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DIE LINKE: 10 x fokus på social retfærdighed
DIE LINKE vil i landdagen konsekvent engagere sig
for social retfærdighed i Slesvig-Holsten. Med de
følgende 10 fokuspunkter vil vi gøre vores delstat
mere social og mere retfærdig.

– i stedet
1. Flere penge til sociale opgaver
!
for at spare fremtiden væk
Slesvig-Holsten havde et budgetoverskud på 565 millioner euro i 2016. Vi vil bruge disse penge til gavn for alle
mennesker i Slesvig-Holsten. Yderligere skattelempelser
eller endnu flere subventioner til virksomhederne gavner
ikke en mere social politik. Og det gør en slavisk besparelsespolitik heller ikke. – Så vil der være penge nok til
en social politik!

2. Betalingsfri uddannelse –
fra vuggestue til universitet!
Vi vil gøre vuggestuer og børnehaver betalingsfri inden
for de nærmeste fem år. Vi vil nå dette mål for et barn
ved at gøre det første år gratis i år 1, det andet i år 2
osv. – Desuden har vi brug for flere pædagoger. At bruge
sparekniven på vores børn, det kan vi ikke være bekendt!

3. Bedre chancer til at lære –
!
flere penge til skole og uddannelse
Vi vil sørge for flere lærere for ikke at måtte aflyse undervisningstimer. Heldagsskolens budget skal garanteres af delstaten for at aflaste kommunerne. Vi har brug
for godt betalte lærere, et moderne læringsmiljø og gratis skolemåltider til alle børn og unge i alle uddannelsesinstitutioner. Vi siger klart nej til et kortere gymnasium,
for vores børn skal have tid til at lære, tid til idræt, tid til
fritidsaktiviteter og tid til at udvikle sig frit. Derfor tilstræber vi en fællesskole til alle børn og en studentereksamen først efter 13 skoleår.
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4. Gode jobs kræver en god løn –
er!
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løn og tidsbegrænsede
Alle mennesker i Slesvig-Holsten har brug for arbejdspladser med en god løn (f.eks. i henhold til gældende
overenskomster) og som ikke er tidsbegrænsede. Vi
skal komme ud af den onde lavtlønscirkel. Offentlig
støtte må kun ydes til de virksomheder som betaler en
god løn. Ved offentlige udliciteringer skal mindstelønnen
stige til 12 euro.

ejen

5. Sundhedssektoren og ældrepl
skal styrkes!

Vi vil sørge for mere personale på hospitalerne og i det
decentrale sundhedssystem. Delstatens sygehusplan
skal forbedres, sygehuse og fødeklinikker må ikke ned-

lægges. Delstaten skal støtte kommunerne i de nødvendige investeringer. – Ældreplejen skal styrkes ved at ansætte flere veluddannede og godt betalte plejere. Skolepenge for plejeuddannelsen skal afskaffes. Desuden
skal der være en styrket professionel, uafhængig og
lokal rådgivning for pårørende som yder omsorg i familien.

6. En boligpolitik til alle – At have en
god bolig er en menneskeret!
I en tid med stigende huslejepriser, luksussanering og
boligspekulation vil vi sørge for at sætte socialt boligbyggeri i gang, for alle mennesker skal have råd til at bo
til rimelige priser. Op til 50.000 boliger skal bygges i
kommunal regi, specielt i byerne – og med et huslejeloft
som forhindrer, at folk skal flytte fra deres kvarter. Især
lavtlønnede, familier, ældre og studerende skal beskyttes mod de private udlejeres profitorienterede huslejestigninger.
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7. Integration – Flygtninge har bru
tiv!
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Mange mennesker på flugt er kommet til Slesvig-Holsten. Vi vil hjælpe dem med at få fodfæste i de nye omgivelser som er fremmede for dem. Vi kræver sprogkurser til alle samt et job- og uddannelsesperspektiv til alle.
Vi er imod hjemsendelser til krigs- og kriseområder.
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8. For et godt klima – Bæredygtig
brug!
land
og
samt miljøorienteret trafik
Vi tilstræber en regional og miljøvenlig energiproduktion. Atomkraftværket i Brokdorf skal nedlægges. Atomanlæggenes nedrivning må ikke ske på bekostning af
miljøet, og svagt radioaktivt atomaffald må ikke deponeres på losse- eller genbrugspladser. Vi er desuden af
miljømæssige grunde imod fracking. Vi har brug for en
styrket regional økonomi, socialt og økologisk bæredygtige trafiksystemer samt et miljøbevidst landbrug.
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9. Et velfungerende samfund kræ
e!
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en god offentlig
Vi har en del offentlige opgaver i Slesvig-Holsten som
ikke er attraktive for private udbydere. Derfor vil vi
styrke den offentlige sektor med nye arbejdspladser til
en god løn. En styrket offentlig sektor gavner også det
sociale sammenhold i vores samfund.

10. Mere offentlig trafik – Mobilitet til alle!
Vi vil udvide bus- og togfobindelserne, og vi tilstræber
på længere sigt en gratis transport for alle I Slesvig-Holsten. Som første trin vil vi sørge for at alle elever får en
gratis busbillet.

DIE LINKE – socialt bli´r det kun med os!

