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Delta i kampen for velferd og rettig
heter - stem Rødt ved lokalvalget! 

Når Rødt deltar i valg, er det for å ta 
parti for folk, mot makta. Rødt arbei
der for et reelt folkestyre. Samfunnets 
ressurser må styres demokratisk, ikke 
av pengemakta. Rødt går inn for å 
avskaffe byrådssystemet. Det er grunn
leggende udemokratisk fordi det flytter 
makt fra bystyret til et byråd som ikke 
er folkevalgt. 

Bydelene er pålagt mange viktige 
oppgaver, men får ikke nok penger til 
å utføre dem. Bystyret og byrådet tar 
ikke ansvar for dette, men pålegger 
bydelspolitikerne å kutte i bydelens 
aktiviteter. Slik trues ungdomsklubber 
og eldresenter med nedlegging. Rødt 
vil forsvare bydelenes velferdstilbud og 
mobilisere til forsvarskamp mot angrep 
på folks velferd og rettigheter. 

---------- ----------

Rødt vil være en pålitelig samarbeids
partner og et talerør for fagforeninger, 
miljøorganisasjoner, innvandrerorga
nisasjoner, kvinneorganisasjoner og 
andre som rammes av maktas ulike 
angrep. At Rødt er representert i by
delsutvalget vil gjøre en forskjell! 

Vi trenger et byrådsskifte! 
Rødt har aldri stemt for et borgerlig 
byråd. I 2011 vil vi bidra til å få avsatt 
Høyre/FrP-byrådet. Rødt kan ikke 
støtte et byråd som fører en privatise
ringspolitikk. Hvis partiene som ønsker 
byrådsskifte får flertall ved kommune
valget, må Høyre/FrP-byrådet gå av. 

Et sterkt Rødt vil ha en jobb å gjøre 
uansett valgutfall. Derfor er din stemme 
til Rødt viktig. 
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Arbeiderklassen skifter farge 

Folk fra arbeiderklassen har preget 
Groruddalen i tida etter den store bo
ligutbygginga som nåddew sin topp på 
syttitallet. Boligprisene har holdt seg la
vere enn i resten av Oslo, og folk med 
moderat til lav inntekt har søkt seg hit 
for å få et hjem. Innbyggerne i Grorud
dalen fyller livsnødvendige jobber som 
samfunnet er helt avhengig av. Det nye 
de siste åra er at tilflyttinga i hovedsak 
består av innvandrere. 

Det er derfor viktig å legge til rette for 
en god opplæring og integrering. Alle 
innvandrere må få tilbud om norsk
opplæring. Uten norskkunnskaper vil 
den enkelte falle utenfor arbeids- og 
samfunnsliv. Bydelene må ha lavter
skeltilbud med gratis norskopplæring 
og mulighet for barnepass for innvan
drerkvinner. Barnehagene må styrkes 

med flere utdannede førskolelærere, 
språkpedagoger og flerspråklige assis
tenter. Skoleklassene må være mindre 
for å sikre bedre opplæring. 

Nei til diskriminering - Ja til 
inkludering 
Samtidig diskrimineres innvandrere 
og etterkommere av innvandrere på 
arbeidsmarkedet. Et fremmedartet 
navn kan være nok til ikke å bli innkalt 
til jobbintervju. Utdanning og kom
petanse fra andre land er vanskelig 
å få godkjent. Mange må ta til takke 
med ufaglærte stillinger, vikariater og 
deltidsjobber med få rettigheter framfor 
tilsetting i heltidsstilling. Ofte brukes 
manglende språkkunnskaper som 
påskudd, sjøl om språkkunnskapene 
kan være gode nok i forhold til det som 
kreves i jobben. 
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Rødt støtter alle tiltak som bedrer inklu
deringen. Gratis barnehage og SFO 
(Aktivitetsskole) for alle vil være gode 
eksempler på dette. Ordningen med 
kontantstøtte fungerer motsatt fordi 
den holder kvinnene ute fra arbeidsli
vet. Et godt samfunn legger til rette for 
at alle kan arbeide og forsørge seg sjøl 
med egen inntekt. 

Stå sammen 
Rødt er mot de kreftene som vil kreve 

av innvandrerne at de skal legge sin 
kultur og religion på hylla. Alle skal 
møtes med åpenhet og den samme 
respekt i det norske samfunn. 

Groruddalen har i dag en flerkulturell 
befolkning. Ingen er tjent med sen
sasjonelle medieoppslag som skaper 
splittelse mellom groruddøler. Rødt 
mener innbyggerne i dalen har mye å 
lære av hverandre, og vi er alle best 
tjent med å stå sammen for å skape en 
bedre Groruddal for alle som bor her. 

2. Boligbygging og 
byutvikling 
Byrådet forventer stor tilflytting til 
Oslo og en økning av innbyggertallet 
med 200.000 de neste 20-30 årene. 
100.000 av disse skal bosettes i 
Groruddalen! Det planlegges 37.000 
nye boliger her, da blir det ikke mange 
grøntarealer og friområder igjen! 

