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Ungdomspartiene om barnefattigdom

ner på hvert år. På papiret har vi støtte
spillere for dette i alle leirer, fra SV til
KrF og FrP. Allikevel har den altså ikke
økt ei krone på tjue år, selv om alle parti
ene på Stortinget, bortsett fra MDG, har
fått prøve seg i regjeringsstolene.
Skolen er det viktigste rammeverket
i barns liv. Vi vil skape en skole som reelt
ivaretar den enkelte elevs behov, og ikke
kun la dette bli et utsagn til bruk i fest
taler. Fattige barn får dårligere resul
tater og dropper oftere ut av skolen.
Årsakene til dette må søkes i samspil
let mellom barnas fysiske og psykiske
helse, oppvekstmiljø og skolens evne til
å tilrettelegge for læring og utvikling.
Dette er Rød Ungdoms skolepolitiske
hovedsaker:
For at læreren skal kunne være noe
mer enn en foreleser og en prøveretter,
må vi ha flere av dem, og de må få ansva
ret for mindre klasser. Forskningen på
dette feltet spriker, og har en stor svak
het i at de kun ser på resultater, og ikke
på frafall. Flere studier peker allikevel
mot at klassestørrelsen har særlig betyd
ning for de svakeste elevene.
Lekser innebærer en outsourcing av
undervisningen, fra skolen til hjemmet.
Dette rammer elever fra hjem med inn
vandrerbakgrunn eller lav utdanning,
og står i konflikt med skolens formål
som en arena for sosial utjevning.
Barnas psykiske helse og psykososi
ale behov må ivaretas, også i skolehel
setjenesten. Antall helsesøstre ligger
i dag langt bak det Helsedirektoratet
anser som en forsvarlig minstenorm.
Flere yrkesgrupper må knyttes til sko
lehelsetjenesten, deriblant psykologer.
Den økende barnefattigdommen er
en skamplett på velferdsstatens evne
til å ivareta samfunnets svakeste. Den
tvinger oss til å revurdere vår forestilling
av å leve i et samfunn som sikrer trygg
het, frihet og like muligheter for alle
sine innbyggere. Vi må jobbe på en bred
front, både for et samfunn som fordeler
godene på en mer rettferdig måte, og for
tiltak som utjevner de negative effektene
av å vokse opp i fattigdom i dag. Her spil
ler også psykologene en viktig rolle – vel
kommen til kampen!
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Utjevning og
målrettede tiltak
I tillegg til gode grunnleggende velferdstjenester trenger
vi målrettede tiltak rettet mot sårbare grupper for å
motvirke barnefattigdom.
ADA JOHANNA ARNSTAD, leder i Senterungdommen
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SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG er bygd på tre bærebjelker: et
levende folkestyre, klok forvaltning og rettferdig fordeling. Når vi vet at
hvert tiende barn i Norge lever i relativ fattigdom, og at andelen har tre
doblet seg i løpet av 14 år, gjør det vondt i senterpartisjela.
En av grunnene til at Norge gang på gang topper listen over verdens
beste land å bo i, er at det er små forskjeller og stor tillit mellom folk. Når
forskjellene øker, vil også mistilliten mellom folk øke. Det er dårlig for
oss som samfunn, men ikke minst ødeleggende for menneskene med
minst ressurser i samfunnet.
Det viktigste for å redusere barnefattigdom i Norge er å utjevne sosiale
forskjeller, først og fremst gjennom et godt utbygd offentlig velferdstil
bud. Det er av enorm verdi at ingen blir gjeldsslaver som følge av store
sykehusregninger, slik vi kan se i flere andre land, for eksempel i USA.
Det forsterker en allerede skjev fordeling av økonomiske ressurser, som
rammer generasjon etter generasjon.
I tillegg til de gode grunnleggende tjenestene trenger vi målrettede til
tak rettet mot sårbare grupper. I vårt alternative statsbudsjett foreslår Sen
terpartiet tilskudd mot barnefattigdom på 25 millioner kroner, der deler
er øremerket tilskudd til sommerleirer for familier med rusproblemer.
I tillegg vil vi gi tilskudd for å følge opp barn av psykisk syke og rusavhen
gige, tilskuddsordning for barn i storbyer og foreldrestøtte i kommunene.
I tillegg må vi sikre at alle barn har gode tilbud nær seg. For å ta vare på
mennesker tror vi i Senterpartiet på smådriftsfordeler. Lærere, foreldre,
naboer som kan følge opp hverandres barn, gir et stort sikkerhetsnett i et
lokalsamfunn. I tillegg til skolen er frivilligheten en kjempeviktig arena som
gir barn og unge læring, mestring, vennskap og samhold – viktige ingredi
enser i en god oppvekst. Derfor er noe av det øverste på vår prioriteringsliste
i Senterpartiet å sørge for at dugnad ikke skattlegges. De som driver frivil
ligheten, gjør en enorm jobb for samfunnet, og den jobben skal verdsettes.
Vi kan ikke kalle oss en velferdsstat om vi ikke tar vare på de mest sår
bare blant oss. Det er først og fremst barna. Senterpartiet kommer alltid
til å ta kampen for at uansett hvor du bor, hvor mye foreldrene dine tje
ner, eller hvilken bakgrunn du har – så skal du ha gode muligheter i vårt
samfunn. Det er rettferdig fordeling for oss. Godt valg!
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