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Medlemsforslag 
om å redusere antall barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt 

Förslag 

Nordisk grønt venstre föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att lage en felles nordisk handlingsplan for å redusere antall barn og unge 

som vokser opp i vedvarende lavinntekt  

 

att undersøke forholdene i de ulike nordiske landene og deres erfaringer med 

hva som har økt og hva som har redusert antall barn og unge som vokser opp 

i vedvarende lavinntekt 

 

att årlig rapportere tilbake til Nordisk råd hvordan status på arbeidet går 

 

Bakgrund 

Antall barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt har økt i flere av de nordiske lan-

dene. I Norge i 2019 var det ifølge Statistisk Sentralbyrå over 115.000 barn som voks-

te opp i vedvarende lavinntekt i Norge. I følge Redd Barna sine tall fra 2019 er den re-

lative barnefattigdommen i på Danmark (13,2%), i Finland (14,3%) og Sverige på 

23,1%. Dette er våre barn- og unge som kanskje ikke har muligheten til å gå på fot-

ball, på kulturskole eller på dans fordi foreldrene ikke har råd.  

 

Dette er barn i familier hvor foreldrene kanskje ikke har råd til å kjøpe en vinterjakke 

når det blir kaldt eller nye sko til barna hvis de gamle blir slitt. Dette er barn i familier 

som kanskje ikke har råd til å dra på ferie hverken innenlands eller utenlands, fordi 

lommeboka aldri strekker til. Dette er våre barn i våre land som ikke får de samme 

mulighetene som andre barn.  

 

Her konsekvensene for barna? En anonym gutt er sitert på det norske Barne- og fa-

miliedirektoratet sine nettsider sitat; «Når man ikke får vært med i vennen din sin 

bursdag fordi man ikke har råd, slutter de til slutt å spørre om man vil være med. 

Vennen blir borte, sitat slutt. Hilsen Gutt 18 år».  

 

I «Visjon 2030» står det at Norden har som visjon å bli verdens mest bærekraftige og 
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integrerte region. Det står også at «Likhet og velferd er forutsetninger som trygger 

arbeid og dynamiske økonomier». Skal vi trygge arbeid og skape større muligheter 

for våre barn- og unge, da må likhet og velferd prioriteres.  

 

De nordiske landene har historisk sett vært preget av små forskjeller, sterke felles-

skap og universelle velferdsordninger som har utjevnet forskjellene mellom de som 

har mest og de som har minst. Det er likevel ingenting vi skal ta for gitt.  

 

De nordiske landene må jobbe hardt for å bevare den nordiske samfunnsmodellen. 

Da må vi begynne å snu utviklingen der stadig flere av våre barn vokser opp i fattig-

dom. Da må vi få ned forskjellene mellom de som har mest og de som har minst.  
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