
g INFORMASJON • FULLDISTRIBUSJON SØNDAG 13. OG MANDAG 14. SEPTEMBER 2009: 

B U~l oo~@ I ru • Utg;tt av LO ; Oslo • Tlfa 23 06 20 40 

stemmeretten! 
Stemmer du ikke, overlater du til andre å bestemme 
Du kan faktisk avgjøre! 
Ved kommunevalget i 2003 vant de 
borgerlige med bare 200 stemmers 
overvekt. Den gang avgjorde det høye 
frammøtet på vestkanten valget. Hvis 
flere på østkanten hadde stemt, ville 
det ha endret resultatet. 

Nå er det stortingsvalg, men mar
ginene mellom hvem som skal styre 
landet er ofte små. Valget i Oslo kan 
avgjøre resultatet for hele landet. 

Demokratiet trenger din stemme 
I Norge tar vi frie valg som en selv
følge. Men mange steder i verden dør 
mennesker i kampen for frihet, for 
retten til å kunne stemme. 

For at et demokrati skal være reelt 
og ha oppslutning, er det viktig at 
flest mulig deltar. Ved lav deltakelse 
er det ikke bare valgresultatet som 
blir skjevt, men i et lengre perspektiv 
kan lav valgdeltakelse undergrave de
mokratiet. 

Valget står om hva 
slags samfunn vi skal ha 
Det spiller en rolle hvilke partier 
som styrer landet. Det grunnleg
gende spørsmålet er om du vil ha et 
samfunn og arbeidsliv der du er mer 
overlatt til deg selv, eller om vi skal ha 
en velferdsstat med fellesskapsløsnin
ger som inkluderer alle uavhengig av 
lommebok og «trynefaktor». 

Informasjon om stortingsvalget i Oslo: 
Høyre og Fremskrittspartiet ønsker 

mer frihet til individet, frihet til de 
som har penger til å kjøpe seg de tje
nestene de trenger. Det kan være alt 
fra en prestisjefylt utdannelse til sine 
barn til førsteklasses helsetjenester. 
De som ikke har så mye å rutte med, 
må ta til takke med det lommeboka 
tillater. 

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Ven
streparti, Senterpartiet og Rødt går 
til valg på et samfunn som inklude
rer alle mennesker, hvor ingen alltid 
er tapere bare fordi de ikke var født av 
rike foreldre. Alle betaler inn til felles
skapet etter evne, og alle skal få igjen 
etter behov. 

Valg søndag 13. og mandag 14. september 
I Oslo er valglokalene åpne søndag 13 . september fra 
kl. 16.00 til 20.00 og mandag 14. september fra kl. 
09.00 til 21.00 . Ditt valglokale står oppført på valgkor
tet du skal ha fått tilsendt i begynnelsen av august. 

Husk åta med legitimasjon 
For å kunne avgi stemme må du ha med legitimasjon 
med bilde som for eksempel bankkort, førerkort eller 
pass. Du trenger ikke ta med valgkortet for å stemme, 
men det går raskere om du har det med. 

Forhåndsstemme 
Er du forhindret i å stemme på valgdagene kan du for
håndsstemme fram til og med fredag 11. september 
2009. Du kan stemme i Oslo Rådhus og i bydelen. Se 

Bedre sammen enn hver for seg: 

Stem rød rønt! 

www.valg.oslo.kommune.no for oversikt over stemme
lokaler og åpningstider. 

Forhåndsstemmegivning hjemme 
Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn 
av sykdom eller uførhet, kan du søke om å få forhånds
stemme hjemme eller der du oppholder deg. I så fall 
kommer det noen fra kommunen til deg og mottar 
forhåndsstemmen. Søknadsfrist er innen 9. septem
ber 2 0 09. 

