en 100% stilling på et 
alders- og sykehjem! Folk i disse 
yrkene sliter seg ut gjennom et 
langt yrkesliv med tungt fysisk 
arbeid, og da har de krav på en 
uførepensjon som er så god at 
de kan leve et verdig liv. Nå står 
dette i fare, advarer erling. 

Kan bety store årlige tap

Til høsten skal Stortinget 
behandle endringer i uføre-
pensjonen. Forslaget fra 
Uførepensjonsutvalget inne-
holder tre viktige kuttforslag: 
For det første skal uføre skatte 
som lønnsmottakere, ikke som 
pensjonister. For det andre skal 
uføre miste det behovsprøvde 
barnetillegget. For det tredje 
skal uføre rammes av leveal-
dersjusteringen i folketrygden. 
Vi spør erling hva disse endrin-
gene vil bety i kroner og øre: 

– LO i Trondheim har regnet 
på kuttforslagene, og funnet ut 
at en lavtlønt uførepensjonist 
vil tape 20 000 kroner årlig. Og 
har du barn, mister du i tillegg 
22 000 årlig per barn. dette er 
veldig mye penger for folk som 
allerede har lite å rutte med. 
Her snakker vi om de barnefa-
miliene i landet som har dårligst 
råd. Tanken på hvor mange fl ere 
barn som ikke vil få råd til å bli 
med på klassetur på skolen eller 
delta i andre aktiviteter, burde 
være nok til at de rødgrønne 
kaster kuttforslagene i papirsø-
pla, sier erling. 

– Men er det ikke nødvendig å 
gjennomføre endringer når det er så 
mange som går på uføretrygd?

– Å  kutte i uførepensjonen er 
å begynne i helt feil ende. Hvis vi 

vil ha færre uføretrygdede, må 
vi ta tak i årsakene til at folk blir 
uføre. den viktigste grunnen er 
jo at de er utslitt. Helsa deres er 
rett og slett brukt opp i arbeids-
livet. Vi må få bukt med brutali-
seringa i arbeidslivet, som tvin-
ger stadig fl ere til å jobbe enda 
hardere. det vil være å begynne 
i riktig ende, sier erling. 

– Å gjennomføre kutt betyr 
at vi straff er sliterne i arbeids-
livet. Det betyr at vi straff er folk 

som har fått ødelagt helsa si 
fordi tempoet på jobben har blitt 
skrudd kraftig opp. Jeg vil inn 
på Stortinget for å stanse disse 
urettferdige forslagene.

På lag med LO

– Hvordan skal Rødt klare å presse 
regjeringa til å gå mot kuttforsla-
gene?

– I denne saken står vi ikke 
alene. Vi har LO i ryggen. På 
LO-kongressen i vår ble det ved-
tatt at kuttene må stanses. Og 
vi har mange hundre tusen ufø-
retrygdede i ryggen. de vil ikke 
godta at de skal få mindre å leve 
av. På Stortinget vil rødt sette 
fl omlys på denne saken og gjøre 
det veldig vanskelig for regjer-
inga å gjennomføre kutt.  Jeg er 
trygg på at når vi stiller krav 
om at det ikke skal kuttes i ufø-
repensjonen som betingelse for 
å støtte en rødgrønn regjering, 
så vil de innfri dette kravet. 
Alternativet er at Stoltenberg 
må samarbeide med Frp og 
Høyre om å skvise inntektene til 
dem som allerede har lite. det 
tror jeg ikke han tar sjansen på, 
i alle fall ikke så lenge rødt står 
fast på vårt krav, sier erling. 

– Er denne saken så viktig for 
Rødt at dere stiller ultimatum til 
Stoltenberg? 
– rødt foretrekker fortsatt rød-
grønn regjering i Norge, det er 
det ingen tvil om. det er vel-
dig viktig å hindre at vi får en 

brunfl ekket mørkeblå regjering 
med et rekordsterkt Frp. Men 
vi har ikke tenkt å være noen 
dørmatte for Jens Stoltenberg. 
Vi selger ikke ut de viktigste 
sakene våre bare for å komme 
inn i «det gode selskap». derfor 
vil vi ikke gi oss i forsvaret av 
uføretrygdedes rettigheter. Her 
er det Stoltenberg og regjeringa 
som må vise at de tar egne løfter 
på alvor, det er de som må innfri 
rødt og LOs tydelige krav. Her 

har ikke Stoltenberg annet valg 
enn å føye seg. Hvis ikke må han 
i siste instans sette regjeringas 
fortsatte liv inn på at han skal 
ødelegge pensjonen for de ufø-
retrygdede. det vil være politisk 
selvmord og drive folk over til 
Siv Jensen og FrP, sier erling.

