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Vedtatt uttalelse fra Oslo Venstres årsmøte 2007: 
 

Ta gata tilbake! 
 
Oslo Venstres vil la borgerne ta gata tilbake. Vårt mål er at alle Oslo-borgere, både 
kvinner og menn, unge og eldre, skal kunne bevege seg fritt i byen uten å frykte for liv 
og helse.  
 
Oslo har i 2006 opplevd det som i mediene har blitt betegnet som en voldtektsbølge. Antall 
voldtektsforsøk har økt, og de anmeldte voldtektene har blitt grovere. Samtidig har vi vært 
vitne til nok en økning av vold i Oslos gjengmiljø. Dette har ført til at mange av Oslos borgere 
er redde for å bevege seg i byen. Dette er ikke en hovedstad verdig, og Oslo Venstre krever 
tiltak som virker.  
 
Oslo Politidistrikt har blitt tvunget til å kutte 180 stillinger i 2007 sammenlignet med 2006. 
Regjeringen har dermed demonstrert sin manglende vilje til å satse på Oslo-politiet. Politifolk 
i gatene er viktig for borgernes trygghetsfølelse. I tillegg viser erfaringene fra sommerens 
ekstrainnsats at synlig politi forebygger kriminalitet. Oslo Venstre vil ha politifolk tilbake i 
gatene, og krever økte ressurser til Oslopolitiet. 
 
Trygghet handler imidlertid om mer enn kriminalitetsstatistikk og oppklaringsprosenter. Det 
handler om en levende by med og et Oslo med plass for alle. Det handler om god 
sosialpolitikk som tar vare på de svakeste og en verdig og god rusomsorg. 
 
Mye av kriminaliteten i Oslo skyldes en sosialpolitikk og en rusomsorg som ikke lykkes. Oslo 
Venstre vil sikre en sosialpolitikk der ingen faller utenfor systemet. Vi vil ha individuelle 
oppfølgingsplaner, og sikre sosialhjelpssatser som er store nok til å leve av. Vi ønsker en 
rusomsorg tilpasset byens rusmiddelavhengige og en større variasjon i behandlingstilbudet.  
Vi vil også flytte ansvaret nærmere dem det gjelder, fra Helse Øst til Oslo kommune, og vi vil 
å flytte koordineringa fra kommunen til bydelene.  
 
Et yrende byliv skapes av folk som beveger seg fritt. Mange av Oslos gater er mørkelagte 
rom der de færreste av oss tør passere. Oslo Venstre vil ha mer og bedre gatebelysning, slik 
at stadig større deler av byen føles åpne for alle også etter mørkets frembrudd. Oslo har et 
pulserende uteliv som samler gjester fra hele byen. Lite fleksible skjenkebestemmelser gjør 
at presset på drosjer og nattbusser blir stort i en hektisk periode, og bidrar til unødig høyt 
stress- og aggresjonsnivå. Oslo Venstre vil la bydelene få en større innflytelse over 
skjenkepolitikken og vi vil følge oslopolitiets oppfordring, og styrke kollektivtilbudet, også om 
natta.  
 
Et godt bymiljø skapes av borgere som er trygge på hverandre  og av en politikk som tar 
byens helhet og mangfold innover seg. Oslo Venstre vil skape en åpen by, der borgerne tar 
gata tilbake.  
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