For mer informasjon om stortingsvalget i Oslo: 
Internett: www.valg.oslo.kommune.no. 
Telefon 23 46 12 12. Informasjonstelefonen om valget 
er betjent på hverdager kl. 09 .00 - 20.00 og lørdager 
kl. 09.00 - 18.00. 
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Trygghet, fellesskap 
og rettferdig fordeling 
LO i Oslo jobber for gjenvalg av de 
rødgrønne. Krisepakker og en rekke 
tiltak har opprettholdt arbeidsplas
ser, sikret velferd og trygget vår 
hverdag. Flertall for Høyre, Frem
skrittspartiet og de øvrige borger
lige partiene er en trussel mot det 
vi har oppnådd. Det er lettere å rive 
ned enn å bygge opp. Studer hva de 
rødgrønne har gjennomført. Se våre 
nye muligheter hvis de fortsetter: 

t/ Arbeidsliv 
Midlertidige ansettelser, deltidsar
beid samt inn- og utleie av arbeids
kraft, skaper utrygge ansettelsesfor
hold. Det rammer spesielt kvinner 
og innvandrere. Regjeringen har 
gjennomført flere tiltak mot sosial 
dumping. Sikring av arbeidsmiljø
loven har gitt ansatte en tryggere 
hverdag. 

LO i O slo krever: 
• ytterligere tiltak mot sosial dum

ping og faste ansettelser på heltid. 
• \o\l p å \agt redus ering a\l inn- og ut

leie av arbeidskraft. 
• enklere lovfesting av lønns- og 

arbeidsvilkår i tariffavtalene (all
menngjøring). 

t/Krisa 
Hele verden er i ei økonomisk krise. 
Uregulert finanskapitalisme skaper 
millioner av nye arbeidsløse, økt 
fattigdom og større forskjeller. Re
gjeringens krisepakker har reddet 
tusener fra å miste jobben . 

LO i Oslo krever: 
• økt statlig eierskap i bankene fo r å 

sikre utlån til en kel tpe rsoner og næ
ringsliv og aktivt statl ig eierskap. 

• fl ere krisepakker til teknologiutvik
li ng og ny næringsvirksomhet for å 
si kre og skaffe nye arbeidsplasser. 

• økt satsing på fagopplæring samt 
fullføring av etter- og videreutdan
ningsreformen. 
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t/ Fattigdom 
Fattigdom skyldes i hovedsak po
litiske avgjørelser og et brutalt ar
beidsliv. Regjeringen har redusert 
ventedagene (karensdager) for le
dighetstrygd fra fem til tre dager. 
Arbeidsløse har fått tilbake feriepen
gene som Bondevik-regjeringen tok 
fra dem . Minstepensjonen er hevet. 

LO i O slo krever: 
• økt trygd for arbeidsløse og uføre 

og reduserte egenandeler innen 
helsetjenesten. 

• økte sosia lhjelpssatser som de k
ker et minstemål for livsopphold, 
slik det er definert av Statens insti
tutt for forbruksforskning (S IFO). 

t/Bolig 
Boligbygging er overlatt til marke
det. Boligprisene har økt langt mer 
enn lønningene. Regjeringen har 
opprettholdt Husbankens rolle i å 
finansiere boliger og økt bostøtten . 

LO i Oslo krever 
• at boligbygging igjen blir et politisk 

ansvar. 
• høy og stabi l boligbygging til en 

overkommelig pris og satsing på 
utleieboliger. 

• ytterligere styrking av Husbanken 
og kraftig økning av boligrehabilite
ring for blant annet energisparing. 

• midler til kommunene for aktiv til 
rettelegging for nye boliger. 

t/ Kommuneøkonomi 
Kommuneøkonomien er avgjørende 
for å opprettholde velferden. Dette 
krever et tilstrekkelig og rettferdig 
skattenivå. Undersøkelser viser at 
folk er villige til å betale mer skatt 
for å få bedre tjenester. Regjerin
gen har økt kommunebudsjettene 
med flere milliarder. Satset stort 
på utbygging av barnehager. Skaf
fet flere hender i eldreomsorgen. 

LO i Oslo krever 
• nok penger til kommunene for å 

dekke fol ks behov og sikre lovpå
lagte tjenester. 

• at ko mmunene får skatteinntekter 
fra næring slik at næringsutvikling 
og arbeidsplasskapi ng stimuleres. 

t/ Ny offentlig styring (NOS) 
Velferdsstaten har de senere årene 
gjennomgått reformer som har 
skapt irritasjon og uro. Offentlige 
velferdsordninger skal ikke være bu
tikk, men ha et tjenestetilbud til alle 
ut fra folks velferdsbehov. Regjerin
gen har stoppet skoleprivatisering. 
Økt bevilgningene til NAV, sykehus 
og eldreomsorg. Likevel må det en 
omlegging til før det blir bra nok. 

