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Uttalelse  
 

Vårt svar på høyrepopulisme og krise er fattigdomsbekjempelse og økonomisk 

omfordeling! 

 

Demagogen Donald Trump har tatt makta i USA og høyrepopulistiske partier i Europa seiler 

frem på en bølge av misnøye. Misnøyen med det etablerte økonomiske systemet har vokst i 

takt med en dyp økonomisk krise siden 2008. Forskjellene mellom fattige og rike er større 

enn noen gang tidligere, også i Norge har forskjellene økt kraftig under den blå-blå 

regjeringen. En skattepolitikk som gavner de rikeste, uthuling av arbeidsrettigheter og 

folketrygden er flere politisk valg denne regjeringen har tatt som bidrar til å skape usikkerhet i 

det norske samfunnet. I motsetning til de andre partiene på stortinget ønsker SV en langt 

mer progressiv skattepolitikk som gjør at de rike må bidra mer til felleskapet. Trondheim SV 

ønsker å bidra til dette og under årets valg vil kampen mot fattigdom og økonomisk ulikhet bli 

vår viktigste sak.  

Trondheim er, sammenlignet med byer som Oslo og Bergen, preget av mindre ulikheter 

mellom folk. En av grunnene til dette er at vi har hatt en sterkt rød-grønt styre i mange år 

hvor SV og fagbevegelsen har vært viktige pådrivere for en politikk som har prioritert 

felleskapet. Vi skal fortsette dette arbeidet, og i 2017 skal vi kjempe for å øke barnetrygden, 

sikre trygge arbeidsplasser og løse boligkrisa. 

Den blå-blå regjeringa vet at den ikke har noen gode løsninger på arbeidsledighet og økt 

fattigdom. Vårt svar på høyrepopulisme, usikkerhet og økonomisk krise er å kjempe for en 

økonomisk og sosialistisk politikk som sikrer folk fast bolig, trygge arbeidsplasser og en 

hverdag som ikke er preget av økonomiske bekymringer.  Trondheim SV vil jobbe imot den 

klasseinndelingen som sprer seg i samfunnet og for fellesskapsløsninger som sikrer alle 

tilgang på skole, rettferdig pensjon og en inntekt til å leve av! 

 


