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Oslo for alle 
Oslo skal være et godt sted å bo og ferdes for byen befolkning, 
uansett hudfarge, alder, kjønn- og kjønnsidentitet, seksuell 
orientering, funksjonsevne, helse eller sosial status. For å sikre 
dette må forbud mot nazistiske og rasistiske arrangementer inn i 
politivedtektene. 

Billigere og bedre kollektivtransport 
Kollektivtilbudet i Oslo må gjøres bedre og billigere. I første 
omgang innføres gratis kollektivtransport for barn, unge og 
trygdede. Taket på TT-reiser fjernes og egenandelen settes lik 
enkeltbillett med kollektivtransport. Sykkelveinettet må bygges ut 
sånn at sykkel blir et reelt alternativ i hele byen. 

Et tryggere Oslo for alle kvinner 
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 prostitusjons- og 
strippefri by. 
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0 4 Retten til å bo anstendig 
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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. 

Oslo kommune som arbeidsgiver 
I alle lønnsforhandlinger i Oslo kommune skal fagbevegelsen ha 
streikerett. Alle virksomheter i kommunen må lage handlings
planer for hvordan ansatte som jobber deltid, skal få tilbud om 
heltidsstillinger. Privatiserte og konkurranseutsatte tjenester som 
sykehjem og renhold, skal tilbake i kommunal regi. 

Oslo trenger Aker og Ullevål sykehus - Nei til nye Gaustad! 
Ullevål sykehus må bevares og fornyes. Aker sykehus må 
gjenåpnes som fullgodt lokalsykehus med akuttfunksjoner og 
fødeavdeling for de fire Groruddalsbydelene. Mor og nyfødte skal 
ikke sendes hjem for tidlig. Det må opprettes barselavdelinger slik 
at mor og barn kan bli tatt godt vare på. 
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0 7 Kamp mot sosial dumping 
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Bemanningsbransjen må forbys. Oslo kommune skal ikke bruke 
bemanningsbyråer men ha egne vikarer med fast ansettelse og 
fast arbeidstid. Når bedrifter bryter Oslomodellen må de straffes 
med bøter og miste oppdrag. Alle operatører som leier i Oslo 
Havn må presses til å tegne tariffavtale. 

Fritidsklubber i nærmiljøet 
Det må opprettes en fritidsklubb for hver ungdomsskole. 
Klubbene må være åpne minst tre kvelder i uka og minst en kveld i 
helga. Langsiktig drift av klubbene må sikres av egne bevilgninger, 
ikke prosjektmidler. 

-----. -----~ ... • 

Barnehager 
Alle barn skal ha rett til gratis heldagsplass i barnehage i egen 
bydel. I første omgang må alle 4- og 5-åringer tilbys gratis kjerne
tid (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. 
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Naturmangfold 
Oslo må stoppe tapet av naturmangfoldet. Østmarka må bli 
nasjonalpark, og store byggeprosjekter i intakt og verdifull 
natur må hindres. Det må også sikres et byggefritt belte på 20 
meter langs alle byens elver og 10 meter langs byens bekker. De 
naturlige grøntområdene i byen, langs fjorden, elvene og bekkene 
må bygges opp igjen og restaureres. 

Mestring, ikke testing i skolen 
Obligatoriske, standardiserte tester og eksamen må avskaffes 
i skolen. Lærerne må velge hvilke kartleggingsverktøy som skal 
brukes med utgangspunkt i elevenes behov. Eksamen er en 
utdatert vurderingsform som hverken motiverer til læring eller lar 
elever vise sin faglige bredde. Det må gjennomføres forsøk med 
leksefri skole, karakterfri vurdering og mappevurdering framfor 
eksamen. 

Bekjemp fattigdom, ikke fattige 
Det er behov for soveplasser, sanitæranlegg og lavterskel jobb
tilbud for dem som har falt utenfor, ikke jakt på tiggere og bo
stedsløse. Det må etableres et godt akutthelsetilbud i sentrum 
for rusmisbrukere. Sosialhjelpssatsene må ligge på minimum 
Sl FO-standard*. 
' SIFO - Statens Institutt for Forbruksforskning 
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13 Oslo har rom for flyktninger og asylsøkere 
Oslo må bosette flyktninger raskere, og styrke norskopplæring for 
de bosatte. Oslo må også kartlegge kvalifikasjoner til de som skal 
bosettes, sette i gang kvalifiseringstiltak rett etter bosettingen. 
Barna må sikres barnehagetilbud og de voksne må raskest mulig 
få norskopplæring knyttet til arbeidspraksis. Enslige mindreårige 
asylsøkere må få botilbud som sikrer at de får omsorg og 
oppfølging. 

14 En trygg og Inkluderende skole 
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Osloskolen skal ta vare på mangfold og være trygg og 
inkluderende. Alle elever med behov for det skal få morsmåls
undervisning og/eller tospråklig fagstøtte. Det skal jobbes for at 
elever i mottaksklasser skal integreres i skolemiljøet, også før de 
overføres til ordinære klasser. Sanitærprodukter skal være gratis 
og lett tilgjengelig på alle Osloskoler. Vold og konflikt forebygges 
ikke av overvåking, men av miljøarbeidere. 

Bompenger og biltrafikk 
Rødt er mot en flat bompengeavgift, men for en veiprising som 
tar hensyn til inntekt og har lave satser på kvelden og natta når 
det finnes få alternativer. Oslo tåler ikke flere biler - vi må flytte 
persontransport fra bil til kollektiv, sykkel og gange. Alle vei
prosjekter som utvider kapasiteten skal stoppes, og kommunen 
skal alltid prioritere gående og syklende foran privatbiler. 

Internasjonal solidaritet 
Oslo kommune må vise solidaritet med undertrykte folk og 
land, som Palestina, Vest-Sahara, Kurdistan og rom. Vi vil jobbe 
for boikott av staten Israel, israelske institusjoner og israelske 
produkter og tjenester inntil Palestina er fritt. Oslo kommune 
bør inngå vennskapsbyavtale med en eller flere byer i okkuperte 
Palestina. 
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17 Frihet for eldre 
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Ved fylte 80 år, skal sykehjemsplass være en rettighet. Hjemme
boende skal ha rett til dagsenter og eldresentrene må være 
attraktive og lett tilgjengelige for brukerne. Byen trenger flere, ikke 
færre, sykehjem og andre botilbud for eldre. Bemanningen må 
styrkes og det må være aktivitører på alle sykehjem. 

Like muligheter uavhengig av funksjonsevne 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal legge den enkeltes 
egen oppfatning av behov til grunn ved behandling av søknader. 
Ordningen skal praktiseres likt i alle bydelene og må være full
finansiert fra kommunen sentralt. Krav til universell utforming skal 
gjelde også for private næringsdrivende. 

6-timersdag - en lønn å leve av, en dag å leve med 
Oslo kommune som arbeidsgiver må gå inn for å redusere 
arbeidstida med en halv time i tre tariffoppgjør etter hverandre. 
Full kvinnefrigjøring krever kortere arbeidstid. Kamp for kortere 
arbeidstid med full lønnskompensasjon og gode offentlige 
ordninger er særlig viktig for kvinner. 

Mer demokrati, færre privilegier 
Kommunen og bydelene må ta kontakt med frivillige 
organisasjoner, arbeidsplasser, fagforeninger og andre som blir 
berørt av lokale politiske saker for å sikre at alle sider av en sak blir 
belyst. Politikerne på rådhuset må ha lønninger som står i forhold 
det alminnelige lønnsnivået i kommunen. 
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