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KAMP MOT FORSKJELLS-NORGE!
De sosiale forskjellene i Norge øker. Rødt vil gjøre noe med det! 

I Norge vokser mer enn 115 000 barn opp i fattigdom. På 20 år har tallet økt 
med 10 000 bare i Vestfold. Samtidig får vi stadig flere milliardærer. Generasjonen 
som vokser opp i dag, er den første på over hundre år som risikerer å få dårligere 
kår enn foreldrene sine. Utviklinga av Forskjells-Norge viser tydelig at Norge er 
et klassesamfunn – der verdiene skapes gjennom arbeidet til de mange, mens 
profitten høstes av noen ganske få.

Forskjellene har økt i flere tiår, under vekslende regjeringer, men har eskalert 
under Erna Solbergs mørkeblå regjering. Det kuttes i viktige velferdsytelser, mens 
skattene kuttes for de rikeste. Vi ser et stadig mer usikkert arbeidsliv med små 
deltidsstillinger, framvekst av private bemanningsbyråer og stadig flere midlertidige 
ansettelser. Kombinert med svært høye boligpriser, blir dette ei fattigdomsfelle. Vi 
trenger rimeligere boliger som folk har råd til og et tryggere arbeidsliv.

For å få ned forskjellene trenger vi både en mer rettferdig skattepolitikk og 
et velferdssamfunn med gode tjenester som er gratis og tilgjengelig for alle. De 
aller fleste velferdstjenestene, som barnehage, sjukehjem og hjemmetjeneste, 
får du i kommunen du bor i. Derfor er det en viktig kampsak for Rødt å styrke 
kommuneøkonomien.

For å få til dette må maktforholda i samfunnet endres. Folk må få avgjørende 
makt og innflytelse over egne liv. Det trengs en folkebevegelse mot Forskjells-
Norge, der fagbevegelsen må spille ei nøkkelrolle.

Kampen mot Forskjells-Norge er Rødts viktigste sak. Det går igjen på alle 
de politiske områdene vi jobber med. De største problemene i skole, helse, 
eldreomsorg, klima, ja på nærmest alle områder i samfunnet vårt, er et resultat av 
grunnleggende skeiv fordeling av byrder og goder.

Vi er alle med på å skape verdiene i samfunnet. Resultatet av arbeidet vårt 
må fordeles slik at alle kan ha et verdig liv. Vi mangler ikke velstand, vi mangler 
rettferdighet. Rødt vil kaste Solberg-regjeringa, men det er ikke nok med ny 
regjering: Vi trenger en ny politikk.

Rødt vil jobbe for:
• En mer rettferdig skattepolitikk, som skattlegger de største formuene og 

inntektene mer, samtidig som skattene ikke økes for vanlige inntekter
• Rimelige boliger til folk flest, gjennom å innføre en ikke-kommersiell boligsektor 

og gi Husbanken ansvar for å bygge ut rimelige boliger
• Større økonomiske overføringer til kommunene
• Gradvis innføring av gratis barnehage og SFO
• Innføring av gratis tannhelsetjeneste i løpet av stortingsperioden
• Full barnetrygd også til de som mottar sosialstønad



Kystlinja i Vestfold står for både rekreasjon, naturmangfold og næring. For oss som 
bor langs fjorden er den en del av identiteten vår. Kystbyene våre ville ikke ha vært 
det samme uten strandlinjer, havner og småhusbebyggelse.

I strandsonen fortrenges folk flest av folk med penger og makt. Allemannsrett 
og naturmangfold i 100-metersbeltet settes til side gjennom dispensasjoner og 
kommunale planer som tillater utbygging. De som har penger nok, kan betale 
advokater og arkitekter og drive lobbyvirksomhet, for å få vilja si gjennom på tvers 
av lover og regler, slik at verdien av eiendommene deres skal øke.

I byene bygges det store leilighetskompleks nær vannlinja, slik at de blir 
stående som en mur mot fjorden. Leilighetene er så dyre at svært få har råd til 
dem. Ofte blir de bygd på områder som tidligere var i bruk som næringsarealer, der 
mange hadde arbeidet sitt. Havnene er viktige knutepunkt for transport og skaper i 
tillegg arbeidsplasser som vi sårt trenger.

