
Uttalelse vedtatt av Årsmøtet i Oslo SV, 04.03 2017. 

Bydelene i indre øst i Oslo har mange positive kvaliteter og ressurser. Likevel har bydelene 
også store utfordringer som preger mange barns oppvekst, blant annet med å ha en veldig 
høy andel barn i lavinntektsfamilier. 

Å vokse opp som barn i fattig familie kan føre til marginalisering. Forskning viser at disse 
barna har større risiko enn andre barn for selv å bli fattige som voksne, at de i mindre grad 
enn andre barn deltar i sosiale aktiviteter, og at det er en sammenheng mellom 
inntektssituasjonen til familien og barns psykososial helse. 

I bydelene og i kommunen kan mye gjøres for at barn i fattige familier har en trygg og god 
oppvekst. En god oppvekst varer hele livet, og det er en politisk oppgave å jobbe for at de 
som i dag er barn i fattige familier ikke er morgendagens fattige voksne.  

Oppvekstvilkårene i byen vår skal gi muligheter, ikke bidra til problemer for barn som allerede 
er i en sårbar situasjon. Barn i fattige familier ikke skal belastes ekstra ved vokse opp i 
bomiljøer med andre store sosiale problemer. I bydelene Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo 
er det også et høyt antall kommunale boliger, og i flere av de kommunale boligene bor barn i 
lite barnevennlige bomiljø preget av uro og rus. Dette må endres.  

SV vil jobbe for at skolen i større grad må greie å utjevne sosiale forskjeller. Foreldres inntekt 
og utdanning spiller i for stor grad inn på skoleresultater og skolemiljø. Det er viktig at 
skolene får tilstrekkelig ressurser til å gi alle et godt tilbud, uavhengig av klassebakgrunn eller 
språklig bakgrunn. Forslaget til justert ressursfordelingsmodell for osloskolen innebærer 
markante inntektstap for flere av de mest utsatte skolene i indre by. Disse kuttene må 
unngås. SV mener at den nye ressursfordelingsmodellen i enda større grad skal sikre 
ressurser til skoler med ekstra utfordringer. Skolene med foreldre med lavest inntekt og 
utdanning, og flest med minoritesspråklig bakgrunn, må få en større del av ressursene når ny 
fordelingsmodell skal fastsettes. 

Oslo SV vil derfor:  
 
• At de kommunale boligene i Oslo sikres barnevennlige bomiljøer. 

 • At kommunen åpner opp for utleie til flere grupper - også til barnefamilier med høyere 
inntekt.  

• At kommunen kjøper enkeltleiligheter i borettslag og sameier og at dette brukes som 
kommunale boliger for barnefamilier  

• Alle som tildeles kommunalbolig skal ha tilgang på ressurser som kan bidra med råd, 
veiledning og praktisk hjelp.  

• Arbeide for å opprette og oppgradere fellesrom i alle de kommunale bygårdene og 
blokkene slik at beboerne får fellesområder.  



• At Boligbygg får egen barneansvarlig for å bidra til trygge bomiljøer  

• Gjennomføre ordningen med gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen for alle barn snarest, og 
inkludere gratis kulturskole og idrettsaktiviteter i aktivitetsskolen. 

• Jobbe for å gjeninnføre gratis kjernetid for alle i barnehage  

• At bydelene skal tilby arenaer der det er gratis å delta, som ungdomsklubber, skøytebaner, 
fotball-binger og tilbud for gratis utlån av friluftsutstyr.  

• Drive aktivt oppsøkende arbeid mot sårbare barn  


