FATTIGDOMSNETTVERKET NORGE
HVOR BLE DET AV FATTIGDOMSBEKJEMPELSEN???
For drøyt 10 år siden hadde vi en blå og en rødgrønn regjering som kjempet om å være
flinkest på fattigdomsbekjempelse i Norge og om å lage den beste fattigdomsplanen. Å
avskaffe Fattigdom ble regjeringens sak nummer 1. I forslaget til statsbudsjett for 2017
finner vi nesten ingenting om fattigdom og det virker som om dagens regjering kun har et
tiltak: Avskaff Fattigdomsbekjempelsen!
Regjeringen har overlatt de fattige og fattigdomsbekjempelsen til NAV, men det fritar dem
ikke for ansvaret for de fattige i Norge, spesielt blir det mange baklengsmål når NAV ikke får
penger til tilstrekkelig sosialhjelp og barnefattigdom. Det virker som om regjeringen tror at
tiltak for å få folk i arbeid blant annet gjennom aktivitetsplikt er god fattigdomsbekjempelse,
men det stemmer ikke. Det er de syke fattige som er årets budsjettapere da tiltakene ikke
hjelper dem og ikke gjør dem i stand til å løfte de fattige barna sine ut av den politikerskapte
fattigdomsfella. Arbeidslinja er det motsatte av velferdslinja.
Fattigdomsnettverket Norge er svært opptatt av situasjonen på boligmarkedet som skaper
store problemer for de unge og fattige som ikke har mulighet til å skaffe egen bolig. Men også
mange som har egen bolig har problemer og må ofre nesten hele sin kapital for å beholde sin
bolig og slik blir de en del av mørketallene i fattigdomsstatistikken. Vi forventet en sterk
satsing på sosial boligbygging og prisregulering, og vi tror at den foreslåtte økningen i
bostøtten kan hjelpe noen, men det bidrar også til at husleiene blir satt opp i så vel
kommunale som private boliger.
Fattigdomsnettverket Norge er også opptatt av at så mange i Norge ikke har penger til
tannlegebehandling og mener det er en selvfølge at tennene er en del av kroppen og bør
behandles som vanlig helsetjeneste med lave egenandeler. Imidlertid ser det ut til at dette skal
gjøres vanskeligere og at flere må belage seg på å leve med tannverk og tannråte i mange år
framover.
Fattigdomsnettverket Norge har også hørt at enkelte politikere har vært opptatt av
barnefattigdom, men selv et bittelite tiltak som økning i barnetrygden finner vi ikke i
statsbudsjettet. Et tiltak som kunne redusere barnefattigdommen ville være å heve
foreldrenes livsopphold gjennom en vesentlig (50%) økning i livsoppholdsnormen og at
sosialhjelpen blir gjort statlig og rettighetsfestet. Men det virker som om det er et hull i
politikernes sosiale samvittighet, for i dagens negative sosialpolitikk er penger til de aller
mest fattige et uaktuelt virkemiddel.
Fattigdomsnettverket Norge er bekymret for utviklingen i fattigdommen i Norge, fordi
vi mener at bolig, helse og livsopphold er menneskerettigheter, som den norske
regjeringen ikke respekterer.
Etter uførereformen har 127 000 uføre tapt inntekter og 23 700 har mistet sin bostøtte.
Fattigdomsnettverket Norge hadde store forventninger til at disse pengene skulle gis tilbake i
årets budsjett. Vi har inntrykk av at politikerne ikke skjønte hva de gjorde, at de angret på hva
de hadde gjort og at det derfor ville være rettferdig å gi disse pengene tilbake til de fattige og
uføre. Dagens kompensasjonsordning er ikke god nok. Vi trygler derfor regjeringens
støttepartier om å sørge for at statsbudsjettet 2017 ikke blir vedtatt uten at de fattige
har fått tilbake sine penger. Bare slik kan de unngå å bli beskyldt for å stjele fra de
fattige og gi til de rike. Bare slik kan de fattige få sine menneskerettigheter i Norge.