Oslofjorden er en av de mest artsrike vi har, men vannkvalitet og bunnforhold er 
mye dårligere enn antatt. Fjorden slammes ned. Ei rekke arter har fått beiteforhold 
ødelagt av bunntråling. Tareskog og ålegras-enger forsvinner. Bestanden av kyst-
torsk er i krise. Ærfugl dør av miljøgifter. Forurensning og mikroplast er alvorlige 
miljøproblemer. Klimaendringene forsterker andre miljøproblemer. Regjeringas 
tiltaksplan beskriver problemene, men er for uforpliktende og uten finansiering.

Rødt vil ha ei kystlinje som også i framtida representerer både rekreasjon, 
naturmangfold og næring. Vi vil være på innbyggernes side, ikke utbyggernes, 
også i framtida.

Rødt går inn for:
• Likhet for loven i strandsonen. Ulovlig privatisering må anmeldes og straffes
• Å stanse inngrep i strandsonen som ikke er til klar fordel for allmennheten
• Å avsette 300 millioner årlig til et statlig fond som kommunene kan bruke til å 

kjøpe opp strandeiendommer, i tråd med krav fra Oslofjorden friluftsråd
• At staten ved salg av forsvarseiendommer må sikre forvaltning til beste for 

allmennheten og natur- og kulturvern, ikke bare selge til høystbydende
• Å pålegge kommunene å fjerne ulovlige skilt, stengsler og andre privatiserende 

tiltak i strandsonen. Staten må gi juridisk støtte til dette
• At de som bevisst har bygd ulovlig, må miste retten til å søke om godkjennelse i 

etterkant. Det skal ikke lønne seg å satse på «tilgivelse framfor tillatelse»
• Å satse på havnene som en del av godstransporten sammen med jernbanen
• Streng regulering av tråling og fortsatt forbud mot torskefiske i Oslofjorden. 

Bygge videre på erfaringene med hummerreservat, og opprette flere av dem   
• Å redusere avrenning fra landbruk, med mer høstpløying og utplanting av mer 

kantvegetasjon. Redusere mengden næringssalter tillatt i gjødsel
• Å pålegge alle kommunene langs Oslofjorden å lage forskrift mot tømming av 

septik i sjø, samt å opprette flere tømmestasjoner for kloakk fra fritidsbåter

KYSTEN FOR ALLE



VÅRE KANDIDATER VED STORTINGSVALGET 2021 I VESTFOLD
MAREN NJØS KURDØL (f. 1988) er Rødts 1. kandidat ved 
stortingsvalget. Hun er utdannet personlig trener og har jobbet i 
treningsbransjen på fulltid siden 2011. Nå er hun daglig leder på  et 
treningssenter ved siden av sitt verv som gruppeleder for Rødt på 
fylkestinget. Maren har 14 års erfaring som folkevalgt og når tida ikke 
går med til politikk, konkurrerer hun i styrkeløft på hobbybasis. 

Som langvarig engasjert i Rødt har Maren et veldig bredt 
engasjement som rommer både økonomisk omfordeling, likestilling, 
samferdsel, landbruk, arbeidsliv, internasjonal solidaritet, dyrevelferd 
og helsepolitikk. Men den saken som kanskje står hjertet hennes 
nærmest er miljø- og klimasaken.

VIBEKE JACOBSSON GARDSTEN (f. 1967) er Rødts 3. kandidat ved 
stortingsvalget. Hun er utdannet svensklærer, men har jobbet mest 
med barn med spesielle behov både i Sverige og Norge. Hun Jobber 
for tida som brukerstyrt personlig assistent.

Hun er nyvalgt nestleder i Rødt Horten og sitter i Hovedutvalget 
for kultur, oppvekst og familie i Horten kommune. Vibeke har vært 
aktiv i Autismeforeningen i Norge i snart 15 år, først som medlem i 
fylkeslaget og de siste 13 årene som sentralstyremedlem i foreninga. 
Hun brenner for likestilling og likeverd.

INA DØLERUD (f. 1972) er Rødts 5. kandidat ved stortingsvalget. Hun 
bor i Larvik kommune, er jurist og rettshjelper. Hun sitter i styret i Rødt 
Larvik. Hun har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. 
Hun driver Rettshjelp for brukere av NAV AS som hjelper mennesker 
som sliter i NAV-systemet.