Rødt er i mot den rådende sentrali
seringspolitikken som vil føre til stor 
befolkningstilvekst i Oslo-området. 
Dette er ikke økologisk forsvarlig og 
bærekraftig. Støyproblemer gjør bolig
bygging langs hovedveiene utilråde
lig, og vi har ikke flere grøntområder 
å miste. I prinsippet var Groruddalen 
ferdig regulert på 1980-tallet. Vi ønsker 
ikke den urbaniseringen byrådet ivrer 
for, bl.a. på Økern. I det minste måtte 
en først bygge ut infrastrukturen med 
kollektivtrafikk, barnehager, skoler og 
sykehjem før en kan ta i mot så mange 
nye innbyggere. Det eneste byrådet 

så langt har lagt til rette for er utvidelse 
av kjøpesentrene. Rødt vil i stedet 
beholde Groruddalen som dal, med 
både varierte bo- og jobbmuligheter, et 
levende kulturliv og fritidsmuligheter. 

Den gigantiske befolkningstilveksten 
som planlegges for Groruddalen vil 
også drive boligprisene ytterligere i væ
ret. En hel generasjon med yngre men
nesker sliter allerede med å skaffe seg 
bolig til en overkommelig pris. Denne 
utviklingen må reverseres i stedet for å 
forsterkes: 

Prisregulering på boliger. 
Nei til Byrådets plan for fordobling 
av innbyggertallet i Groruddalen! 
Stans boligfortettingen som plan
legges på Furuset og Breivoll. 
Bevar Groruddalens grønne om
råder. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Rødt arbeider for et sosialistisk sam
funn der arbeidsplasser og bomiljøer er 
i tråd med menneskenes og naturens 
behov. Men allerede i dagens samfunn 
kan det gjøres mye for å legge om 
næringspolitikken i en retning som tje
ner miljøet. I Groruddalen dreier dette 
seg først og fremst om å se de ulike 

· sakene i sammenheng og stille strenge 
betingelser til næringsetablering og 
-drift. Rødt (RV) var det første partiet 
som reiste krav om en helhetlig plan 
for Groruddalen. 

Rødt kjemper for å begrense det frie 
markedet og styrke de offentlige kollek
tive godene. Virkningen av det såkalte 
frie markedet ser vi bl.a. i strømforsy-

ningen der vi har fått høye priser enten 
vannmagasinene i landet er fulle eller 
tomme. 

En stor andel av de som bor i Grorud
dalen har samtidig sin arbeidsplass 
her. Byplanleggerne planla at boligene 
skulle ligge i åssidene, og arbeidsplas
sene i dalbunnen. Mange har kort vei 
til arbeidsplassen. Det er derfor ofte 
misvisende å konstruere motsetninger 
mellom arbeidsplassene og lokalbe
folkningen. En større utbygging i dalen 
vil derimot raskt føre til økf press på 
friområdene og nye lokaliserings- og 
arealkonflikter. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Rødt tar videre avstand fra tendensen 
til å ville endre både befolkningssam
mensetningen og næringslivet i dalen. 
Samtidig kan viktige offentlige institu
sjoner og skoler med fordel lokaliseres 
i Groruddalen, og det er plass til flere 
arbeidsplasser for vanlige folk, både 
håndverksbedrifter, småindustri og 
kontorer som ikke forurenser. Men vi vil 
ikke ha et nytt "Aker Brygge" på Økern 
eller Furuset! 

Alnabruterminalen - et nasjonalt 
logistikksenter 
Alnabruterminalen med verkstedet på 
Nyland er selve navet i godstranspor
ten i Norge. For miljøet er det gunstig 
å få mest mulig av varetransporten 
over på skinner i stedet for på trailere. 
Derfor vil Rødt knytte en containerhavn 
sammen med Alnabruterminalen slik at 
tog kan ta en mye større andel av det 
godset som kommer inn til Oslo havn. 

I et nasjonalt perspektiv er det god 
samfunnsøkonomi å bygge godster
minal på Nyland Syd. Men dette må 
knyttes opp til en miljøplan som legger 
E6 under lokk og som skiller tung
transporten fra den lokale person- og 
kollektivtrafikken i dalen. Tungtranspor
ten må gå i et eget nett og fortrinnsvis i 
tunnel. Planene for Bjerke- og Grorud
siden må realiseres, og i tillegg må det 
utarbeides en egen tungtransportplan 
som omfatter Alna Bydel. 

Rødt har krevd at Alnaelva må åpnes 
fra Nedre Kaibakkvei til Vollaveien. Vi 
er helt imot den såkalte "pumpeløsnin
gen" ved NRF-tomta som vil ødelegge 
Alnaelva fullstendig. Vi vil arbeide 
videre for at det blir igangsatt en annen 
løsning når Posten bygger sin godster
minal der. 

Mulighetene for å utvide container
terminalen i høyden må også utredes 
nærmere før en tar større arealer i 
bruk. Den planlagte utvidelsen mot 
Haugenstua må stilles i bero inntil det 
er utredet en helhetlig plan for hvordan 
terminalområdet kan utnyttes. 

Bevar industrien! 
Bystyreflertallet har de siste årene 
dessverre forholdt seg passivt til ned
leggelse av Oslo-industrien, enten det 
dreidde seg om Tiedemand eller Arcus 
som skal flytte ut av byen. Rødt vil i 
stedet ha en aktiv næringspolitikk som 
opprettholder industriarbeidsplassene 
og som sikrer at arealer og infrastruktur 
legges til rette for nåværende og ny in
dustri. Når for eksempel produksjonen 
av Buddy må utvides fordi markedet for 
el-biler ekspanderer, bør denne pro
duksjonen fortsatt lokaliseres i Grorud
dalen. Rødt går i utgangspunktet mot 
omregulering av tomter fra industri- til 
boligformål. Ubebygde tomter som 
på Ulven kan det likevel være riktig å 
beholde som friareal eller park. 

www.pdf-arkivet.no/ (2022)



Kjøpesentrene 

Rødt er prinsipielt i mot bilbaserte kjø
pesentre og går imot enhver utvidelse 
av de allerede overetablerte kjøpesen
trene, slik som den gigantutbyggingen 
som er skissert for Økern. Slike utvidel
ser samsvarer ikke med folks behov, 
de svekker overlevelsesmulighetene 
for nærbutikker og lokale kjøpesentra 
og fører til økte trafikk- og miljøproble
mer i byen. 

