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1 Vi trenger en helsebro! 
2 

3 Det er et overordnet politisk mål at alle skal ha likeverdig helse- og omsorgstjenester, uavhengig 

4 av bl.a. bosted, kjønn, etnisitet og livssituasjon. Likevel forteller tallene oss noe annet. I dagens 

5 samfunn er det flere gutter enn jenter faller ut av skolen, ruser seg, blir arbeidsledige, begår 

6 kriminelle handlinger og tar sitt eget liv. Videre viser også undersøkelser viser at gutter har i større 

7 grad mindre kjennskap til skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. 40% av jentene 

8 bruker disse tjenestene, mens det tilsvarende tallet bare er 25% for guttene. For å nå frem til 

9 guttene i større grad, er det essensielt at guttene opplever en tilgjengelig og tilpasset 

10 skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. 

11 

12 Oslo Unge Høyre vil: 
 

13 • At gutter skal ha tilgang til egen Helsestasjon for gutter. 
 

14 • At skolehelsetjenestene og helsestasjon for ungdom i enda større grad setter i gang tiltak 

15 som er knyttet direkte til gutter. 
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30 Til: Representantskapet 
 

31 

32 Kopi: resolusjonskomitéen 

33 Fra: Vivianné Bach og Johanna Ulvebne 
 

34 
 

35 Vi trenger en håndtering for seksuell trakassering i Osloskolen! 
36 

37 Ung i Oslo-undersøkelsen 2021 viser at 1/4 jenter har blitt kalt seksuelt ladede skjellsord det siste 

38 året. I tillegg så er det 30 % av jenter og 15 % av gutter har opplevd en eller flere typer seksuell 

39 trakassering det siste året. Likevel, har ikke skolene noen retningslinjer for hvordan disse 

40 hendelsene skal håndteres. 

41 

42 Å oppleve ulike former for seksuell trakassering er dessverre ikke uvanlig i ungdommers 

43 skolehverdag. Alle elever har dessuten rett til et trygt læringsmiljø jf. Opplæringsloven § 9 A-2 
44 “Retten til eit trygt og godt skolemiljø”. I dag er det dessverre alt for mange ungdommer som 

45 blir seksuelt trakassert. Det verste er at det har blitt en del av hverdagen til mange unge. Flere 

46 lærere legger verken merke til at det skjer eller klarer å håndtere hendelsene. For oss elever kan 

47 det være vanskelig å si ifra om hva som ikke er greit. Det er nettopp derfor vi trenger regelverk 

48 for å forebygge seksuell trakassering i skolen. 

49 Det kan også bemerkes at statistikken skjuler store mørketall og at situasjonen må betraktes. 

50 

51 Oslo Unge Høyre vil: 
 

52 • At lærere skal sikres tilstrekkelig kompetanse slik at de kan identifisere seksuell 

53 trakassering og kunne følge opp dersom det oppstår. 
 

54 • Alle elever skal få tilstrekkelig informasjon om seksuell trakassering. Det vil si 

55 grensesetting, hendelser og problemløsning. 
 

56 • At fagfornyelsen i tema “livsmestring og folkehelse” skal ta opp seksuell trakassering. 
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62 Til: Representantskapet 
 

63 

64 Kopi: resolusjonskomitéen 

65 Fra: Vivianné Bach 
 

66 
 

67 Unge vil ha jobberfaring! 
68 

69 Ifølge Ung i Oslo-undersøkelsen 2021 tror 19% av unge i Oslo at de kommer til å bli 

70 arbeidsledige. Dette er fire prosentpoeng høyere enn tallene for resten av landet. I tillegg viser 

71 den samme undersøkelsen at flere unge i Oslo ønsker å ta høyere utdanning sammenlignet med 

72 resten av landet. 

73 

74 Derfor er det ekstra viktig at Osloungdommen får arbeidserfaring tidlig, slik at vi har kunnskap 

75 om arbeidslivet når vi er ferdigutdannet. Da må vi sikre at flere unge kan få seg en jobb. Sommer- 

76 og deltidsjobber i regi av bydelene har fungert godt. Likevel ser man at det har vært et stort antall 

77 flere søkere enn jobbmuligheter og at mange dermed har fått søknadene sine avvist. De fleste 

78 unge vil gjerne ha en jobb etter ferien også. Noe som er et riktig steg i riktig retning. Flere unge 

79 vil bli mer selvstendige. Da må vi sikre at flere unge kan få seg en jobb. 

80 Ungdom med store drømmer som er villig til å jobbe, fortjener selvsagt muligheten til det! 

81 

82 Oslo Unge Høyre vil: 
 

83 • At mulighetene for at unge får arbeidserfaring og –kompetanse må økes. 

84 • At timene i utdanningsvalg bør inneholde opplæring om arbeidslivet og hvordan man kan 

85 komme inni det. 
 

