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VALG - DU ER MED PÅ Å AVGJØRE OSLOS FREMTID
I 2015 ble det et nytt byråd i Oslo etter 18 år med Høyre-flertall. SV har de siste fire årene vært en del av byrådet sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne.
Det nye byrådet begynte med en gang å jobbe for å redusere de økonomiske forskjellene og for å bedre miljøet i Oslo.
Dette har byrådet gjort ved å blant annet:
1.
Innføre gratis aktivitetsskole.
2.
Sørge for 4000 flere avganger med kollektivtrafikk på buss og t-bane, og bedret luftkvaliteten i byen.
3.
Ansette flere lærere i Oslo-skolen.
4.
Vedta Oslo-modellen for et rettferdig arbeidsliv uten kriminelle og useriøse aktører.
5.
Bygge 3000 nye barnehageplasser og innføre to barnehageopptak i året.
6.
Sørge for et bedre fritidsklubbtilbud ved å tilføre bydelen økte ressurser.
7.
Bygge mer sykkelvei.
8.
Innføre sommerjobbtiltak til ungdom - 1200 fikk tilbud i 2018, enda flere har fått det i 2019.
9.
Ta barnehager og sykehjem som har vært på anbud tilbake fra kommersiell drift, for å sikre at skattepengene skal gå til velferd, ikke privat profitt.
10.
Begynne arbeidet med barnehjernevernet - en satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.
Nå går vi til valg for å fortsette å redusere forskjellene i Oslo og sørge for en bra by for alle som bor her, uansett økonomisk bakgrunn.

Gratis aktivitetsskole i Oslo - en suksesshistorie
I Alna kan alle barna på skolen delta uavhengig av
foreldrenes økonomi – her er det nemlig gratis kjernetid!
SV har jobbet knallhardt for å få det vedtatt, og for Alna
SV var det spesielt viktig å få dette som en prioritert sak i
budsjettforhandlingene.. Først ble det innført gratis kjernetid
i Aktivitetsskolen (AKS) for 1. klassingene i bydelene med
lavest deltagelse. Dette ble raskt en stor suksess, og SV har
derfor utvidet forslaget. Nå i 2019 får alle barn fra 1. til og
med 4. klasse gratis kjernetid i flere bydeler. SV vil de neste
fire årene jobbe for at dette skal innføres i hele byen.
Gratis kjernetid betyr at barna kan være på AKS 12 gratis

timer i skoleuka. Dette gjør at AKS kan fungere som en
støttespiller for skolen, hvor barna i en annen setting kan
øve på tall, bokstaver, engelsk, lære om trær og skog, leke
ute, inne, gå tur og mye mer lærerikt, spennende og ikke
minst - gøy. På Furuset skole har deltakelsen gått fra 33% til
nesten 100%, og på Lindeberg fra 68%, også her til nesten
100%! Dette er rett og slett en megasuksess som bidrar
til at barn får være sammen med andre barn på fritiden
uavhengig av økonomi, og til at de får lære mer. SV kan
være stolte av alle som har jobbet for denne reformen, med
ordfører Marianne Borgen, skolebyråd Inga Marte Torkildsen
og leder for SV i bystyret, Sunniva Holmås Eidsvoll i spissen.

Meld deg inn i SV!
Send sms «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. (100kr trekkes av telefonregningen)
eller registrer deg på www.sv.no/bli-medlem
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1. kandidat til bydelsvalget - Sunniva Myrene Braaten

Vi skal ha gratis AKS og fleire aktivitetar til ungdom
Sunniva Braaten er 25 år og jobbar som lærar på Skjønnhaug skole i bydel Alna. Ho har vakse opp litt rundt omkring i landet
ettersom faren hennar er prest, men har dialekt frå Sunnmøre. Sunniva er nestleiar i lokallaget vårt og har blant anna leia
Studentparlamentet ved OsloMet tidlegare.
Meiningsfull aktivitet for barn og ungdom
For meg er det viktig at barn og ungdom i Alna har eit bra
tilbod til barnehage, skole og fritidstilbud. Difor syns eg gratis
aktivitetsskole har vore ein kjempesuksess. Dette gjer at alle
barn i 1.-4. klasse i bydelen vår får eit heilt gratis fritidstilbod.
Eg jobbar som lærar i bydelen og ser at dette er bra for det
sosiale miljøet og at det er bra for læringa til barna. Eg ønskjer
at tilbodet om gratis fritidsaktiviteter blir større, og SV ønsker
på sikt å få kulturskolen inn i AKS. Dette vil gje barn enno
betre mulighet til å få smaken på ei interesse for livet; til
dømes å lære seg eit instrument, å male eller å spele teater.
Ungdommen i bydelen må oppleve meistring og tilhøyre.
Dei må kjenne at det er bruk for dei og at det er tilbod om
meningsfylt aktivitet. Eg meinar at vi treng fleire meiråpne
tilbod, slik som meiråpen idrettshall eller meiråpne bibliotek,
for å gje ungdom artige, meiningsfylte og trygge aktivitetar. I
vår bydel er det ekstra viktig at tenestar som gatekontakter og
foreldrehjelp som bydelsmødrene fremjast. Dette er viktige
bidrag til å støtte ungdom.
Områdeløft i Groruddalen og variasjon av boligar
I mitt nabolag på Trosterud og Haugerud er vi så heldige
at det er satt i gong eit områdeløft. Dette er eg svært glad
for, fordi vi vil få meir aktivitet i nabolaget. Det er planlagt
kafè, områder for dyrking av planter, eit torg, ein park og
mange andre ting som vil gje området eit løft. Dette er
viktig - vi som bur i Groruddalen treng at det skjer meir her.
Samtidig skal det i forbindelse med områdeløftet byggjast
fleire boliger. Vi i Alna SV meiner då det er viktig at ein
har ei variert boligbygging. I dei områda i bydelen der det
er mange blokker, som til dømes på Haugerud, Trosterud
og Lindeberg, bør vi ikkje bygge enno fleire blokker. Vi
treng ikkje at områda i Groruddalen blir høgare og tettare
bygd, men vi treng heller større variasjon av boligar - både
leiligheiter, rekkehus og eineboligar.
SV gjer ein viktig jobb i Osloskolen
Som lærar opplev eg den jobben SV gjer i Osloskolen på
nært hald. Dei planane Oslo SV har for vidare forbetring
meiner eg er den viktigaste saka for Oslo SV framover.
Byråd for oppvekst Inga Marte Thorkildsen har snudd ei
tung skute, og er på veg å gjere Osloskolen til ein meir varm
og inkluderende skole med eleven - mennesket - i fokus.
Særleg viktig blir satsinga på fleire lærarar og mindre klasser
i barneskolen.
Bruk stemmeretten din!
Det er så viktig at alle med stemmerett faktisk bruker den.
Dersom ein er usikker på kva ein skal stemme på eller
korleis valget fungerer er det lett å tenke at det ikkje angår
deg, men det gjer det. Be om råd eller still spørsmål - det er
ikkje så farleg kven ein spør.