Ser fram til comeback

– Helt til slutt Erling, ser du fram til 
å gjøre comeback på Stortinget?

– Jeg gleder meg til å kunne 
ta fatt på arbeidet på Stortinget 
igjen! rødt skal på Stortinget 
for å presse gjennom mer rød-
grønn politikk. I Stortinget skal 
vi arbeide for å skape fl ertall 
for saker der mange er enige 
med oss. Vi skal foreslå 10 nye 
milliarder til kommunene, som 
første etappe for å rette opp  
den skakkjørte kommune-
økonomien. der alle andre pra-
ter om likelønnspott, skal vi 
faktisk få dette forslag-
et opp til behandling 
i Stortinget. I 1994 
var jeg den før-
ste stortings-
representant-
en som fore-
slo en like-
lønnspott for 
å heve kvin-
nelønna i både 
stat og komm-
un. Ingen andre støt-
tet forslaget da. Men nå 
virker det som stadig fl ere 

Varsler kamp om uførepensjon
– dette er vår aller viktigste sak ved dette valget, sier erling Folkvord engasjert: de foreslåtte kuttene i uførepensjonen 
er dramatiske og vil ramme noen av de fattigste i Norge. Vi stiller ikke med noen lang kravliste for å støtte en rødgrønn 
regjering, men på dette punktet er vi helt klare. Stoltenberg må avvise de urettferdige kuttene når han lager en ny regje-
ringserklæring, sier den folkekjære Oslo-politikeren bestemt.  

ser at dette kravet må innfris. 
derfor blir det spennende 
å se hva som skjer når 
vi foreslår dette på 
Stortinget fra høs-
ten. 

– Dette høres 
temmelig arbeid-
somt ut?

– det blir mye 
jobb, ja! Men vi 
i rødt er vant 
til å jobbe hardt 
for vanlige folks 
interesser, og 
det gir veldig 
mye inspirasjon 
når jeg ser at vi 
får til viktige end-
ringer. Så jeg er klar 
for innsats, avslutter 
Folkvord.

Vi selger ikke ut de viktigste sakene våre 
bare for å komme inn i «det gode selskap». 
Derfor vil vi ikke gi oss i forsvaret av uføre-
trygdedes rettigheter. 

Erling

Folkvord
1. kandidat 
rødt Oslo

Foto: Ingar Steinholt



Rødt Nytt september 20096

Stem på Rødt!

– Rødt vil bli tamilenes talerør
det er ikke lett å være tamil for tiden. Svært mange har mistet familiemedlemmer i krigen på Sri Lanka. dødstallene i den 
sri lankiske regjeringshærens konsentrasjonsleirer stiger. Mange tamiler føler seg latt i stikken av erik Solheim og SV. Nå 
håper Nirmalan Selvarajah fra Norsk Tamilsk Forum at rødts erling Folkvord kan bli tamilenes talerør på Stortinget.

– Tamilene i Norge tenker mest 
på sine nære og kjære på Sri 
Lanka. der er over 300 000 tami-
ler innesperret i leirer uten 
noen rettigheter. det skjer 
mange bortføringer og drap i 
leirene og mange av dem er ikke 
en gang besøkt av internasjo-
nale organisasjoner. det viktig-
ste nå er å frigjøre tamilene fra 
disse konsentrasjonsleirene, sier 
Nirmalan Selvarajah.

I disse leirene, som regjeringa 
kaller «velferdslandsbyer», dør 
det over 1 400 personer i uka, i 
følge The Times.

Skuffet over Solheim

Norge har en spesiell rolle i kon-
fl ikten på Sri Lanka. Fra våren 
2000 jobbet nåværende utvik-
lings- og miljøvernminister erik 
Solheim for å få til en fredsav-
tale mellom myndighetene og 
Tamiltigrene. Selvarajah er ikke 
imponert over Solheim eller 
regjeringens håndtering av kon-
fl ikten i etterkant av fredsfor-
handlingene.

