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Oslopakke 3 må snus opp-ned 
Alle partiene i bystyret, unntatt RV, stemte for Oslopakke 3. Pakken blir 
gjerne holdt fram som et eksempel på gode miljøtiltak, så mange undrer 
seg over at RV stemte mot. 

Kun en fjerdedel av pengene i Oslopakke 3 skal brukes til kollektivtrafikk. 
Men pakken innebærer blant annet at E18 skal bygges ut til 6-felts 
motorvei fra vest og sør inn mot Oslo, noe som vil gi flere biler inn til 
sentrum. Samtidig er det ingen midler i Oslopakke 3 til å løse samferdsels
utfordringene i Groruddalen. 

Oslopakke 3 må snus på hodet. Den er ikke vedtatt av Stortinget 
ennå, så det er ikke for seint å omprioritere hele pakken! 

Oslofjorden skal være rein 
Giftdumpinga ved Malmøykalven hvor de dekker over med såkalte rene 
masser kan på sikt vise seg ikke være så sikker som noen skal ha det til. 
Det er usikkerhet rundt hvor stor slamspredningen egentlig er. 

Det er ingen dokumenterte erfaringer med slik dypvannsdeponering av 
giftig slam, verken nasjonalt eller internasjonalt. Oslofjorden blir brukt 
som et rent eksperiment. 

Opphentinga av slammet, før det flyttes og deponeres, er også 
forurensende. Det virvles opp forurensa slam som sprer seg fritt i vannet. 

Ikke bare slam 

Men det er ikke bare slam som slippes ut i Oslofjorden. Firmaet som har 
har fått jobben med å hente opp slammet og deponere det ved 
Malmøykalven, Statseide Secora AS, tømmer kloakk rett ut i fjorden. Dette 
er firmaet som fikk jobben med å gjøre Oslofjorden reinere. 

RV krever: 

• Stans i giftdumpinga i Oslofjorden. 

• Slammet må fraktes til trygt landdeponi. 
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Alle barn må få samme rettigheter 
I dag er det bare barn med etnisk norske eller samiske foreldre som har 
rett til å lære morsmålet sitt i skolen. RV mener alle barn må ha den 
retten. 

RV ser ikke barn med andre morsmål enn norsk eller samisk som et 
problem som må løses, men som en ressurs. Det vil være et pluss for det 
norske samfunnet at mange barn lærer seg ikke bare norsk og engelsk, 
men indisk, kinesisk, persisk og pashtun. 

Morsmålsundervisning er dessuten pedagogisk viktig og styrker identitet 
og selvfølelse. Men for at elever skal lære å beherske både morsmålet og 
norsk, trenger de undervisning i og på morsmålet. Uten slik undervisning 
risikerer de å bli <<halvspråklige» istedenfor tospråklige. 

RV krever: 

• Gjeninnføring av morsmålsopplæring og fagopplæring på morsmålet. 

•Tilbudom leksehjelp til minoritetsspråklige elever i grunnskolen. 

• Lese- og skriveopplæring på morsmålet til flest mulig barn. 

• Flere forsøk med tospråklige og tokulturelle klasser i grunnskolen. 

Er kommunen en god arbeidsgiver? 
Til tross for nedskjæringer, utskillinger og konkurranseutsetting er Oslo 
kommune fortsatt en av byens største arbeidsgivere. RV mener at de 
folkevalgte i bystyret må ta ansvar for de ansattes arbeidsforhold. 

• Oslo kommunen må likestille skift og turnus fra førstkommende 
hovedtariffoppgjør. 

• Det må bli slutt på lokale lønnsforhandlinger og trynetillegg i kommunen. 
Det skaper dårlig miljø på arbeidsplassen og uforutsigbare forhold. 

• Kommune må avskaffe stillingsbrøker som er så små at de ikke gir 
pensjonsopptjening. 
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3 representanter? 
På Aftens meningsmåling 31. august, hadde RV en oppslutning 
på 4,4 %, noe som gir oss tre av 59 representanter i bystyret. 

Men det er bare en meiningsmåling som teller - det er den som 
blir tatt opp på mandag 10. september! 

Stemmer du Rød Valgallianse, får du folk i bystyret som vil: 

Fjerne det sittende H/FrP-byrådet! RV vil aldri støtte et 
borgerlig byråd. 

~ 
4,4% 

Ta opp saker som ellers aldri kommer opp i Oslo bystyre. RV i bystyret 
jobber ofte på lag med beboerforeninger, folkeaksjoner og enkeltpersoner 
som vet hva som skjer der vanlige folk lever og arbeider. 

Disse tre står øverst på RVs bystyreliste: 

1. Erling Folkvord, 58 år og miljøarbeider. Bor på Tøyen. 

En familie i Oslo som har ei årsinntekt på 266 000, må betale 
194 kr per time for hjemmehjelp, mer enn en hjemmehjelper 
får utbetalt i lønn. Da er det ikke rart at mange må si nei takk. 
Tilbudet må tilpasses folks behov, ikke omvendt. 

2. Ingrid Baltzersen, 27 år, nestleder i RV, bor på Ammerud. 

Bedre dekning og flere tverrgående linjer, blant annet i 
Groruddalen, ville fått mange oslofolk til å sette igjen bilen 
hjemme. Prisene på kollektivtransport må trappes gradvis ned 
til det er gratis å kjøre buss, trikk og t-bane i Oslo. 

3. Negar Enayati, 20 år og student. Bor på Sagene. 

Oslo skal være en god by å vokse opp i for alle. For å få til det 
må vi ha et mye bedre barnehagetilbud og en sterk satsing på 
skole og fritidstilbud. RV vil blant annet jobbe for gratis 
kjernetid for alle femåringer. 
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