
Oslo er en mulighetenes by. Den vakre naturen, det rike kulturlivet, de store 
utdanningsinstitusjonene og mangfoldet gjør Oslo til et attraktivt sted å bo. Siden 2001 
har innbyggertallet i byen økt med 25 prosent. Selv om Oslo er en attraktiv by, har 
kommunen store uløste oppgaver. Disse blir ikke mindre av den historisk raske veksten.  

Det sittende byrådet vil kanskje ikke ta det inn over seg, men Oslo er en klassedelt by. Etter snart 
to tiår med høyredominerte byråd har de rike blir rikere, og de isolerer seg geografisk. Slik kan 
de bedrestilte kanskje lettere overse de store forskjellene som finnes i levekår. Menn i bydel 
Vestre Aker lever i gjennomsnitt 10 år lengre enn menn i bydel Sagene, og det går fremdeles et 
sosioøkonomisk skille mellom Oslo øst og Oslo vest. Ett av seks Oslo-barn lever under 
fattigdomsgrensa – det gjelder halvparten av ungene på Grønland. Likevel har de borgerlige 
prioritert de vestlige bydelene økonomisk. En stor andel sosialboliger er lokalisert på østkanten, 
de fleste i indre øst. De østlige bydelene har større arbeidsløshet, mer rusmisbruk, flere 
mennesker på sosialhjelp. Skolene på østkanten har mindre å rutte med enn de i vest. Langt flere 
unge lar være å fullføre videregående skole i byens østlige deler og i Groruddalen. Fattige barn 
er utelukket fra aktiviteter som er selvfølgelige for de fleste. Dette er unger som ikke får oppleve 
ferier eller bursdagsselskap. Ofte har de mangelfull ernæring, dårligere tannhelse, de får 
manglende oppfølging i skolearbeid. Rikdom går i arv. Det gjør sannelig også fattigdom. 

Den høyrestyrte Oslo-skolen er rammet av måle-mani. Tester og prøver blir viktigere enn 
kunnskapstilegnelse. Testresultatene er sågar med på å fastsette skoleledernes lønninger. Etter 
skoletid kommer klasseskillene igjen til syne. Elever på den ene siden av byen går i samlet flokk 
til aktivitetsskole, ressurssterke foreldre med god økonomi kjører sine barn på trening, til 
spilletimer, til ballettstudio og i alpinbakken. På den andre siden av byen tar langt færre del i 
aktivitetsskolen og i annen idretts- og kulturaktivitet. Hvor du er født er med på å definere 
hvilke muligheter du får i livet.  

Giftig byluft påfører Oslos innbyggere luftveislidelser, hjerte- og karsykdommer, kreft og for 
tidlig død. Barnehagene må holde barn inne, for at voksne skal ha frihet til å forurense med bil. 
Det siste bylufta nå trenger er en stor kapasitetsøkning på E18 som vil gi flere biler og mer 
forurensing i Oslo. Dette vil forverre bylufta og øke klimagassutslippene. 

Byrådet har en inderlig tro på markedsløsninger. Ved å konkurranseutsette eller privatisere 
velferd, barnehager, eldreomsorg og byutvikling prøver kommunen å unngå å ta ansvar. 
Byutviklingen er på etterskudd, og entreprenørene får bygge byen. Fellesoppgavene blir sett på 
som arenaer for privat profitt. Ansatte i anbudsutsatte virksomheter betaler for dette gjennom 
dårligere faglige rettigheter og pensjon. Det er mye som må endres i mulighetenes by. 

 



SV vil dyrke mangfoldet, og det kan ikke finnes et mangfold uten at vi aksepterer at folk er 
forskjellige. Den aksepten er utgangspunktet for at folk kan leve frie liv, gi uttrykk for identitet 
og leve ut drømmer.  Men det er forskjell på forskjeller. Ikke alle forskjeller er uttrykk for frihet. 
Store økonomiske forskjeller skaper ufrihet. De hindrer livsutfoldelse, de gir noen muligheter til 
å delta i samfunnet og andre ikke.   

Samfunn er ikke mulig uten fellesskap. Som mennesker danner vi mange ulike fellesskap, men 
alltid handler det om å dele, ta hensyn og bry seg om andre. Vi ønsker et samfunn der økonomi 
eller klasse ikke får avgjøre hvilke muligheter du skal ha. Derfor tror vi på et velferdssamfunn 
med universelle løsninger. Et samfunn der folk har like rettigheter til skolegang, helsehjelp, 
arbeid under skikkelige vilkår, bolig, og kultur- og fritidsaktiviteter. Velferdssamfunnet er ikke 
noe som er, men det er noe som blir. Vi må stadig utvikle det, forandre det. Vi utjevner 
økonomiske forskjeller og skaper velferdssamfunnet for å gi flest mulig mennesker mulighet til å 
velge sine liv. 