Dette vil SV gjøre i skolene:
•

•
•

Fortsette å trappe opp lærertettheten i tråd
med lærernormen, sånn at læreren har mer tid
til å se hver elev.
Opprette flere videregående skoler i
Groruddalen
Innføre skolematordninger over hele byen

•

•

(testes ut på tre skoler nå)
La et bredt sammensatt utvalg gjennomgå
inntaksordningen i videregående skole og,
basert på denne, sikre en mest mulig rettferdig
ordning.
Kjempe for god helsesøsterdekning.
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2. kandidat til bydelsvalget - Susana Mercedes Kværndal

Miljø- og byutviklingspolitikeren
Susana Mercedes Kværndal er født i Colombia, adoptert og vokst opp på Toten. Hun
betrakter seg som flerkulturell siden hun har røtter godt plantet i to land. Nå bor hun
på Teisen sammen med mann og barn og har jobbet mange år som saksbehandler og
konsulent. Hun har den siste perioden vært medlem av Miljø- og byutiklingskomiteen i bydel Alna for SV og har hatt flere SV-verv i både Alna og Oslo.
Vi må redusere luftforurensningen i bydelen!
Jeg vil ta kampen for å bedre trafikk- og
forurensningssituasjonen på Ulven-Teisen området. Jeg
vil gjøre alt jeg kan for å påvirke politikerne lenger opp i
systemet for å få til et bedre forslag enn en tunnelåpning
på Fjellhus hageby som tar fra mange barnefamilier deres
hjem og hager. Forslaget om å legge nye traseer for E6
vil også ramme enda flere familier på Ulven som får sine
boligblokker revet. Vi har altfor lenge blitt avspist med
midlertidige løsninger i vårt område. Vi på Ulven, Teisen
og Fjellhus ønsker å få fjernet støy og farlige motorveier
gjennom bebyggelsen vår, få ren luft og tilgang på grønne
lunger. Lokk over Fjellhus til Ulven er veldig velkomment
fordi det er i tråd med våre ønsker om å redusere støy og
forurensing i området. Jeg ønsker virkelig at befolkningen
her lengst nede i Alna og Groruddalen skal få oppleve et
godt og trygt bomiljø.
Hva er Alna SV sine viktigste miljøpolitiske saker?
Jeg vil si at Alna SV sin viktigste miljøpolitiske sak
akkurat nå er å få lokk over E6 ved Furuset. Det er viktig
at pengene som er lovet til dette prosjektet gjennom
Oslopakke 3, kommer på plass. Da kan vi jobbe med
byutviklingen på Furuset. Det tror jeg har mange både
miljømessige, sosiokulturelle og økonomiske fordeler.
Jeg er veldig engasjert for å få til en god byutvikling i
bydel Alna. Vi som bor her fortjener å få gode, trivelige,
kreative byområder med mange grønne parker og
uteområder.
I tillegg synes jeg at befolkningen i vår bydel skal
få lettere tilgang på Østmarka. Marka er et flott
rekreasjonssted og helt gratis. I bydelen vår har vi
Grønlihytta, som ligger ca. 20 til 30 minutters gange
fra Lindeberg. En konkret sak jeg ønsker å jobbe for er
å få den til å bli en flott og godt besøkt markahytte for
lokalbefolkningen. I tillegg bør skoler og barnehager få
bruke hytta som undervisningsrom for å lære om natur og
miljø. Alna SV jobber også for å få trillesti fra Haugerud til
Lindeberg.

En stolt, grønn og kreativ bydel
Jeg brenner for å være med på å gjøre bydel Alna til et godt
sted å bo, både for barn, voksne og eldre. Jeg ønsker virkelig
at vi om noen år kan se tilbake og si: ja vi fikk endret kursen
fra trafikk, støy, forurensing og stygge boligområder, til
gode kreative, miljøvennlige bygater, boligstrøk med flotte
bygninger med gode kvaliteter, samt rekreasjonssteder og
lett tilgang til Østmarka. Vi skal være stolte av å si at vi bor i
bydel Alna.
Hvorfor bør du stemme på SV?
Stem på SV om du ønsker et bedre og friskere miljø,
god og rettferdig boligpolitikk, og om du vil ha et godt
oppvekstmiljø for hele vår mangfoldige befolkning. Hvis du
ønsker å minske forskjellene mellom fattige og rike er SV
partiet som står ved din side og jobber for deg, ikke i mot
deg. Inkludering av alle uansett kjønn, legning, religion og
tykkelse på lommeboken, er det SV står for. Hvis du er enig
bør du stemme SV ved kommunevalget.

