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OSLO - DEN KLASSEDELTE BYEN 
Oslo Vest ligger på topp i landet når det gjelder levealder, levekår, inntekt og bostandard. Mange av 
Norges rikeste kapitalister og andre samfunnstopper bor her. Det er her makta bor. 

Oslo Øst har derimot landets laveste levealder, bostandard og levekår. Groruddalen og Indre by er 
blant landets mest forurensede bo-områder. Her bor arbeiderklassen i Oslo, dvs. ansatte i offentlig 
og privat tjenesteyting og servicenæringer, handel og kontor, transport, bygg og anlegg og restene 
av den en gang så stolte Oslo-industrien. 

Samtidig som denne byen har konserthus, teatere, museer, nasjonale idrettsarenaer og alt det som 
en hovedstad skal ha, er boligområdene fattige på tilbud og aktiviteter som f.eks. idretts- og 
kulturarenaer. Det er dette folk i Oslo har bruk for - ikke golfbane i Maridalen! 

Dersom RV igjen får en Oslorepresentant på Stortinget, vil vi arbeide for å synliggjøre disse 
klasseforskjellene i Oslo og sette dem på Stortingets dagsorden. RV vil skattlegge de rike, avskaffe 
monarkiet og innføre et virkelig folkestyre. I Oslo bystyre slåss vi mot at Høyrebyrådet gir gave
pakker til sine venner i næringslivet. Vi tar parti FOR vanlige folk - MOT makta. 
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FORSVAR VELFERDSGODENE - NEI TIL PRIVATISERING 
Den kommunale fattigdommen truer velferdsgodene. Skoler og sykehus i byen forfaller, 
sykehjemmene er underbemannet og kollektivtrafikken får ikke penger til investeringer i skikkelig 
materiell. 

Samtidig putter staten hundrevis av milliarder i oljefondet, og det finnes nok av penger til 
kjøpesentre og prangende kontorbygg. Det mangler ikke penger, men Ap-regjeringa, Høyre og 
storkapitalen vil heller la forfallet fortsette. Storkonsernene blir ikke rike av gode offentlige 
velferdsordninger. De vil svekke oppslutningen om velferdsstaten ved at folk med mye penger skal 
ønske seg private ordninger i stedet for dårlige offentlige tjenester. De vil at private bedrifter skal 
tjene seg rike på tjenester som før var gratis. De vil erstatte «offentlige monopoler» med private 
monopoler, gjerne internasjonale konserner. Slik svekkes de ansattes lønns- og arbeidsvilkår og 
demokratiet gjennom den såkalte «frie konkurransen» og ved at viktige avgjørelser flyttes fra de 
folkevalgte til de lukkede konsernstyrerom. Det er dette privatiseringsiveren i Oslo og angrepene på 
velferdsstaten egentlig handler om! Når de private selskapene skal beregne sin profitt vil folk flest 
oppleve at tjenestene bare blir dårligere og dyrere. 

• RV krever at oljepengene brukes for å få slutt på den kommunale fattigdommen. 
• RV vil kjempe mot privatisering av offentlig sektor og styrke velferdsstaten. 
• RV vil ha hardere skattelegging av de rike og deres utbytter, aksjegevinster og 

millionlønninger. Lavere skatt på arbeid enn kapitalinntekter! 
• RV vil ha klare regler mot at de ansattes lønns- og arbeidsvilkår blir salderingspost ved 

privatisering og konkurranseutsetting. 
• Skrinlegg det skandaløse salget av sykehusboliger i Oslo! 

OSLO MÅ BLI EN BEDRE BY FOR KVINNER OG JENTER 
I Oslo skjer de fleste voldtektene. Oslo har flest prostituerte og mest kvinnemishandling. I Oslo 
arbeider det flest kvinner med lave lønninger. Oslo har flest innvandrerkvinner. Privatiseringen 
rammer først og fremst kvinnene og deres arbeidsplasser. Det er derimot på tide å kreve at Oslo blir 
en bedre by for kvinner og jenter! 