Ina Dølerud ble rammet av sjukdom som 25-åring og har levd 
med kronisk sjukdom siden. Fordi hun kjenner trygdesystemet 
som bruker og som engasjert jurist med trygde- og helserett som 
spesialfelt, har hun en unik kompetanse på området. Hun ønsker å 
jobbe for å bedre situasjonen for dem som faller utenfor ordinært 
arbeidsliv.
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MARGARET NILSEN fra Horten (f. 1965) er Rødts 7. kandidat ved stortingsvalget
STEINAR HENDEN fra Larvik (f. 1959) er Rødts 8. kandidat ved stortingsvalget.
FAY KRISTIN TEGNANDER STENVOLL fra Nøtterøy (f. 1988) er Rødts 9. kandidat ved 
stortingsvalget.
ANDRÉ HEGGHEIM fra Vear (f. 1987) er Rødts 10. kandidat ved stortingsvalget.



VÅRE KANDIDATER VED STORTINGSVALGET 2021 I VESTFOLD
OLE MARCUS MÆRØE (f. 1981), fra Linnestad i Tønsberg kommune 
(gamle Re) er Rødts 2. kandidat ved stortingsvalget. Han er i dag 
arbeidsufør, men har bakgrunn fra post-, lager og logistikkbransjen. 
Ved siden av politikk driver han med musikk på hobbybasis. 

Ole Marcus sitter i kommunestyret i Tønsberg og har lang 
fartstid med mangfoldig politisk arbeid både i Rødt og i andre 
organisasjoner, som fagbevegelsen, Nei til EU og Palestinakomiteen. 
Han representerer Vestfold i Rødts landsstyre.

Han er først og fremst antikapitalist og brenner særlig for 
internasjonal solidaritet og fredspolitikk, arbeidslivssaker og andre 
klassespørsmål.

JØRN MAGDAHL (f. 1950) er Rødts 4. kandidat ved stortingsvalget. 
Han er en av Vestfolds absolutt mest erfarne politikere. Han har sittet 
33 år hittil i kommunestyret på Nøtterøy og i Færder. Han har også 
vært partileder for Rød Valgallianse (RV) i Norge, som var en forløper 
for Rødt.  Han er pensjonert lektor fra den videregående skolen og 
har skrevet flere bøker om arbeiderhistorie – noe som er en nyttig 
bakgrunn for kampen mot «Forskjells-Norge» i dag. 

Jørn Magdahl er engasjert i et stort spekter av politiske saker 
og saksfelt, men et spesielt mål har han for valgkampen i år: Om 
Rødt blir representert på Stortinget fra Vestfold ønsker han å få satt 
forsvaret av allemannsretten og naturmangfoldet i strandsonen høyt 
på den politiske dagsordenen.

SONDRE JOHAN WIKRAN LARSEN (f. 1993), er kommunestyre-
representant for Rødt i Sandefjord kommune og er Rødts 6. kandidat 
ved stortingsvalget. Han har en bachelor i sosiologi, men skal nå 
studere til lektor i historie. Ved siden av studiene jobber han i helse- 
og skolevesenet og er opptatt av å ha bred arbeidserfaring i de 
sosiale yrkene hvor kommunen møter innbyggerne sine til daglig. 

Sondres hjertesaker er å redusere de økende sosiale 
forskjellene og å unngå konsentrasjon av makt og penger som 
undergraver demokratiet.
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SILJE MIKKELSEN HAUGELUND fra Sandefjord  (f. 1983) er Rødts 11. kandidat ved 
stortingsvalget.
PÅL ANRE KRISTIANSEN fra Andebu (f. 1972) er Rødts 12. kandidat ved stortingsvalget.
CHRISTINE RØDAL fra Eidsfoss (f. 1980) er Rødts 13. kandidat ved stortingsvalget.



ARBEIDSLIV
Alle arbeidsføre bør har rett til lønna arbeid og det er mulig: det er mange uløste 
oppgaver i Norge. Rødt vil jobbe for at alle som kan arbeide, skal ha en jobb å gå 
til. Men å ha et lønna arbeid er ikke nok. Altfor mange har usikre jobber, med lav 
stillingsprosent og midlertidig ansettelse.

Under koronakrisa har vi virkelig sett hvor viktige de kvinnedominerte yrkene 
i offentlig sektor er, enten det er sjukepleiere, pedagoger, miljøarbeidere eller 
barnevernsansatte. Rødt vil at disse yrkesgruppene skal får mer enn bare applaus. 
De trenger også styrket bemanning og høyere lønn. 

