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Gamle Oslo er en spennende, mang
foldig bydel. Her møtes mennesker 
fra mange ulike kulturer, nasjonaliteter 
og bakgrunner. Men det er også en 
bydel med store utfordringer. Vi har 
store klasseskiller, byens høyeste 
befolkningsvekst, og en rekke sosiale 
problemer - fattigdom, rusmisbruk 
og arbeidsløshet. Folk lever kortere 
i Gamle Oslo enn i rikere bydeler på 
vestkanten. Rødt ønsker at Gamle 
Oslo skal være et godt sted å bo for 
bydelens befolkning, uansett hudfarge, 
alder, helse og sosialt ståsted. Til det 
trenger vi din hjelp, og din støtte. 

I dag får ikke bydelen tildelt nok penger 
til å løse de problemene vi har. Rødt vil 
sette opp budsjetter basert på befolk
ningens behov, også når dette betyr 
flere penger enn det som er bevilget fra 
bystyret. For oss kommer folks behov 
først. Vi kan ikke kutte i velferdstilbud 
når Høyre/Frp-byrådet ber oss om det. 

Rødt har sittet i bydelsutvalget i 
bydelen så lenge bydelsutvalgene 
har eksistert. For oss er det viktig å 
arbeide på lag med lokalbefolkningen. 
Vi mener lokalpolitikerne skal være 
velgernes representanter mot høyere 
myndigheter, og ikke myndighetenes 
representanter mot befolkningen. 

Rødt kan garantere at vi vil motarbeide 
all form for privatisering og konkur
ranseutsetting av bydelens tjenester. 
Vi mener kommunen, hvis den får 
nødvendige ressurser, er best til å løse 
offentlige velferdsoppgaver. Vi vil ta 
initiativ til en forpliktende avtale med 
SV og Ap for å sikre det. 

I perioden vil vi spille på lag med lokale 
organisasjoner og miljøer for å fremme 
politikk til det beste for innbyggerne i 
Gamle Oslo. For oss betyr demokrati 
å være talerør for folket, ikke flinke 
byråkrater på bydelskontoret. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Kultur og idrett 
Et godt mangfold i bydelen betyr at 
kulturtilbud ikke sentraliseres. Rødt 
vil beholde Munch-museet på Tøyen, 
hvor kommunen eier en flott tomt som 
er regulert til museumsformål. Dette 
handler om identiteten til Tøyen og om 
respekt for østkanten. 

Rødt vil at et flerkulturelt miljø fortsatt 
skal prege bydelen, både når det gjel
der butikker, kultur og velferdstilbud. 
Barn og ungdom må sikres tilgang til 
idrettsanlegg og organisert idrett i hele 
bydelen. Dette er spesielt viktig for 
sentrumsbarna. 

Ny utviklingen i Gamle Oslo må iva
reta kulturhistorisk perspektiver. Ved 
utvikling rundt Middelalderparken og 

etablering av «Oslo Torg» som kul
turhistoriske knutepunkt må dette tas 
hensyn til. 

Rødtvil: 
Ønske nytt Vålerenga stadium på 
Valle Hovin velkommen. 
Jobbe for at det etableres en kino 
med flerkulturell profil i bydelen. 
Støtte flytting av vikingskip til 
bydelen - under forutsetning av 
at flytting og transport er faglig 
forsvarlig. 
Arbeide for at bydelen ikke skal 
preges av skjemmende tagging, 
men er imot nulltoleranse-politikk. 
Ungdommen må gis en mulighet til 
lage lovlig graffiti. 

Barn og ungdom 
Rødt vil: 

Styrke barnevernet i bydelen med 
nye faste stillinger, mer midler til 
institusjonsplasser, og et styrket 
forebyggende apparat, blant annet 
med familieveiledning. 

• Arbeide for at det reguleres flere 
mindre barnehager i bydelen i 
forbindelse med utbygging av nye 
boligområder. Ingen ny utbygging 
av boliger må skje uten at antall 
barnehageplasser og skoleplasser 
som trengs er sikret. 

• Ha morsmålslærere inn i barneha
gene. 
At muligheten for en ny type 
«flerkulturell barnehage» utredes, 
der det satses på likhet, kulturelle 

forskjeller, mangfold og respekt, i 
samarbeid med de foresatte. 