• RV vil slåss for å heve kvinnelønna og for en arbeidsdag som kvinner kan leve med. RV 
støtter kravet om 6-timers arbeidsdag. 

• RV vil slåss mot porno, prostitusjon og kvinnemishandling. 
• RV krever at innvandrerkvinner får selvstendig oppholdstillatelse ved skilsmisse. 
• RV støtter kampen mot skjønnhetstyranniet som unge jenter utsettes for. 

MOT BRUTALISERINGEN AV ARBEIDSLIVET 
Under kapitalismens økende effektivitetsjag støtes stadig flere ut av arbeidslivet med sykdom og 
uførhet. Stadig større grupper arbeidsfolk jobber i lavtlønnsyrker innenfor tjenesteyting der 
fagorganisering er lite vanlig og faglige rettigheter er få. Mange bransjer, slik som byggebransjen og 
restaurantbransjen, preges av lovløshet og lyssky virksomhet. RV vil støtte alle som slåss mot 
denne utviklingen og for et menneskelig arbeidsliv. 

• RV går mot enhver svekkelse av sykelønnsordningen. 
• RV går mot forslagene om å svekke Arbeidsmiljølovens bestemme/ser om arbeidstid og 

ansette/ses trygghet. 
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BRUK BENSINAVGIFTEN TIL Å SUBSIDIERE KOLLEKTIVTRAFIKKEN 
Det viktigste tiltak for både bomiljø og miljø generelt i Oslo er bedre forhold for kollektivtrafikken. 
Oslo's befolkning sitter daglig i lange bilkøer eller de står på dårlige og overfylte trikker, busser og !
baner. Dersom statens inntekter fra bensin og bompenger skal være virkelige miljøavgifter, må de gå 
til miljø-tiltakl 50 øre av bensinavgiften er nok til å halvere prisene på kollektivtrafikken i de store 
byene i Norge! 

* RV krever økte investeringer og gratis kollektivtrafikk. 
• RV går inn for trafikksanering i Groruddalen og Bjørvika, slik at hovedinnfartsårene går i 

tunnel. 
• RV sier nei til anbud og privatisering av det offentlige transporttilbudet. 

BYGG FLERE BOLIGER- LAVERE RENTE PÅ BOLIGLÅN 
Oslo trenger mange boliger de neste 10 åra. Men dette må være boliger til en pris som folk med 
vanlige inntekter har råd til. Samtidig må presset på Oslo reduseres ved at flere arbeidsplasser 
flyttes ut av byen. Det er i dag 100 000 innpendlere til Oslo, og dette skaper et vedvarende press for 
at byen skal vokse uten stans. Vi må få en diskusjon om hvor stor Oslo bør bli. 

Boligmangelen har ført til skyhøye priser. Det er vanskelig for unge mennesker å etablere seg på 
boligmarkedet og mange har blitt gjeldsofre. RV vil bekjempe de høye boligprisene. gjennom bl.a.: 

• å kreve at Husbanken får en sterkere rolle i finansieringen av vanlige boliger, momsfritak 
og Husbankrente på 4 %. 

• å opprette et boligtilsyn som har til oppgave å bekjempe ulike former for spekulasjon og 
hjelpe til å ivareta leietakeres og boligsøkeres interesser. 

• å arbeide for at stat og kommune bygger utleieboliger med lav husleie. 