86 • Undervisningen i jobbsøking og CV-skriving på ungdomsskolen må styrkes. 

87 • Legge til rette for tilgang på informasjon om jobber for ungdom mellom private og 

88 kommunale arbeidsgivere og unge arbeidstakere enklere. 

89 

90 

91 
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93 Til: Representantskapet 
 

94 

95 Kopi: resolusjonskomitéen 

96 Fra: Hans Bertil Olsson og Kristoffer Cyprian Weibye-Grønn 

97 

98 Neste stopp: kollektiv mellom bydelene 
99 

100 Å reise fra bydel Bjerke til Holmenkollen tar nesten 1,5 timer med kollektivtransport. Det er 

101 omtrent like lang tid som det tar å kjøre bil fra Oslo til Strømstad. Kollektivtilbudet mellom 

102 bydelene i Oslo er svakt og altfor nedprioritert i byutviklingsplanleggingen. Derfor er det på høy 

103 tid at dette tilbudet forbedres. 

104 Et svakt kollektivtilbud mellom bydelene rammer ungdom og unge voksne mest, fordi de ikke 

105 alltid har muligheten til å benytte seg av bil. Mange unge går på forskjellige fritidsaktiviteter, men 

106 er stort sett nødt til å holde seg til aktiviteter i sin egen bydel. Hvis en som bor på Korsvoll skulle 

107 trent på Torshov, ville det til tross for en 4km lang luftlinje tatt over 30 minutter å komme seg dit 

108 med buss. 

109 

110 Ungdom og unge voksne vil med et bedre kollektivtilbud få bedre muligheter for å f.eks. gå på 

111 frihetsaktiviteter ved Røa, selv om man selv bor på Grünerløkka. Da vil man kunne oppleve 

112 større deler av Oslo, og bli kjent med flere på tvers av Oslos områder. Mer kontakt og forflytning 

113 vil også kunne føre til mindre sosial ulikhet mellom bydelene. 

114 

115 Kollektivtilbudet i Oslo skal ikke bare ta utgangspunkt i hvor enkelt det er å komme seg til 

116 sentrum, men også hvor enkelt det er å komme seg rundt i resten av byen. Akkurat nå er det 

117 altfor vanskelig. Å opprette mer direkte transport mellom bydelene, og å gjøre det enklere å 

118 komme seg fra A til B uten å bytte kollektivtransport tre ganger, må derfor prioriteres i den 

119 fremtidige byutviklingsprosessen i Oslo. 

120 

121 Oslo Unge Høyre vil: 
 

122 • Opprette flere direktelinjer mellom bydelene i Oslo 

123 • Prioritere nye buss-, trikk- og T-banestopp for transport mellom bydelene i områder med 

124 mye unge og unge voksne 
125  



126 Til: Representantskapet 
 

127 

128 Kopi: resolusjonskomitéen 

129 Fra: Vivianné Bach og Mia Briseid-Bødtker 

130 

131 Vi må satse på skolehelsetjenesten i Oslo etter pandemien! 
132 

133 Koronapandemien har utvilsomt hatt negativ påvirkning på den psykiske og sosiale helsen til 

134 unge. Under nedstigningen ble hverdagen til alle ungdommer snudd på hodet. De som i 

135 utgangspunktet er spesielt avhengige av faste rutiner og jevnlige sosiale møter med venner, har 

136 vært spesielt sårbare for de katastrofale konsekvensene av nesten to år med isolasjon. 

137 Undersøkelser viser at flere kjenner på ensomhet og trenger psykisk helsehjelp. Likevel blir vi 

138 kastet tilbake inn i en skolehverdag med forventninger om at vi skal prestere like godt som før 

139 hjemmeskole. 

140 

141 En rekke elever forteller at de har falt av faglig og sliter med motivasjon. I tillegg kjenner mange 

142 på mer stress og press enn før. Helsesykepleiere i Oslo er bekymret for at pandemien vil føre til 

143 mer fravær (1.Dagsavisen,2022). Dette kan ha store konsekvenser også for samfunnet fordi unge er 

144 den viktigste ressursen for framtiden. Derfor mener vi at skolene må tilrettelegge bedre for 

145 utfordringene denne perioden har medført mens skoleelevene henter seg inn. 

146 

147 Dette vil vi gjøre ved å styrke den psykiske helsetjenesten i Osloskolen. Vi mener at å pålegge 

148 skolene å inkludere timer om livsmestring i undervisningen, vil bidra til å spre kunnskap som kan 

149 hjelpe elevene, parallelt med å senke terskelen for å be om psykologisk hjelp. Elevenes psykiske 

150 helse er avhengig av at vi tar grep for å hjelpe dem. Vi må stoppe opp og lytte! 

