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En tryggere by gjennom sterkere fellesskap
Trygghet i det offentlige rom og i eget hjem er en forutsetning for at mennesker skal leve frie
liv. Måten vi har organisert samfunnet på med små sosiale forskjeller og gode sikkerhetsnett,
er en vesentlig årsak til at Oslo i internasjonal sammenheng er en trygg by å bo og ferdes i.
Oslo Arbeiderparti er likevel dypt bekymret for de klare tendensene vi ser til økt uro og
kriminalitet i Oslo. Et viktig politisk prosjekt for Oslo Arbeiderparti, er å utvikle strategier og
tiltak som gjør at Oslo ikke kommer i samme situasjon som vi ser i andre storbyer, med
segregering i befolkningen, uro i bydeler og mistillit mot offentlige tjenester som barnevern og
politi. I mange storbyer har politikere lukket øynene for økte forskjeller, for økt utrygghet i
arbeidsmarkedet og for at stadig flere står utenfor et organisert arbeidsliv. Det skal ikke skje i
Oslo. Forutsetningen for å lykkes, er klare politiske ambisjoner og et tett samarbeid mellom
kommunale og statlige tjenester og aktører.
Trygghetsoffensiv for Oslo
Oslo Arbeiderparti mener hovedstranden trenger en trygghetsoffensiv, både for å trygge
offentlige rom og for å statuere klare eksempler på at kriminalitet får konsekvenser i Oslo.
Utviklingen i kriminalitetsbildet i Oslo, tyder på at lovbrudd ikke får de konsekvensene som er
nødvendig for at de ikke skal gjentas. I stedet ser vi en svært bekymringsfull utvikling, der
innbyggere som allerede har brutt loven samler seg om nye lovbrudd. Det tyder på at verken
staten eller kommunen gjør nok i kampen for en by der alle kan føle seg trygge.
Oslo Arbeiderparti mener at vold og kriminalitet, og også diskriminering, trakassering og
ekstremisme, må slås hardere ned på og følges tettere og mer systematisk opp. Vi etterlyser
mer synlig og aktivt politi i Oslo generelt, og spesielt i deler av byen hvor vi vet at kriminalitetsog voldsproblemer er i ferd med å gro seg fast. Her er det viktig at politiet aktivt oppsøker og
infiltrerer miljøene, og ikke bare reagerer når uheldige situasjoner oppstår. Å inndra økonomisk
utbytte fra kriminell virksomhet og sørge for vitnebeskyttelse er vesentlig i kampen mot
kriminalitet. Det er også viktig at innbyggere som er ferdig med soning ikke tilbakeføres til
utsatte byområder og miljøer, men inkluderes i nye fellesskap. Oslo Arbeiderparti vil at
kommunen som en del av trygghetsoffensiven skal bygge opp et sterkere mottaks- og
inkluderingsapparat for innbyggere som er ferdig med soning i samarbeid med politiet og
frivillige organisasjoner. Både det kommunale arbeidet og frivillige organisasjoner må sikres
tilstrekkelige ressurser til dette viktige arbeidet.
Oslo Arbeiderparti mener det er nødvendig at politiet får en sterkere lokal forankring i de delene
av Oslo som har vedvarende høy forekomst av kriminalitet og vold. I utsatte områder er det
viktig at innbyggere opplever at politiet alltid er i nærheten. Dersom politiet har mer kunnskap
om lokalsamfunnene, og får et tettere samarbeid med skoler, bydeler, oppholdssteder og
frivillighet, kan politiet gripe raskere inn og innsatsen være mer helhetlig.
Oslo Arbeiderparti ønsker som en del av trygghetsoffensiven at politiet skal være tilstede på
viktige samfunnsarenaer som skole, bibliotek, idrettsanlegg og nabolag, og at alle skoler og
utsatte nabolag skal ha faste politikontakter. Samtidig er det viktig med en bedre
informasjonsdeling mellom politiet og kommunale tjenester, slik som skole og barnevern.
Politiet må f.eks. gi alle skoler oversikt over elever som har begått lovbrudd eller som er en del
av miljøer preget av kriminalitet, vold og rus. Barn og unge som er involvert i kriminelle miljøer
må følges opp individuelt. Politiet og skolen bør sammen følge opp elever som er en del av
utsatte miljøer, og utvikle individuelle planer for oppfølging av hver enkelt. Det er viktig at de

