
 

Fattigdom blant barnefamilier 
øker drastisk i Norge
115 000 barn vokser opp i fattigdom

11 % av alle barn i Norge vokser opp i en fattig familie. Antall 

barn som vokser opp i en fattig familie har blitt tredoblet siden 2001.  

Å vokse opp i en fattig familie har store konsekvenser. Det kan begrense barns 
muligheter til å lykkes på skolen, få god helse, et godt bomiljø, få tilstrekkelig 
støtte fra familien og mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Dette bidrar til 
utenforskap og store ulikheter i samfunnet. 

Barnekonvensjonen gir alle barn rett til gode levekår og inkludering. Det koster 
å vokse opp i Norge, og det koster å løfte barn ut av fattigdom, men det er 
en pris vi må være villig til å betale. Alle barn har rett på en god oppvekst.

«Ingen vil henge med en som 
ikke har penger. Det er skikkelig 
flaut og man blir alene.»

«Hvis du kommer fra 
en familie med dårlig råd, 
kan det bli vanskeligere
senere i livet.»

«Jeg sa jeg ikke kunne 
være med, men egentlig 
var det sånn at vi ikke 
hadde penger til å kjøpe 
det jeg måtte ha med på 
klasseturen.»

Barn forteller at det å være fattige i Norge er flaut og skamfullt.  

De later som de ikke vil spille fotball eller gå på bursdag fordi familien ikke har 
penger. Barn sier at mangel på penger kan føre til krangling hjemme, at det er 
vanskelig å konsentrere seg på skolen og de kan bli mobbet, og at de ikke alltid 
har nok mat. De mener de har færre muligheter til å få en bra framtid. Disse 
erfaringene er samlet i Redd Barnas rapport – Alt koster penger!.
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Barnetrygden må  
prisreguleres og økes for 
ALLE barn opp til 18 år. 

Det må lovfestes at barne-
trygden må holdes utenfor 
når sosialhjelpssatser skal 
beregnes.

Den barnefaglige  
kompetansen i NAV må  
styrkes og NAV må få et 
tydelig ansvar for hele 
familiens levekår. 

Gratis SFO og gode støtte-
ordninger for barnehage.

Det må tilbys gratis skole-
mat, frukt og melk, samt 
leksehjelp, og gratisprinsippet 
i skolen må tydeliggjøres. 

Fritidskortet må gjennomføres 
nasjonalt, og alle barrierer 
som hindrer deltakelse må 
ivaretas. 

Barns rett til møteplass / 
fritidsklubb i sitt nærmiljø  
må lovfestes.

Arbeidet for barn i leve-
kårsutsatte områder må 
styrkes i et langsiktig,  
helhetlig og barnerettighets-
basert perspektiv. 

Styrke bostøtten til  
barnefamilier. 

Innføre nasjonale  
standarder for barnefamilier 
ved tildeling av kommunal 
bolig.

Det må utvikles kommunale 
handlingsplaner for å  
bekjempe familiefattigdom. 

Barn og unge må lyttes til 
og ha mulighet til å påvirke 
arbeidet med å bekjempe 
familiefattigdom.

reddbarna.no

POLITISKE  KRAV

Ingen barn skal vokse opp i fattigdom i Norge

Dette må politikerne gjøre:


