
Hvert år opplever mellom åtte og 
seksten tusen personer voldtekt 
eller voldtektsforsøk. Mange tror 
voldtekt foregår i mørke bakgater, 
og glemmer at det store flertal-
let av voldtekter begås av noen 
offeret kjenner. Men nei betyr 
nei, uansett om det er kjæresten 
eller en fremmed det gjelder. 

SPESIALENHET I POLITIET 
Voldtekt er en av de verste for-
brytelsene et menneske kan utsettes 
for. Likevel blir bare en av hun-
dre voldtektsmenn dømt. Rødt tar 
voldtekt på alvor, og krever at retts-
vesenet gjør det samme. Derfor vil vi 
ha en egen spesialenhet for voldtekt 
i politiet som har tid og ressurser 

til å jobbe mot seksuelle overgrep. 

TRYGT HJEM 
Rødt arbeider for at det skal bli let-
tere for ungdom å komme seg trygt 
hjem om natta. Derfor går vi inn 
for "trygt hjem for en 50-lapp", 
slik at det ikke koster mer enn 
femti kroner å komme seg hjem en-
ten du må ta buss, tog eller drosje. 

Viktigst er likevel å forebygge over-
grep. Det handler først og fremst 
om å få menn til å slutte å voldta, 
og forstå at nei betyr nei. Derfor 
vil Rødt arbeide for at grenseset-
ting og arbeid mot seksuell trakas-
sering skal inn i pensum på skolen. 

Nei til voldtekt 
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KOM PÅ RØD UNGDOMS 
FEMINISMEFESTIVAL 

2009 
6. - 8. NOVEMBER i OSLO 

I flere år har champagnekorkene 
smelt i taket på verdens børser. 
Men samtidig som finansfyrstene 
har skålt for bonuser i milliardklas-
sen, har de spilt bort arbeidsplas-
sene til millioner av mennesker. 1 
dag er det game over, og vanlige 
folk sitter igjen med regninga. 

LOVFEST LÆRLINGPLASS 
Også i Norge merker vi stigende 
arbeidsløshet. I dag sliter mange 
yrkesfagselever med å få seg lær-
lingplass og ender opp med å sitte 
hjemme og tvinne tommeltotter 
eller spille ludo. Rødt vil ikke la de 
rike stjele framtida vår. Derfor vil 

vi lovfeste retten til lærlingplass og 
fjerne arbeidsgiveravgiften for lær-
linger. Rødt synes det er urettferdig 
at vi skal betale for milliardærenes 
krise. Derfor vil vi øke frikortgrensa 
til 100 000 kroner, og sende regn-
inga til de rikeste gjennom økt skatt. 

FJERN KAPITALISMEN! 
Finanskrisa viser at kapitalismen er 
et system som ikke fungerer. Rødt 
mener mennesker skal stå i sentrum, 
ikke markedet. Mens høyresida vil 
sette arbeidsplassene våre på spill 
enda en gang, vil vi bytte ut kapital-
ismen med et sosialistisk folkestyre. 
Krisa er deres, men løsninga er vår! 

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! 

Ingen flere kriser 
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