Dette vil SV gjøre for marka og miljøet i Groruddalen:
•

•

•
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Alna SV vil realisere en nasjonalpark i Østmarka
og et nasjonalparksenter i tilknytning til
marka.
Alna SV vil jobbe for å oppgradere
Grønlihytta til ei åpen markastue med et
visst serveringstilbud, samt å etablere en
tilrettelagt sti slik at småbarnsfamilier og
personer med funksjonsnedsettelser lettere
kan besøke hytta
jobbe for å få lagt mest mulig av E6 gjennom
bydel Alna i tunnel eller lokk, for å redusere
luftforurensning og støy i bydelen

•

•

•

•

jobbe for at t-banen forlenges fra
Ellingsrudåsen gjennom Lørenskog og mot
Ahus til Lillestrøm
jobbe for at det etableres en ringbane i
Groruddalen, for eksempel ved å bygge en tbanelinje mellom Furuset og Kalbakken
at Alnabruterminalen videreutvikles innenfor
nåværende areal, med sikte på å legge til rette
for mer gods på jernbane. Trailertrafikken til
terminalen må styres slik at den skaper minst
mulig ulemper på lokalveiene
legge til rette for trygg parkering av sykler ved
t-bane og jernbanestasjoner i bydelen

3. kandidat til bydelsvalget - Sabahudin «Sapko» Segeragic

Antirasisten
Sabahudin Seceragic kalles for Sapko av de som kjenner ham. Han er 48 år, og kommer opprinnelig fra Jugoslavia. Sapko flytta til Norge i 2002, og bor med kone og barn på Haugerud. Han jobber som kolonialsjef på Coop Mega Sandaker. I tillegg til å
være kandidat til bydelsvalget sitter Sapko i Foreldreutvalget på Trosterud skole, i styringsgruppa for Områdeløftet på Haugerud og Trosterud og er aktiv i fotballgruppa til Haugerud IF.
Jeg vil kjempe for et bedre idretts- og fritidstilbud
Den viktigste saken for meg er å kjempe mot sosiale
forskjeller, spesielt blant barn og ungdommer.
Jeg er nettopp blitt valgt inn som en av to
politiske representanter i styringsgruppa for
Områdeløftet på Haugerud og Trosterud.
Gjennom områdeløftet skal jeg kjempe for
et bedre idretts- og fritidstilbud. Dette er
områder hvor barna våre kan utvikle seg og
få forutsetninger for et godt liv. Deltagelse i
idrett og kultur skal ikke drives av økonomien
til foreldre, men av barnas lyst. Fritidsklubber
skal være samlingsplasser hvor ungdommer kan
bruke fritid etter eget ønske, framfor å henge rundt i
gatene uten noe sted å være. Vi trenger flere og mer
varierte ungdomstilbud, ikke bare fotball og fiolin. Alna SV
vil kjempe for at flere møtesteder blir meråpne, slik som
for eksempel biblioteket på Furuset og idrettshallen på
Haugerud.

Gatekontakter er viktige
Jeg vil også kjempe for at prosjektene med Gatekontakter,
slik vi har på Haugerud og Trosterud, videreføres.
Gatekontaktene er unge mennesker som er kjent
i nærmiljøet, som er ansatt for å være tilstede
rundt omkring i bydelen. Gatekontakter skal
oppleves av de unge som ”en av oss” - en
som lytter, og noen som fortsatt husker
hvordan det er å være ung. En person som
forstår det andre voksne kanskje ikke forstår.
Jeg tror også foreldre kan hjelpe hverandre
gjennom tiltak som bydelsmødre og bydelsfedre
eller andre tiltak for foreldreveiledning. Barnevernet må
bidra som en støttespiller til familier. Foreldre som sliter
må få ekstra hjelp til å takle utfordringer. Jeg tror foreldre
er de beste til å hjelpe andre foreldre. Fagsenteret er en
utrolig viktig instans som kan bistå familier i vanskelige

Hva mener du skal til for å hjelpe ungdom som sliter i Alna?
En del ungdommer i vår bydel får ikke deltatt på
fritidsaktiviteter. Selv om vi har ungdomsklubber i mange
av våre delbydeler, ønsker vi et bredere tilbud, da det er
viktig at ungdom har et sted å være etter skolen, på kvelder
og i helgene. For eksempel har forsøk med åpen skole med
aktivitetstilbud til ungdomsskoleelever i høstferien vært
veldig vellykket. Alna SV vil kjempe for mange flere og
permanente løsninger for barn og ungdommer i bydelen. Vi
vil jobbe for at idrettslagene og fritidsklubber skal styrkes,
men også for tilbud som for eksempel kino, teater og
cricketbane i bydelen vår.
Engasjementet på idretts- og kulturarenaen kan virke
forebyggende mot mange av utfordringer vi møter i dag i
vår bydel. Derfor skal deltagelse ikke handle om økonomi,
men om vilje. Alle som har lyst skal få være med og ingen
blir etterlatt. Vi skal inkludere fra alle miljøer og grupper.

