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 4 

I Norge i dag så er det flere kriser gående samtidig, alt øker og blir dyrere, strømmen er 5 

hinsides og rentene er på full fart oppover i tillegg til dette er det krig i Europa og ei 6 

klimakrise. Det som for oss er den aller største krisa akkurat nå, i alle disse krisene vi har, er 7 

fattigdomskrisa.  8 

 9 

At vi i Norge i dag har over 115 000 barn i vedvarende fattigdom er en skam.  10 

At aleneforsørgere eller en ensom minstepensjonist skal måtte stå i matkø hos veldedige 11 

organisasjoner for å få mat på bordet, er rett og slett pinlig for Norge som ett av verdens 12 

rikeste land.  13 

 14 

Vi er i dag i en situasjon der det fortsetter å eskalere med mennesker i fattigdom i Norge, og 15 

istedenfor velferdsstaten, så er det er «vanlige folk» og veldedige organisasjoner som stiller 16 

opp for disse.  17 

 18 

Einar Gerhardsen, en av hovedarkitektene bak velferdsstaten, sa en gang i tiden «Ingen skal 19 

lengere stå med lua i handa», dette har vi dessverre gått bort i fra, for nå er det arbeidslinja 20 

som gjelder, og er du ikke i jobb må du fint stille deg i kø med lua i hånda.  21 

I dagens samfunn deler vi ut mye kake før alle har fått brød noe som bryter fullstendig med 22 

velferdsstatens arkitekter sin intensjon. For de som bygde velferdsstatsstaten var den 23 

viktigste jobben å løfte alle deler av det norske folket opp til ett anstendig nivå, også de som 24 

ikke kunne delta i arbeidslivet, noe vi har forsømt i dagens samfunn. 25 

For at folk skal ha ett verdig liv og kunne bidra, må de ha mat på bordet.  26 

 27 

I stortinget har heldigvis budsjettene blitt mer omfordelende enn forrige periode, men det er 28 

fortsatt en lang vei å gå. Omfordelingen i dag er ett plaster på ett sår som bare blir større, så 29 

det må fortsatt jobbes for en enda tydeligere og kraftfull omfordeling til de nederst ved 30 

bordet.  31 

 32 

Flere økonomer gikk ut, etter at statsbudsjettet var i havn, og mente regjeringen kunne 33 

brukt vesentlig mer penger på de som har minst uten at dette ville påvirket inflasjonen og 34 

dermed renten nevneverdig. Det er rett og slett viljen til å prioriter det går på. 35 

Hvis ikke vi kan, med vår rikdom, gjøre hverdagen litt lettere for de nederst ved bordet så er 36 

det ingen som kan det.  37 

 38 

Så SV skal fortsette kampen for de nederst ved bordet, både i Norge og internasjonalt, slik at 39 

de fattigste får ett realt løft økonomisk og dermed en bedring i livskvaliteten. For fattigdom 40 

går ikke bare ut på dårlig økonomi, men bidrar også til en dårligere livskvalitet for de som blir 41 

berørt av dette. 42 

 43 

Hev alle minstesatser til minimum EUs fattigdomsgrense for Norge nå. 44 


