Våre hovedsaker:
Arbeid		 Kunnskap
Alle skal med. Fordi alle trengs. Det er kjernen i Arbeiderpartiets
politikk. Vi vil at alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og
hvor vi bor.
For Arbeiderpartiet er alle mennesker unike, uerstattelige og like
mye verdt. Vi tror vi løser de store utfordringene best i
fellesskap, at vi får til mer sammen enn hver for oss.
Små forskjeller, like muligheter og et sterkt fellesskap er noe av
det beste med Norge. Vi vil ha arbeid til alle og skape nye
arbeidsplasser over hele landet. Når alle jobber og betaler skatt
får vi mer penger til å betale for at alle barn skal få gå på skole,
at du kan dra på sykehus når du blir syk og at alle kan få den
hjelpen de trenger når de bli gamle. Vi mener de som har mest,
også skal bidra mest. Derfor vil vi bruke de store pengene på en
god skole og trygg eldreomsorg, ikke på store skattekutt til dem
som har mest fra før.

Helse			

Klima

Arbeid

Kunnskap

Arbeid til alle er vår hovedsak. For oss er den viktigste oppgaven framover
å få flere folk i jobb. Når du har jobb tjener du penger som du kan bruke på
bolig, mat, ferie og fritidsaktiviteter. Du betaler også skatt som gjør at vi
sammen har råd til gratis skole og helsetjenester for alle. Når flere jobber
har vi råd til mer. Derfor vil vi skape nye, trygge arbeidsplasser over hele
landet sånn at flere kan arbeide.

Arbeiderpartiets mål er en skole der alle barn kan lykkes. Det at barn og
unge med ulik bakgrunn, fra ulike samfunnslag, møtes og blir kjent med
hverandre i skolen gjør at forskjellene mellom folk blir mindre og at vi har
mer tillit til hverandre. Vi vil ha en sterk og god fellesskole for å gi alle
barn og unge lik mulighet til god opplæring.

Vi vil:
• Skape nye arbeidsplasser for framtida ved å satse på det vi er gode på
og de naturressursene vi har i Norge.
• Sikre alle en trygg arbeidshverdag. Alle skal få mulighet til å ha hele,
faste stillinger, og slippe å bekymre seg for press på lønn og dårlige
arbeidsforhold.
• Hjelpe flere unge til å få jobb.
• Legge til rette for at alle skal få mulighet til å lære gjennom hele
arbeidslivet.
• Sikre at fellesskapet fortsatt skal eie viktige norske selskaper, og sørge for at skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle. Vi sier
nei til salg av Norge.

Vi vil:
• Stille krav om hvor mange voksne det skal være i barnehagen. 		
Halvparten av de som jobber i barnehagen skal være barnehagelærere.
• Ansette flere lærere i skolen med tid til å følge opp hver enkelt elev.
• Gi ekstra hjelp til alle barn som strever med å lære å lese, skrive og
regne etter 2. trinn.
• Skape en trygg skole for alle med økt innsats mot mobbing.
• Gjøre SFO til en aktivitetsskole, med lek, fysisk aktivitet, kreativitet og
tilbud om leksehjelp.
• Ha klare krav til pris og kvalitet, og vurdere lavere pris for familier som
har barn både i barnehage og i AKS.
• Utvikle og gjennomføre en nasjonal plan for en mer digital skole.
• La elevene lære praktiske ferdigheter tidligere i skoleløpet.

Helse
I Norge tar vi vare på hverandre. Arbeiderpartiet vil at alle i Norge skal
ha tilgang til trygge og gode helsetjenester, uansett hvor du bor og
hvor mye penger du har.
Vi vil:
• Sørge for at alle barn skal få frukt og et enkelt, sunt måltid på
skolen.
• At fysisk aktivitet skal være en del av skolehverdagen.
• Sikre at barn som opplever psykiske plager eller vold skal få hjelp
raskere.
• Gi nok penger til skolehelsetjenesten og la unge lære mer om
psykisk helse i skolen. Å gå til legen skal være gratis for alle unge
opptil 18 år.
• Endre ruspolitikken. De som er avhengig av rusmidler skal møtes
med god helsehjelp, ikke straff.
• Gjøre det mulig for eldre å bo i eget hjem så lenge som mulig, og
sørge for at det er plass på sykehjem eller omsorgsbolig når man
trenger det.

Klima
Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids største utfordringer.
Arbeiderpartiet vil ta vare på miljøet, kutte klimautslippene og skape
klimavennlige arbeidsplasser for framtida.
Vi vil:
• Følge opp Paris-avtalen og sørge for at Norge kutter klimautslippene.
• Gjøre norsk industri til noen av de beste i verden på bærekraft og ny
klimavennlig teknologi.
• Kutte utslipp fra transport. Alle nye biler i 2025 skal være miljøvennlige,
og vi vil bygge ut kollektivtrafikken i de store byene.
• Gjøre det lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen – bygge flere
sykkel- og gangveier, sørge for at det kastes mindre mat og ha
bedre ordninger for pant, reparasjoner og gjenbruk.

Annen politikk
Vi vil:
• Gi mer penger til land i nød. 1 prosent av Norges inntekter skal gå til bistand.
• Bruke mer penger på kultur, og innføre et nasjonalt kulturkort for barn og
unge.
• Bygge flere idrettsanlegg og svømmebasseng og lage ordninger for gratis
lån av utstyr.
• Øke støtten til tannhelse for de som trenger det mest, ungdom, studenter
og de med lavest inntekt.
• Si nei til karakterer i barneskolen.
• Evaluere dagens fraværsregler i videregående skole og gjøre dem bedre.
• Bygge flere studentboliger og sikre 11 måneders studiestøtte.
• Bygge ut høyhastighetsbredbånd i hele Norge.
• Utnytte havets ressurser, kjempe for havets helse og fjerne plast i havet.
• At flyktninger som skal bli i Norge skal få hjelp til å komme i gang med jobb,
utdanning og bidra til samfunnet.
• At søndag skal fortsette skal være en fridag – si nei til søndagsåpne
butikker.
• Samarbeide med andre land i organisasjoner som FN og NATO for å
bekjempe krig og terror.
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