livssituasjoner, og vi i Alna SV ønsker å øke ressursene til
Fagsenteret ytterligere. Vi skal kjempe for at familier får god
informasjon om hva slags tiltak og hjelp som finnes
Rasismefri bydel
Jeg er veldig stolt over å ha bidratt til at min bydel, Alna, vedtok
en erklæring mot rasisme. Jeg vil jobbe mer med hvordan vi
kan få gjennomført dette i praksis. Dagens rasister gjemme seg
ofte bak falske profiler på sosiale medier. De gjemmer seg også
bak ytringsfrihet, som de veldig gjerne skulle tatt fra alle oss
andre som mener noe annet enn dem selv.
Jeg mener at rasisme er, ved siden av klimaendringene, et
av våre store samfunnsproblem i dag. Jeg har erfart hvordan
religiøst og nasjonalistisk hat kan rive et godt samfunn i
stykker. Da jeg vokste opp i Serbia som bosnier så jeg hva
som kan skje dersom vi ikke klarer å bekjempe hatet. Det
handler om framtida til våre barn, ikke bare nåtida.

Dette vil SV gjøre for ungdom:
•

•

•

SV i byrådet i Oslo har jobbet for at ungdom
mellom 16 og 19 år skal få sommerjobb. I 2018
fikk 1200 ungdommer tilbud, og enda flere får
det over hele byen i 2019
SV vil jobbe for en aktiv involvering av
Ungdomsrådet i saker som angår ungdom i
bydelen
SV vil utvide åpningstidene til de meråpne
møtestedene i bydelen, som gymsaler,
bibliotek og ungdomsklubber og sikre gratis
leie av lokaler til frivillige organisasjoner for
barn og unge

•
•
•

•

•

at det opprettes en fritidsklubb eller lignende
på Teisen/Ulven
styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonens
ungdomssatsing
jobbe for at alle skoler i bydelen har et
samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien
(BUP) og har fokus på ungdom og mental helse
legge til rette for at alle barn lærer å svømme,
og ha minst 40 timer svømmeundervisning i
skolen
jobbe for at Fagsenteret får økte ressurser og
flere årsverk

Kandidat til bystyret for Oslo SV - Attia Mirza Mehmoud

Nabolagsaktivisten
Attia Mirza Mehmood er 44 år, bor på Ulven, og er bystyrekandidat for SV i Oslo. Hun har i mange år vært engasjert i sentralt
Foreldreutvalg, sin egen organisasjon Samhold gjennom mangfold og integrering (SIMOF) og i mange ulike tiltak i nærområdet
sitt på Ulven og Teisen.
Gi barn og unge trygge rammer
Min viktigste sak for nabolaget mitt er at folk
på Teisen og Ulven skal ha møteplasser,
beholde frivillighetssentralen, ha en god
ungdomsklubb og at vi skal bevare grønne
lunger. Jeg er en byjente fra Grünerløkka
som er født og vokst opp i sentrum med
gangavstand og nærhet til det meste som
butikker, barnehage, skole, lekeplasser, og
fine grønne parker. I tillegg hadde vi et godt

kollektivtilbud og ikke minst fritidstilbud som vi
kunne gå til selv som barn og ungdom. Dette
er ikke en selvfølge alle steder i Oslo. Som
voksen flyttet jeg til Ulven i Groruddalen.
Det var en overgang fra det sentrumsnære,
til et område med industri, mye trafikk
og motorveier som delte opp det gode
lokalmiljøet Teisen/ Fjellhus-Ulven på hver
side av E6. Da jeg fikk egne barn oppdaget jeg
hvor viktig det er med gode lokalsamfunn.

Det å jobbe for å gi barn og unge trygge og gode rammer er
viktig for meg. Jeg mener at våre barn er det mest verdifulle
vi har og derfor må samfunnet investere i å gi dem en god
fremtid. Det står SV for. Barn og ungdom i nærområdet
trenger en fritidsklubb som kan tilby aktiviteter hver dag
etter skoletid. Jeg vil at byene skal klare å tilby fritidsklubber
på delbydel-nivå, med trygge voksne personer som ser
ungdommens behov.
Som beboer på Ulven har jeg sett at en gangbro over
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motorveien har stor betydning for å knytte folk på begge
sider sammen, og at det er særs viktig at overganger som
bygges mellom områder som er skolevei, er trygge for
barn og eldre som skal krysse veien. Jeg skal jobbe for at
beboernes interesser ivaretas når Hovinbyen planlegges.
Ulvenjordet er et område vi har jobbet med for at skulle bli
en park. Det trengs parker til å invitere til nabolagsfest, men
også for å skape grønne lunger som parsellhager der miljøet
kommer i fokus.
Like muligheter til alle, uansett størrelsen på lommeboken
Oslo SV jobber for å gi like muligheter til alle, uansett
størrelsen på lommeboken. God politikk handler om å ikke
sette folk opp mot hverandre, men å tilrettelegge slik at
hele livsløpet til mennesket føles verdig og ikke belastende.
Det er fullt mulig å fordele ressursene slik at vanskeligstilte
kan løftes opp ved hjelp av et godt og velfungerende
velferdssystem. For SV handler politikk om å skape et godt
liv i fellesskap, der godt miljø gir økt helsegevinst, god
skolegang og økt mestringsfølelse danner grunnlag for
selvstendig økonomi og god boligpolitikk. Men det krever
at alle er med og drar lasset, og er det noe vi nordmenn er
flinke på så er det dugnad. SV vil for eksempel at uføre skal
kunne engasjere seg i frivillighet uten å være redd for at
den økonomiske støtten reduseres. SV har en politikk som
er inkluderende uansett om du er ufør, arbeidssøkende,
arbeidstaker, arbeidsgiver eller er født inn i rikdom og
velstand.
Jeg brenner spesielt for helse og velferd. En av Alna SV sine
viktigste sosialpolitiske saker at vi vil ha flere tiltaksplasser
for uføre i bydelen, flere Omsorg+ boliger, ernæringsfysiolog