– Mange av oss er skuff et over 
at erik Solheim og den norske 
regjeringen har vært tause vit-
ner til overgrepene mot tamil-
er. Mye av dette kunne vært 
unngått dersom norske diplo-
mater virkelig ønsket å få fred 
på Sri Lanka. Fra første dag i 
forhandlingene ble den tamil-
ske parten satt til side. Mange 
av avtalene som ble inngått ble 
heller aldri implementert. I dag 
skylder Solheim på den tamil-
ske siden, men jeg vil utfordre 
ham til å snakke åpent om hva 
slags avtale om maktfordeling 

som lå på bordet. Sannheten er 
at Colombo aldri var interessert 
i å dele makten med tamilene.

– Under den siste krigen 
viste ikke verdenssamfunnet 
noen vilje til å sende observa-
tører til krigsområdet og en la 
all skylden på LTTe. I dag sit-
ter fl ere hundre tusen mennes-
ker i konsentrasjonsleirer sor-
tert etter kjønn og alder. Mange 
barn får ikke treff e familien sin. 
det begås grusomme handlin-
ger mot tamilene i disse leirene. 
Hvorfor er den norske regjerin-
ga stille når Sri Lanka bryter 
grunnleggende menneskeret-
tigheter?

– Selv om situasjonen for tami-
lene på Sri Lanka er verre enn 
noensinne akkurat nå, får nes-
ten alle tamiler  avslag dersom 
de søker asyl i Norge. Avslagene 
begrunnes med at tamilene kan 
leve fritt i Colombo. Men norske 
myndigheter vet hvordan det er 
å være tamil i Colombo. du risi-
kerer for eksempel å bli bortført. 
Myndighetene har kjørt hun-
drevis av tamiler som har bodd 
i Colombo, til andre byer uten 
forvarsel. du har ingen garanti 
for at dette ikke skal hende deg, 
sier Selvarajah.

Mobiliserer for Rødt

Mange tamiler har lenge hatt 
et godt forhold til rødts forlø-
per, rød Valgallianse, men det 
har aldri vært drevet noen kam-
panje tilsvarende den som pågår 
nå, forklarer Selvarajah. Han 
peker på fl ere grunner til at nor-
ske tamiler nå mobiliserer for å 
sikre stortingsplass for rødt.

– Mange av oss har stemt 
rødt tidligere, men i år tror jeg 
det blir veldig spesielt. rødt er 
det eneste partiet som har aner-
kjent tamilenes rett til selvbe-
stemmelse. dette er en bren-
nende sak for vårt folk verden 
over. Og rødt har vært der med 
en hjelpende hånd når tamile-
ne trengte det i en tid hvor vi 
mistet over 30 000 landsmenn 
i løpet av kort tid. Vi ønsker 
også å protestere mot den nor-
ske regjeringen fordi den sviktet 
tamilene som var med å stemme 
den fram, sier Selvarajah.

– rødt må tale tamilenes sak 
og jobbe for vår rett til selv-
bestemmelse. Partiet må presse 
på for at Norge skal ta avstand 
fra Sri Lankas brudd på men-
neskerettighetene. Vi håper 
rødt vil ta initiativ til oppret-

telsen av en tverrpolitisk komi-
te som kan jobbe for tamilenes 
rettigheter på Sri Lanka. rødt 
må også kreve at FN og inter-
nasjonale organisasjoner over-
tar ansvaret for internerings-
leirene og at mistenkte LTTe-
medlemmer får rettigheter 
som krigsfanger i henhold til 
Genèvekonvensjonen.

Selvbestemmelse er viktigst

Tamilenes mål har alltid vært 
selvbestemmelse i de nordlige 
og østlige områdene på øya. Selv 
etter det militære nederlaget 
tidligere i år er tamilene sterke 
i troen på en dag å kunne leve 
fritt i sitt hjemland.

