
Skolen skal være det beste stedet 
å lære. Rødt mener at elever for-
tjener en skole med gode lærere, god 
undervisning og god individuell 
oppfølging. Dagens pugge- og 
leksemas skaper et klasseskille mel-
lom elevene som belønner dem 
som har klisterhjerne eller profes-
sorforeldre. Derfor går Rødt inn 
for en leksefri skole, fordi det skal 
være skolen og ikke foreldrene 
som har ansvaret for din læring. 

FORELSKA I LÆRER'N 
Når det i dag er flere elever per 
lærer enn det er hårprodukter på 
badet til Paradise-Petter, er det 

ikke rart at mange savner skikkelig 
oppfølging. Derfor arbeider 
Rødt for flere lærere i skolen og 
vil sette et tak på 20 elever per 
klasse på studiespesialisering. 

MER PRAKSIS, MINDRE TEORI 
Rødt mener det er viktigere at en 
rørlegger behersker faget sitt enn at 
han kan regne ut hypotenusen på sin 
egen rørleggersprekk. Du som går på 
yrkesfag har krav på kunnskap som 
er relevant og nyttig for yrket du har 
valgt. Derfor vil Rødt redusere antal-
let teoritimer på yrkesfag, og arbeide 
for mer fordypning i praktiske fag. 

Fjern leksene 

På ti år har norske 
politikere sendt oss i flere 
kriger enn Eirik Blodøks 
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Det er på grunn av NATO Norge 
kriger verden over for de rikes 
interesser. Rødt vil heller føre krig 
mot fattigdom enn mot verdens fat-
tige, og derfor vil vi melde Norge ut 
av NATO. 

Det siste tiåret har Norge deltatt i flere 
kriger enn under Eirik Blodøks. Nå er 
vikinghjelmene byttet ut med NATO-
uniformer, men konsekvensene er de 
samme - krig, nød og ødeleggelser. 

KRIG FOR FRED? 
Verst har det gått utover et av verdens 
fattigste land, Afghanistan. Regjer-
inga forteller oss at vi kriger for å 
bekjempe Taliban, bygge opp landet 
og skape fred. Men etter åtte år med 
okkupasjon er Afghanistan både fat-
tigere og mer ustabilt. Da er det ikke 
rart at Taliban er på frammarsj, og 

veien mot fred blir stadig lengre. 

MAT OG MEDISINER, IKKE BOMBER 
Rødt er det eneste partiet som vil 
hente soldatene hjem. Vi tror at 
Afghanistan trenger ABC, ikke 
AG3, og vil bruke penger på gjen-
oppbygging i stedet for bomber. 

Rød Ungdom er Rødts ungdomsparti, 
og består av ungdom mellom 13 og 
26 år som vil forandre verden. For 
oss er politikk mer enn lange møter 
og festtaler fra folk i dress. Vi tror at 
det er opp til oss å skape det samfun-
net vi ønsker, ikke politikerne. Derfor 
aksjonerer vi mot oljeboring, holder 
bøllekurs for å gi jenter bedre selvtillit 
eller lager elevstreik for fritt Palestina. 
I Rød Ungdom møter du radikale ung- 

dommer som ikke sitter stille og ser 
på, men gjør noe for å redde verden. 

Rød Ungdom er det eneste ungdoms-
partiet som sier det vi mener og gjør 
det vi sier. Ved å melde deg inn i 
Rød Ungdom vil du stå sammen med 
mange andre i arbeidet for å foran-
dre samfunnet, og sette folks behov i 
sentrum. Du trengs i kampen mot 
kapitalismen og for et sosialistisk 
folkestyre - bli med i Rød Ungdom! 

KOM PÅ RØD UNGDOMS 
FEMINISMEFESTIVAL 

2009 
6. - 8. NOVEMBER i OSLO 

Stopp krigen 
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