LO i Oslo avviser anbud i 
kollektivtrafikken og krever at 
• reformer som «Ny offentlig sty

ring» må kastes i søpla. 
• pol itisk styring og folkevalgt kon

t roll med velferdstjenestene må 
gjeninnføres. 

• he lse-, velferds- og omsorgstjenes
ter ikke privatiseres og konkurran
seutsettes. 

t/EU 
EU flytter makt fra de folkevalgte til 
private profittinteresser. Rettsavgjø
relser i EU har styrket arbeidsgivere 
som vil at arbeidsfolk skal konkur
rere med hverandre på lønns- og ar
beidsvilkår. Et nytt postdirektiv vil 
fjerne muligheten for like portotak
ster landet rundt. Regjeringsparti
ene har ulikt syn på EU og EØS. 

LO i O slo krever 
• norsk veto ved EU-direktiv som 

t ruer offentlig velferd og faglige 
rettigheter. 

• avvisning av norsk EU -medlem
skap og en balansert offentlig EØS
utredning. 

t/ Likestilling 
Fremdeles tjener kvinner mindre 
enn menn. Grunnlaget for å foreta 
selvstendige valg er å kunne forsør
ge seg selv. Regjeringen har vedtatt 
å likestille turnus og skiftarbeid og 
gjennomført forsøk med 6-tirners 
dag. 

LO i Oslo krever 
• innføring av likelønnspott ved kom

mende tarifforhandl inger. 
• sterkere satsing på forsøksordnin 

ger med 6-timers dag. 
• he ltid må bl i en reell rettighet sam

tidig som deltid er en mulighet. 
• kontantstøtten må avskaffes. 

t/ Integrering 
Personer med innvandrerbakgrunn 
utgjør en fjerdedel av Oslos befolk
ning. Halvparten av ikke-vestlige 
innvandrere oppgir å ha opplevd dis
kriminering i løpet av det siste året. 
Regjeringen har videreført tilbud 
om gratis kjernetid i barnehagene 
for innvandrere. Ønsket å gjøre det 
lettere å få godkjent utdanning tatt 
i andre land. Tatt initiativ til å øke 
antall ansatte med innvandrerbak
grunn i staten og statseide bedrifter. 

LO i Oslo krever 
• gratis barnehageplass og skolefri

tidsordning (SFO). 
• systematisk satsing på kvalifisering 

og norskopplæring av nyankomne 
innvandrere. 

t/Miljø 
Miljøtrusselen må tas på alvor. 
Hoveddelen av klimautslipp i Oslo 
og Akershus kommer fra veitrafik
ken. Regjeringen har økt bevilg-
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ningene til jernbane og kollek
tivtrafikk og bevilget en milliard 
til Alnabruterminalen. Lovfestet 
vern av Oslomarka er på plass. 

LO i Oslo krever 
• økt nasjonal satsing for reduksjon 

av CO
2
-uts lipp og økt innsats for 

fornybar energi. 
• at prøveboring etter olje i Lofoten 

og Vesterålen bør utsettes i minst 
fe m år. 

• forse ring av nytt , dobbelt jernbane
spor mellom Oslo og Ski og videre
utvikling av Al nabruterminalen nå. 

ti' Internasjonal solidaritet 
Skeiv fordeling, miljøkrise, ar
beidsløshet og fattigdom kan ikke 
fortsette hvis kloden skal over
leve. Økt frihandel og skattepara
dis gjør vondt verre. Regjeringen 
har økt bevilgningene til u-hjelp. 
I enkeltsaker har den inntatt kla
rere st~ndJ?unkter enn EU og USA. 

LO i Oslo krever 
• norsk støtte til land som i Verdens 

handelsorganisasjon (WTO) vil ha 
rett t il subsidiering av matproduk
sjon for eget formål. 

• avvi sning av Det internasjonale 
pengefondets (IM F) betingelser om 
privatisering og reduse rt velferd fo r 
å få lån - kamp mot skatteparad is 
og aktiv inn sats til støtte for skatt 
på va lutahandel (Tobinskatt) . 