Samtidig representerer de etablerte 
kjøpesentrene viktige arbeidsplas
ser for befolkningen i dalen. Rødt vil 
oppfordre til faglig organisering på 
sentrene, og støtter kampen til Han
del og Kontor og Fellesforbundet mot 
utnytting av arbeidstakerne i forhold til 
åpningstider og lønnsdumping. 

Fjern brakkebyene! 
Det kryr av større og mindre ulovlige 
brakkebyer i dalen. Det har lenge vært 
et krav at Plan- og Bygningsetaten 
får tatt et oppgjør med denne ulovlige 
formen for næringsvirksomhet. Det kan 
virke som det er fritt fram for useriøse 
aktører og spekulanter i denne ge
skjeften. Rødt krever at kommunen 
samarbeider med bygningsbransjen og 
andre om å etablere mer permanente 
hybelbygg og utleieboliger til pendlere 
og utenlandske arbeidere på leieopp
drag i Norge. 

Offentlig sektor 

Stat og kommune er byens største 
arbeidsgivere, og dette gjelder også i 
Groruddalen. Bl.a. har de fire bydelene 
i dalen mange ansatte. 

Rødt er mot privatisering og konkur
ranseutsetting av de kommunale 
tjenestene. Arbeidstakerne skal være 
ansatt i kommunen, og ikke oppsplitta 
og privatiserte. 

Bydelene skal være seriøse arbeidsgi
vere der arbeidet legges opp slik at alle 
som ønsker det, kan ha heltidsstilling. 
Rødt arbeider videre for oppretthol
delse av dagens tjenestepensjonsord
ning i offentlig sektor og innføring av 
6-timersdag med full lønnskompensa
sjon både i offentlig og privat sektor. 

Lærlingeplasser 
Groruddalen trenger lærlingeplasser! 
Bydelene må legge forholdene bedre 
til rette for lærlinger og opprette flere 
lærlingeplasser i de virksomhetene de 
selv driver. I tillegg bør de forskjellige 
bedriftene - ikke minst i forbindelse 
med nyetableringer - bli pålagt å ta inn 
lærlinger. Rødt støtter en minstemål
setting på en lærlingeplass pr. 1.000 
innbyggere. Vi vil ha flere lærlingeplas
ser i kommunal regi , og bypelene må 
sjøl gå i spissen ved å opprette slike 
plasser. Det må videre settes inn spe
sielle tiltak overfor ungdom som ellers 
står i fare for å falle utenfor arbeidsli
vet. 
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Miljøet i store deler av Groruddalen er 
sterkt preget av trafikk, støy og luftforu
rensing. Næringsetablering og biltrafikk 
går foran interessene til de som bor og 
arbeider i området. Biltrafikk og annen 
forurensing fører både til dårlig ytre ar
beidsmiljø i dalbunnen og til problemer 
for beboerne i dalsidene. 

Reduser biltrafikken! 
På lengre sikt går Rødt inn for å min
ske transportbehovet i samfunnet og 
Groruddalen ved å arbeide for nærhet 
mellom arbeidsplasser og bosteder. 
Både personbil- og nyttetrafikken må 
reduseres . Mye kan gjøres her og nå 
ved å utvide kollektivtilbudet, innføre 

bildelingsordninger og mer miljøvenn
lige privatbiler og busser. Det må 
opparbeides parkeringsplasser ved 
kollektivknutepunktene og gjennom
føres hyppigere vasking av veiene. Vi 
vil ha fortgang i utbyggingen av tur- og 
sykkelveinettet. Bysykkelordningen må 
utvides til å omfatte Groruddalen . 

Rødt vil ha en tiltaksplan med tidsfris
ter for innføring av EUs krav til NOx, 
svevestøv og støyforurensing. Så 
lenge kollektivtrafikken ikke er tilstrek
kelig utbygd går vi mot innføring av 
rushtidsavgift ford i det vil ramme dem 
som har dårligst muligheter til å velge 
arbeidstida si selv. 
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Miljøopprusting av hovedveinettet 

Lokk over E6 og/eller tunnelløsninger 
på innfartsveiene har lenge vært et 
krav i Groruddalen. Lokk er imidlertid 
lite realistisk annet enn i fjellskjæringer 
som ved Furuset. Tunneler kan ifølge 
veivesenet skape sikkerhetsmessige 
problemer fordi det hele tiden må lages 
av- og påkjøringsramper til delbyde
lene langs veiruta. Tilsvarende er det 
diskusjoner og usikkerhet om hva som 
bør gjøres langs Trondheimsveien og 
de foreslåtte tunnelene Fassumdiago
nalen og Bredtvetdiagonalen (veifor
bindelser til Østre Aker vei). 