Dette vil SV i eldrepolitikken:
•

•

•

•

gjennom å fortsette arbeidet med Oslomodellen mot et useriøst arbeidsliv hindre
ulovlig sosial dumping, og sikre faste og hele
stillinger, tarifflønn og pensjonssparing for de
ansatte i helse- og omsorgssektoren
jobbe for flere eldrekollektiv,
flergenerasjonsboliger og omsorg pluss-boliger
for eldre
ansette minst en ernæringsfysiolog
i hjemmetjenesten for å sikre god og
kvalitetssikker ernæring for eldre
forbedre kosthold på sykehjem og i
hjemmesykepleien, ved å se på hvor maten
lages, øke kvaliteten på maten og forbedre

og flere rosa busser i bydelen. Rosa busser er aldersvennlig
transport for eldre, som gjør at flere kan komme seg fra dør
til dør, fra der de bor til fritidstilbud og andre aktiviteter.
Det er mange kvinner, barn og unge med
minoritetsbakgrunn i byen vår som sårt trenger å få
anerkjennelse for sin innsats på flere plan. Vi jobber også
for å få flere kvinner med minoritetsbakgrunn i arbeid

Bystyrekandidat for Oslo SV - Assad Nasir

En ekte groruddøl
Assad Nasir er vokst opp på Furuset og bor nå på Ellingsrud med kone og barn. Han
er kandidat til bystyret for Oslo SV. Til daglig jobber han som lektor på en videregående skole.
Alle vil ha et godt hjemsted
Jeg har bodd hele livet på Furuset og Ellingsrud, så
dette er hjem for meg. Og alle vil ha det beste
hjemstedet. Jeg vil jobbe for at alle, unge
som gamle, skal ha det beste tilbudet innen
barnehage, skole og sykehjem. Og for at vi
skal ha lokalt næringsliv i bydelen. Jeg er
også opptatt av grøntområder og friarealer
for innbyggerne i bydelen vår.
Vi vil ha et cricketanlegg til Alna!
Det er viktig å ha gode og inkluderende
møteplasser for alle. Idretten tjener mange formål,
derfor må vi få bedre fasiliteter til for eksempel cricket. Det er
en idrett som vokser, som bidrar til aktive ungdommer, som
integrerer og sosialiserer. SV vil jobbe for å få et cricketanlegg
til Alna bydel.
Vi vil redusere sosial og økonomisk ulikhet
SV jobber for et enda bedre kollektivtilbud i hele byen, for
å beholde gratis aktivitetsskole og for flere arbeidsplasser
til ungdom i Oslo. Vi har fått til mye på 4 år, nå vil vi få til
enda mer. En av de viktigste årsakene til økonomisk ulikhet
i samfunnet er utenforskap. Ungdom som av ulike grunner
ikke fullfører skolen, unge og voksne som faller utenfor
arbeidslivet. Vi kan ikke, og må ikke, bare sitte og se på. Her
er det en del politikere som svikter, og jeg har ikke tenkt
å være en av dem. Vi må ha en politikk som reduserer og
fjerner den sosiale og økonomiske ulikheten. SV har en slik
politikk, derfor bør folk flest stemme SV.
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Utdanningspolitikk - alle skal lære
Siden jeg er lærer så ligger utdanningspolitikken
mitt hjerte nært. Norsk skole er en god skole,
og lærerne gjør en formidabel jobb på alle
trinn. Vi anerkjenner for sjeldent den jobben
pedagogene og lærerne gjør i barnehage
og skolen. Vi snakker ofte om skolen som
et hundremetersløp. Det er om å gjøre
å komme fortest mulig frem, å vinne.
Hvis man har en slik tenkning om skole og
utdanning så skaper man tapere. Men alle skal
være vinnere i skolen, fordi alle skal lære. Alle
skal bli gagns menneske, alle skal bli medborgere i
samfunnet.
En politikk for fellesskapet
SV har den beste politikken for folk flest. Vi har en miljø- og
klimapolitikk som monner, vi har en politikk for å redusere
sosial og økonomisk ulikhet i samfunnet og vi har en politikk
for å inkludere alle i fellesskapet, for fellesskapet. Rett og
slett en politikk for folk flest.

•

•
•

•

spiseopplevelsen
jobbe for at også Bydel Alna får ta del i den
bydekkende ordninga med rosa busser, et
fleksibelt transporttilbud til eldre
legge til rette for gode kulturopplevelser for
eldre
forbedre kommunikasjon mellom bruker/
pårørende og hjemmetjenesten for å sikre
helhetlige individuelle planer
sette i gang en forsøksordning der man
gjennomfører hjemmebesøk hos eldre som har
fylt 75, for å sørge for å gi råd og tilrettelegge
deres hjemmesituasjon

og mot diskriminering av folk med minoritetsbakgrunn i
arbeidslivet. Det er ikke bra når noen holdes utenfor fordi
de har feil navn eller blir gående på tiltak etter tiltak som
ikke gir dem fast jobb. Likestilling i samfunnet må foregå på
alle plan. Hvis man ser det flerkulturelle mangfoldet som en
ressurs og ikke bare som utfordringer, så ser vi at sammen
klarer vi å skape et godt samfunn.