Sosial dumping og brudd på arbeidslivets lover og regler truer arbeidslivet. 
Problemet med sosial dumping er ikke skapt av utenlandske arbeidere, 
men av grådige arbeidsgivere og regelverket i EU. Det er uakseptabelt at 
arbeidsinnvandrere brukes til å presse ned norske lønns- og arbeidsvilkår. Alle 
forsøk på å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskrim blir hindret av EØS-avtalen 
og EUs krav om «fri flyt av arbeidskraft». Utenlandske arbeidere er velkommen i 
Norge, men på norske lønns- og arbeidsvilkår! Rødt er mot norsk medlemskap i EU 
og vil si opp EØS-avtalen til fordel for en handelsavtale. 

EU-reglene har forrang over norsk lov og viktige politikkområder blir i stadig 
større grad regulert av EUs lovgivning, snarere enn av norske folkevalgte. Dette er 
grunnleggende udemokratisk, særlig med tanke på at det norske folk aldri har fått si 
sin mening om EØS-avtalen i en folkeavstemning.

Rødt vil jobbe for:
• At faste og hele stillinger skal være normen i arbeidslivet
• At arbeidsfolk får mer makt i arbeidslivet, gjennom fagforeningene
• Å skape arbeidsplasser i grønn industri, for å erstatte arbeidsplasser som går 

tapt etter hvert som oljealderen når slutten
• Grønn omstilling styrt av de ansatte, i industrier som i dag bidrar til utslipp av 

klimagasser – for eksempel Esso-raffineriet på Slagentangen i Tønsberg
• Å videreutvikle landbruket og næringsmiddelindustrien i Vestfold
• Å dele på arbeidet ved å innføre seks timers normalarbeidsdag med full 

lønnskompensasjon. Det vil også gi arbeidsfolk – særlig kvinner – en mindre 
hektisk hverdag, med bedre tid til familie og livet utafor jobben. Kortere 
arbeidstid kan innføres gradvis gjennom flere tariffoppgjør – på grunnlag av økt 
produktivitet og effektivisering, samt ei omfordeling av ressursene i arbeidslivet

• Å styrke arbeidsmiljøloven, så flere kan få fast jobb og full stilling
• Å stille strengere krav for å sikre at det er norske lønns- og arbeidsvilkår som 

gjelder i Norge. Vi vil blant annet stille følgende krav som skal oppfylles, når 
selskaper bygger og vedlikeholder for stat og kommune: tariffavtaler, faste 
ansettelser blant innleide og en høy andel fagarbeidere og lærlinger

• Likelønn mellom kvinner og menn, gjennom å vedta en likelønnspott
• Likestilling av skift og turnus



FOLKETRYGDEN UNDER PRESS
Vi liker å tenke at vi får penger fra NAV om vi skulle bli skada eller sjuke, men ofte 
er det dessverre ikke slik. De siste åra er det kutta betydelig i rettighetene til de 
som faller ut av arbeidslivet som følge av sykdom og skade. Innstramminger i 
reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) har skapt alvorlige problemer for mange. 
Makstida er kutta fra fire til tre år, og det er innført karensår som gjør at folk står uten 
inntekt, dersom avklaring ikke er ferdig innen makstida. Det er også kutta kraftig i 
minstesatsen for AAP-mottakere under 25 år. 

Regjeringa har kutta i barnetillegget for uføretrygda, støtte til tannregulering, 
brillestøtte, materiell til stomi-opererte, med mye, mye mer. Folketrygden er under 
press. Det er på tide å stoppe raseringa av velferdsordningene våre!