Rødt vil støtte alle de konkrete pro
sjektene som måtte komme opp i disse 
sammenhengene. Nedgradering av 
Trondheimsveien til lokalvei er helt 
nødvendig. Men hovedmålet må være 
å redusere biltrafikken totalt gjennom 
bedre kollektivløsninger. Rødt krever: 

Lokk over E6 ved Furuset og der 
nærhet til boliger gjør det nødven
dig og terreng og gjennomførbar
het tillater det. Tilsvarende på 
Trondheimsveien. 
Start bygging av Fassumdiagona
len. 
Av- og påkjøringsramper på Alna
bru og direkte tunnel mellom E6 og 
terminalområdet. 
Økerntunnelen må forlenges med 
lokk til Bryn forbi boligområdene på 
Valle, Ulven og Teisen/Teisen Vest. 

Eget tungtransportnett og forbud 
mot slik kjøring mellom kl. 22 og 06 
i bestemte områder. 
Egne parkeringsanlegg for lang
transporten, bl.a. på Alnabru, for å 
unngå trailerparkering i bomiljøer 
eller på parkeringsplassene ved 
markagrensa, eksempelvis ved 
Mariholtveien. 
Ny gangbru med universiell utfor
ming over Strømsveien fra Ulven til 
Teisen. 

Bygg ut kollektivtilbudet - storsat
sing på kollektivtransport! 
Sammen med miljøtiltak knyttet til ho
vedveisystemet, må kollektivtranspor
ten utvikles og forbedres. Dette kan 
være både T-bane, trikk- og togløs
ninger. Det må samarbeides med 
Akershus om kollektivtransport til Ahus, 
enten den foreslåtte bybaneløsningen 
(lokaltog fra Lørenskog) med kobling til 
T-banen eller forlengelse av T-banen 
helt fram til Ahus. 

Rødt mener bedre og billigere kol
lektivtilbud i Groruddalen skal være 
satsingsområde nummer en i årene 
framover. All kollektivtrafikk må bli 
gratis. 

Trikk til Tonsenhagen. 
Ny Breivoll stasjon på hovedba
nen, må planlegges i sammenheng 
med T-bane-utbygging. 
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Gjenåpning av Alnabanen for 
passasjertrafikk som lokaltog fra 
Grefsen til Lørenskog. 
Vanlig lokaltakst for Oslo på reiser 
til og fra Ahus. 

Det ytre miljø 
Hvordan vi har det rundt oss til dag-
lig betyr også mye for den fysiske og 
psykiske helsa. Estetikk er viktig for et 
godt nærmiljø . Rødt vil ha et åpent og 
menneskevennlig "offentlig rom" med 
mulighet for lek og moro og sosialt 
fellesskap. Mange borettslag gjør en 
stor og viktig jobb for å holde uteområ
dene trivelige. Dessverre ser det ofte 
langt mindre trivelig ut i de områdene 
kommunen har ansvaret for og som for 
en stor del er overført til bydelene uten 
at det har fulgt med tilsvarende økono
miske tilskudd. 

Generelt må hele dalen ryddes. Grønt
planene med åpning av bekker, sam
menhengende parker og gangveier på 
tvers i dalen må realiseres. Facelift
prosjektet på Alnabruterminalen der 
berørte fagforeninger og bedrifter gikk 
sammen om å rydde opp i det "ytre 
miljøet", særlig i grenseområdene mel
lom de ulike bedriftene, kan være et 
forbilde i denne sammenhengen. 

Rødt vil ha flere parker med benker 
og lekeapparater. Grøntarealene må 
holdes i orden og bydelene må holdes 
rene. Bydelene må få flere gartnere og 

stillinger innen renhold og vedlikehold. 
Opprett flere parsellhager, for eksem
pel ved starten av Mariholtveien på 
Ellingsrud. 
Regelmessig rengjøring og fjerning av 
søppel , også i ytre by! 

En renere dal med Alna-elva som 
livsåre! 
Men også i dalbunnen må friområdene 
utvikles slik at miljøet i dalen som hel
het blir bedre. Rødt går inn for at alle 
elve- og bekkeløp i Groruddalen åpnes 
så langt det lar seg gjøre. Spesielt 
ønsker vi fortgang i arbeidet med å 
åpne Alna mellom Nedre Kaibakkvei 
og Vollaveien og etablering av en 
gjennomgående turvei. Vannføring og 
treplanting må brukes aktivt som et 
bidrag til å rense lufta. 

Groruddalen er full av avfallsdynger, 
ikke minst i dalbunnen. Avfallsplas
sene har vært kartfesta og godt kjent 
i lengre tid, nå er det på høy tid med 
rensing . Rødt foreslår at det vedtas en 
forpliktende framdriftsplan for rensing 
av dalbunnen. 

Med en styrt utvikling kan vi unngå 
alle "midlertidige tillatelser" til etable
ring uten at det er satt krav til hvordan 
bygningsmassen skal se ut. Vi vil ha 
slutt på godkjenning av næringsbygg 
som sjenerer boligområder, og vi vil 
stille krav om arealøkonomisering fra 
bedriftenes side. Et planmessig arbeid 
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for å grave ned høyspentkabler må 
settes i verk. 

Marka - Hovedstadens og groruddø
lenes friluftsområde 
Oslomarka er et unikt natur- og re
kreasjonsområde for byens befolkning. 
Spesielt for de som bor i Groruddalen 
med både mye støy og luftforurens
ning var det viktig at vi fikk fredning av 
marka på plass gjennom Markaloven 
i 2009. Dermed kan vi bevare dette 
unike området slik det er. 

Det er viktig å sikre at randsona mel
lom bebyggelsen og Oslomarka ikke 
blir uthulet. Markagrensa må ikke 
flyttes lengre inn i Marka. Naturvern 
og kulturvern må ha førsteprioritet 
foran boligbygging og nye idrettsan
legg. Rødt går i mot etablering av nye 
konkurranseløyper i marka fra Arena 

I Lillomarka. La naturområdene ligge i 
fred - respekter markagrensa! 

