


Trygg framtid

BLI MED!

Send “innmelding «din e-post»” til 2090 (100 kr), 
eller meld deg inn på sv.no/bli-medlem

2090
INNMELDING DIN E-POST

Trygg framtid 
Grunnleggende velferd er fellesskapets oppgave. Omsorg skal være omtanke -  
ikke butikk. Hver eneste velferdskrone skal komme innbyggerne til gode, ikke 
gå til profitt for eierne av kommersielle foretak. SV vil stoppe mulighetene til 
å ta ut profitt fra velferdstjenester som betales av fellesskapet og sørge for 
at pengene går til velferd.

Barnetrygden har stått stille siden 1996, og det har ført til at mange barn har 
vokst opp i fattigdom. I dag er det nærmere 100.000 barn som vokser opp i 
fattige familier og tallet er stadig økende. Barnetrygden er en av de mest 
effektive metodene for å bekjempe barnefattigdom.  SV vil styrke barne-
trygden for å redusere forskjellene og bekjempe fattigdom. 
 
Fast jobb og fast lønn gir trygghet. Regjeringens svekkelser av arbeids-
miljøloven har ført til at enda flere lever i uvisshet om inntekten neste måned 
vil strekke til. Ansettelsesformer som ikke sikrer lønn mellom oppdrag må 
forbys, og kommersielle bemanningsbyråer må ut av arbeidslivet. Vi vil ha 
tilbake kontrollen over arbeidslivet og styrke arbeidsmiljøloven igjen.
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