• Ha gratis kjernetid for alle barn i 
bydelen, i første omgang for 4- og 
5-åringene, men etterhvert for alle 
barn. 
Stemme for en gradering av Akti
vitetsskolens satser for foreldrebe
taling og en gradvis nedtrapping til 
den blir gratis. 
Utvide tilbudet ved ungdomsklub
bene, og sikre videre drift. 
Jobbe for flere ressurser til Riversi
de og FRIGO. Vi mener at byrådet 
må dekke større del av utgiftene til 
drift av Riverside, siden det er et 
tilbud til ungdom fra hele byen. 
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Rødt ønsker en inkluderende bydel. Vi 
mener mangfoldet er en av de beste 
kvalitetene ved bydelen. Alle skal 
bli inkludert i Gamle Oslo - uansett 
hudfarge, religion, seksuell orientering 
eller klasse. Forskjeller er bra når det 
betyr mangfold, men ikke når det betyr 
store forskjeller i levekår og muligheter. 
Økende klasseskiller, privatisering og 
rasisme truer mangfoldet. 

Folk som bor og jobber i bydelen skal 
legge premissene for byutviklinga, 
ikke utbyggere, eiendomsbesittere 
og kapitalinteresser. Gamle Oslo er 
også en sentrumsbydel. Bydelen er et 
knutepunkt for reisende, handlende 
og besøkende. Vi ønsker at bydelen 
skal ønske besøkende velkommen og 
framstå med et vennlig ansikt. 

I Bjørvika ser vi konsekvensene av at 
markedskreftene får styre byutviklinga. 
Eiendomsinvestorene er i ferd med å 
reise en mur av høyhus mellom fjorden 

og den lavere bebyggelsen bak. Men
neskelige behov for plass og natur blir 
ofret for private utbyggeres interesser. 

Nybygging må skje på en bærekraftig 
måte. Utviklinga av nye områder må 
sees i sammenheng med kollektiv
trafikk, miljøvennlig energiforsyning, 
avfallshåndtering og trivsel og tilgjen
gelighet for alle. Gjennomgangstrafikk 
må ikke belaste lokalt trafikkmiljø. 
Nødvendig nyttetrafikk og tilgjengelig
het for funksjonbegrensete må styre 
utviklinga. Kollektivtrafikk, inkludert 
«trikkering», må knytte sammen Gamle 
Oslo med fjorden og sikre mest mulig 
miljøvennlig transport for besøkende. 
Fotgjengere og syklister må prioriteres, 
eldre må ha god framkommelighet, 
og barna må sikres et trafikksikkert 
oppvekstmiljø. 

Rødt vil arbeide for en grønn bydel 
med parker og friområder. 
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Fattigdom og 
klasseforhold 
bydelen 

■ 

I 

Ifølge en undersøkelse fra forsknings
senteret Fafo er en tredel av alle 
barna i Gamle Oslo fattige. Bare en 
samfunnsmessig innsats kan bidra til 
at folk kommer seg i arbeid, får skikke
lig skolegang, bolig og levelige forhold 
ellers. Rødt Gamle Oslo vil kjempe for 
at storsamfunnet tar sitt ansvar, både 
Oslo kommune og den norske stat. Alle 
fattige i Gamle Oslo, uansett bakgrunn 
og hudfarge skal ha krav på tilbud. 

Rødt vil bidra til å kreve innført en Oslo 
Indre Øst-satsing for å få folk ut i jobb, 
gi språkopplæring, gratis kjernetid i 
barnehagene, gratis SFO og opprust
ning av de kommunale gårdene. Dette 
er investeringer for framtida og til beste 
for de fattigste. 

Når en tredel av barna i bydelen er 
fattige, er det tydelig at det er store 
klasseforskjeller i bydelen. Det er ofte 
om de voksne har arbeid eller ikke som 
avgjør om familien er fattig . Her spiller 
Senter for arbeid og kvalifisering (SAK) 
i bydelen en viktig rolle i samarbeid 
med Nav Gamle Oslo sosialtjenesten, 
både i forhold til de enkelte deltakerne 
i kvalifiseringsprogrammet og i forhold 
til tiltak som dekker de behovene som 
faktisk fins. 

Vi ønsker at det bygges flere familie
leiligheter i bydelen. Rødt er for at det 

er mange kommunale boliger spredt 
i bydelen, der det også blir plass for 
vanlige folk. Bydelen har noen kom
munale blokker, med store problemer. 
Rødt kan ikke akseptere at folk skal ha 
så dårlige boforhold som beboerne i 
disse kommunale blokkene har. 

Åpen omsetning av narkotika og rekrut
tering av ungdommen til rusmiljøer og 
prostitusjon må stoppes med konkrete 
forebyggende program. 

