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En MÄNSKLIG politik för omtanke och stöd

För att kunna må bra, trivas och känna sig trygg, måste man
veta att samhället finns för omtanke och stöd till behövande.
Vänsterpartiet försöker göra något åt skillnader som beror på
klass, kön och etnicitet.
Stöd till individer och familjer ska utgå från deras behov och
sättas in så tidigt som möjligt. Barnfattigdomen är ett växande
problem, också i Finspång. Barn till ensamstående föräldrar och
barn med utländsk bakgrund är ofta särskilt utsatta. Många av de
problem som drabbar barn och unga beror på missbruk och
psykisk ohälsa i familjen. Ett starkt förebyggande socialt arbete i
samarbete med andra aktörer är en förutsättning för välfärden.

Vänsterpartiet i Finspång vill:

•införa en fältenhet.
•skapa fler samlingspunkter för ungdomar.
•utöka insatserna mot våld i hemmet.
•satsa på en bättre och mer tillgänglig missbruksvård.
•arbeta mot segregation i boende och skolor.



Feminism
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. I samhället är kvinnor
ännu inte jämställda med män, därför arbetar vi i vänsterpartiet
för rättvisa även på det området. I ett demokratiskt samhälle ska
inte kvinnor ha sämre förutsättningar bara för att de är kvinnor.
Några av de större feministiska utmaningarna idag är att kvinnor
har lägre lön för samma arbete, mindre inflytande och chans att
påverka, större ansvar för det obetalda hemarbetet (vilket leder
till sämre pension) samt att kvinnor i många situationer inte kan
känna sig trygga.
Feminism är att identifiera, strukturera och analysera dessa
förhållanden för att sedan göra något åt dem.

Vänsterpartiet i Finspång

• arbetar för att så kallad A-märkt* film ska visas i kulturhuset.
• arbetar för att
kunna höja
lönen i
lågavlönade
kvinnodominera
de yrken utöver
generella
lönehöjningar.

• arbetar för att
heltid blir
möjligt för fler
kommun-
anställda.

• arbetar för att Finspång får en fullt utbyggd barnomsorg med
hög kvalitet.

• arbetar brotts- och drogförebyggande för att särskilt kvinnors
och flickors trygghet ska öka.

• arbetar för att synliggöra bristen på jämställdhet i samhället.

*Med A-märkt film menas film där minst två kvinnor i filmen har
namn, och att två kvinnor vid minst ett tillfälle i filmen sitter och
samtalar med varandra om något annat än män.



En RÄTTVIS välfärdsskola för alla

I ett rättvist Sverige ska alla barn kunna lyckas med skolan.
Samhällets resurser ska tilldelas skolor efter behov i stället för att
gå till vinstdrivande
koncerner. Alla barn
ska kunna lyckas i
skolan, oavsett
föräldrarnas plånbok
och utbildning.
Elevernas skolresultat
ska bli bättre.
Tillräckligt god
läsförmåga är en
nyckel till att klara sig
i dag, och det är
viktigt att alla elever
får lära sig den förmågan ordentligt. Det ska vara spännande att
söka kunskap samt intressant och tryggt att gå i skolan, och
lärarna är självklart viktiga nyckelpersoner i detta.
Gymnasiesamverkan och vuxenutbildning är också viktiga för
utveckling och tillväxt i ett samhälle.

Vänsterpartiet i Finspång vill att

• de elever i Finspång som har stora behov av stöd ska
undervisas av de mest kompetenta lärarna.

• elevers läsning och läsförståelse ska prioriteras och fler lärare
ska utbildas i läsmetodik och läsfrämjande arbete.

• biblioteket och musikskolan ska ha en viktig roll i Finspångs
skolor.

• läxhjälp ska erbjudas under skoldagens ram och alla ska ges
förutsättning att kunna klara sina läxor.

• Kommunala gymnasieskolan och CNG-gymnasiet samarbetar
som en enad gymnasieskola som gemensamt möter behovet av
utbildning.

• vuxenutbildningen prioriteras för att ge fler möjlighet att



BRA och RÄTTVIST boende

För att kunna leva ett gott liv behöver man som vuxen en egen
bostad. Det är en del av välfärden. Vi måste också se till alla
individers olika behov. Det behövs en annan inriktning på

bostadspolitiken i Finspång.
Vänsterpartiet vill bygga
blandade bostadsområden
med lägenheter, radhus och
villor i alla delar av tätorten.
Hyresbostäder med rimliga
hyror måste finnas för
vanliga inkomsttagare och
särskilt ungdomar och äldre.
Det kommunalt ägda
bostadsbolaget är ett
bostadspolitisk redskap.
Bostäder som är energisnåla,
miljövänliga och
tillgänglighetsanpassade,
byggs där det finns
kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar och skolor.
Bostäder i en god
boendemiljö är en social
rättighet och en viktig del av
välfärden.

Därför vill Vänsterpartiet i Finspång att:

• fler hyresrätter för att möta olika behov byggs.
• det finns lediga byggklara tomter i attraktiva lägen.
• det finns äldreboenden eller demensboenden för dem som
behöver.

• boendet i centrum förtätas för en levande stadsmiljö.



TRYGGHET inom vård och omsorg

Äldre ska känna sig trygga inför framtiden.
Bostadsanpassning och hemtjänst ska möjliggöra att man
bor kvar. Äldre- och demensboenden samt korttidsplatser
byggs ut liksom stöd och service till personer med
funktionshinder. Nya boendeformer utvecklas.
Samlingspunkter och ett gott kulturutbud ger livskvalité.
Ingen skall lämnas ensam.

En trygg och kompetent personal ger kvalitet i vård och
omsorg. Fasta
heltidstjänster
ger kontinuitet
i arbetet.
Vänsterpartiet
arbetar också
för tillägg på
lågavlönade
tjänster inom
kvinno-
dominerade
yrken. Vård
och omsorg
sker bäst i
kommunal regi

och inte med vinstuttag som mål.

Trygghet inom vården och omsorgen är en viktig del av
välfärden och ska inte säljas ut.

Därför vill Vänsterpartiet i Finspång verka för:

• en trygghetsskapande och mer attraktiv personalpolitik.
• vård och omsorg i kommunal regi och inte för privata
vinstuttag.

• skapa fler samlingspunkter och ett bra kulturutbud.
• fler demens- och korttidsplatser.




