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Rødt'Forum 19. september 

Kan vi stoppe velferdsprofitørene 
i barnehagesektoren? 

Rødt inviterer til åpent møte om barnehagestriden i Oslo. 

Hør Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, fortelle om kampen for 
profittfrie barnehager i Oslo. 

Hvor: Eldorado Bokhandel, Torggata 9 A 
Når: Mandag 19. September kl 18:00 
Arr: Rødt Oslo 
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'' Hvorfor skal fellesskapet betale 
barnehagebaronenes formuer? 

- Eivor Evenrv.d, bystyrerepresentant for Rødt i Oslo 

I over ti år har barnehageprofitørene fått det nøyaktig som de vil. Det 
har ført til at noen få enkeltpersoner har blitt rike på å ta profitt fra 
virksomhet som er 100 % offentlig finansiert og foreldrebetalt. Det er 
dette Rødt vil gjøre noe med. 

Da vi inngikk samarbeidsavtalen med byrådspartiene MDG, SV og Ap 
etter valget i Oslo i fjor, stilte vi derfor krav om at Oslo skulle si nei til 
nye kommersielle barnehager. Vi fikk gjennomslag for at alle nye barne
hager skal driftes av kommunen eller private, ideelle aktører. Vi sikret at 
hver krone bevilget til barnehage går til barnas beste, og ikke til å berike 
enkeltpersoner. 

Nå står denne avtalen i fare, fordi juristene er uenige om det er lov 
å skille mellom ideelle og kommersielle barnehager. Rødt vil, i tråd 
med barnehageloven, at alle pengene skal komme barna til gode. Hvis 
noen velferdsprofitører mener dette er ulovlig, så er det opp til dem å 
anlegge sak Det politisk valgte flertallet i Oslo kan imidlertid ikke gå 
bort fra politikken vi har blitt enige om, bare fordi noen kommersielle 
særinteresser måtte true med rettssak. 

Derfor står Rødt fast ved avtalen vi har med byrådet. Vi 
godtar ikke at en eneste ny kommersiell barnehage i 
Oslo får penger fra kommunen. Pengene skal i stedet gå 
til barnas beste. Vi forventer at byrådet i Oslo holder seg 
til avtalen med oss om full stans for nye kommersielle 
barnehager. 
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