Ingen enkelt samfunnsinstitusjon er så vesentlig for demokratiet som fellesskolen. Alle skal 
gjennom grunn- og videregående skole gis forutsetninger for å kunne være myndige individ og 
som kan velge sin egen fremtid. Fellesskolen skal bygge på et bredt kunnskapssyn og den må ha 
som utgangspunkt at flest mulig mennesker skal få utvikle sine muligheter og evner.  Skolen 
trenger flere lærere så målet om tilpasset opplæring skal være noe mer enn et slagord. Flere 
unge må gjennomføre videregående skole, og ikke minst må vi satse på yrkesopplæringen. 

Vi ønsker å bli kjent med menneskene rundt oss. Vi må lære mer om de forskjellene som er 
verdifulle, om dem som skaper mangfold. Vi må sørge for at vi går på skole med forskjellige folk, 
arbeider side ved side med forskjellige folk, har forskjellige folk som naboer, er nysgjerrige på 
forskjellige menneskers matvaner, skikker, tro. Vi må omgås med hverandre.  Vi må aktivt 
motvirke isolasjonstendensene, de som handler om å samle alle sosialboliger ett sted, de 
privilegertes boliger et annet, de med minoritetsbakgrunn her og de etnisk norske der.  Den 
fremmede blir mindre fremmed for deg hvis du har ham som nabo eller jobber sammen med 
ham. Det er lettere å skape aksept for at folk er forskjellige når vi ser hverandre i dagliglivet. 

For ikke å ødelegge livsgrunnlaget på kloden må noe annet enn privat forbruk være målet for det 
gode liv. Det er ikke ressursgrunnlag på jorda til det forbruket som den rike delen av verden har 
tillat seg.  Fellesskapsløsninger må finnes for å skape en økologisk forsvarlig framtid. Dette 
handler om internasjonal solidaritet. Hvordan skal man vente av andre at de skal redusere sitt 
forbruk av ressurser eller sine utslipp, hvis en selv ikke gjør det.  Vi er nødt til å forbruke og 
forurense mindre. Vi må legge om transportpolitikken og forbruke mindre energi. Det må gjøres 
i fellesskap og samtidig som vi i Oslo opplever historisk folketallsvekst.  Vi må skape en felles 
infrastruktur med nye skoler, nye barnehager, kollektivtrafikk, idrettsanlegg, 
kulturinstitusjoner. For det er bare gjennom felleskapene vi kan finne alternativene til privat 
forbruk. Vi må delta mer og konsumere mindre både fordi det er bra for folk, men også fordi det 
er nødvendig for kloden. 

Veksten i Oslos folketall er historisk høy, og vi trenger titusenvis av boliger i byen de nærmeste 
årene. SV mener at offentlige myndigheter må ta føringen i boligpolitikken. Sammen med Staten 
må Oslo kommune ta ansvar for at det blir bygget nok boliger til en akseptabel pris. Alle 



mennesker har rett på et hjem, og en bolig er ikke et spekulasjonsobjekt. Flere utleieboliger må 
bygges, kommunale eller statlige institusjoner, kooperasjoner, ideelle stiftelser kunne være 
vesentlige aktører i en ambisiøs boligpolitikk. Private aktører skal ikke få styre boligpolitikken. 

Vi skal også utjevne forskjellene i makt mellom kjønnene. Det er systematiske forskjeller mellom 
mann og kvinne når det gjelder inntekt, makt og posisjoner i samfunnet. Dette er forskjeller av 
den dårlige typen.  Akkurat som vi skal viske ut forskjeller mellom klasser og samfunnslag, skal 
vi viske ut disse. Vi skal arbeide for likelønn, for hele og faste stillinger, mot vold mot kvinner 
både ute på gata og i nære relasjoner. En av ti norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt en eller 
flere ganger i løpet av livet, og kvinner utsettes totalt for mer vold og overgrep enn menn. 
Arbeidet med å stoppe vold mot kvinner må prioriteres høyt, og volden kvinner utsettes for må 
anerkjennes som det folkehelseproblemet det er. 

Kampen for likestilling er også i slekt med frihetskampen for etniske, religiøse og seksuelle 
minoriteter.  Vi ønsker en inkluderende og åpen by som ikke bare tolererer forskjeller, men 
aktivt bejaer dem og ser dem som uttrykk for menneskelig rikdom. De er forskjeller av det gode 
slaget. De som vi ikke kan få nok av. 

