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Vi må møte krisen med sterkere 
fellesskap 

Vedtatt av SVs landsstyre 7. juni 2020.  
 

Koronapandemien og smitteverntiltakene har rammet hele det norske samfunnet. Store deler av 

samfunnet har blitt stengt ned, og andre deler har blitt satt på store prøvelser. Samtidig er det noen 

grupper som blir rammet hardere enn andre. Enten fordi de jobber i en utsatt sektor, eller fordi de 

selv befinner seg i en utsatt posisjon. Dette er ikke tilfeldig, men vil ofte forsterke eksisterende 

strukturer i samfunnet.  

 

Hvordan man forbereder seg på, håndterer og bygger opp igjen etter kriser vil være viktige i å 

definere hvordan samfunnet utvikler seg. Regjeringen har selvsagt ikke skyld i at en slik krise 

kommer, men den har mye å svare for i hvordan den var forberedt og hvordan man har svart på 

krisene som oppstod som et resultat av nedstenginga av samfunnet.  

 

Etter mange år på sparebluss, markedslogikk og såkalt «avbyråkratiseringsreformer» har det 

offentlige og frivillige hjelpeapparatet ikke den nødvendige kapasiteten til å håndtere kriser langt 

utover normalen. Ekstra kapasitet blir sett på som sløseri i stedet for beredskap. Denne 

ekstrakapasiteten står langt framme i kuttkøen når regjeringa gjennomfører ostehøvelkuttene sine. 

Det har ikke vært beredskapslagre av helt nødvendig utstyr, og Norge har ikke kapasitet til å 

produsere utstyr eller medisiner selv. 

 

Når kapasiteten til å håndtere denne typen kriser ikke er stor nok, vokser behovet for de strengeste 

tiltakene. Det er positivt at mange nå har fått øynene opp for hvor sentrale de som står i førstelinje 

er. Men vi burde ikke trenge en krise for å forstå det. 

 

Under økonomiske kriser øker frustrasjon, rusmisbruk og vold. De statlige barnehusene, barnevernet, 

krisesentrene, øvrig hjelpeapparat og politiet forteller om mye lavere besøkstall enn det som er 

vanlig, og helsetjenestene utsetter inntak og behandlinger. Mange har vært isolert hjemme med en 

voldelig partner eller foreldre under koronakrisa. Politiet melder om en nedgang i anmeldte saker om 

vold i nære relasjoner, mens krisesentrene melder om at volden øker. Dette bør uroe oss alle. Også 

kriser har en kjønnsdimensjon, og det er viktig at denne kommer fram i evalueringen. 

 

Mange av de som er hardest rammet møtes av det kommunale hjelpeapparatet. Det er også 

kommunene som blir sittende med ansvar for at skolene har nok ressurser til å hjelpe alle de barna 

som sliter på skolen eller sosialt etter nedstengingen. Samtidig har ikke kommunene fått i nærheten 

av nok midler til å møte økte behov eller kompensere for bortfall av inntekter. Vi står foran en 

kommunekrise hvis det ikke kommunene får mer midler. Det er ikke kommunen som rammes, men 

alle de som bor i en kommune. Oppsigelser i kommunen betyr kutt i tjenester og mindre velferd for 

folk. Dette er ikke et svart hull. Det er læreren til ungene våre, de som passer på foreldre og 



 

Sosialistisk Venstreparti                                                                sv.no  
Hagegata 22, 0653 Oslo                                               post@sv.no   2 

besteforeldre, de som står opp midt på natta for å brøyte eller de som hjelper dem som har det 

vanskeligst. Kommunene må få nok midler til å både kompensere for bortfall av inntekter, og til å 

møte de nye behovene som har kommet under og i kjølvannet av krisen. 

 

Det har vært mye positivt i de pakkene stortinget har vedtatt. Flere ganger har vi sett at 

stortingsflertallet har fått på plass en kraftigere, mer framtidsrettet og mer sosial politikk enn hva 

regjeringen har lagt seg på. Dessverre ser vi nå at det blir stadig mer høyrepolitikk. Pengene sitter 

løst til de på toppen, mens alle de som er avhengig av permisjonspengene må vente. Det stilles ingen 

krav til utbytte- eller bonusbegrensinger. Dette øker forskjellene i samfunnet. SV vil stole på vanlige 

folk, men sette krav til milliardærene. 

 

Ett viktig tiltak for å hindre masseoppsigelser er å allerede nå utvide retten til dagpenger ved 

permittering til 52 uker og samtidig videreføre dagens kvalifiseringskrav og satser for dagpenger. SV 

mener dette er tidspunktet for å gjeninnføre retten til feriepenger på dagpenger.  

 

Dessverre kaster også regjeringen og stortingsflertallet bort muligheten til å kombinere det å sikre 

arbeidsplasser med å ruste norsk industri og økonomi for framtida. Resultatet er at vi gambler for 

mange milliarder kroner i finansiering for oljeselskapene, uten at det følger med en eneste 

forpliktelse til hverken å sikre arbeidsplassene i leverandørindustrien eller å skape ny 

industriutvikling basert på nye, grønne oppgaver. Vi burde brukt sjansen til å gi grønn og landbasert 

industri bedre rammevilkår og rigget om økonomien for framtiden. De andre partiene gjør en 

historisk feil som vi kommer til å måtte leve med lenge. Norge trenger en grønn ny deal, i stedet 

binder vi oss enda tettere til en industri vi burde jobbet for å bli mindre avhengig av. 

 


