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Våre skattepenger gjør velferd
De siste ti årene har en liten gruppe enkelt
personer bygd seg store formuer på skattepenger
som er bevilget til barnehager, helse, utdanning
og eldreomsorg. Løvenskiold-brødrene har
beriket seg på penger bevilget til utdanning, mens
Norlandia-eierne Kristian og Roger Adolfsen har
blitt milliardærer på penger bevilget til barne
hager, sykehjem og asylmottak.
De andre partiene lar selskaper som har
kommersielle motiver for sin virksomhet, ta
seg av de mest sårbare blant oss: Barnehage
barn og pleietrengende eldre som er prisgitt den
omsorgen de får. Rødt tror dette er en dårlig idé.
Velferdsprofitørenes innmarsj truer de effektive
fellesløsningene våre: For det første ved at store
beløp tas ut til privat berikelse. Noen er til og
med så profittmotivert at de sluser overskuddene
videre til skatteparadis, så enda mindre kommer
tilbake til fellesskapet. For det andre ved at det blir
vanskeligere å beholde oppslutninga om felles
løsningene hvis folk flest ser at penger vi betaler
til felles velferd i stedet går til privat profitt.

dsprofitørene rike
Velferdsprofitørene og deres politisk allierte
hevder stadig vekk at det ikke tas ut utbytte fra
selskapene. Realiteten er at de sluser ut profitt fra
barnehager, sykehjem og asylmottak gjennom
overprising ved internfakturering, skyhøye
styrehonorarer og overføring av penger mellom
datterselskaper i samme konsernstruktur.
Denne politikken har liten støtte i befolkninga.
I en Ipsos-måling svarte hele 88 prosent av de
spurte at de ønsker å begrense eller forby helt
selskapenes mulighet til å hente ut profitt i
velferden.
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Rødt er for
profittfri velferd
Rødt mener pengene vi skatter til barnehage,
utdanning, helse og eldreomsorg skal gå til felles
velferd, og ikke til privat profitt. Vi vil stanse
privatiseringa som gjør eierne rike, mens de
ansattes lønn og pensjon presses ned. Omsorgen
for barnehagebarn, eldre, pleietrengende og asyl
søkere er vårt felles ansvar som samfunn. Det er
ikke noe som enkeltpersoner skal berike seg på.
Rødt vil ta tilbake tjenestene som har blitt
privatisert og ha et forbud mot profitt i
velferdssektoren.
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