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Roald Arntzen har bakgrunn fra fagbevegelsen. Er medlem av Bystyret i Trondheim fra 2015. Nå
kandidat til Stortingsvalget.
På spørsmål om hvordan LO kan beveges til å snu i LoVeSe svarte RA at LO var splittet, men selv
kunne han vanskelig finne gode argument for oljeleting i Lofoten. Mente det kanskje fra AP’s side var
et taktisk spill, å legge ut områder i nærheten. Det er hovedsakelig de tunge industriforbundene som
støtter oljevirksomheten i området. RA mener det ikke bør by på store problemer med omstilling fra
oljeindustri til mer grønn industri. I Norge har vi dyktige industriarbeidere som også tidligere har vist
meget stor omstillingsevne. Han viste til Verdal hvor de har gått fra å produsere «føtter» til riggene
til føtter for vindmøller i havet.
Det er viktig at Staten legger føringer – dette kan ikke overlates til markedet – vi har ikke tid til å
vente på at oljeprisene synker. Rødt vil være pragmatisk mht hvem de vil samarbeide med om det
«grønne skifte». Etterlyser mer visjonær og langsiktig tenkning, spesielt fra toppen. Etterlyser også
mer refleksjon rundt reallønnsveksten og spørsmål om arbeidstidsforkortelse – det er all grunn for å
dempe forbruket generelt i Norge. Men det må finnes frem til en rettferdig fordeling – dette er en
stor pedagogisk utfordring. Et tankekors at vi kaster mat 5 ganger verdien av vår u-hjelp. Påpeker at
Trondheim kommune har en meget ambisiøs målsetting mht å kutte co2 utslipp.
Når det gjelder kutt i oljeutvinning må Norge gå foran. Hvis ikke vi kutter, hvem da? Vi er nødt for å
bruke mye mere penger på forskning – ta fra oljeforskningen. Må skille mellom utvinning for bruk i
oljeprodukter og til energi. Eksisterende brønner må tømmes – hvis det er lønnsomt, men ikke mere
boring eller leting.
Rødts transportpolitikk er klar: mindre til vei mer til bane og båt.
Rødt går inn for karbonavgift. Løsninger må utarbeides for distriktene når det gjelder drivstoff. Bedre
å avgiftsbelegge produksjon enn konsum. Det gir en mer rettferdig fordeling. Det er viktig å
tydeliggjøre hvilke virkemidler vi har for å begrense co2 utslippene, mer enn å drive
«skremselspropaganda». Det siste kan føre til avmakt.
Dagens høyredreining i Europa er en utfordring, et paradoks. Det skyldes politikken som har skapt
større forskjeller mellom folk – og verre kan det bli med økte flyktningestrømmer fremover grunnet
klimaendringer, med bla tørke. Vi må ta de økte forskjellene på alvor. Vi trenger en samfunnsendring
fordi det er økologisk og samfunnsmessig nødvendig. Kapitalismen er en del av problemet, ikke en
del av løsningen.
Rødt vil skape omfordeling i samfunnet, avvikle oljen, og investere i infrastruktur.

