
Velferdsstaten Norge 

 

Norge med sine fellesskapsløsninger, og en begrenset privatisering av offentlige tjenester, har 

vært viktig i begrensningen og bekjempelsen av covid-19. I den krisen vi har hatt siden mars, 

ville vi ikke klart oss så bra, uten at fellesskapet hadde tatt de største kostnadene for 

krisetiltakene og redningspakkene. Uten denne fellesskapstanken og den solidaritet det 

norske samfunnet er tuftet på, hadde vi vært i en helt annen situasjon. For hadde Norge vært 

et åpent og privatisert marked, ville nok statistikkene sett helt annerledes ut. Et privatisert 

marked ville aldri klart å sikre sine ansatte, sine pasienter og pårørende på samme måte som 

fellesskapsløsninger gjør, sikre alle gode ordninger, redningspakker og krisetiltak. 

 

Koronakrisa viser med all tydelighet at det norske samfunnet trenger flere 

fellesskapsløsninger, ikke færre. Det er fellesskapet som skal bære kostnadene for kriser og 

ekstraordinære situasjoner, ikke enkeltpersoner. Derfor er det viktig at velferdsstaten 

fremdeles gir trygghet og at de ekstraordinære løsningene som settes i bruk er solidariske. 

 

Det er i slike kriser som covid-19, som virkelig viser hvorfor vi lever i et av verdens rikeste 

land. Et land som gir tilbake i kriser, som tar vare på sine innbyggere, og kommer med de 

nødvendige tiltakene og krisepakkene. Det er i slike situasjonen vi får igjen for et høyt 

avgiftsnivå, høyt skattenivå og et arbeidsliv der alle har en jobb det er mulig å leve av.  

 

Derfor må vi aldri glemme hva solidaritet og samhold er for noe, vi må aldri slutte å bry oss 

om våre medmennesker, og vi må alle fortsatt hegne om det norske samfunnet, og de 

fellesskapsløsninger, som gang på gang tar oss trygt igjennom alle kriser. Vi trenger å styrke 

sikkerhetsnettet til alle, ikke bygge det ned. Vi må ha flere fellesskapsløsninger. Vi må slutte 

å tro at privatisering er til det bedre for noen andre enn eieren. Det er ikke solidaritet, det er 

ikke samhold, det er ikke bra for fellesskapet. Det er bare bra for kapitalistene. 

 

Regionkonferansen mener derfor: 

• Stopp rasering og nedbygging av velferdsstaten 

• Stopp privatisering av offentlige tjenester 

• Avskaff New Public Management 

• Reverser sykehusreformen 

• Få på plass flere fellesskapsløsninger. 

 

 


