
Stem SV – for et grønt 
Oslo med små forskjeller

Ordfører Marianne Borgen, 1. kandidat Oslo SV



SV kjemper hver dag for at Oslo skal være en grønn by med små forskjeller. 
Mens den blå regjeringen bidrar til økte forskjeller og store klimagassutslipp, 
går rødgrønne Oslo motsatt vei. 

SV har fått til mye:
• 16.000 barn har fått gratis aktivitetsskole. 
• Skolene har fått hundrevis av nye lærere. 
• Høyresidens privatisering av velferd er stanset.
• Klimautslippene er kuttet med 16 % på bare to år. 
• Oslo er en grønnere og mer menneskevennlig by.

 Vi er stolte av hva vi har fått til, men vi må videre!

KLIMAKRISE - IKKE BOMPENGEKRISE
Klimakrisen er her nå, og må løses nå. Vår oppgave er å kutte utslipp og gjøre 
det lett for alle å reise kollektivt og leve miljøvennlige liv. Det er et mål at alle 
kan klare seg uten privatbil til jobb, skole og barnehage.

SV vil ha:
• Kollektivavganger hvert 5. og 10. minutt over hele byen i rushtiden
• Bilfritt byliv i sentrum, rundt skolene og der folk bor
• Mer satsing på sykkel, trikk, buss og bane

Vi har to store oppgaver som må løses samtidig. Klimakrisen 
truer fremtiden vår. Økende forskjeller truer fellesskapet.

Grønn og inkluderende by – for de mange, ikke for de få!

For et grønt Oslo med små forskjeller



SMÅ FORSKJELLER - STERKE FELLESSKAP
Oslo er fortsatt en delt by med store forskjeller. Økende ulikhet truer 
fellesskapet i byen vår, og skaper utrygghet, sosiale problemer og helse- 
problemer. En by med små forskjeller er en bra by for alle. 

SV vil:
• Gi gratis aktivitetsskole (AKS) til alle 1.-4. klassinger i hele byen
• Bygge boliger for folk med vanlige og lave inntekter og skape en sosial 

boligpolitikk
• Stanse profitt i velferden, og drive eldreomsorg, barnehager og barnevern i 

kommunal eller ideell regi

EN GOD BY Å VOKSE OPP I FOR ALLE
En god barndom varer hele livet, og er avgjørende for hvordan livet blir. Å 
bruke penger på barns oppvekst er noe av det viktigste vi kan gjøre. Alle barn 
må få være en del av et fellesskap der de kan lære, lykkes og trives.

SV vil:
• Skape en praktisk og variert skoledag med nok fysisk aktivitet og gratis mat 
• Ha gode barnehager og skoler, der de voksne har tid til barna
• Bekjempe helseskadelig stress og press i skolen og styrke skolehelsetjenesten



1. Kandidat
Marianne Borgen
Marianne er ordfører i Oslo og brenner for at alle barn 
skal ha en trygg og god oppvekst i byen vår. Marianne 
vokste opp i Groruddalen og har bodd i Oslo hele livet. 
Hun er klar for fire nye år som ordfører!

2. Kandidat
Sunniva Holmås Eidsvoll
Sunniva fra Grünerløkka kjemper for at alle skal kunne 
leve et miljøvennlig liv. Hun vil møte klimakrisen med 
flere avganger på buss, trikk og bane, flere trygge 
sykkel- og gangveier og færre forurensende biler.

3. Kandidat
Omar Samy Gamal
Omar har vokst opp på Hauketo og er lærer på yrkes-
fag. Omar går til valg for å redusere forskjellene i den 
delte byen, og vi at alle skal føle seg hjemme i Oslo 
uavhengig av bakgrunn eller tjukkelse på lommeboka.

Byråd
Inga Marte Thorkildsen
Byråd Inga Marte styrer oppvekst- og skolepolitikken 
i Oslo. Hun har jobbet for flere lærere, mindre testing 
og gratis aktivitetsskole. Inga Marte brenner for at 
skolen ikke skal gi opp et eneste barn.

Bli med i SV!
Send sms:
«innmelding [navn] 
[din e-post] [din adresse]» 
til 2090 (100 kroner)
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Oslo SV 
Hagegata 22 

0653 Oslo 
oslo@sv.no

www.oslosv.no