Huken må avvikles 
Rødt går inn for at Huken Pukk- og 
asfaltverk avvikles. Virksomheten på 
Huken fører til kraftige miljøproblemer 
for boligområdene på Ammerud og 
Grorud og foregår i strid med mar
kagrensa. En utvidelse av arealet og 
konsesjonen etter 2011 er videre et 
tegn på en planlagt framtidig privatise
ring. Området må sikres og igjen bli et 
rekreasjonsområde for befolkningen. 

Nei til snødeponi på Bånkall! 

Rødt har hele tiden vært imot det 
foreslåtte snødeponiet på Bånkall både 
på grunn av beliggenheten i nærheten 
av en kulturperle, økt støybelastning 
for naboene og faren for avrenning til 
Tokerudbekken. Vårt syn har nå flertall 
i bystyret. Rødt arbeider i stedet for 
at det blir etablert et større snødeponi 
for byen med rensing av smeltevan
net ved Sjursøya. Et minstekrav til et 
lokalt snødeponi for Groruddalen er 
tilsvarende rensing. Det må bli slutt på 
den tilfeldige dumpingen av snømas
ser både på Romsås og Rommen, på 
NRF-tomta og i skråningen langs E6 
ved Haugerud. 

Gjen bruksstasjoner 
Rødt arbeider for en større grad av 
gjenbruk, ombruk og kildesortering. 
Det er behov for flere gjenbruksstasjo
ner enn Haraldrud i Groruddalen. Det 
bør opprettes flere mindre mottakssta
sjoner desentralisert til kjøpesentrene 
etter mønster av dagens ordning for 
spesialavfall på bensinstasjonene. Med 
en henteordning fra renholdsetatens 
side vil en på denne måten ha oppret
tet en løsning som sparer folk ventetid 
og økt trafikkbelastning på veinettet. 
Tilsvarende må det etabler(;ls byttehyl
ler eller byttecontainere til bruk for folk 
flest. 
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Lokal velferd 

Bydelenes helse- og sosialtjenester er 
helt avgjørende for innbyggerne. Gjen
tatte budsjettkutt har ført til at mange 
ikke får nødvendig hjelp. Rødt mener 
innbyggerne skal få de tjenestene de 
har behov for, uavhengig av egen eller 
familiens økonomi. Vi krever: 

Større bevilgninger til bydelene. 
Følg Barnevernsloven. Bedre 
barnevern gjennom å styrke 
barnevernskontorene og få bort 
køene. Midlene til barnevern må 
tas fra bykassa slik at barneverns
tiltak ikke settes opp mot eldre og 
barnehager i bydelene. 
Flere møteplasser for barn og 
ungdom. Ungdoms- og fritidsklub
bene må sikres drift og rustes opp. 
Tilbudet lovfestes. 
NAV-kontorene må behandle folk 
på en verdig måte. 
Økte sosialhjelpssatser i Oslo (på 
minst Sl FO-nivå). 

Flere kommunale utleieboliger med 
god standard og til rimelig pris. 
Transporttjenesten for funksjons
hemmede som ikke kan bruke det 
alminnelige kollektivtilbudet, TT
reiser, må være uten tak på antall 
reiser. 
Egenandelen på TT-reiser skal 
ikke være høyere enn vanlig kol
lektivbillettpris. 
TT-kortet må gjelde til Ahus. 
Gratis etterskoletid-tilbud for funk
sjonshemmede også på ungdoms
trinnet. 

Eldreomsorgen 
I en periode framover vil det bli flere 
eldre i samfunnet. Men det kan virke 
som om politikerne ennå ikke har tatt 
dette inn over seg selv om alle snak
ker om en "verdig alderdom". Rødt vil 
stille krav om at bydelene utarbeider 
prognoser over framtidig alderssam
mensetning av befolkningen og starter 
planleggingen for å møte økt behov 
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for eldresentre, sykehjemsplasser og 
hjemmebaserte tjenester. En syke
hjemsdekning på 20 % for alle over 80 
år er for lite! Planleggingen må også ta 
hensyn til en økende andel eldre med 
innvandrerbakgrunn. 

Rødt vil fjerne "fritt brukervalg" i hjem
metjenesten. I realiteten er dette et rent 
leverandørvalg der de eldre ikke får be
stemme over innholdet i den tjenesten 
de tilbys. 6-timersdag for de ansatte 
ville føre til bedre eldreomsorg. 

Rødt krever: 
Flere sykehjemsplasser og al
dersboliger. Sykehjemmene må 
tilbakeføres til bydelene for å sikre 
samarbeidet mellom de ulike led
dene i eldreomsorgen (sammen
hengende tiltakskjede), og de må 
sikres tilstrekkelige midler til drift. 
Enerom til alle som ønsker det. 

• Innføring av bemanningsnorm på 
sykehjemmene. 
Forsøk med 6-timersdag på syke
hjem og i hjemmetjenesten. 
Flere ansatte i hjemmetjenesten er 
nødvendig for å oppnå en forsvar
lig kvalitet og forhindre ytterligere 
sykdom blant de ansatte på grunn 
av underbemanning. Mulighet til å 
sette inn vikarer ved sykdom. 
Gratis hjemmehjelp og trygghetsa
larm. 
Økte bevilgninger som sikrer 
driften av eldresentrene og frivillig-

hetssentralene. 
Rødt går inn for å avvikle bestiller/ 
utførermodellen, som ble opp
retta for å privatisere utførelsen av 
tjenestene. Den skaper avstand 
mellom brukerne og dem som gjør 
vedtak om hjemmebaserte tjenes
ter, fungerer byråkratisk og driver 
kostnadene til administrasjon i 
været. 

