Ingen ringere enn Ring 1
På Ungdommens bystyremøte ble ungdom fra hele Oslo enige om fem saker de ønsket at det
ordinære bystyret skulle behandle. Nå har ungdommen talt; vi vil ha bilfritt sentrum
innenfor Ring 1.
Det høres kanskje latterlig ut. «Stenge av sentrum for biler? Det er jo umulig i praksis!» men det
er faktisk ikke det. Ring 1 er en liten bit av sentrum, som ikke strekker seg lenger enn fra Slottet
til Oslo S. Skulle man gå inn for å gjøre dette området bilfritt, ville det bedret bymiljøet enormt.
Da Ungdommens bystyremøte (UBM) vedtok denne saken, var det med tanke på lokalmiljø og
bybildet. Begrensning av biltrafikk i et så lite område vil ikke senke CO2-utslippene dramatisk,
men luftkvaliteten vil bli mye bedre. Det vil også bidra til at færre velger bil, ikke bare når de
skal til sentrum. Med dagens befolkningsvekst er vi avhengige av at flere gjør nettopp det.
Mange tenker som så, at bilen er mer komfortabel enn kollektivtransport. Det er nettopp slike
tanker som er skadelige for byen og miljøet! For hva om 613 000 mennesker skulle tenke at det
er lettere å ta bilen enn bussen? Hva om majoriteten av Oslos befolkning plutselig skulle
bestemme seg for å benytte seg av bil? Oslo ville bokstavelig talt stått stille.
Om bystyrepolitikerne går inn for å gjøre området innenfor Ring 1 bilfritt, kan vi få tilbake den
friske Oslo-luften. Vi ville også ha sluppet all den støyen fra biltrafikken. Forestill deg en
avslappende ro ved Youngstorget. En ro som strekker seg fra Oslo S til Slottet!
For å innføre bilfritt sentrum, trenger politikerne Oslo-borgernes støtte. Vi unge vil arbeide for et
sentrum uten biler. Samtidig vil vi arbeide for et bedre kollektivtilbud. Vi taler ungdommens sak,
og du som ønsker et bedre Oslo-miljø kan hjelpe til ved å kontakte dine lokalpolitikere. La dem
få vite at du er positiv til et bedre bymiljø og friskere luft i lungene!
Man må jo starte et sted, og Oslos ungdom er klare på hva de mener: «Start med et bilfritt
sentrum innenfor Ring 1!»
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