GRATIS SKOLEBØKER - «SVENSKEPRIS» I BARNEHAGENE 
Mens grunnutdanningen i Norge har vært bortimot gratis, må elevene nå i større grad dekke utgifter 
til skolebøker og materiell sjøl. Mange skolebygninger i Oslo er i en forferdelig forfatning. De 
vilkårene den rike norske staten tilbyr hovedstadens barn og ungdom er en skandale. RV arbeider 
for at skolefritidsordningen og barnehagene blir gratis slik som skolen skal være. Vi går inn for å 
bygge ut støtteordningene slik at prisene i første omgang kan halveres for barnehager og SFO i 
Oslo. RV krever videre: 

• gratis skolebøker for grunn og videregående skole. 
• økt stipendandel og lavere, subsidiert studielånsrente. 
• RV krever en konfesjonsfri skole og vil avvikle KRL-faget. 
• økt morsmålsundervisning i skolen. 
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RVs generelle politikk og samfunnssyn 
Andre sentrale sakerfor Rød Valgallianse er bl.a .: 

NEI TIL EU, EØS OG KAPITALENS GLOBALISERING 
RV er imot norsk EU-medlemskap og EØS-avtalen. EØS-avtalen bryter ned den nasjonale 
sjølråderetten, hindrer nasjonal råderett over ressursene, binder opp kommune og stat i en rigid 
anbudspolitikk og baner veien for privatisering og utskilling. RV arbeider i stedet for internasjonale 
handelsavtaler som verken krenker sjølråderetten eller tvinger de enkelte avtalepartnerne til å føre 
en nyliberal politikk. RV slåss mot markedsliberalismen og globaliseringstrusselen. 

KAMP MOT IMPERIALISMEN 
RV vil kjempe mot stormaktspolitikk og imperialisme der store stater truer små, og folk og nasjoner 
undertrykkes i eget land. Vi krever at Norge støtter en palestinsk stat og at Israel trekker seg ut av 
alle okkuperte områder. Vi støtter folkenes kamp for nasjonal frigjøring og selvstendighet såvel i 
Kurdistan, Kosovo, Kashmir som på Sri Lanka. 

KAPITALISMEN KAN IKKE LØSE MILJØPROBLEMENE 
Alle sier de er for å redde miljøet, men miljøødeleggelsene fortsetter. For å redde jorda trengs en 
dyptgripende og total endring av samfunnet, vekk fra et økonomisk system der drivkrafta er jakten 
på maksimal profitt for kapitalen. Naturen har ikke lenger råd til den rike overklassens luksus
forbruk. RV støtter miljøbevegelsens kamp for et samfunn i økologisk balanse. RV går imot bygging 
av gasskraftverk. 

MOT RASISME OG NAZISME 
RV vil arbeide mot all trakassering og diskriminering p.g.a. hudfarge, nasjonalitet, religion eller 
seksuell legning. RVs langsiktige mål er et flerkulturelt samfunn uten rasisme og nasjonal under
trykking, med åpne grenser og demokratiske rettigheter for alle folkegrupper. RV krever at nazistiske 
grupper forbys. 

FOR ET SOSIALISTISK NORGE 
Selv om Norge relativt sett er et godt land å bo i, styres samfunnet mer og mer av markedskreftenes 
interesser, dvs. at aksjeeierne skal tjene stadig mer. Norge har et teknologisk nivå, naturressurser 
og et kunnskapsnivå i folket som gjør det mulig å gi folk flest et mye bedre liv . Vi har råd til å gi våre 
barn tryggere oppvekstvilkår og våre eldre en verdig alderdom. Men bare i et sosialistisk og 
demokratisk samfunn der arbeidsfolk tar over styringen av økonomi og politikk, kan vi få løsninger 
som er samfunnsmessig fornuftige for miljø, kvinner og arbeidsliv . RVs langsiktige mål er derfor et 
sosialistisk Norge og en sosialistisk verden. 

Stem RV - Aslak inn på Tinget! 
Sosialismen står ikke på dagsorden i morgen. Men gjennom å gi din stemme til Rød Valgallianse 
sørger du for å få en ung og uredd talsperson inn på Stortinget. Oslo RVs Stortingskandidat, parti
leder Aslak Sira Myhre, er en annerledes politiker - en røst 
mot maktas arroganse og forakt for vanlige folks krav. 
Norge trenger et opprørsvalg, mot opphørssalget av 
ve~erdsstaten og høyre-kreftene. Stortinget trenger 
fornying ... 
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