Helsetjenester 
Nedleggelsen av Aker Sykehus som 
lokalsykehus for Groruddalen må 
stanses! Vi krever at helseministeren 
griper overfor Helse Sør-Øst og starter 
snuoperasjonen før alt for mange blir 
skadelidende av en helsepolitikk som 
er ute av politisk styring. Rødt støtter 
arbeidet til Akerhus Sykehus Venner. 

Rødt krever videre: 
Varmtvannsbad med 34oC for tre
ning og behandling av revmatikere 
og andre kronikere i alle bydeler. 

• Bygg ut spesialisttjenesten og hel
sestasjonene i hver bydel. 
Bydelene må ha nok psykologer og 
kommunale fysioterapiavtaler til å 
dekke behovet. 

• Aktivitetshus, kafeer, akuttilbud 
osv. i alle bydeler som dekker 
det reelle behovet for h)elp i alle 
aldersgrupper innenfor psykisk 
helsevern og psykiatri. 

• Aker Sykehus må gjenåpnes -
med fødeavdeling! 
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Gode barnehager og et godt skoletil
bud er viktig for at alle barn skal sikres 
likeverdige og gode oppvekstvilkår. 
Foreldrebetaling og egenandeler ska
per skille mellom barn med velstående 
foreldre og barn fra fattige familier. 
Derfor jobber Rødt for at barnehage, 
grunnutdanning og skolefritidsordning 
skal være gratis. Groruddalssatsinga 
har vist at gratis kjernetid for 4- og 
5-åringer har gitt langt flere.barn anled
ning til å gå i barnehage. 

Barnehage 
Byrådet har sentralisert barnehageopp
taket og bestilling av nye barnehager, 
slik at det er mulig å søke plass over 
hele byen. Slik skal det se ut som Oslo 
har full barnehagedekning. Det har ført 
til at foreldre har fått barnhagetilbud 
langt unna eget bosted, noe som er 
svært upraktisk og lite miljøvennlig, og 
mange takker nei til slike plasser. Sam-

tidig satses det på store sonebarneha
ger og basebarnehager for å få plass til 
mange barn og spare personalutgifter. 
Dette skjer trass i at ny norsk forskning 
sier at barnehager med plass til 60 
barn ser ut til å fungere best både for 
barn og ansatte. 

Bydelene har best oversikt over bar
nehagebehovet. Rødt mener bydelene 
skal ha ansvar for opptak og bestilling 
av nye barnehager. I Groruddalen er 
barnehager spesielt viktig for barnas 
språkopplæring og integrering. Lave 
budsjetter presser nå kvaliteten på 
barnehagene. 

Gratis kjernetid må utvides til å 
gjelde også de minste barna. 
Gratis heldagsplasser er målet. 
Fortsett utbygginga til full barneha
gedekning. 
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Bevar små og trygge barnehager. 
Nei til store sone- og basebarneha
ger som skaper utrygge og urolige 
barn. 
Økt pedagogisk bemanning. Pe
dagogene skal jobbe med barna, 
ikke med byråkrati. Dagens bruk 
av dispensasjon må følges opp 
av tilbud om utdanning. Vi krever 
flere språkpedagoger, og tilbud om 
kompetanseheving for assisten
tene. 
Bydelene må minst følge Oslo 
kommunes gamle bemannings
norm: 3 voksne per 18 storebarn 
og 3 voksne per 9 småbarn. 
Barn med spesielle behov og rett 
til opplæring etter utdanningsloven 
må gis et fullverdig tilbud. Byde
lene må sikres penger til dette fra 
kommunen sentralt. 
Nei til private barnehager som 
drives ut fra profitthensyn. 

Skole 
Rødt vil ha en god , offentlig skole som 
gir alle barn og unge rett til tilpassa, 
likeverdig opplæring, uavhengig av 
kjønn, nasjonalitet og religion , og 
uavhengig av hva foreldrene tjener. 
Skolene i Groruddalen er en mangfol
dig møteplass med elever fra mange 
land og kulturer. Rødt ser på dette som 
en viktig ressurs og en berikelse for 
skolen. Dessverre blir mange elever 
gjort til problemer fordi de ikke får 
undervisning på et språk de forstår. Vi 
går imot forsøk på bussing av elever 
fra en kant av byen til en annen. Skal 
integreringen lykkes må alle, spesielt 
barna, føle seg trygge i hverdagen . Det 
gjør de best ved å ha kort vei til skole 
og barnehage. 
Osloskolen er i dag sterkt presta
sjonsfiksert. Skolen er blitt mer og 

mer teoretisert. Praktiske anlegg blir 
ikke premiert. Samtidig er skolene blitt 
større og lærerne har ansvar for flere 
barn enn tidligere. Osloskolen tar ikke 
utgangspunkt i behovene til barna i 
Groruddalen. Rødt ønsker en skole 
som er utviklingsorientert, og som gjør 
barn og unge i stand til å bli aktive 
deltakere i samfunnet. Rødt vil ha en 
skole som utvikler hele mennesket. 
Lekser forsterker de sosiale klassefor
skjellene. De fungerer ødeleggende 
for arbeiderklassens skolegang. Barn 
trenger også fritid , uten pålagt hjem
mearbeid. 

