Vänsterpartiet Kronoberg

Kerstin Wiréhn, 1:a namn Regionlistan

Grunden för vår politik är vår
ideologi, att vi vill ha ett solidariskt
och rättvist samhälle med ansvar för
vår jord och för vår framtid.
Vi tror och hoppas du kan se det i
våra konkreta förslag på en
vänsterpartistisk politik.
Kollektivtrafiken är viktig för
klimatets skull och därför måste vi ha
bra priser som konkurrerar med
bilismen och fyller bussarna! Vi
föreslår ett årskort för 3650:-, ett
avgiftsfritt seniorkort och
sommarlovskort för ungdomar.
Seniorkortet ger ett rikare liv och
minskar ensamheten, och
sommarlovskortet kan ge alla barn
råd med roliga sommarminnen!

Det är stor personalbrist och regionen
måste erbjuda riktigt bra villkor när
det gäller lön, arbetsmiljö, möjlighet
att påverka sitt arbete. Politiker och
tjänstemän ska inte detaljstyra!
Erbjud kortare arbetstid med
oförändrad lön för personal på
förlossningen och akuterna, där det är
störst brist. Vårdcentralerna är
viktigast för kronobergarna och här
måste vi ha en stabil läkarkår och
slippa hyrläkarna. Begränsa antalet
invånare till 1 100 per läkare! Då får
läkaren möjlighet att göra ett bra jobb
och lära känna sina patienter.
Vi vill ha ett solidariskt samhälle med
ansvar för vår jord och framtid. Vi tror
du kan se det i våra konkreta förslag.
Rikspolitiken påverkar regionen som
när företag får starta ”vårdappar”. Då
dräneras regionens vårdcentraler på
pengar, men får ofta ge vården ändå.
Privata vårdcentraler får etablera sig
var som helst med rätt till ersättning
från regionen. Det blir ofta i
välmående områden, istället för där
det finns större behov. Detsamma
gäller apoteken, som det finns gott
om i köpstarka orter, men saknas i
utsatta områden.
Vänsterpartiet anser att det ska vara
behoven som styr!

Rösta på Vänsterpartiet i Regionvalet den 11 september!

Vänsterpartiet Kronoberg
till Riksdagen!
Marknadsexperimenten måste ta slut
och politiken ta tillbaka sitt ansvar för
människors trygghet och välfärd.
Vänsterpartiet vill fördela våra
gemensamma pengar så att klyftorna
minskar. Vi vill att människor i Sverige
ska ha lika värde och samma
möjligheter. Marknadsvården tar
resurser från våra vårdcentraler och
marknadshyror slår hårt mot
ekonomiskt utsatta
När det gäller skolan ska skattepengar
gå till utbildning, läromedel och löner.
De ska inte hamna hos vinstdrivande
marknadsskolor och skatteparadis.
Vänsterpartiet vill byta skolpengen mot
en modell som fördelar resurserna dit
de behövs mest.
Vi står upp för kvinnors rätt till sina
kroppar, och den respekteras tyvärr
inte ens i demokratiska länder och
sammanhang. Aborträtten är starkt
hotad, och därmed begränsas kvinnor
vad gäller liv och hälsa, ekonomi och
självbestämmande. Vi känner också
stark frustration över att kvinnor i krig
utsätts för våldtäkter och övergrepp
eller tvingas till prostitution.

Susanne Seluska, 1:a namn Riksdagslistan

Mångfald är till skillnad från enfald
en styrka. Den biologiska
mångfalden gör floran och faunan
mindre sårbara. Skogs- och jordbruk
är viktiga för Sveriges själv- och
energiförsörjning, men de måste
bedrivas så att de inte hotar miljöer
och arter. Mänsklig och kulturell
mångfald gör samhället och
demokratin mindre sårbara. Vi står
upp för människors lika värde oavsett ursprung, funktion och kön
till exempel.

Vill du vara med och göra
skillnad? Scanna mig och bli
medlem idag!

Rösta på Vänsterpartiet i Riksdagsvalet den 11 september!