151 

152 Oslo Unge Høyre vil: 
 

153 • Styrke den psykiske helsetjenesten i osloskolen. 

154 • Legge til rette for at unges psyke har blitt påvirket av pandemien. 

155 • Jobbe for å senke terskelen hos elever for å be om psykisk helsehjelp på skolen. 

156 • Innføre obligatoriske undervisningstimer om livsmestring. 
157  



158 Til: Representantskapet 
 

159 

160 Kopi: resolusjonskomitéen 

161 Fra: Elisabeth Hekneby 
 

162 

163 Byen får ikke puste! 
164 
165 Oslo får ikke puste. Enhver grønn flekk utnyttes, og husene bygges tettere og tettere. Dette til 

166 tross for at Småhusplanen stiller strenge krav til utbygging. Fortettingen skaper utfordringer for 

167 lokalområdene og menneskene som bor der. 

168 

169 Småhusplanen legger begrensninger for hvor mye det er lov å bygge på private eiendommer i 

170 Oslo. I alt omfatter Småhusplanen 28 000 eiendommer i 13 bydeler fra øst til vest. Intensjonen 

171 bak dagens Småhusplan var å verne lokalområdenes estetiske, funksjonelle og miljømessige 

172 kvaliteter. I følge Grønt-regnskapet for Oslo har det blitt mindre vegetasjon i hovedstaden.1 

173 Dette går imot planens opprinnelige mål, nemlig å verne vegetasjonen. Derfor begynte sommeren 

174 2021 arbeidet med en revidert Småhusplan. Denne skal skape et sterkere vern av grøntområder. 

175 

176 En revidert Småhusplan vil ikke nødvendigvis bidra til et styrket vern. Det som derimot vil bidra 

177 til et styrket vern er en strengere håndhevelse av dagens plan. I dag gjøres det mange 

178 skjønnsmessige vurderinger, og det gis i mange tilfeller grønt lys for unntak fra planen. Dette 

179 medfører en ustrukturert fortetting som lokalområdene ikke tåler. De små gatene blir 

180 overbelastet, skolenes kapasitet sprenges og grøntområdene forsvinner. 

181 

182 I dag er det boligmangel i Oslo, men en ustrukturert fortetting er ikke løsningen. Selvfølgelig må 

183 det tilrettelegges for en viss fortetning. Tiltakene må imidlertid tilpasses nærområdet, ikke 

184 motsatt. Er det en ting vi i Unge Høyre er opptatt av, så er det å forandre for å bevare. Med 

185 dagens situasjon skaper vi flere problemer enn vi løser. 

186 Oslo Unge Høyre vil: 
 

187 • Øke presset på at småhusplanen skal etterleves 

188 • Sørge for en strukturert utbygging i hver enkelt bydel 
 

189 • Sikre gode bomiljøer ved å vektlegge kvalitet og grøntområder 
 



Til: Representantskapet 
 

 
 

Kopi: Resolusjonskomitéen 

Fra: Milan Aran 
 
 

190 Boikott Tyrkia fra NATO! 
191 

192 NATO ble stiftet etter andre verdenskrig med grunnleggende verdier. Alliansen skal fremme 

193 demokratiske verdier, forhindre konflikter og ikke minst støtte landene i NATO i en eventuell 

194 konflikt. Blant de 30 landene som er med i alliansen, er et av landene Tyrkia. 

195 

196 Tyrkia har vært medlem helt siden 1952. Fra den tid til dagen i dag har man opplevd flere 

197 konflikter med Tyrkia. I 1974 okkuperte Tyrkia den nordlige delen av Kypros i en åpen krig mot 

198 Hellas, et annet NATO-medlem. Da USA sammen med andre NATO-land gikk inn i Midtøsten 

199 for å bekjempe terrororganisasjonen den islamske stat – valgte Erdogan og Tyrkia å ikke støtte. 

200 Tvert imot anklages Tyrkia av RT for å tillate IS å smugle olje gjennom landet og kjøpe olje av 

201 terrororganisasjonen. Landet har tidligere sammenlignet europeiske ledere som nazister, stått for 

202 brudd på menneskerettigheter mot kurdere i Tyrkia, drapet på journalisten Jamal Khashoggi i 

203 Istanbul, og skutt ned et russisk jagerfly. I høst 2019 okkuperte Tyrkia et kurdisk område i Syria 

204 hvor titusenvis flyktet og flere sivile ble drept som et resultat. 

205 

206 Tyrkia er et land som strider mot verdiene NATO står for, og fremstår som et ustabilt 

207 medlemsland. Norge kan ikke støtte et land som bryter menneskerettigheter ved en eventuell 

208 konflikt. 

209 

210 Oslo Unge Høyre vil derfor: 
 

211 • Kreve at NATO fjerner Tyrkia fra alliansen. 

212 