Skolefritidsordningen, som nå kalles 
aktivitetskolen i Oslo, kan være en 
viktig integreringsarena. Den høye for
eldrebetalingen stenger alt for mange 
ute. Det må ikke koste penger å delta i 
ordningen. 

Lærerne må ha kompetanse tilpas
set en flerkulturell skole. 
Økt barnetall krever flere skoler og 
flere lærere. 
Avskaff Osloprøven og bruken av 
nasjonale prøver. Stopp prøve
presset på elevene og gi lærerne 
tid til å drive opplæring, ikke drilling 
til tester. 
Leksefri skole! 
Gjeninnfør morsmålsopplæring og 
fagopplæring på morsmålet. 
Svømmeundervisningen må 
styrkes slik at alle barn lærer å 
svømme. 
Styrking av helsetjenesten i skolen. 
Skolebygningene må igjen under 
full offentlig styring. Undervisnings
bygg. 
KF må omdannes til kommunal 
etat. 
Skoler skal ikke finansieres etter 
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Groruddalen har et rikt idretts- og 
kulturl iv. Det spenner over hele feltet 
fra fotball med Linderud/Grei som 
spiller fotball i toppserien for damer, 
til ishockey, langrenn, cricket, bas
ketball , musikkorps, rockeverksteder, 
Granittrock, dansegrupper, Furuset 
Forum og mye mer. Dette er ofte på 
tross av, og ikke på grunn av, den tilret
telegginga som fins. Groruddalen har 
stor underdekning på både idretts- og 
kulturanlegg i forhold til innbyggertallet 
(130.000). Idrettshaller, kulturhus og 
andre egnede lokaler for kulturaktivite
ter er stor mangelvare i dalen. Det fin
nes for eksempel ingen forsamlingssal 

med plass til mer enn 300 personer og 
dalens to kinoer ble i sin tid fjernet. 

Et fullverdig tilbud! 
Rødt mener sosialpolitikk, kultur og 
inkludering må sees i sammenheng. Vi 
ønsker kultur-, idretts- og fritidstilbud 
til vanlige folk der de bor. Både pro
fesjonelle aktører og et bredt folkelig 
kulturtilbud må stimuleres. 

Kultur der folk bor! Rødt går inn for 
at det skal være kulturhus i hver 
bydel. Kulturhusene må ha lavter
skeltilbud som kafe, dansesal og 
scene, ungdomsklubb, øvingsrom 
og møtelokaler. 
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Rødt ønsker videre at det kultur
huset som planlegges i forbindelse 
med den gigantiske senterutbyg
gingen på Økern kan bli et felles 
kulturhus for hele Groruddalen , 
driftet i offentlig regi og ikke som 
en del av det kommersielle profitt
jaget til handelskapitalen. 
Flere bibliotekfilialer i hver bydel. 
Bibliotekene er en av de få ikke
kommersielle møteplassene vi 
har. I Groruddalen har vi filialer 
på Stovner, Romsås, Nordtvet, 
Furuset og Bjerke. Filialene tilbyr i 
tillegg til utlån av bøker, filmvisning 
i kinorom, forfatteraftener, barnete
ater og filosofikafe. Rødt vil utvide 
bibliotektilbudet i dalen. I tillegg til 
de nåværende vil vi jobbe for at det 
opprettes bibliotekfilialer på Tveita 
og Veitvet. 
Minst en kino i Groruddalen! 
Utbygging av lokale idretts- og 
friluftsanlegg! Breddeidretten må 
tilrettelegges bedre, særlig for barn 
og ungdom. Det må bli fortgang i 
nybygging av idrettshall både på 
Haugerud og Årvoll. Ridehallen på 
Nordtvet Gård må bygges nå! 
Svømmehall og skateramper i hver 
bydel! 
Cricketbane i Groruddalen! Cricket 
er en stor idrett internasjonalt og 
en voksende idrett i Norge. I Oslo 
er det bare to baner, hvorav en lig
ger på Rommen. Banen på Rom
men er ikke optimal for cricketbruk. 

Rødt går i utgangspunktet inn for å 
ruste opp banen på Rommen med 
nødvendige fasiliteter. Hvis dette 
viser seg å være lite hensiktsmes
sig går vi inn for å bygge et annet 
fullverdig cricketanlegg i dalen. 

Levende bydelssenter 
På de mindre bydelssentrene i dalen 
som Haugenstua, Haugerud, Brobekk, 
Veitvet og Romsås er det behov for 
både oppgradering og forskjønning . 
Rødt går inn for at dette skjer i nært 
samarbeid med beboerne i området 
slik som på Ellingsrudåsen. Bydelen og 
kommunen må benytte anledningen til 
å utvide kulturtilbudene lokalt og mu
ligheten til å skape sosiale treffpunkter 
gjennom samarbeid med velforenin
ger, idrettslag osv. Det må etableres 
klubbhus og møtelokaler der dette er 
mangelfullt i dag. Flere kulturinstitusjo
ner som bibliotekfilialer må vurderes i 
slike sammenhenger. 

Religionsutøvelse 
Rødt er et sekulært parti. Religion må 
være en privat sak for den enkelte. 
Men samtidig støtter vi trossamfunn 
når de søker om tillatelse til å bygge 
templer, kirker eller moskeer så lenge 
dette ikke skaper trafikk- og parke
ringsproblemer Garnfør. reguleringen 
av tomta ved siden av Lindeberg sen
ter). Det ville for øvrig fungere positivt 
om enkelte kirker i Groruddalen blir 
overdratt til migrantmenighetene eller 
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den katolske kirken som særlig har 
ekspandert etter de siste års innvand
ring fra Øst-Europa, i stedet for at det 
bygges nytt. 

