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De høye strømregningene i vinter, viste 
igjen hvor uklokt det var å overlate livsviktige 
naturressurser til et såkalt fritt marked. Det var 
dette RV advarte mot da vi sa nei til å selge 
ut Oslos strømforsyning og strømnett. Hvis 
høyre-politikken får fortsette , kan det i neste 
omgang stå om vannet vårt. Byrådet, Frp og 
Ap har jo alt privatisert drift av Bekkelaget 
renseanlegg. RV mener vann og strøm er 
grunnleggende rettigheter, som private ikke 
skal profilere på. For å spare miljøet vil vi ha to
prissystem på strøm: Billig strøm til nødvendig 
forbruk og dyr strøm til luksusforbruk. 

Alle partier sier de er for velferd, men etter 
valget aksepterer de trange budsjettrammer 
som hindrer et forsvarlig velferdsnivå. RV vil 
ikke sette en gruppe før en annen , vi vil ikke 
kutte i sykehjem for å få råd til barnehager 
eller omvendt. Norge har råd til fullverdige 
velferdstjenester for alle. RV vil ikke gi seg før 
alle barn får tilbud om gratis barnehageplass, 
før alle gamle og syke får tilbud om til
strekkelig hjemmesykepleie og hjemmehjelp 
eller sykehjemsplass eller før vi i Norge har 
et skikkelig utdanningsystem, som er reellt 
gratis på alle nivåer, og et helsevesen uten 
køer, korridorpasienter og egenandeler. 

www.pdf-arkivet.no (2020)



Når politikere snakl<er om å satse på kultur 
hører vi ofte store ord om Oslos rolle som 
kulturhovedstad , om det nye Operabygget i 
Bjørvika og liknende. RV vil gjerne satse på 
kultur, men de andre politikerne har et alt 
for snevert syn på hva kultur er. RV vil ha 
kultursatsing basert på en vid definisjon av 
kultur. Kultur er også glade unger som får 
stå på skøyter når det er vinter, og lære å slå 
på trommer i skolekorpset, jenter som lager 
kvinneradio og punkband som øver på Blitz. 
Hvis de som styrer Oslo vil satse på kultur, så 
er det vel så viktig å satse på kulturtilbud til 
barn og unge og uavhengig kultur som Blitz, 
kjellerband og blandakor .. . 

Oslo Sporveiers billettpris er blant de aller 
høyeste i Europa. Samtidig blir tilbudet 
dårligere, Kjelsåstrikken er allerede nedlagt 
og flere trikkelinjer står i fare. Bystyreflertallet 
skyver ansvaret fra seg ved å bevilge en alt 
for liten sum, også tvinge Oslo Sporveier 
til å drive i balanse. RV mener et skikkelig 
kollektiv-tilbud er et offentlig ansvar, og vil 
bevilge de pengene det koster. Det må bli 
hyppigere avganger og minst en halvering av 
prisene, på lang sikt bør kollektivtilbudet være 
gratis. Tilbudet må bygges ut, ikke reduseres, 
om vi skal få folk over fra bil til bane. 
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For kommunevalget 15 september 2003 

1. Erling Folkvord 
2. Liv Gulbrandsen 
3. Roar Ellingvåg 
4. Guri Mugaas 
5. Terje Skog 
6. Maren Rismyhr 
7. Mari Algot Lie 
8. Ellen Røsjø 
9. Geir Hem 
10. Saikou-ba Samateh 
11 . Antonia Samaniego 
12. Aysun Kaya, 
13. Benthe Lill Krigerød 
14. Beth Maria Gomes 
15. Chris Hartmann, 
16. Marijke Berdahl 
17. May Gythfeldt 
18. Line Schou 
19. Sissel Hallem 
20. Sissel Henriksen 
21 . Vigdis Hobøl 
22. Arne Rolijordet 
23. Boye Ullmann 
24. Claus Moxnes Jervell 
25. Eivind Hovig 
26. Elling Borgersrud 
27. Fernando Mora les 
28. Knut Nærum 
29. Olaf Svorstøl Sierralta 
30. Pedro Caba 
31. Tore Scharning 

Født 1949 
1974 
1960 
1976 
1952 
1947 
1979 
1957 
1949 
1961 
1939 
1965 
1973 
1965 
1949 
1981 
1956 
1973 
1965 
1956 
1978 
1951 
1954 
1961 
1953 
1975 
1955 
1961 
1942 
1973 
1944 

Oslo er en klassedelt by. Her bor de rikeste 
og mektigste, men også de fattigste og de 
med minst innflytelse. Her finnes bankene 
og sosialklientene, de private klinikkene 
og overdosedødsfallene, kjendisene og de 
uorganiserte servicearbeiderne, vestkanten 
og østkanten. Det er de rike kapitaleierne som 
styrer Oslo. Bak arkitektkonkurransene og 
reguleringsplanene er det deres behov som 
bestemmer byutviklingen. RV vil fortsette å 
avsløre korrupsjon og kammeraderi i Oslo. Når 
RV deltar i valg og i bystyret og bydelsutvalg, er 
det for å ta parti for folk, mot makta. RV er imot 
privatisering og konkurranseutsetting uansett. 
RV godtar ikke de stramme budsjettrammene 
som de andre partiene tar for gitt. Norge har 
råd til velferd til alle, til både sykehjem og 
barnehager, skoler og hjemmehjelp. 

RV stiller også liste til bydelene med 
direktevalg: 

Østensjø: 1. plass Anne Minken 
Sagene-Torshov: 1. plass Eldar Hanson 
Røa-Vindern: 1. plass Peter Sigurdson 
Stovner: 1. plass Thorbjørn Hafslund 
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