Dette vil SV gjøre for bomiljø, kultur og idrett:
•

•

•
•

jobbe for å etablere en variert boligmasse i hver
enkelt del av bydelen, unngå høy konsentrasjon
av små leiligheter og øke tilbudet av rekkehus i
områder hvor det i dag stort sett er blokker
jobbe for et nytt områdeløft i en del av bydelen
i tillegg til det pågående løftet på Haugerud/
Trosterud.
jobbe for at det etableres frivillighetssentral i
nærområdet Teisen / Ulven
at tomme kommunale lokaler, som låven ved

Alna SVs kandidater til
Alna bydelsutvalg:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sunniva Myrene Braaten, 1993, lærer på
barneskole , Trosterud (forhåndskumulert)
Susana Mercedes Kværndal, 1974 ,
forskningsassistent, Teisen (forhåndskumulert)
Sabahudin «Sapko» Seceragic,1971,
butikkmedarbeider, Haugerud
(forhåndskumulert)
Tore Syvert Haga, 1984, kommunalt ansatt
byplanlegger, Ellingsrud
Ingrid Tungen, 1985, politisk rådgiver på
Stortinget, Ellingsrud
Kristin Kjæret, 1972, rådgiver i Blindeforbundet,
Teisen
Assad Nasir, 1985, lærer på videregående skole,
Ellingsrud
Sulaksana Sivapatham, 1983, prosjektleder for
barnehagerekruttering, Ellingsrud
Muhammad Arif, pensjonist, 1952, Ellingsrud
Attia Mirza Mehmood, 1975, freelancekonsulent, Teisen
Leif Kjetil Tviberg, 1967, seniorrådgiver i staten.
Lindeberg
Mai-Jill Hedemark, 1973, barnehagelærer,
Lindeberg
Kenneth Arctander Johansen,1981,
informasjonsansvarlig/brukerrepresentant,
Lindeberg
Wenche Sivertsen, 1963, jordmor, Haugerud
Kai Viljar Eidsvik, 1984, student, Lindeberg
Heidrun Asgeirsdatter Ullerud, 1988,
naturforvalter, Lindeberg
Håkon Astrup, 1973, veileder i NAV, Haugerud
Kirsten Helene Teige,1980, forbundssekretær,
Ellingsrud
Øystein Gudim, 1955, daglig leder i
Adopsjonsforum, Tveita
Tore Bareksten, 1954, lærer i videregående
skole, Hellerud
Ingunn Gjerstad, 1963, faglig tillitsvalgt, Furuset

•

•

•

Nordre Trosterud Gård, tas i bruk og fylles med
aktivitet
støtte nabolagsinitiativ ved å videreføre eller øke
tildelingene til frivilligmidler, grønne midler og
festivalmidler.
jobbe for etablering av kino og kulturhus, som
vil løfte bydelens kulturtilbud og være et godt
møtested for folk i alle aldre
jobbe for at det bygges flere helårsfotballbaner
i bydelen

Hvem har stemmerett i lokalvalget?
Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen
av 2019, og som er, eller har noen gang vært,
folkeregisterført som bosatt i Norge.
Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark,
Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen
utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt
i Norge senest 30. juni 2019.
Personer som ikke er norske statsborgere, men som
har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått
innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste
årene før valgdagen.

•
•

•
•
•

jobbe for at det bygges en cricketbane med
tribuner i bydelen
bidra til flere grønne områder til dyrking i
bydelen, støtte arbeidet med å få en parsellhage
ved Enga langs Mariholtveien
arbeide for at parker og andre grønne byrom
beplantes med bærbusker og frukttrær
beholde kirkene i bydelen
at det opprettes språkskoler for voksne i
sommermånedene

diiwaangashan Diiwaanka Qaranka ee dadka degan
Norway ugu danbeentii 30 ka Juun 2019.
Waxaa codeen kara dadka aan ahayn muwaadiniinta
noorweej ee gaaray da’da 18 sano kahor dhamaadka
2019, kuwaas waligoodba, ka diiwaangashan Diiwaanka
Qaranka ee dadka degan Norway ugu danbeen saddex
sano kahor doorashada.
َمن يحق له التصويت ؟
2019  )قبل نهاية عام18) املواطنون الرنويجيون الذين سيبلغون سن الثامنة عرشة
		 واملسجلون يف،
.السجل الوطني أو سبق لهم التسجيل فيه بصفتهم مقيمني يف الرنويج
		

Who are entitled to vote?
Norwegian citizens who will turn 18 years of age before
the end of 2019 and who are, or have ever been,
registered in the National Registry as resident in Norway.

(مواطنو بلد آخر من بلدان الشامل األورويب )مثل الدمنارك أو آيسلندا أو فنلندا أو السويد
الذين سيبلغون
 واملسجلني يف السجل الوطني بصفتهم مقيمني يف2019  )قبل نهاية18) سن الثامنة عرشة
.2019  يونيو30 الرنويج يف موعد أقصاه

Citizens of other Nordic countries (i.e. Denmark, Iceland,
Finland or Sweden) who will turn 18 years of age before
the end of 2019 and who are registered in the National
Registry as resident in Norway at the latest on 30 June
2019.

