
1. mai Ungdomsappell av Omar Akhtar, Moss Rød Ungdom, under togmøtet i Moss 2014

Norge. Landet der alle innbyggerne er millionærer, med tanke på oljefondet. Daglig er det lett  
for oss å tenke at Norge ikke er et land hvor fattigdom eksisterer. Men slik er det nok ikke. En 
gang i tiden var Norge kjent for å være et land med små forskjeller, men slik er det ikke 
lenger. Fattigdomsproblemet i Norge blir bare større og større for hvert eneste år som går, og 
akkurat nå er det et av de største samfunnsproblemene i landet vårt.

I 1998 var om lag 180 000 mennesker, under fire prosent av den norske befolkningen å anse 
som fattige. Ti år senere, i 2008 levde mer enn 600 000 mennesker, en av åtte mennesker i 
Norge i fattigdom. I følge SSB er fattigdom definert som mennesker som har levd minst tre 
sammenhengende år med en inntekt på under 60 prosent av medianinntekten. Per i dag er det 
om lag 650 000 mennesker i landet som lever på en så lav inntekt. Det er 13 prosent av 
befolkningen, fler mennesker enn det bor i Oslo.

Blant disse 650 000 menneskene som lever i relativ fattigdom, finner vi i overkant av 80 000 
barn. Det er 15 000 flere fattige barn enn det var for kun ti år siden. Her er det noe som 
skurrer, for i løpet av disse årene har Norge også fått mer enn 100 nye milliardærer. Det er 
kanskje vanskelig å legge merke til at mennesker er fattige i vårt nærmiljø, men vi må likevel  
forholde oss til det faktum at en av åtte nordmenn faktisk lever i relativ fattigdom.

Gode velferdsordninger, godt utdanningstilbud og arbeid for alle er nøkkelord når vi skal 
bekjempe fattigdomsproblemet i Norge. Dette er fordi de fattige i Norge ikke lenger er de 
eldre, men heller unge mennesker under 30. Høyresiden er kjent for å gå inn for privatisering 
av den offentlige utdanningssektoren, så vel som den offentlige helsesektoren. Dette vil ikke 
bidra til å redusere fattigdom i Norge, dette vil bare øke klasseskillet i vårt land. Derfor er det 
viktig for oss på venstresiden å danne en bred og konstruktiv opposisjon som kan si ifra til 
den blåblå-regjeringen at vi må sikre velferdsordninger for ALLE mennesker i Norge. 
Sammen skal vi bekjempe fattigdommen. 

Gratulerer med dagen, og takk for meg!