– retten til selvbestemmelse 
er og blir det viktigste for oss. 
Vi vil bestemme selv over vårt 
land, Tamil eelam. Gjennom en 

årrekke har vi kjempet for våre 
rettigheter uten at Sri Lanka 
har vist noen vilje til å betrakte 
tamilene som borgere av landet. 
det internasjonale samfunnet 
har støttet Sri Lankas under-
trykkelse av oss i over 60 år. 
Men det samme internasjonale 
samfunnet blir taust når de «fri-
gjorte» tamilene blir satt i kon-
sentrasjonsleirer.

– Fangene i leirene må fri-
gis umiddelbart! LTTe er ingen 
terrororganisasjon, men en fri-
gjøringsbevelgelse som kjemper 
for tamilenes rettigheter på Sri 
Lanka. Nordmenn bør være i 
stand til å skille mellom terror 
og frigjøringskamp.

– Jeg håper og tror at rødt 
kan bli talerør for tamilenes 
krav i Norge, avslutter Nirmalan 
Selvarajah.

STATSTerrOr: Sri Lankas myndigheter nekter tamilene grunnleggende menneskerettigheter. 

Mer praksis, mindre teori
– Noe er galt i norsk skole når sløydsaler og tekstilrom står tomme på grunn av pengemangel, sier 
2. kandidat for rødt Oslo, elin Volder rutle.

den unge rødt-politikeren har 
sett seg lei av at ressursmangel 
fører til at skolen blir mer og 
mer teoritung.

– Mange kjenner til en skole-
hverdag der ressursmangel tvin-
ger elevene til å tegne pizzaer i 
stedet for å lage pizzaer i heim-
kunnskapen. Men dette er bare 
toppen av isfjellet. Uansett om 

elevene skal lære om vikingtid, 
vannkraft eller villmarksliv, blir 
det skriving og lesing som er 
hovedaktivitetene, sier hun. 

Mindre praksis på yrkesfag

da stortingspartiene gikk 
sammen om kunnskapsløftet, 
betydde det i praksis to timer 
mindre yrkesopplæring og to 

timer mer matte på yrkesfag.
– Alle, også de som vil ta 

yrkesfag, har rett til en full-
verdig utdannelse. For yrkesfag-
levene betyr dette at de må få 
en skikkelig praktisk opplær-
ing, ikke mer pugge- og lese-
mas. Kokker skal lære kjøkken-
fransk, ikke skoleengelsk, sier 
Volder rutle. 

Hun tror mer praktisk under-
visning kan bidra til å stoppe det 
rekordstore frafallet på videre-
gående skole. 

– I dag dropper en av tre ut av 
videregående skole. det viser at 
den teoritunge malen som poli-
tikerne forsøker å presse ned 
over elevene ikke passer for 
alle, avslutter Volder rutle.
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"
Til høsten kan flere ting 
skje: Får vi en fortsatt 
rødgrønn regjering, 
trenger vi noen til ven-
stre for dem. Et land uten 
synlig venstreopposi-
sjon er på farlige veier. 
Får vi en annen regje-
ring (mulighetene er til å 
grøsse over) trenger vi i 
alle fall et parti som ikke 
sklir på områder som vel-
ferdsstaten, internasjo-
nal solidaritet og miljøet. 
Noen må snart begynne 
å ta ansvar her.

- Anders Heger,
forlegger og forfatter

"
Vi må bryte båndene til 
USA og Norge må bli fritt 
slik som i 1814 og 1905.
- Johan Galtung, fredsforsker

Rødt på Stortinget er 
den beste garantien mot  
rasisme.

- Tove Nilsen, forfatter

"

I juni omtalte flere medier en 
sjokkrapport der det framgikk 
at norske soldater ikke så kvin-
ners situasjon i Afghanistan som 
en del av sitt mandat. dagbladet 
beskrev blant annet hvordan 
norske soldater var passive vit-
ner da en afghansk kvinne ble 
mishandlet i full offentlighet.

– en rapport laget 
av Nato på oppdrag fra 
Utenriksdepartementet og 
Forsvarsdepartementet, slår 
fast at ingen av de norske sol-
datene kjente til FNs resolusjon 
om fred og frigjøring for kvin-
ner i Afghanistan. Videre er det 
ingen av de norske soldatene 
som ser kvinnefrigjøring som en 
del av sitt mandat, sier eifring, 
som understreker at hun ikke vil 
gjøre soldatene til syndebukker.

