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Pengene tilbake til østkanten! 
· / S millioner kroner ettergis straks! 

• Stopp nedskjæringene og privatiseringene i Gamle Oslo 

• Pengene tilbake til østkanten 

• 15 millioner i sosialhjelps«overskridelser» ettergis straks til bydel 6, Gamle Oslo. 

•Styrkhjemmebaserte tjenester. Ingen stillingskutt av hjemmehjelpere. 

• Ingen husleieøkning i eldre/trygdeboligene, og kommunale boliger. Husleiesenkninger 

for de som fikk disse økt ved siste budsjettbehandling. 

• Nei til privatiseringer i helsesektoren. 

• Rust opp offentlig sektor. Midler og stillinger nok for en velfungerende offentlig 

sektor på alle områder,- barnehager, skoler, eldre og helse og sosial. Vi krever at 

Ap/SV byrådet må igangsette tiltak for jobber på østkanten koblet til en storstilt 

satsing på offentlig sektor. Særskilt satsing på ungdomsarbeidsløsheten i Oslo Øst. 

• Vi vil ikke betale regjeringens nedskjæringer og gavepakker 

til kapitalen. 

•Foret sosialistisk alternativ til nedskjæringer, fattigdom og 

urettferdighet. 
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Pengene tilbake til østkanten! 

Østkanten tåler ikke flere nedskjæringer. Allerede har arbeidsfolk, ungdo , eldre, barn, 
enslige forsørgere og trygdede i Oslo betalt dyrt for de borgerliges nedskjæringer i 
størrelsesorden 300-S00milioner pr år. 
I stedet for å gi oss tilbake det de borgerlige stjal fortsetter Ap/SV-byrådet nedskjærings
politikken. 
«Årsaken» til nedskjæringene her i Gamle Oslo er at det er brukt 15 millioner mer i 
sosialhjelp enn budsjettert. Men sosialhjelp er en lovbestemt ytelse som folk har krav på 
etter lov om sosial omsorg. Vi kan ikke godta at dette skal gå utover de offentlige 
tilbudene i bydelen. I dette tilfellet er det de eldre som rammes beinhardt. 

I 
Det er store uløste behov i bydelen. Bydelen scorer høyest på arbeidsløshetsstatistikken (2/3 av 

innvandrerungdom og I /4 av ungdom generelt er arbeidsløse) , og lavest på all helsestatistikk. Også 
Østkanten har krav på en offentlig sektor som kan avhjelpe prnblemene. I 
Det er ikke bare Gamle Oslo som rammes av nedskjæt"inger. Gro Harlem Brundtland skal skjære ned I I 
millia rder etter nei-seieren, momsen skal øke og offentlig sektor bygges ned. For Oslo som helhet kan 

det bety nedskjæringer på 500 millioner kroner. Det er de fattigste på østkanten som Jammes hardest. 
Kutt i offentlig sektor er en del av den markedsliberalistiske politikken de rike for-langer overalt, tross 
deres superprofitte r. Den norske staten går med overskudd. 
Nå er det på tide å si fra, nok er nok! 

Konkret betyr nedskjæringene for Gamle Oslo: 

• Hjemmehjelpstilbudet svekkes. De fast ansatte hjemmehjelpene sier 
at denne gangen reddet de jobbene med et nødskrik. 
• 50 plasser på aldershjemmet på Enerhaugen skal bli 
«gjennomgangsplasser», når forsvinner de helt? 
• Helsetjenester privatiseres 
•Ap/SV prøver å slå Onkel Skrue i gjerrighet: 14 eldre får en 
husleieøking på 70 kroner! Dette betyr I I 750 kroner i et budsjett på 
400 millioner! 
• De kommuneansatte i bydelen opplever et stadig hardere 
arbeidspress og uholdbare arbeidsforhold pga at det ikke er nok 
stillinger i forhold til behovet. 
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