• avskaffelse av alle atomvåpen og 
norsk nei ti l rakettskjold i Øst
Europa! 

ti' Afghanistan 
Historien viser at fred i dette 
landet ikke kan skapes med mi
litære midler. Regjeringsparti
ene har ulikt syn på norsk mi
litært nærvær Afghanistan. 

LO i Oslo krever 
• norske militære styrker ut av Afgha

nistan og økt bistand inn. 

Alle foto: Colourbox.com 

Rødgrønn støtte til LO-krav 
- Det er store forskjeller mellom de 
rødgrønne partiene på den ene siden 
og de borgerlige partiene på den an
dre. Får spesielt Fremskrittspartiet 
og Høyre gjennomslag for sin poli
tikk, vil både samfunnet generelt og 
arbeidslivet spesielt utvikle seg i en 
retning som ikke tjener arbeidsta
kerne, sier LO-leder Roar Flåthen. 

For LO er arbeid til alle er jobb num
mer en. 

- Her har de rødgrønne gjort inn
sats som mer enn noe annet sted i 
verden begrenser utslagene av fi
nanskrisa. Likevel vil det å bekjem
pe arbeidsledigheten være den alt
overskyggende oppgaven i lang tid 
framover, framholder Roar Flåthen. 

En annen stor utfordring er at 
mange jobber ufrivillig deltid. - Det 
er til hinder for likelønn og for en 
lønn å leve av. LO krever lovfestet 
rett til heltidsstilling for de som øn
sker det, forteller Flåthen. - De rød
grønne partiene støtter dette, mens 
de borgerlige ikke gjør det. 

Sykelønn 
LO er opptatt av å forsvare sykelønns
ordningen. - Folk blir ikke friskere 
av å tape penger på å være syke, og en 
svekkelse av sykelønnsordningen vil 
ramme usosialt. Derfor krever LO at 
sykelønnsordgiugen ikke svekkes. -
Også her går det et klart skille. De 
borgerlige partiene vil ikke gi slike 
garantier, og nylige medieuttalelser 
fra både Fremskrittspartiet og Høy
re gir grunn til å frykte endringer i 
ordningen med en ny regjering. 

I dag hindrer midleritidige tilset
tinger mange arbeidstakere i å bli 
fullverdige deltakere i arbeidslivet. 
Når Fremskrittspartiet og Høyre vil 
øke arbeidsgivers adgang til dette yt
terligere, vil det øke arbeidsgiveres 
makt på bekostning av de ansatte. 
Vi krever at bruken av midlertidig 
tilsettinger begrenses. De rødgrøn
ne støtter oss i dette og markerer 
forskjellen i arbeidslivspolitikk mel
lom regjeringsalternativene. 

Sosial dumping 
- Også innenfor sosial dumping, 
som er et omfattende problem i 
mange bransjer, vil et regjerings
skifte bety et tilbakeslag. De rød
grønne og Kristelig Folkeparti støt
ter oss i at solidaransvar, som er et 
viktig virkemiddel, videreutvikles, 
mens de andre borgerlige partiene 
sier nei. Høyre har etter at svarene 
ble avgitt gått ut i media og varslet at 
de vil reversere ordningen. 

- En rød tråd i både svarene og par
tienes programmer er at når Frem
skrittspartiet og Høyre skal ta stil
ling til arbeidslivsspørsmål, havner 
de nærmest konsekvent på arbeids
givernes side. Det er legitimt, men 
det viser hvem som støtter hvem, og 

RØDGRØNN STØTTE: Roar Flåthen og resten av LO-ledelsen støtter de rødgrønne i 
den pågående valgkampen. Foto: Trond Isaksen 

hvem som fører en politikk for ulike 
gruppers interesser. 

Marked og skattelette 
Flåthen mener at partienes syn på 
blant annet velferd og privatisering, 
viser at det er store forskjeller på 
rødgrønn og borgerlig politikk. 

- Med en borgerlig regjering, hvor 
Fremskrittspartiet er største og le
dende parti, vil vi få et samfunn ba-

sert på mer marked på bekostning 
av fellesskap, skattelette framfor vel
ferd og mer makt til arbeidsgiverne 
på bekostning av arbeidstakerne. 