 
SV har i de siste valgene gått betraktelig tilbake, både i Oslo og resten av landet. Til tross for 
viktige seire i regjeringsperioden førte samarbeidet til at de politiske skillene mellom SV og Ap 
ble for utydelige, noe vi fortsatt har problemer med i dag. I Oslo ruster Ap nå opp til storslagen 
valgkamp. Som opposisjonsparti kan de tillate seg å være mer radikale, og vi ser at de også 
overtar en del av SVs viktigste saker innen miljø og omfordeling, som skepsis til utbygging av 
e18, eiendomsskatt og heldagsskole. Velgerne kan få problemer med å se forskjell på de to 
partiene. I en slik situasjon kan vi risikere at mange like gjerne stemmer på det partiet som er 
størst. 
 
De utfordringene Oslo har, med store klasseforskjeller, miljøødeleggelser og manglende 
byplanlegging, har behov for et stort SV. Våre unike løsninger og hvorfor vi må få mer innflytelse 
er det som skal ha fokus i den kommende valgkampen, ikke viktigheten av å vinne et nytt flertall. 
Det er store sosiale og økonomiske forskjeller i Oslo. Dette gjelder internt i alle bydeler, men 
særlig er det store skiller mellom øst og vest. I øst og sør er valgdeltakelsen også betydelig lavere 
enn i vest. Det er svært vanskelig for SV å bli større uten at valgdeltakelsen går opp i de 
rødgrønne bydelene. 
 
Dette har et klart klasseperspektiv. Mye taler for at det er mange uten høyere utdanning som lar 
være å stemme, enten det er etniske nordmenn eller etniske minoriteter. En viktig utfordring for 
SV i det kommende valget er derfor å få de som tjener mest på vår politikk til å stemme i minst 
like stor grad som de klassiske høyrevelgerne. For å få dette til skal vi løfte fram de 
interessekonfliktene som er så tydelige i Oslo. Verken høyresiden eller Ap har en slik fortelling, 
men SV er partiet som vil ta større grep for omfordeling og en mer bærekraftig framtid. 

 



Systemskifte i Oslo. SV tar kampen for: 

Rød parole: Gratis aktivitetsskole for alle 

Rosa parole: Rett til hele og faste stillinger i Oslo kommune, fjern ufrivillig deltid 

Grønn parole: Bygg T-banetunnel - Stopp E18 utbyggingen 

Skoleløft: Flere lærere, færre tester 

 

Valgkampen skal fokusere på et sett metoder som er kjernen i valgkamparbeidet. Disse 
metodene er som følger: 

Direkte velgerkontakt – ringing  
Oslo SV skal prioriterer telefonkontakt med velgere framfor dør-til-dør-aksjoner. Dette skal skje 
på basis av Mosaikk-verktøyet som partiet sentralt har anskaffet. Dette er krevende arbeid som 
fordrer mange aktivister. Arbeidet må planlegges grundig.  

Lokale medier 
Valgkampgruppen har ansvar for å følge med i mediebildet og for å komme med utspill. 
Lokallagene har ansvar for medieutspill i sine lokale medier. Det skal arbeides for å nå gjennom 
med SV-politikk i mainstream-mediene. Marianne Borgen skal prioriteres, og også de tre 
påfølgende toppkandidatene skal profileres av fylkespartiet. Det skal også jobbes opp mot 
publikasjonene til fagbevegelsen og aktuelle interesseorganisasjoner.  

Sosiale medier 
Oslo SV skal prioritere toppkandidaten og Oslo SVs facebooksider. Fram til valget skal sidene 
bygge følgermasse. Det skal være et mål at alle medlemmer følger sidene. For å bygge sidene 
skal de brukes aktivt, lenke til hverandre og sponses. Partikontoret skal opprette en 
heltidsstilling på sosiale medier, og kan gi oss bistand med dette i valgkampen. Ansatte i 
bystyregruppen og på partikontoret skal kurses i bruk av sosiale medier i valgkampen.  

Medlemsaktivitet 
Oslo SV skal satse betydelige ressurser på valgkampaktivitet i lokallagene, og hvert lokallag skal 
kunne gjennomføres en selvstendig valgkamp, som minimum skal bestå av: 

o Skolering i kommuneprogram og bydelsprogram 
o Utspill i lokalmedia.  
o Aktiv valgbod et sted i bydelen hver lørdag siste måned før valget.  
o Ett større arrangement i lokalmiljøet 
o Mobilisering av aktivister til sentral valgbod og ringing på lister i regi av fylkeslaget 
o Aktiv bruk av sosiale medier lokalt 
o Ringe sine medlemmer før sommeren og invitere disse med i valgkampen. Fylkesstyret 

må kvalitetssikre at dette blir gjort, å sette i gang tiltak der det er nødvendig. Dette 



arbeidet bør fortrinnsvis skje i forkant av 1. juni, og siste frist for å gjennomføre ringing 
bør være 15. juni. 

o Bidra med ressurser til studentlaget særlig knytta til forhåndsstemmegivning. 