2019  )قبل نهاية عام18) املواطنون غري الرنويجيني الذين سيبلغون سن الثامنة عرشة
والذين سبق
تسجيلهم يف السجل الوطني بصفتهم مقيمني يف الرنويج خالل السنوات الثالث املاضية قبل
.يوم االنتخابات

People who are not Norwegian citizens who will turn 18
years of age before the end of 2019 and who have been
registered in the National Registry as resident in Norway
for the last three years prior to election day.
کون ووٹ ڈالنے کا مستحق ہے؟
 سال کے ہو جائیں گے اور جو ناروے18  کے اختتام سے قبل2019 نارویجن شہری جو
 یا کبھی رہے ہیں،کی نیشنل رجسٹری میں بطور رہائشی کے مندرج ہیں
 کے2019  فن لینڈ یا سویڈن( کے شہری جو، آئسلینڑ،دیگر نارڈک ملک )جیسے ڈمنارک
 کی2019  جون30  سال کی عمر کے ہو جائیں گے اور جو حالیہ تین18 اختتام سے قبل
تاریخ تک نیشنل رجسٹری میں بطور رہائشی مندرج ہیں
 سال کے ہو18  کے اختتام سے قبل2019 ایسے لوگ جو نارویجن شہری نہیں ہیں اور جو
جائیں گے اور جو نیشنل رجسٹری میں انتخاب کی تاریخ سے قبل والے تین سالوں کے
-دوران ناروے میں بطور رہائشی مندرج ہیں

Yaa loogu talagalay inay codeeyaan?
waxaa codeen kara muwaadiniinta noorweejiga ah ee
gaaray da’da18 sano kahor dhamaadka 2019, kuwaas oo,
ama waligoodba, ka diiwaangashan Diiwaanka Qaranka
ee dadka degan Norway.

உள்ளாட்சித் ததர்தலில் வாக்களிக்கும் உரிமம
யாருக்கு இருக்கிறது?
த ார்தவயில் வதிவிடப் பதிவாளராகவுள்ள
அதததவமள 2019 ஆண்டிறுதிக்குள் 18 வயமத
எட்டிய த ார்தவஜியக் குடிமக்கள்.
இன்னனாரு த ார்டிக் ாட்டில் (னடன்மார்க்,
ஐஸ்லா ்து, பின்லா ்து மற்றும் சுவீடன்)
குடியுரிமம னபற்ற, 2019 ஆண்டிறுதிக்குள் 18
வயமத எட்டிய, யூன் 30 2019க்குள் த ார்தவயில்
வதிவாளராக பதிவுனெய்தவர்கள்.
த ார்தவஜியக் குடிமக்கள் அல்லாத, ஆனால் 2019
ஆண்டிறுதிக்குள் 18 வயமத எட்டிய, ததர்தலுக்கு
மு ்மதய ாள் த ார்தவ குடியிருப்பாளர்கள் ததசிய
பதிதவட்டில் பதி ்து மூன்றாண்டுகமள ிமறவு
னெய்தவர்கள்

På denne nettsiden finner du mer informasjon om
valget og brosjyrer på flere språk: https://valg.no/omvalgdirektoratet/ressursside/valgmateriell-og-utstyr/
informasjonsbrosjyrer-pa-flere-sprak/

Muwaadiniinta wadamada waqooyiga Yurub (sida,
Denmark, Iceland, Finland ama Iswiidhan) oo gaaray
da’da 18 sanadood kahor dhammaadka 2019 kana
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Oslo skal være en bra by for alle som bor her
- Intervju med Oslos ordfører Marianne Borgen
Å gi barn og ungdom en god og trygg oppvekst er det viktigste vi kan gjøre som
samfunn, sier Marianne Borgen, ordfører og førstekandidat for SV i Oslo.
- Å redusere de økonomiske og sosiale forskjellene i Oslo er
viktig for at byen skal være en bra by for alle. En grønn by
med rein luft, og gode velferdstilbud til barn, ungdommer
og eldre i Oslo – det er det jeg jobber for, sier Marianne
Borgen.
Fattige familier i Oslo
Samtidig viser nye rapporter at forskjellene mellom de
med god råd og de med dårligst råd øker i Norge, spesielt i
Oslo. En rapport utarbeidet av SV, som kom ut i mai 2019,
viste at nesten 20 000 barn vokser opp i fattige familier i
Oslo. I tillegg er forskjellene store mellom ulike bydeler - for
eksempel er nettoformuen i bydel Vestre Aker nesten 200
ganger høyere enn i bydel Grünerløkka.

Aktivitetsskolen (AKS), først i noen bydeler, og fra 2019 for
alle 1. klassingene i hele byen. Dette er en av de viktigste
sosiale reformene vi har gjennomført i Oslo på mange tiår.
På enkelte skoler har deltakelsen på AKS gått opp fra 33
prosent til nærmere 100 prosent. Jeg er veldig stolt av at vi
har fått til dette. Vi jobber også for en bedre skole, og har
styrket lærerbemanningen, spesielt i Groruddalen.
Mange i Oslo har ikke råd til egen bolig
- Vi flyttet til en egen leilighet på Veitvet i Groruddalen da
jeg var tre år gammel. Det var veldig viktig for familien min
at vi fikk råd til egen bolig. I Oslo i dag er det alt for mange
som aldri kommer seg inn på boligmarkedet, sier Marianne
Borgen.

Hva tenker du om at de økonomiske forskjellene i Oslo øker?
- Det er veldig alvorlig for byen vår at det er så store
forskjeller i levekårene til barna og ungdommene. Ulike
familier sliter med å få endene til å møtes – betale
regninger, sende barna på fritidsaktiviter, kjøpe inn
sunn mat. Trangboddhet er også en utfordring i Oslo. At
barnefattigdommen i Norge, og spesielt i Oslo øker, er noe
som berører meg sterkt, og som vi politisk har et ansvar for
å gjøre noe med. Det jobber vi med i Oslo.