- Nå er det opp til velgerne å gjøre 
seg opp en mening om hvem som 
er best egnet til å styre landet. Det 
er kun to alternativer; dagens regje
ring eller en borgerlig regjering med 
Fremskrittpartiet i førersetet. 

Høyresiden angriper 
dine jobbrettigheter 

, sv• -e:. 
Si nei ti l privatisering, anbud og konku rranseutsetti ng t/ JA X NEI 

Styrke ka mpen mot sosial dumping gjenno m solida ransva r t/ JA X NEI 
og utvide in nsyns retten for till itsva lgte 

Ja til fa st ansettelse - og inn skrenke mul ighetene ti l t/ JA X NEI 
midlertidige ansettelser 

LO krever klare svar fra partiene! 
I som mer spurte vi part iene om hvord an de sti lle r seg til de viktigste sakene fra LOs medlemsdebatt. 
Res ultatet fi nner du på www. lo. no. 
Vi vil fortsatt ha et stortingsfl ertall og en regjeri ng som jobber med oss - ikke mot oss! 

ET GODT ARBEIDSLIV 
debatt.lo.no 
'-y J 
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Frykter utrygghet med FrP 
Tillitsvalgte i ulike yrker snakker 
om hva slags arbeidsliv de opple
ver og hva de og kollegene ønsker 
seg. Det går viktige skiller mel
lom de to politiske retningene i 
arbeidslivet. 

Fast jobb er grunnlaget 
- A sikre folk faste og hele stillin
ger er blant det fagforeningen har 
brukt mest tid på, forteller Michella 
Jensen. Dagens arbeidsmiljølov 
begrenser bruken av midlertidige 
kontrakter. De borgerlige partiene 
vil fjerne begrensningene på bruk 
av midlertidige ansettelser. 

- De som i dag har vanskelig for å 
komme i jobb, vil få det umulig med 
FrP, sier Rashid Nawaz. - Det er 
flere praksisplasser som skal til for 
at ungdom, innvandrere og funk
sjonshemmede lettere får arbeid. 
Ordningen gir arbeidserfaring og 
tro på at en duger til noe. 

- Har jeg jobb neste måned? 
Michella har selv vært midlertidig 
ansatt: - Til tross for at jeg jobbet 
mer enn 100 prosent stilling, ville 
de ikke gi meg fast jobb. Det var 
slitsomt å være usikker på om jeg 
hadde jobb og inntekt neste måned. 
En midlertidig arbeidskontrakt er 
heller ikke mye å stille opp med i 
banken for å få boliglån. Med et re
gjeringsskifte vil enda flere bli hen
vist til et leiemarked som allerede er 
svært trangt med skyhøye priser, el
ler å utsette boligdrømmen på ube
stemt tid. 

- Og hva med kvinner som er i 
en alder der det er vanlig å få barn, 
spør Mandana Yousefi. Hun frykter 
at mange arbeidsgivere ikke vil gi 
annet enn midlertidige kontrakter 
for å slippe unna fødselspermisjon. 

Skjeve lønnstillegg 
Michella frykter at det kan bli mye 
skjevere fordeling ved lokale for
handlinger på individnivå slik FrP 
ønsker. Roar Henriksen legger til at 
selv om det blir søndagsåpent, blir 
det jo ikke mer penger i folks lom
mebøker. 

- Det er de samme pengene som 
må dekke lønn for flere timer. Det 
kommer til å øke presset på å holde 
lønningene nede innen butikker i 
hvert fall. Hvis man holder seg inne 
med sjefen kan man kanskje behol
de lønna, men uten litt smisking tror 
jeg man vil gå ned i lønn på sikt. 

Fra venstre: Rashid Nawaz er medlem av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), og arbei
der som enhetsleder i LOs serviceseksjon. Mandana Youse.fi er medlem av Norsk Tjenes
temannslag (NTL) og arbeider som rådgiver i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
Roar Henriksen er ansatt på IKEA Slependen og er medlem av Handel og Kontor (HK). 
Michella Jensen, tillitsvalgt i Fellesforbundet (FF), har hotellbransjen som yrkesvei. 

