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I dag er det vanskeligere å få jobb 
hvis du heter Fatima enn hvis du 
heter Frida. Samtidig som politik-
erne snakker om integrering, blir 
innvandrere holdt utenfor arbeids-
markedet på grunn av fremmedfrykt. 
Rødt krever like muligheter uan-
sett hudfarge. Derfor vil vi innføre 
anonyme jobbsøknader, slik at det 
er kvalifikasjoner og ikke fordom-
mer som avgjør hvem som får jobb. 

LIK RETT TIL ARBEID 
Rødt mener verken sjefer, religiøse 
ledere eller politikere har noe med 

hvordan du lever livet ditt eller hva 
slags hodeplagg du bruker. Der-
for vil vi gi alle lik rett til arbeid og 
utdanning, med eller uten hijab. 

HUMAN FLYKTNINGPOLITIKK 
Som et av verdens rikeste land har 
Norge et ansvar for å ta i mot folk 
som trenger hjelp og beskyttelse. 
I dag blir foreldreløse ungdommer 
sendt tilbake til krig og usikkerhet. 
Rødt er mot regjeringas innstram-
minger i asylpolitikken, og vil job-
be for at asylsøkere skal få bedre 
rettigheter. 

Den somventer på noe godt 
venter ikke forgjeves 

*RO 
Stopp rasismen 
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Klimaendringene er både farlige og 
urettferdige. Farlige fordi millioner 
av mennesker trues av flom, tørke og 
stigende havnivå. Urettferdige fordi 
de som forurenser mest, merker 
konsekvensene minst. Dette vet den 
rødgrønne regjeringa. Likevel set-
ter de norgesrekord i oljeutvinning. 

Sammen med olje står transport 
for over halvparten av Norges 
utslipp. Det vil Rødt gjøre noe 
med. Derfor vil vi ha mer buss 
og mindre olje, sånn at vi kan 
sette verdensrekord i klimakutt. 

MER BUSS 
Vi skjønner godt at ikke alle orker å 
vente på bussen til skjegget blir langt 

og håret blir grått. Derfor vil Rødt 
satse på kollektivtransport, og gjøre 
bussen til den billigste, kjappeste 
og beste måten å komme seg fram 
på. Vi vil ha flere avganger, gratis 
buss i de store byene og makspris på 
månedskort for ungdom på 200 kr. 

MINDRE OLJE 
Nå står slaget om oljeutvinning uten-
for Lofoten og Vesterålen. En mektig 
oljeindustri vil utvinne enda mer 
olje, selv om det truer både fisken 
og klimaet. Rødt støtter fiskerne og 
lokalbefolkninga i kampen mot olje-
selskapene. Det er på tide å velge 
fornybart framfor fossilt, og der-
for mener at vi at olja bør ligge. 

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- 

KOM PÅ RØD UNGDOMS 
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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! 

Stem grønt 
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