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Valet 2018 handlar om hur det framtida samhället
ska byggas för att ge alla människor anständiga
livsvillkor.
Samhällen förändras hela tiden, dock inte av sig självt,
utan av människor. Din röst och din insats är det som
kommer att avgöra om Sverige ska vara ett land där
folket möts, i frihet, som jämlikar och som
medmänniskor.
Det är i jämlika samhällen människors frihet växer sig
starkast. Sverige är ett av de länder där
samhällsklyftorna ökat snabbast. Vilka möjligheter du
har i livet bestäms idag av plånboken och vilket kön du
råkar ha. Vänsterpartiet vill något annat.
Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd genom att
omfördela skattemedel mellan rika och fattiga. En
välfärd som kan ge alla medborgare bra sjukvård, skola
och trygg ålderdom oavsett vem du är eller var du bor.

Du kan läsa valplattformen i sin helhet på
http://gavleborg.vansterpartiet.se

Målet – jämlik och
jämställd hälsa
Det finns stora skillnader i hälsa vad gäller hälsorisker, sjukdomar och
dödlighet mellan arbetare och tjänstemän, lågutbildade och
högutbildade, män och kvinnor och mellan grupper som är födda i olika
länder.
Vänsterpartiet vill skapa förutsättningar för en god hälsa, inte styra
människors vanor. Avgörande för en god hälsa är trygga uppväxtvillkor,
möjligheter till utbildning, möjlighet att få ett arbete, schyssta
arbetsförhållanden och arbetsmiljö, bra boende och närmiljö, känsla av
kontroll, inflytande och delaktighet och en jämlik och hälsofrämjande
hälso- och sjukvård. Jämlikhet helt enkelt.
Region Gävleborg gör den största insatsen för folkhälsan genom att ha
väl fungerande verksamheter som når alla på ett likvärdigt sätt.

I ett Gävleborg för alla
- är målet avgiftsfri kollektivtrafik för alla, unga är en prioriterad
grupp.
- jobbar vi för dubbelspår på Ostkustbanan och Norra
stambanan. Trängseln måste minska om vi ska få tätare och
bättre fungerande tågtrafik. Klimatsmart tågresande ska vara
enkelt.
- är hälso- och sjukvården jämlik och behovsstyrd.
- förbättras arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården. 6 timmars
arbetsdag är målet, nu vill vi prova olika arbetstidsmodeller.
- förbättras arbetsvillkor och löner inom hälso- och sjukvården.
- har anställda större inflytande över hur arbetet organiseras. Det
är människorna som jobbar i verksamheten som kan forma och
utveckla den på ett bra sätt.
- finns den vård vi behöver ofta nära. Nära geografiskt men nära
kan också vara digital vård som kan komplettera hälso- och
sjukvården, för den som vill.
- hbtq-certifieras fler verksamheter inom Region Gävleborg.
- har fler bredband. Målet är att 90 % av hushållen och 95 % av
företagen i Gävleborg ska ha minst 100 Mbit/s år 2020. Det
målet ska inte uppnås på landsbygdens bekostnad.
- finns goda möjligheter till både utbildning och bildning.
- är ekologisk och social hållbarhet ramen för all utveckling av
Region Gävleborgs verksamheter.

Viktiga texter ur
valplattformen
Läs hela : http://gavleborg.vansterpartiet.se
Kultur är ingen lyx. Den är ett av våra djupaste
behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta,
tänka efter och ifrågasätta. Det ska vara lätt att
utöva och uppleva kultur oavsett om du bor i
staden eller på landsbygden. Teater, turnerande
utställningar med mera ska nå ut i alla hörn av
länet. Digital teknik kan vara ett hjälpmedel för
att nå fler.
Kulturen ska vara fri och frispråkig! I dag händer
det att kultur tystas och tillrättaläggs, ibland med
goda föresatser, ibland med klassförakt, sexism
eller hat som grund. Vi måste lita till människors
förmåga att möta även det som kan uppfattas
som obekväma uttryck i konsten.
Yttrandefrihet, rätten till konstnärlig frihet och
det fria konstlivet angrips i världen och i Sverige
från olika extremgrupper. Vänsterpartiet är
konsekventa försvarare av konstnärlig frihet och
yttrandefrihet.