– Norske soldater får ingen 
opplæring om afghanske kvin-
ners situasjon. dette viser med 
størst mulige tydelighet at 
Norge ikke er i Afghanistan for 
å frigjøre afghanske kvinner. I 
virkeligheten handler dette om 
politikernes lojalitet til USA og 
NATO. Sammen med den kom-
pakte enigheten på Stortinget i 
utenrikspolitiske spørsmål ska-
per det en situasjon der opposi-
sjonen ties i hjel. Jeg tror det fin-
nes flere som er mot norsk krigs-
deltakelse på Stortinget, men 
ingen av disse har markert noen 
politisk motstand de siste fire 
årene. Skal vi få en stemme mot 
krigsbevilgningene i neste peri-
ode trengs rødt på Løvebakken, 
sier eifring.

Krig skaper ikke kvinnefrigjøring
Ledende norske politikere har holdt fram frigjøring av kvinner som begrunnelse for den nor-
ske deltakelsen i Afghanistan. Men kan bomber og utenlandske soldater skape kvinnefrigjøring?  
Nei, sier leder i rød Ungdom Mari eifring. Hun vil bruke krigspengene på gjenoppbygging.

Legaliserer voldtekt

Eifring peker på flere trekk ved 
dagens Afghanistan som gir 
grunn til bekymring for kvin-
ners situasjon. rett før påske 
ble det kjent at president Hamid 
Karzai hadde undertegnet en 
lov som forbød kvinner å nekte 
sine ektemenn sex. dermed er 
voldtekt innenfor ekteskapet i 
praksis legalisert i Afghanistan. 

– Tenk å leve i et land der 
presidenten sier det er greit at 
menn voldtar konene sine! På 
flere områder er ikke Karzai noe 
bedre enn det Taliban var. det 
er dette regimet Norge er med 
på å støtte opp om, sier eifring. 
Hun poengterer at rødt har hatt 
kontakt med afghanske kvinne-
aktivister som forteller at USAs 
«frigjøringsbomber» ikke har 
bedret deres situasjon.

– Senator Humaira Namati, 
som sitter i det afghanske par-
lamentet, har uttalt at denne 
loven er «verre enn under tiden 
med Taliban». 

en virkelig kvinnefrigjøring 
i Afghanistan må skapes av afg-
hanske kvinner sjøl, tror eifring. 

– Men som et rikt land kan 
Norge bidra med mye. Første 
skritt er å trekke ut soldatene. 
deretter må pengene som i dag 
går til krigføring brukes der det 
virkelig monner, som i helsesek-
toren. 

Sats på helse, ikke krig 

– Jeg synes kvinneaktivistene 
erling Folkvord møtte da han 

reiste i Afghanistan sa det svært 
godt da de sa at for dem er én 
nyutdanna jordmor verdt mer 
enn femti soldater, sier eifring.

– Afghanistan ligger i ver-
denstoppen når det gjel-
der fødselsrelaterte døds-
fall. Å redusere disse tallene 
vil ha en enormt positiv inn-
virkning i livene til afghanske 
kvinner. Jordmorutdanninga 
Afghanistankomiteen har fått i 
gang i Jalalabad har utdanna 244 
jordmødre til nå. Slike prosjek-
ter bør Norge bruke penger på, 
ikke soldater, geværer og bom-

befly, sier Eifring. 
en undersøkelse Sentio har 

laget for rødt, viser at en av tre 
nordmenn vil hente de norske 
soldatene hjem. 

– det er et demokratisk pro-
blem at dette standpunktet ikke 
er representert på Stortinget. 
rødt har vært konsekvent for 
å hente soldatene hjem siden 
krigen startet i 2001. Vi kom-
mer til å kjempe mot krigen på 
Stortinget hver eneste dag de 
neste fire årene, både ute på 
plenen og inne i stortingssalen, 
avslutter rU-lederen.

VIL HA KVINNeFrIGJØrING: Mari eifring er leder i rød Ungdom.
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Stem Rødt!

