Pressemelding

Harselas med Norges politikk for å avskaffe barnefattigdom.
12 organisasjoner står samlet bak kampanjen www.1av10barn.no. Navnet på kampanjen henviser til
tall som viser at 1 av 10 barn vokser opp i fattigdom i Norge i dag. Kampanjen lanseres 30. juni og
varer frem til valget 11. september 2017.
Bakgrunn:
Vi har fått nok av politiske plastringstiltak! “Plastring” er et begrep som brukes om politiske tiltak som
iverksettes, men som ikke går til roten av problemet. Uavhengig av hvem som har styrt landet de siste
20 årene har både antallet og andelen barn i fattige familier økt. Vi kan ikke akseptere en slik utvikling,
og særlig ikke politikernes tafatte forsøk på å ta grep.
Om kampanjen:
Vi lanserer Den norske redningspakka mot barnefattigdom i Norge (se bilde). Pakka er
ment som en harselas av politikernes manglende vilje til å satse på barna våre. Innhold: smuler fra de
rikes bord, plaster på såret, knapper og glansbilder, lykkepiller, Junior Na(i)v-button.
Elementene i “redningspakka” er ment å peke på en politikk som ikke monner. Vi kan ikke lenger
akseptere en uendelig diskusjon omkring fattigdomsdefinisjoner, tall og statistikk. Vi trenger fokus på
det som betyr noe: barna og virkemidler som fungerer.
12 organisasjoner – hvem er vi?
Vi er Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, og består av 12 organisasjoner. Forumet er nasjonalt,
og mange av oss er brukerorganisasjoner, det betyr at vi har egne erfaringer med fattigdom og
utenforskap. Vi vet hvor skoen trykker, og vi er opptatt av bolig, rus, livet etter soning, integrering,
inkludering – og BARNA våre. Vi bruker våre kunnskaper og erfaringer til å påpeke urettferdigheter og
forskjeller i samfunnet.
Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Det siste året har
forumet møtt Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Barne og likestillingsminister Solveig
Horne og Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Batteriet Oslo, en del av Kirkens
Bymisjon, er sekretariat for forumet.

Krav:
-

At barnetrygden prisjusteres og er universell
At livsoppholdssatsene oppjusteres til et anstendig nivå (SIFO-satser)
At vanskeligstilte skal ha lovfestet rett til varig bolig
At barnefamiliene sikres en forutsigbar inntekt de kan leve av

Sitater fra talsperson for kampanjen, Johan Lothe (representerer Wayback i
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge):
-

Vi mener ikke at det å vokse opp i en fattig familie nødvendigvis gir store sår. Men det kan gi
sår som aldri gror. Vi vet fra forskning og erfaringer at fattigdom gir økt risiko for
problemer både psykisk og fysisk. Barndommen er ofte bestemmende for resten av livet, og
mange barn føler på utenforskap.

-

-

-

HVOR ER VILJEN? Vi trenger ikke en politikk hvor stadig flere strever i vedvarende
fattigdom. Vi kan ikke lenger akseptere at barna våre får tildelt smuler fra de rikes bord,
knapper og glansbilder. En gratis fritidsaktivitet i uka er fint, men gjør lite for familiens røde
tall i boka.
Først på 2000-tallet ble begrepet om fattigdom “gjenoppdaget” i norsk politikk. Vi trengte
begrepet for å mane til handling. Paradoksalt nok har andelen barn i fattige familier
tredoblet seg siden da, vi snakker nå om oppvekstvilkårene til 1av10 norske barn! Hva i alle
dager skal vi med politikere som aksepterer en slik utvikling?
Fattigdom er skambelagt, og i et rikt samfunn kan skammen være ekstra påtrengende. Det
er ikke ofte vi ser nød, sult og hjemløshet i gatene våre. Men vit at knappe ressurser brukes til
å pynte på fasaden, at barna ofte dekker over familiens begrensninger. Og hvis
vaskemaskina ryker er det ikke penger til å kjøpe ny.
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