Mera om
Vänsterpartiets
kulturpolitik finns
att läsa i vårt
nationella program.

Inga vinster i välfärden
Att hälso- och sjukvården fungerar är en
förutsättning för vår frihet. Det handlar förstås
mycket om resurser – en stark välfärd kräver
utbildad personal, tillräcklig bemanning och
anständiga löner.
Men det handlar också om att de senaste
decennierna präglats av kortsiktighet, dålig
samordning och krångliga marknadsinspirerade
mätsystem som begränsar hälso- och
sjukvårdens arbetare att göra sitt jobb.
Vänsterpartiet vill att regionala politiker – som
ansvarar för primärvården – ska kunna prioritera
allas rätt till tillgänglig vård. Idag måste
landstingen/regionerna ha vårdval och fri
etablering – det vill säga privata företag har rätt
att öppna hälsocentraler där de finner det
lönsamt och regionen tvingas betala med
skattemedel.
Marknaden dras till tätt bebyggda områden och i
områden där hälsan är relativt god – till centrum.
Men vänsterpolitik handlar om att göra andra
prioriteringar än marknaden. Offentlig service
ska inte styras av marknadslogik och ska inte
enbart utgå från efterfrågan. Med våra
gemensamma resurser har vi möjlighet att göra
en fördelning utifrån andra värden. Vår
utgångspunkt är väldigt enkel: hälso- och
sjukvården är till för oss invånare – inte för att ge
vinst åt ägare.

Varje skattekrona
ska gå till
verksamhet
oavsett utförare.

Företagande och
möjligheter att förverkliga
nya idéer
Region Gävleborg fördelar pengar för att
regionala företag, organisationer, föreningar och
enskilda ska kunna bidra till den regionala
utvecklingen. För att kunna möta och mota ökad
ojämlikhet, klimatförändringar, segregation,
åldrande befolkning, ökad psykisk ohälsa och
arbetslöshet behöver vi nya idéer, metoder och
samarbeten som involverar alla samhällets
aktörer, inklusive medborgare, i lösningen av
problemen.
Social innovation har samhällsnytta som
huvudsyfte. Det skulle kunna handla till exempel
om nya sätt att samverka mellan ideell, privat och
offentlig sektor för att förbättra integrationen
eller göra bostadsområden tryggare.
Entreprenörer med nya samhällsnyttiga idéer
möter ofta hinder i sina försök till etablering, det
vill vi ändra på.
Entreprenörer i Gävleborg har också svårt att
hitta rätt kompetens samtidigt som
arbetslösheten är stor. Därför ska Region
Gävleborg prioritera vuxenutbildning i olika
former. Men Vänsterpartiet vill också lyfta
kunskap för dess egen skull. Kunskap är en
förutsättning för att demokratin ska fungera
men ger också oss som enskilda människor en
större värld av nya perspektiv. Kunskap ger
självkänsla och trygga människor vågar bidra till
utvecklingen av samhället. En god cirkel!

Fredrik Åberg Jönsson är
Vänsterpartiet Gävleborgs toppkandidat i
landstingsvalet.
• Varför ställer du upp i regionvalet?
– Fint förtroende att representera Vänsterpartiet och alla de väljare
och sympatisörer som har hjärtat till vänster. Men även alla människor
i länet. Enligt min mening är politiska förtroendeuppdrag bland de
finaste uppdrag man kan ha. Något som förpliktar men också en
stolthet och en vilja att på bästa sätt representera och jobba för att få
till bra förutsättningar för länet och de som bor och verkar här.
– Bra förutsättningar för personalen, inte minst inom vården, det tror
jag är absolut nödvändigt för att säkerställa personaltäthet,
arbetsmiljön och förutsättningar för att bedriva en god vård får alla i
länet. Idag har t ex en ojämlikhet i hälsa och beroende på vart du
kommer ifrån, klass, kön och vart du bor. Det är viktigt att ha med sig
även in i politikervardagen med små och stora beslut framöver.
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