Rødt vil: 
Arbeide for å styrke Senter for ar
beid og kvalifisering i Bydel Gamle 
Oslo. 
Motarbeide store ansamlinger av 
tunge rusmisbrukermiljøer i bo- og 
parkområdet i bydelen. Det må 
settes av økonomiske ressurser til 
forebyggende arbeid. 

• Sette et tak på antall skjenkesteder 
og ha en restriktiv holdning til åp
ningstider i bomiljøer. Steder som 
ikke følger fellesskapets regelverk 
må miste tillatelsen til å drive. 
Påvirke utbyggingene på Ensjø, 
Hasle Kværner, Ola Narr, «Fjord
byen» med Kongsbakken og 
Sørenga slik at utnyttelsesgraden 
ikke blir for høy og at boligprisene 
ikke skyter i været. 

• Arbeide for flere boliger for psykisk 
utviklingshemmede. 
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Omsorg og 
helse i bydelen 
Rødt har i alle år stemt mot nedskjæ
ringene i hjemmetjenesten. Vi vil 
fortsette å slåss for en bedre hjemme-

" tjeneste. Ikke bare eldre trenger hjelp 
i hjemmet, men også psykisk syke, 
rusavhengige og funksjonshemmede 
- yngre som eldre . Bydelen har etter 
mange år med kutt et stort udekket 
behov. 

Rødt vil arbeide for at bydelen øker sin 
kompetanse om spesielle helsebehov 
og utfra dette gir et egnet helsetilbud 
til dem som trenger det. Dette gjelder 
både veiledning om helse til yngre og 
omsorg for eldre. 

Rødt vil arbeide for at alle som har 
behov for sykehjemsplass skal få det. 
Eldre må være trygge på at de til en
hver tid får den nødvendige hjelp. Vi vil 
arbeide for å opprettholde eksisterende 

~ sykehjemsdekning og eldresentre, og 
for at det skal være et godt tilbud med 
dagsenterplasser til alle som ønsker 
det. Bydelens tilbud for folk med 
psykiske helseproblemer må opprett
holdes. 

Omsorg skal dekke personer som 
trenger omsorg, men som ikke må 
på sykehjem. Rødt vil arbeide for at 
dette tilbudet ikke blir belastet bydelen 
økonomisk når avtalene gjøres mellom 
Byrådet og institusjonene. 

Rødt vil: 
• Ha flere årsverk og bedre kvalitet 

til hjemmehjelpen, i dialog med 
brukere og fagforeninger i bydelen. 
Arbeide for å fjerne egenandeler 
på hjemmehjelp. 
Utvide antallet stillinger i boliger for 
psykisk utviklingshemmede med to 
per bolig, totalt 6 stillinger. An
satte i boligene må få mulighet til 
kompetanseheving for å sikre god 
kvalitet på tjenestene. 
Styrke helsekontrollen for barn 
i bydelen, slik at dette også blir 
tilgjengelig for barn etter fylte 2 år. 
Gi ansatte i omsorgssektoren rett 
på hele stillinger. Det vil både være 
positivt for de ansatte, og for pa
sienter og beboere, som får færre 
pleiere å forholde seg til. 
Ta initiativ til at det utredes åpning 
av et velferdssenter (for eksempel 
i de ledige lokalene i Platousgate 
16) der folk kan få forebyggende 
helseråd, i forbindelse med innfø
ringen av den nye helsereformen. 
Sikre at bydelen er fysisk tilgjenge
lig for alle. Alle virksomheter skal 
være tilgjengelig for orienterings
ag bevegelseshemmede. Univer
sell utforming av utearealer og 
tilgangsarealer må være et krav. 
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Rødt Gamle 
Oslos valgliste 
1. Marit Halse 
2. Olaf Svorstøl 
3. Aroosa Zahoor 
4. Beth Hartmann 

5. Geir Hem 
6. Frødis Myrhaug 
7. Amir Homayoun Torkamaripour 
8. Randi Solberg 
9. Kjell Næss 
10. Namaa Alward 
11. Dag Tønder 
12. Jorunn Folkvord 
13. Eivind Volder Rutle 
14. Hilde Holthe-Berg 
15. Sjur Papazian 
16. Unni Katarina Rustad 
17. Stian Nicolajsen 
18. Berit Jagmann 
19. Erling Folkvord 
20. Bente Moseng 
21 . Nina Reim 

gamle-oslo@raudt.no ] 
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