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Kvinner i Oslo, stem Rødt! 
Rødt vil at Oslo skal bli en bedre by å bo i og arbeide i for kvinner, og en 
tryggere by for alle. Ansatte i kommunen skal sikres ei lønn å leve av og en 
arbeidsdag å leve med. 

VÅRE KRAV: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Oslo må gå foran i kampen mot vold og trakassering av kvinner . 
Oslo krisesenter, overgrepsmottaket og ROSA-prosjektet for ofre for 
menneskehandel må få sikre driftsmidler. Kvinnekroppen skal ikke være 
en salgsvare, Oslo skal være en strippefri by uten sexkjøpere. 
Alle kommunalt ansatte som jobber deltid, skal få tilbud om heltids
stillinger. Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som sykehjem 
og renhold, skal tilbake I kommunal regi. I alle lønnsforhandlinger i Oslo 
kommune skal fagbevegelsen ha streikerett. 
Retten til heltid blir først reell for det store flertallet av kvinner når 
normalarbeidsdagen blir redusert til seks timer. Oslo kommune som 
arbeidsgiver må gå inn for å innføre sekstimersdag i kommunale 
virksomheter. 
Alle barn skal ha rett til gratis heldagsplass i barnehage i egen bydel. I 
første omgang må alle 4- og 5-åringer tilbys gratis kjernetid (20 t per 
uke). Midler som bevilges til barnehager, skal brukes til barnehager, ikke 
havne i lomma på private investorer. Private kommersielle barnehager 
skal overtas av kommunen så snart det er mulig. 
Oslo trenger Aker og Ullevål sykehus - Nei til nye Gaustad! Ullevål syke
hus må bevares og fornyes. Aker sykehus må gjenåpnes som fullgodt 
lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling for de fire bydelene i 
Groruddalen. 
Mor og nyfødte skal ikke sendes hjem for tidlig. Det må opprettes 
barselavdelinger slik at mor og barn kan bli tatt godt vare på. 
Oslo kommune må slutte å operere som bolighai. «Gjengs leie» må 
avskaffes, og husleia i kommunale boliger må senkes kraftig. Oslo 
kommune må kjøpe nok eiendommer til å dekke behovet for kommunale 
boliger. Oslo trenger en boligpolitikk som sikrer boliger til alle, ikke 
kjempefortjeneste til bolighaiene. Rødt vil arbeide for en boligpolitikk 
som demper prisgaloppen, sikrer rimelige utleieboliger og åpner for et 
boligtilbud for kjøp og salg utenfor markedet. 
Oslo kommune skal gjøre prevensjon og menstruasjonsprodukter gratis 
og tilgjengelig på alle skoler og helsestasjoner for ungdom. Rødt Oslo 
har som mål at dette skal blir gratis for alle - det skal ikke koste .~ ~ 
mer å være kvinne. •._. a 
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