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DERFOR MÅ UNGDOM STEMME
Valgdagen 12. september nærmer seg. Vi i Sentralt Ungdomsråd vil oppfordre alle som fyller
atten år i år eller er eldre til å stemme. Valg er en av de aller viktigste påvirkningskanalene i
politikken. Høy valgdeltakelse styrker dessuten demokratiet. Etter tragedien på Utøya er slik
deltakelse enda viktigere enn før.
Det er gjennom valg at man har muligheten til å påvirke hvem som skal sitte ved makten i
bydelene og i bystyret. Utfallet av lokalvalg berører alle direkte. Det er lokalpolitikerne som
avgjør om fritidsklubben skal forsette å eksistere, om skolen skal pusses opp og om
helsestasjonen skal være åpen to eller tre dager i uken. Lokalpolitikerne avgjør også om sakene
som hvert år vedtas av over 140 representative ungdommer på Ungdommens bystyremøte, blir
virkelighet eller ikke. I løpet av høsten skal disse sakene behandles av bystyret, og alle har
muligheten til å påvirke utfallet.
Her er noen av de sakene Ungdommens bystyremøte mener er viktige for ungdom:
 Rådgivningstjenesten i Osloskolen er for dårlig. Vi hører stadig om elever som fortviler over
rådgivere som ikke har grunnleggende kunnskap om hvordan skolesystemet i Oslo fungerer,
og om elever som bare får et par minutter til å snakke med en rådgiver før de velger videre
utdanningsløp. Det er tross alt et valg man skal leve med resten av livet. Vi mener at bedre
rådgivning vil bidra til lavere frafall fra videregående opplæring.
 Kulturkortordningen for ungdom ble lansert for om lag ett år siden, men vi ser allerede nå at
den ikke fungerer tilfredsstillende. Å gi alle ungdommer muligheten til å bruke byens
fantastiske kulturtilbud er meget viktig. Dette er en sak ungdom har kjempet for i over fem år.
Nå er det på tide at kulturkortordingen blir styrket og fylt av mer innhold som ungdom
benytter seg av.
 16 åringer regnes i dag som voksne når de benytter seg av de fleste fritids‐, kultur‐, og
transporttilbud. FNs barnekonvensjons første artikkel sier at «alle under 18 år er barn, dersom
ikke en tidligere alder er lovfestet av staten». Oslo kommune bør gå foran som et eksempel til
etterfølgelse ved å heve aldersgrensen for voksenpris fra 16 til 18 år på alle kommunale tilbud.
 I 2010 var det omtrent 10 100 kommunale boliger i Oslo, og det bor omtrent 25 000 personer i
disse leilighetene. 2500 av disse er barn og unge under 20 år. Antall kommunale boliger må
øke, og boligstandarden må forbedres kraftig. De nye boligene må lokaliseres i de bydelene
med færrest kommunale boliger i dag. Dette kan bidra til bedre integrering og redusere
sosiale forskjeller. Den sosiale boligpolitikken i Oslo er et politisk ansvar. Bystyret har ansvar
for utformingen, mens byrådet har det overordnede ansvar for å iverksette, følge opp og føre
tilsyn.
Vi må bruke denne valgkampen i Oslo til å spørre de politiske partiene hva de mener om disse
viktige sakene. Gjennom å delta i valget kan du påvirke byens politikk og de avgjørelser som tas
med viktige konsekvenser for oss unge.
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Derfor må ungdom stemme
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