Nettverksbygging 
Oslo SV skal prioritere å få med seg aktører som fagbevegelse, kvinnebevegelse, miljøbevegelse, 
kulturmiljøet, innvandrerorganisasjoner og andre i en felles kampanje for å skifte ut byrådet. 
Alle lokallag bør møte lokale fagforeninger og andre relevante organisasjoner i løpet av våren. 
Oslo SV sine grupper har også ansvar for å bygge nettverk med organisasjoner innenfor sine 
interesseområder.  

Forhåndsstemmegivning 
Valgkampgruppa skaffer seg oversikt over lokaler for forhåndsstemming og iverksetter tiltak 
knytta til disse. Studenter og andre målgrupper skal engasjeres til å forhåndsstemme. 

Valgbod  
Valgboden på Karl Johan organiseres av fylkeslaget, og skal bemannes fra medio august. Det skal 
ansattes eget personale for å bemanne valgboden, og lokallagene og gruppene Oslo SV, samt Oslo 
SU, skal mobiliseres til å bemanne valgboden.  

Events 
Events skal ha følgende målsetninger:  

1. skape presseoppmerksomhet omkring SV 
2. direkte kommunikasjon med velgerne 

Økonomi 
Oslo SV skal lage systemer som gjør det enkelt å støtte Oslo SV økonomisk. Vi skal samle inn 
penger på møter, og henvende oss til alle medlemmer med oppfordring til å betale inn 
”eiendomsskatt” til Oslo SV. 

Valgkampleder 
Valgkampleders oppgave er å lede Oslo SVs valgkamparbeid. Valgkampleders oppgaver er: 

o Sikre budskapsutforming 
o Avgjøre medieutspill 
o Planlegge og godkjenne events og arrangementer 
o Drive kampanjen framover 
o Internt informasjonsarbeid 
o Økonomistyring 

Leder av Oslo SV leder valgkampen.  

Valgkampgruppa 
Utgjøres av arbeidsutvalget i fylkesstyret, de tre toppkandidatene og Oslo SVs 
stortingsrepresentant, samt representant fra Oslo SU. Ansatte sekretærer møter med talerett. 
Valgkampgruppa har hovedansvaret for å drive valgkampen. Valgkampgruppen sitt AU vil ha 
fast møtepunkt på Oslo-møtene mellom bystyregruppa, stortingsgruppa og fylkesstyret, og vil ha 
daglige møter fra begynnelsen av august. Valgkampgruppen skal ha oversikt over mediebildet og 
arbeide med utspill samt organisering av aktiviteter. Den skal også forankre de viktigste linjene 
for valgkampen og planlegge hovedtrekkene i arbeidet før valget i tråd med representantskapets 



plan. Fylkesstyret skal ved behov møte i valgkampgruppen, og medlemmer i fylkesstyret skal 
aktivt delta i valgkampen.  

Valgkampkorpset 
Valgkampkorpset skal mobiliseres til å dekke opp aksjoner, stands, valgbod, følgepersoner på 
debatter og ringing på lister. Aktivistene i valgkampkorpset blir i utgangspunktet mobilisert 
gjennom å ringe gjennom medlemslister. Vi bør ha en beredskap for å mobiliserer dem som 
melder seg inn i løpet av valgkampen. Det skal avholdes sosiale arrangementer for å motivere 
aktivistene gjennom valgkampen.  

Stortingsgruppa 
Oslo SVs Stortingsrepresentant forvente å bruke valgkampen på Oslo, og vi må avklare med 
sentralt at vedkommende ikke skal prioriteres til å drive valgkamp i andre deler i landet.  

Oslo SU 
Oslo SU skal være representert i AU i valgkampgruppen. Oslo SU har ansvar for alle 
skoledebattene og valgtorgene. SU bør også bli mobilisert til aktiviteter sammen med 
valgkampkorpset.  

Skolering og samlinger 

Vi har behov for skoleringssamlinger for de ti øverste kandidatene på bystyrelisten, for 
listetoppene på bydelsutvalgslistene og for ansatte. Vi trenger også skoleringssamlinger for 
deltakere i valgkampkorpset og lokallagsstyrer. Vi får bistand til skoleringsarbeid med de fire 
øverste kandidatene fra partiet sentralt.  

Det ble gjennomført en tillitsvalgtsamling 31. januar. Det skal gjennomføres minst et 
valgkampseminar for tillitsvalgte, kandidater til bystyrelisten og bydelsutvalgslister, for 
styremedlemmer i lokallag og fylkesstyret, og en valgkampsamling for alle aktiviser før 
sommerferien. Det bør gjennomføres minst et møte mellom valgkampgruppen, fylkesstyret og 
lokallagslederne i forkant av valgkampen, og et koordineringsmøte i løpet av valgkampen.

 