Håndbok mot 

FrP-politikk

Magnus Marsdal, forfatteren av Frp-koden og til daglig utre-
der i Manifest Analyse, er nå ute med den svært aktuelle 
pamfl etten Frp på 1-2-3. Tanken bak utgivelsen er som følger: 
Fremskrittspartiet framstiller seg som partiet for folk fl est og 
arbeidstakernes beste venn. de beste argumentene mot dette 
er Frps egen politikk på viktige områder. Frp på 1-2-3 skal gi 
deg argumentene du trenger til valgkampen i 2009.

– Hvordan fi kk du ideen til denne utgivelsen?
– Jeg har holdt foredrag om 

Frp-koden i mange fagforeninger. 
responsen fra tilhørerne var: Kan 
vi ikke få disse argumentene samlet 
på 15 sider? Jeg tok dem på ordet og 
har nå laget en pamfl ett som er et 
ammunisjonslager for alle som vil 
være aktive i valgkampen mot Frp.

– Hva er hovedtemaene i boka?
– Jeg går gjennom Frps politikk 

på arbeidsliv, privatisering, komm-
ersialering og økende forskjeller. 
Under arbeidet oppdaget jeg blant 
annet at Frp går inn for større skattekutt for de rikeste enn 
Høyre gjør. Frp vil også gjøre det mulig for kommersielle sel-
skaper å hente ut utbytte fra drift av skoler.

– Hvordan vil vi merke det hvis vi får en Frp-regjering?
– de vil gå skrittvis fram for å demontere velferdsord-

ningene våre, slik Fogh rasmussen-regjeringa har gjort i 
danmark. Vi får en underminering av kommuneøkonomien 
og tilrettelegging for utbyttefest på børsen. Og når vi ser 
resultatene av denne skrittvise politikken, er det vanskelig 
å reversere den. 50 000 dansker hadde privat helseforsikring 
for åtte år siden. Nå har over 1 million slik privat helseforsik-
ring. dette er et voldsomt angrep på likhetsprinsippet i helse-
vesenet. dessuten vil vi få store verbalslag om islam.

–  Ikke noe særlig lystelig scenario?
– Defi nitivt ikke. Så jeg håper alle som vil unngå dette,

skaff er seg Frp på 1-2-3, leser seg opp på fakta om partiet og 
gjør en innsats, avslutter Marsdal.

«Det trengs en utenrikspolitisk opposisjon mot all imperia-
lisme, spesielt i regi av USA og Israel. Det er bare Rødt som kan 
være denne stemmen.»

- Mads Gilbert, Gaza-lege

FØrST OG SIST: rødts toppkandidat i Oslo, erling Folkvord, og sistekandidat i Troms, Mads Gilbert. 

Vi skal farge Norge Rødt!
Vil du bli medlem i rødt? Send navn og adresse til roedt@roedt.no.

Hjelp Rødt i valgkampen
Mange målinger viser at rødt er på vei inn på Stortinget. det kan bli 
avgjørende for å hindre en mørkeblå regjering. Men valgkampen er 
langt fra avgjort enda. Skal de gode meningsmålingene holde helt inn, 
trenger vi din hjelp til å farge Norge rødt. Her er tre ting du kan gjøre:

1. Bestill og spre materiell

rødt trykker en mengde løpesedler, klistremerker og plakater i valgkampen. disse 
trenger vi din hjelp til å spre over hele landet. du kan se en oversikt over tilgjengelig 
materiell på www.roedt.no, og bestille materiell ved å sende e-post til  roedt@roedt.no.

2. Driv valgkamp på internett

rødt er aktive på en rekke sosiale medier. Vær med å spre det glade budskap ved å bli 
medlem i rødt-gruppa på Facebook eller spre valgvideoer med rødt-politikere til dine 
venner via Youtube. Til sist kan det være verdt å titte innom noen av våre kandidaters 
blogger via bloggplaneten http://planet.roedt.no.

3. Støtt oss økonomisk

I motsetning til andre partier har ikke Rødt rike onkler som kan fi nansiere vår valg-
kamp. Til gjengeld samler vi inn fl ere hundre tusen kroner gjennom mange små bidrag 
fra rødt-sympatisører i hele Norge. Støtt oss økonomisk ved å sette inn penger på 
konto 7878.05.75416. Merk bidraget «valgkampinnsamling». 

Fritt

Palestina –

Boikott

Israel
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