
Stem SV
for miljø og 
rettferdighet



Forskjellene skal ned
Oslo er fortsatt en delt by med store økonomiske forskjeller. 
Hvor du bor har mye å si for hvilke muligheter du har. Dette vil SV 
gjøre noe med. Ved å la de med mest fra før bidra mer, får vi råd til 
bedre velferd for alle. 

SV vil ha:
• Boliger for alle. Spekulantene skal ut og vanlige folk skal inn.
• Arbeid for alle. Hele og faste stillinger skal være regelen. Med en  

ungdomsgaranti skal ungdom få tilbud om jobb eller utdanning. 
• Tannhelse som alle har råd til. Det skal ikke skal koste mer å gå til 

tannlegen enn å gå til legen.

Kjære Oslo. 
I over ett år har vi levd med pandemi, med nedstenging 
og sosial distansering. Mange har mistet jobben. 
Forskjellene mellom folk har økt. Samtidig har vi sett 
hvor mye velferden og fellesskapet betyr. Folk har gjort 
sitt ytterste, for hverandre, for Oslo, for Norge. 

Nå haster det å gjenoppbygge samfunnet og løse de to 
store krisene i vår tid: økende forskjeller og klimakrisa. 

Stemmer du SV stemmer du for mindre forskjeller, 
mer felleskap. Du stemmer på en stopp i oljeleting 
og et rettferdig grønt skifte. Og du stemmer på en ny 
rødgrønn regjering. 

For de mange - ikke for de få. 



Utslippene skal ned
Klimakrisen er her nå, og må løses nå. De neste årene vil avgjøre om 
Norge når klimamålene. SV går til valg på et rettferdig grønt skifte. Vi 
skal kutte utslipp, omstille Norge til en klimanasjon og vi skal bygge 
trivelige byer for folk, med ren luft og uten utslipp. 

SV vil ha:
• Slutt på all ny oljeleting og en kraftfull satsing på fornybar energi.
• Mer satsing på sykkel, trikk, buss og bane - og mindre biltrafikk i Oslo.
• Flere grønne lunger i Oslos nabolag.

En god oppvekst
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 ha:
• En mer praktisk og variert skoledag med nok fysisk aktivitet og  

gratis mat.
• Gode barnehager og skoler med nok pedagoger og ansatte som har 

tid til å følge opp hvert enkelt barn.
• Gratis aktivitetsskole (AKS/SFO), ikke bare i Oslo, men i hele landet.



Andreas er jurist og tidligere leder i 
Sosialistisk Ungdom. Han brenner for 
en rettferdig boligpolitikk, for student-
rettigheter, for miljø og for internasjonal 
solidaritet. Andreas bor på Grünerløkka.

Marian er vernepleier og har jobbet 
mange år i velferdsstatens førstelinje -
i barnevernet, i NAV og i tjenester for 
mennesker med utviklingshemming. 
Marian er fra Stovner og brenner for 
kampen mot rasisme, en sterkere velferds-
stat og et trygt og inkluderende arbeidsliv. 

Kari Elisabeth har representert Oslo 
på Stortinget i fire år og brenner for 
å løse klimakrisen, for barn og unges 
oppvekstvilkår og for et mer rettferdig 
Oslo. Hun bor i Groruddalen og har 
tidligere vært partisekretær i SV og 
nestleder i miljøstiftelsen Zero. 

1. kandidat 

Kari Elisabeth Kaski

2. kandidat 

Marian Hussein

3. kandidat 

Andreas Unneland

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no