Ta vare på historien! 
I Groruddalen finner vi mange påmin
nelser om dalens historie. Dette er ikke 
bare historien til godseiere og storfolk, 
men mest av alt historien til vanlige folk 
- bønder og arbeidere som gjennom 
tiden har formet dalen vi bor i. 

Kjennskap til historien skaper tilhørig
het. Rødt ønsker at denne historien 
skal være synlig i nærmiljøet. Grorud- • 
dalen Historielag m.fl. gjør en uvurder-
lig innsats i denne sammenheng. Uten 
bevissthet om historien og kulturminne-
ne kan de fort bli ofret når nye områder 
i dalen skal bygges ut. Men nå har vi 
ikke mer historie å miste! 

Rødt vil verne om kulturarven i Grorud
dalen: 

Gårdsanleggene og husmanns
plassene i Groruddalen må settes i 
stand og bevares. 

Historiske bygninger som Sveiva 
landhandel, arbeiderboligene på 
Grorud og Grorud stasjon må be
vares og brukes. 
Overprisen Omsorgsbygg KF tar 
for leie av Gamle Rommen skole 
er uakseptabel. Gamle Rommen 
skole må eies av Stovner bydel og 
utleieprisene må være på et nivå 
som folk kan betale. Det samme 
gjelder prinsipielt sett for Troste
rudvillaen, som nå har en særav
tale med Omsorgsbygg om lav leie 
etter at ulike miljøer i Alna bydel 
engasjerte seg. 
Gamle industribygg og andre sig
nalbygg, ofte med tårn eller høye 
piper, må bevares og inkorporeres 
i ny bygningsmasse. 
Opprett museum for teglverkene, 
steinhoggerindustrien og gruve
drifta i Groruddalen. 
Skansene må bevares og holdes i 
hevd som viktige kulturminner. 
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8. Groruddals
satsingen 
Politikerne skryter av den såkalte 
Groruddalssatsingen. Det er sjølsagt 

, ålreit å rydde opp i villnis og gammelt 
søppel , opparbeide parker og sykkel
veier, arrangere kurs og festivaler. Men 
det hele bl ir noe hult når de samme po
litikerne kutter ned på velferdstilbudet 
med innstramninger i bydelenes bud
sjetter. Det ser også ut til at de store 
grepene uteblir. Lokk over E6 er lagt på 
is, det samme er Fossum-diagonalen. 
Det er denne type tiltak for å forbedre 
infrastrukturen som ville hatt noe å si 
for miljøet for folk flest i dalen. Det som 
virkelig ville ha hjulpet på trivselen her 
er at en startet arbeidet med å legge 
lokk på E6, forlenget Furusetbanen fra 
Ellingsrud til Ahus i Lørenskog, stengte 
Huken og at en grep inn overfor Helse 

Sør-Øst og stanset avviklingen av Aker 
Sykehus! Befolkning og lokalpolitikere 
må gis større kontroll over Groruddals
midlene. 

Det er Arbeiderpartiet og de rødgrønne 
som sitter med makta på riksplan. 
I Oslo er det Høyre og de blå parti
ene. Når det kommer til det harde 
kan forskjellene dem i mellom være 
ganske små. Det er derfor Rødt trengs 
både i rikspolitikken og i hovedstadens 
rådhus. 

Stem Rødt - den store forskjellen! 

Rødt Groruddalen 
våren 2011 

Kontakt Rødt i Groruddalen 
Rødt bydel Alna 
Arne H. Rolijordet 
Tlf. 95 26 21 98 
epost: arne.rolijordet@getmail.no 

Rødt bydel Bjerke 
Mass Soldal Lund 
Tlf. 93 02 56 31 
epost: mass@tonsenhagen.net 

Rødt bydel Grorud 
Maren Rismyhr 
Tlf. 45 04 32 59 
epost: maren-r@online.no 

Rødt bydel Stovner 
Sajjad H. Thathaal 
Tlf. 98 60 00 74 
epost: thathaal@hotmail.com 
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Stem Rødt - den 
store forskjellen! 
Oslo er en klassedelt by og har lan
dets største konsentrasjon av rikinger. 
I bydelene Ullern eller Vestre Aker er 
inntektene over dobbelt så høye som i 
Groruddalen . Men det er i Groruddalen 
størstedelen av verdiskapninga i byen 
foregår. Her bor det vanlige folk. Vi 
jobber på vanlige arbeidsplasser i yrker 
som er nødvendige for å få samfunnet 
til å gå rundt. Folk liker seg og trives 
her selv om makta sitter i Oslo vest. 
Det er pengemakta som styrer Oslo, og 
det er pengemakta som styrer byrådet. 
Det er de som har plassert snødeponi
er, avfallsmottak og tungtrafikk i dalen, 
og det er de som tok fra oss sjukehu
set vårt. 

Mange har forstått dette, og noen 
mener at det ikke er noen vits å delta i 
valget. Men de som ikke vil bruke 
stemmeretten sin, gir i praksis ekstra 
stemmer til dem som bor på vestkan
ten. Valgdeltakelsen der er langt høy
ere enn på østkanten og i Groruddalen. 
Ved å sitte hjemme valgdagen gir du 
automatisk mer makt til vestkanten, det 
er ikke lurt! 

rødt.no Rødt 
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