
Visste du at de 1 % rikeste 
forurenser dobbelt så mye 

som de 50 % fattigste?
Tall fra Oxfam viser at verdens rikeste står for dobbelt 
så mye klimagassutslipp som de 50 % fattigste. Like-
vel er det de som har minst som betaler for klimakrisa. 
Men vi får aldri til den forandringen som trengs hvis folk 
flest får regninga for elitens luksusforbruk.

Oljedirektørene kan ikke få bestemme lenger. Vi må 
slutte å lete etter olje og heller sikre nye arbeidsplasser 
i bærekraftige næringer. Rødt jobber også for trygge 
veier, raske tog, billige billetter og bedre kollektivtilbud.

Visste du at de arbeids ledige 
får dårligere råd fra 

1.  oktober?
Koronakrisa har vist oss at sikkerhetsnettet vårt var 
for dårlig da krisa traff. Dagpengesatsene for arbeids-
ledige ble økt da koronapandemien slo inn i Norge, 
særlig for de med lavest inntekt. Men regjeringa plan-
legger å sette ned satsene igjen fra 1. oktober. For en 
som tidligere har tjent 35 000 kr i måneden, vil dag-
pengene falle fra 26 522 kr til 21 840 kr. 

Rødt er mot dette kuttet og vil at de økte satsene skal 
bli permanente. Dette er de store partiene uenige i, 
så et rekordsterkt Rødt kan bli avgjørende for å hindre 
kuttet. 

Vil du være med på 
å forandre norsk 
politikk for alltid?

Stem på en utfordrer

Stem Rødt
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Visste du at 1 av 5  nordmenn 
ikke har råd til å gå til 

 tann legen?
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 1 av 5 
nordmenn unngår å gå til tannlegen fordi det er for 
dyrt. Rødt mener at tennene er en del av kroppen og 
vil gjøre tannhelse gratis på lik linje med andre helse-
tjenester. Økonomiske forskjeller skal ikke synes på 
folks smil.

Rødt vil gjennomføre en tannhelsereform med mål om 
å gjøre tannhelse gratis for alle i løpet av fire år.

Visste du at Erna Solberg har 
gitt de rikeste skattekutt på 

34 milliarder?
Flere av Norges milliardærer har doblet formuene sine 
under Solbergs tid som statsminister. Regjeringa har 
brukt hver eneste anledning i åtte år på å gi skatte-
gaver til de rikeste. Det gjør at vi har 34 milliarder 
mindre i felleskassa enn vi hadde da de mørkeblå kom 
til makta. 

Rødt vil fylle dette gapet ved å øke skattene for de 
 rikeste, særlig når det kommer til store formuer, luksus-
arv, selskapsoverskudd og aksjeutbytte.
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Sammen kan vi  skape 
et  vendepunkt mot 

 Forskjells-Norge
De siste tiårene har forskjellene økt uansett hvem 
som har styrt. Derfor trengs det ikke bare ny regje-
ring, men et politisk vendepunkt. Rødt trengs for å 
gjøre  velferden profittfri, forskjellene mindre og miljø-
politikken rettferdig.

Et rekordsterkt Rødt vil forandre norsk politikk for alltid. 
Men for å oppnå dette vendepunktet trenger vi hver 
eneste stemme vi kan få. Kan vi regne med din?  

RØDT.NO

Lær mer på rødt.no
Scan med mobilen eller gå til
rødt.no/forskjells-norge


