
Hei alle sammen
Jeg heter Emilie og er styremedlem i Trondheim Framlag.

I Framfylkingen er vi opptatt av at alle skal ha like muligheter.
Sånn er det ikke for alle i Trondheim i dag. For enkelte lever i fattigdom.

Hvis vi sammenligne det her med verdens fattigste, så e ikke det her så fattig, men det må 
sammenlignes med det samfunnet vi er en del av.

 Tenk dere barn som ikke får delta på fritidsaktiviteter sammen med vennan sine fordi 
foreldrene ikke har råd. 

 Tenk dere foreldre som ikke får servert barnan sine varm mat. 
 Tenk dere barn som gruer seg til bursdagsselskap, fordi de vet at familien ikke har råd 

til å kjøpe gaver, selv om summen føles lav for de fleste andre.
 Sånn skal ingen ha det i Trondheim. 

Jeg mener det er uholdbart at barnefattigdommen i Norge øker. De siste 10 åran har det 
bare blitt flere og flere barn som leve i fattige familia. Særlig gjelder det barn som bare bor 
med en av foreldrene, og barn i innvandrerfamilier. 

Det som er så rart er at alle voksne politikere sier at de er enige om at alle barn skal ha en 
god barndom. Og at det er enkelt å fjerne barnefattigdommen. Ja da bør politikerne gjør 
nokka med det! 

Norge e et av verdens rikeste land, likevel har vi barn som leve under fattigdom. Barn som 
ikke kan delta på fritidsaktiviteta fordi det koste for mye. Barn som føler seg ensom. Det her 
kan vi ikke godta. 

I Framfylkingen mener vi at det er viktig; 
 Å bygge ut kommunale barne- og familietilbud som er gratis. 
 Og at barnetrygda økes. Den har ikke vært endra på nesten 20 år.

Vi i Trondheim Framlag synes at alle skal ha like muligheter til å delta. Derfor er vårres 
aktiviteter gratis eller koste veldig lite. 

 For eksempel er det gratis å være med på sommergrilling i juni.
 Og deltakelse på sommerleiren utenfor Oslo koste fra kun 1.000 kr for en hel familie, i

en hel uke.

I solidaritet med alle barn og unge ønsker jeg dere en god 1. mai. Takk for meg.