Rødt vil:
• Reversere regjeringas innstramminger i AAP og andre ytelser i Folketrygden, 

droppe karenstid og forlenge makstida til fire år, med mulighet for forlengelse
• Frata rådgivende overlege (”trygdelegen”) mulighet til å overprøve vurderinger 

gjort av fastleger og spesialister
• Øke satsene for sosialhjelp til SIFO-nivå
• Jobbe for en kultur i NAV basert seg på respekt og tillit, ikke mistenkeliggjøring
• Reversere de store kuttene i pensjonsreformen

PROFITTFRI VELFERD
Penger bevilga til velferd skal gå til velferd. I dag går en del av skattepengene til rein 
profitt for kommersielle selskaper. De skaffer seg profitt ved å kutte i tjenester og gi 
de ansatte dårligere lønn og pensjon. De kommersielle blir stadig større og skviser 
ut små, ideelle aktører. Det gir ensretting og mindre mangfold. Giganten Lærings-
verkstedet har kjøpt opp mange barnehager i Vestfold. Eierne fikk 100 millioner i 
overskudd i 2018. Velferdsprofitører henter profitt ved internfakturering, kjøp og salg 
av eiendom og utgiftsføring av privat forbruk. Milliarder av skattekroner rett i lomma!

Offentlig sektor lider også av ideen om at velferd skal driftes som butikk, såkalt 
”new public management”. Rødt vil lytte mer til de ansatte og legge vekt på at 
innbyggerne skal få offentlige tjenester av god kvalitet.

Rødt vil jobbe for:
• Å forby profitt i velferden
• Å gjøre det enklere for kommunene å prioritere egendrift og ideelle aktører
• Mer egenregi og langsiktige avtaler med ideelle, framfor anbud innen helse
• Tillitsreform i offentlig sektor, med mer satsing på de ansattes kompetanse
• Å avskaffe helseforetaksmodellen, som gjør sjukehusdrift til bedriftsøkonomi
• Å avskaffe bedriftsmodellen, ”new public management”, i offentlig sektor



Bli med på laget!
Bli medlem i Rødt på rødt.no/bli-medlem

Du kan også melde deg inn via SMS: Send «Raudt [navn] [dine-post] [din adresse]» til 2090.
facebook.com/Rodtvestfoldogtelemark

Vår ungdomsorganisasjon, Rød Ungdom: rødungdom.no
facebook.com/rodungdomnorge

EN RETTFERDIG OG HANDLEKRAFTIG 
KLIMA- OG MILJØPOLITIKK

Klima- og naturkrisa er akutt og alvorlig. Den drives fram av en markedsøkonomi 
som medfører at vekst og forbruk går foran hensynet til naturens tålegrenser. Rødt 
vil sette naturens og menneskets behov foran bedriftenes profittbehov. Vi vil kjempe 
for et økonomisk system som skaper balanse mellom næringsliv og miljø. Det er 
nødvendig for å stanse de klimaendringene og naturødeleggelsene vi nå er vitne til.

Samtidig trenger vi konkret handling her og nå. I flere tiår har vi sett for lite 
handlekraft. Dessverre opplever mange at klimapolitikken er tilpasset de som har 
høy inntekt og bor i byene. Det går ikke i lengden. Rødt ønsker derfor en rettferdig 
politikk som får ned utslippene, bevarer miljøet og samtidig får ned forskjellene. 
Mens ungdom klimastreiker for å få politikerne til å handle, kan andre være redd for 
hva som skal skje med arbeidsplassen og inntekten når klimapolitikken settes ut i 
livet. Rødt mener vi må ha to tanker i hodet på en gang: vi må kutte utslipp og bygge 
opp ny, grønn industri. Ingen skal omstilles til arbeidsledighet!

I Vestfold har vi gode forutsetninger for å kutte utslipp og 
bevare både miljøet og arbeidsplassene, men da trengs riktig 
politikk.

Rødt vil jobbe for:
• Å bygge ut Vestfoldbanen med dobbeltspor til Skien
• Å redusere prisene på kollektivtransport på vei, bane og 

sjø og på sikt gjøre det gratis å reise kollektivt
• At rutetilbudet skal opprettholdes eller styrkes
• Økonomiske midler til kommuner og fylkeskommuner for 

grønne investeringer, som utslippsfrie ferger og busser
• Å gi natur og matjord et bedre vern
• Redusert forbruk og økt energieffektivisering, framfor å 

bygge store vindturbiner som skader miljøet 
• Å fjerne moms på reparasjoner
• Økte statlige investeringer i grønn industri og at 

staten kjøper grønne arbeidsplasser som står i fare for 
utflagging, slik som Hydros valseverker i Holmestrand

- Rødt står foran et 
nasjonalt gjennombrudd 
og har mulighet for å vinne 
et mandat  i Vestfold. Nå 
teller din stemme mer enn 
noen gang.
- Maren Njøs Kurdøl 
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