SV-rapporten viste at det er svært vanskelig for folk med
vanlige yrker, som sykepleier, å komme inn på boligmarkedet
i Oslo.

- Det er svært utfordrende at den sittende regjeringen
bidrar til å øke de økonomiske forskjellene. Det har de
gjort ved å gi store skatteletter til de rike, og samtidig
kutte i barnetillegg til uføre langtidssyke, i bostøtte og i
arbeidsavklaringspenger.

Frisk luft
- Vi er også nødt til å jobbe for at byen vår ikke skal
være helseskadelig for små barn, astmatikere og eldre.
Derfor er bedre luftkvalitet, grøntarealer og marka svært
viktig for Oslo. SV vil derfor fortsette å øke avgangene
med kollektivtrafikk i neste fireårsperiode. I denne
fireårsperioden har antallet innbyggere som bor i områder
med helseskadelig luft blitt redusert på grunn av redusert
biltrafikk. Vi skal kjempe for at luftforurensningen skal
fortsette å bli mindre.

Hva har byrådet i Oslo konkret gjort for å redusere
forskjellene?
- Da SV kom inn i byrådet i Oslo var vi med på innføre
eiendomsskatten på boliger verdt over 5 millioner kroner.
Dette gav oss muligheten til å innføre gratis kjernetid i

- SV ønsker å innføre en sosial boligpolitikk, en såkalt tredje
boligsektor. Forslaget innebærer at det skal bygges 1000
alternative boliger gjennom et eget utbyggingsselskap. Dette
for at mennesker uten høy inntekt eller formue skal få råd til
å kjøpe eller leie gode boliger.

Å være ordfører
Hvordan er det å være ordfører?
- Å bli ordfører i Oslo var en stor oppgave, og jeg har
stor respekt for den tilliten jeg har fått. Gjennom jobben
min møter jeg så utrolig mange fine folk med forskjellig
bakgrunn, som engasjerer seg for nærmiljøet sitt. Men
jeg møter også mennesker som sliter og som trenger en
ekstra støtte for å klare hverdagen. Jeg vil fortsette å jobbe
for at Oslo skal være en raus, trygg og inkluderende by,
hvor bakgrunnen din ikke avgjør om du får være en del av
samfunnet eller ikke.
SV er i byråd sammen med Arbeiderpartiet og Miljøpartiet
De Grønne, og går til valg på fortsatt samarbeid de neste fire
årene.

Dette vil SV i byrådet de neste 4 årene:
1. Vi vil ha god og gratis
Aktivitetsskole (AKS) til alle barn i alle
bydelene i Oslo fra 1. til 4. Trinn
Gratis kjernetid i AKS gir barn 50
timer mer i måneden til læring,
lek, språktrening og vennskap.
Barnefamiliene sparer 22 000 kroner
i året pr barn, og det er lettere for
foreldre å være i jobb. SV vil fullføre
opptrappingen av gratis AKS til 1. –
4. trinn over hele byen. Vi ønsker å
fortsette å øke kvaliteten i AKS og å
sikre tettere sammenheng mellom
skolen og AKS, men også idretten,
kulturlivet og frivilligheten.
2. Vi vil ha ha hyppigere
kollektivavganger i rushtiden
De fire siste årene har vi økt avgangene
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med kollektivtrafikk. Det ønsker vi
å fortsette med, slik at folk ikke skal
være avhengige av bilen for å komme
seg rundt. SV vil at busslinjer i indre
by, og på de viktigste strekningene i
ytre by, i rushtiden skal ha avganger
minst hvert 5. minutt, mens øvrige
linjer i ytre by skal som hovedregel ha
avganger minst hvert 10. minutt. Slik
sikrer vi en enklere hverdag, og ren
og trygg luft for de som bor i byen. I
tillegg bidrar dette til å redusere byens
klimagassutslipp.
3. Profittfrie velferdstjenester sykehjem, barnevern, barnehager
Grunnleggende velferd er fellesskapets
oppgave, ikke markedets. Oslo
SV krever at kommunen skal

avkommersialisere driften av sykehjem
etter hvert som kontraktene går
ut. SV vil også betydelig redusere
andelen kommersielle aktører i
barnevernet, blant annet ved å utvide
det kommunale tilbudet og sikre at
ideelle aktører får fortrinnsrett fremfor
kommersielle aktører i anskaffelser.
Oslo kommune skal selv dekke behovet
for barnehager, gjerne i samarbeid
med ideelle aktører. De som jobber
med å yte velferd på vegne av Oslo
kommune skal ha likeverdige lønns- og
pensjonsvilkår, og kommunen skal
utfordre juridiske hindringer mot dette
prinsippet.
4. Vi vil ha en ny sosial boligpolitikk
Mange innbyggere i Oslo kommer

seg ikke inn på boligmarkedet. SV vil
at kommunen i løpet av de neste fire
årene skal påbegynne minst 1000
nye, alternative boliger. Gjennom et
eget utbyggingsselskap, og sammen
med andre parter som staten og
boligsamvirker skal også mennesker
uten høy inntekt eller formue få råd
til å kjøpe eller leie gode boliger. Disse
skal komme i tillegg til kommunale
boliger, tilrettelagte boliger og
studentboliger. På lengre sikt skal
denne politikken danne grunnlag for
en egen tredje boligsektor.

SV vil i tillegg gi alle tre til femåringer
i Groruddalen gratis halvdagsplass i
barnehagen i løpet av fireårsperioden.