- FrP vil ha kun lokale lønnsfor
handlinger og begrunner det med 
at da kan man ta hensyn til den en
kelte bedrifts økonomi, sier Roar. 

- Hver gang jeg skal forhandle 
lønn med ledelsen er det alltid van
skelige økonomiske kår for bedrif
ten og smått med penger, selv om 
de går med milliarder i overskudd. 
Hvis vi skal gjøre som FrP sier, da 
vil vi alltid tape. 

- Jeg tror lønnsforskjellene vil bli 
mye større, og jeg ville i hvert fall 
ikke gått opp i lønn med et borgerlig 
flertall, sier Mandana. 

Skatt og velferd 
- Jeg, og folk jeg kjenner, er villige 
til å betale mer skatt hvis pengene 
går til helse, skole med bedre inne
klima og bedre skolebøker, starter 
Rashid. 

- Greit som det er, sier Roar. 
- Hos oss klages det ikke mye 

over skattenivået. Stein Erik Hagens 
syting over formueskatten ble opp-

fattet som grådighet. 
- A kunne trekke fra fagfore

ningskontingenten på skatten er 
et godt argument når vi verver nye 
medlemmer, sier Rashid og det nik
kes rundt bordet. I dag er fradraget 
økt til 3.600 årlig. 

Frihet til å shoppe? 
- Den dagen FrP kommer i regje
ringsposisjon blir det søndagså
pent. Når partiene på Høyre-siden 
snakker om et åpent samfunn, at 
alle skal ha frihet til å shoppe når de 
vil, ser de helt bort fra oss som må 
jobbe. Er ikke vi som jobber i butikk 
også mennesker med et sosialt liv? 
Hva med vår frihet? undrer Roar. 

- Nylig var Høyre også ute og lo
vet søndagshandel over hele linja. 
Shopping er ikke demokrati, sier 
Mandana. 

Vår hverdag er viktigst 
- FrP har vridd diskusjonen over 
fra viktige saker som fast arbeid, 

Bedre sammen enn hver for seg: 

Stem rød rønt! 

arbeidsmiljø og faglige rettigheter 
til fri fart og billig fyll. Slik har de 
redusert nivået på den politiske dis
kusjonen. Vi må ta fram de sakene 
som er viktige for oss og vurdere 
partienes holdninger til dem, sier 
Roar. - Det er mye viktigere å være 
sikret en god sykehusplass når man 
trenger det enn å kunne velge hvil
ket sykehus man kan komme på! 

- Husk på svekkelsene i arbeids
miljøloven som faktisk ble vedtatt 
under Bondevik Il-regjeringen, 
men ble endret av de rødgrønne før 
de skulle trå i kraft, sier Mandana. 

- Ved en borgerlig regjering blir 
dette gjeninnført. 

Bruk stemmeretten 
Rashid oppfordrer til å bruke stem
meretten; - Hvis vi sikrer de tre rød
grønne samme valgdeltakelse som 
sist, vinner vi valget. 

- Det er ikke noe demokrati hvis 
vi ikke .bruker stemmen vår. Da 
overlater vi bare til andre å bestem
me for oss, legger Michella til. 

- I mange land er det ikke stem
merett. Fremdeles dør folk i kam
pen for demokrati og stemmerett, 
sier Roar. - Jeg føler det er et skjeb
nevalg for velferd . 

- Vi tar for mye for gitt, avslutter 
Mandana. - Ingenting er vunnet for 
alltid. Mye kan bli verre, og jeg tar i 
hvert fall ikke sjansen på å la være 
å stemme. 

FrP i praksis • 
• Stemmer i mot skattefradrag 

for fagforeningskontingent. 
• Stemmer i mot feriepenger 

av dagpenger til arbeidsløse. 
• Vil kutte bevilgninger til 

Arbeidstilsynet med 50 mil
lioner. 

• Vil øke antall midlertidige 
ansettelser. 

• Vil innføre begrensninger i 
streikeretten. 

• Fremskrittspartiet og Høyre 
har stemt mot solidaransvar 
og vil fjerne dette. Solidaran
svar er et viktig virkemiddel 
for å srkre bygningsarbeidere 
minstelønn. 

• Høyre og FrP vil gi de stør
ste skattegavene til de som 
har mest fra før. 
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