Vedtatt på Oslo Arbeiderpartis årsmøte 2018
som er med i utsatte miljøer tas på alvor, ansvarliggjøres og får mulighet til å finne en ny retning
i nye miljøer.
De siste årene har det vært flere episoder med grov vold i Osloskolen. Oslo Arbeiderparti
mener elever som utøver grov vold i skolen, midlertidig skal kunne suspenderes av hensyn til
tryggheten til elever og medarbeidere. Elevene skal ikke suspenderes til ingenting, men bli tatt
hånd om gjennom et nytt oppfølgingsprogram, som Oslo Arbeiderparti ønsker etablere som
en del av trygghetsoffensiven. Programmet skal utvikles i et samarbeid mellom politiet, skolen
og helsetjenestene. Målet er alltid at elevene raskest mulig skal tilbake i ordinær opplæring og
få den hjelpen som skal til for å takle de utfordringene som provoserer frem vold. Elevene skal
ikke stå på bar bakke.
En del innbyggere i Oslo har liten eller ingen tillit til politiet og andre offentlige instanser. Det
skyldes dels at de ikke har nødvendig kunnskap om norske institusjoner og dels at de har
dårlige erfaringer. Det kan skyldes svakheter i skole og introduksjonsprogram, men også at
det finnes eksempler på at politiet nærmest har plukket ut eller mistenkt innbyggere ut fra
gruppetankegang. Dette tar Oslo Arbeiderparti sterk avstand fra. Oslo Arbeiderparti vil at
politiet som en del av trygghetsoffensiven utvikler en sterkere relasjon til innbyggergrupper
som tradisjonelt har lav tillit til politi og andre offentlige instanser.
Tidligere innsats vil gi resultater
Det er viktig å understreke at vold og kriminalitet ikke oppstår av seg selv. Det kan forebygges.
Derfor må de offensive tiltakene for tidligere innsats og forebygging som Oslo Arbeiderparti
har satt i gang i byråd opprettholdes og videreutvikles. Det vil over tid gi resultater.
Årsaken til at mange havner utenfor fellesskapet, er at fellesskapet ikke har stilt opp eller vært
inkluderende nok tidlig nok. I stedet har man havnet i en negativ utviklingsspiral. Mange har
ikke gått i barnehage, de har slitt faglig fra tidlig i grunnskolen og mistet motivasjonen. Mange
har stått utenfor organiserte fritidsaktiviteter, de kommer fra økonomisk fattige familier og har
foreldre som står utenfor arbeidslivet. De har oftere enn andre vært utsatt for vold og overgrep.
Samtidig er behovet for fellesskap det samme. Og når samfunnet svikter som fellesskap –
søker de heller andre fellesskap, for eksempel i kriminelle miljøer, i rusmiljøer eller i radikale
miljøer.
Fordi vi kjenner denne negative utviklingsspiralen, gikk Oslo Arbeiderparti i 2015 til valg på en
politikk som forebygger at folk havner utenfor fellesskapet, og som byrådet nå gjennomfører.
Politikken skal slå i stykker det som i ytterste konsekvens også kan drive fram vold, kriminalitet
og rusproblemer, og går helt fra mors liv til elever går ut av videregående opplæring:
•

Byrådet har utviklet en egen områdepolitikk og satt i gang områdeløft i flere utsatte
områder av Oslo, med en rekke ulike tiltak for inkludering og deltakelse

•

Byrådet har innført besøksprogrammet Nye familier, som sikrer at alle nye familier i
Oslo får tett oppfølging og alle nye oslobarn får en god start på livet

•

Byrådet har satt i gang bygging av 3000 flere barnehageplasser frem mot 2019, med
særlig mange nye barnehager i områder der færrest går i barnehage og flest står
utenfor fellesskapet

•

Byrådet har satt i gang et program for å rekruttere de 5000 barna som i dag ikke går i
barnehage i Oslo, og har innført utvidede ordninger med gratis kjernetid barnehagen
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•

Byrådet har inngått samarbeid med ressurssterke innvandrerkvinner for å få andre
innvandrerkvinner til å velge barnehage for barna sine og arbeidslivet for seg selv

•

Byrådet øker lærertettheten på alle barneskoler i Oslo, og setter inn ekstra mange nye
lærere på skoler som har mange elever som trenger ekstra hjelp og støtte

•

Byrådet innfører intensivoppfølging, inspirert av den finske skolen, for å sikre at elever
som trenger ekstra hjelp og støtte får tidlig oppfølging

•

Byrådet innfører en ny og gratis aktivitetsskole fullspekket av faglige, sosiale og fysiske
aktiviteter hver ettermiddag etter skoletid

•

Byrådet setter norgesrekord i idrettsinvesteringer for barn og unge, og styrker
fritidsklubber og andre sosiale aktiviteter for barn og unge alt som kan bidra til å skape
et sterkere fellesskap i Oslo

Oslo Arbeiderparti mener den forebyggende innsatsen er en investering i Oslos fremtid, og at
det vil gi en by med mindre forskjeller.

