5.

BYGG FLER ÄLDREBOENDEN OCH
ÖKA ANTALET PLATSER.
När ditt liv går in i ett annat skede så ska Göteborg
följa med. Alla göteborgare har rätt till vård och
omsorg genom hela livet. Så är det inte idag. Idag
släpar staden efter en bra bit. Köerna till våra olika
boenden är omänskligt långa. Hemtjänsten är bristfällig och otrygg, trots att de som jobbar hemma
hos våra gamla gör fantastiska insatser. Oron är en
ständig följeslagare även hos anhöriga och frustrationen är stor. Göteborg ska ha en vård och omsorg
som man kan lita på.

6.

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM.
Stöd Demokraterna och bli delaktig i Göteborgs
framtid Genom ditt medlemskap är du med och
påverkar det du tycker är viktigt för Göteborg.
Medlemsavgiften är 100 kronor.
Gå in på demokraterna.se och anmäl dig redan nu.
Du behövs.
ÄR DU UNDER 26 ÅR?
Då är det kostnadsfritt att bli medlem. Mejla namn,
personnummer, mobilnummer samt epostadress till
medlem@demokraterna.se.
VILL DU STÖDJA OSS EKONOMISKT?

7.

Som nystartat parti får vi varken partistöd eller
andra ekonomiska bidrag. Därför är ditt stöd viktigt
och en förutsättning för vårt arbete. Vårt parti består
av ideellt arbetande människor, så varje krona du
skänker går oavkortat till partiets verksamhet.
Du kan ge ditt bidrag med kontokort eller via
Swish, Bankgiro eller kontoöverföring. Alla donationer är anonyma. Tack för ditt stöd. Tillsammans
ska vi skapa ett bättre Göteborg.

Ingen politiker ska stjäla din tid, oavsett om du åker
kollektivt eller kör bil. Trafik- och infrastruktursatsningar ska vara långsiktigt hållbara och funktionella
för Göteborg. Vi vill föra samman alla stadens delar
och invånare genom att erbjuda en god och effektiv
kollektivtrafik, utan att försvåra för andra trafikslag.
Västlänken måste stoppas och ersättas med investeringar som ger bättre trafikflöden, ökad kollektivtrafik och skapar utrymme för tillväxt i vår stad.

Välj ett bättre Göteborg.

LÅT BARNFAMILJER STANNA I GÖTEBORG.
Vi vill vända trenden med utflyttningen av dubbelarbetande småbarnsfamiljer. Genom att tillåta tusen
nya småhus per år och ökat ägande inom allmännyttan, kan vi öka skattekraften i Göteborg.

STOPPA VÄSTLÄNKEN OCH BYGG UT
KOLLEKTIVTRAFIKEN.

Torggatan 11, 411 05 Göteborg.
info @ demokraterna.se. demokraterna.se
Swish: 123 238 6639. Bankgiro: 171- 0938.
Kontonr: SEB 5011-10 883 64.

SJU VIKTIGA
ÅTGÄRDER FÖR
ETT BÄTTRE
GÖTEBORG.
Ett utdrag ur
Demokraternas Att-Göra-Lista.

NU SKA VI
INFÖRA
DEMOKRATI
I HELA
GÖTEBORG.

Våra värderingar vilar på att Sverige är en demokrati
och rättsstat i enlighet med grundlagarna. Göteborg
ska vara en stad där alla har samma rättigheter och
möjligheter, men också skyldigheter att efter bästa
förmåga bidra till vårt gemensamma bästa.
Vårt partiprogram har vi samlat i en Att-Göra-Lista
för Göteborg. På följande sidor så kan du läsa sju av
våra viktigaste förslag. På demokraterna.se hittar du
allt vi tänker göra för Göteborg.
Martin Wannholt
Partiledare för Demokraterna

2.

INFÖR TVÅLÄRARSYSTEM I ALLA SKOLOR.
Nu är det dags att satsa på en framgångsrik skola
där varje elev kan lyckas oavsett förutsättningar.
Två lärare på lektionerna ger trygghet och höjer
kvaliteten på undervisningen. Med två lärare kan
vi bättre möta eleverna efter behov och nå målet
att alla får behörighet till gymnasiet. Tvålärarsystemet skapar en attraktiv arbetsplats som lockar
och behåller kompetenta lärare. Det är nyckeln till
en framgångsrik skola och en ljus framtid för våra
barn och ungdomar.

3.

OMFÖRDELA 1,4 MILJARDER TILL VÄLFÄRDEN.

TROTS högkonjunktur och goda förutsättningar fortsätter
Göteborg att glida isär. Ojämlikheten, otryggheten
och antalet utsatta områden ökar. Alltför många elever
misslyckas i skolan. Livsavgörande operationer skjuts
upp och vårdköerna är långa. Precis som köerna till
förskola och äldreboende. Det blir allt svårare att skaffa
bostad och många känner oro för att vistas ute på
kvällarna.
Trafiken är ett kapitel för sig. Politikerna envisas
med att driva igenom en olönsam och skadlig
Västlänk mot folkets vilja. Istället för att satsa på
vettiga trafiklösningar så sitter vi fast i köer oavsett
om vi åker kollektivt eller kör bil.
Debatten borde vara öppen och livlig. Men det
är den inte. För det finns knappt några meningsmotståndare bland politikerna. I Göteborg tycks det vara
folket som har fel.
Därför har vi bildat Demokraterna. Vårt parti bygger på kompetens och vi vill lösa riktiga problem och
förbättra viktiga kommunala verksamheter. Vi är redan
Göteborgs tredje största parti sett till antal medlemmar
och vi blir fler för varje dag.

Det behövs mer resurser inom välfärden i Göteborg
för att klara en likvärdig skola som styr mot kunskapsmålen, för att nå en jämlik och pedagogisk förskola,
samt för att kunna ge en god omsorg till våra äldre
och funktionshindrade. Inom stadens budget behövs
därför en omfördelning av stora resurser genom prioriteringar om minst 1,4 miljarder i årsbudgeten. Det
måste bli slut på onödiga och dyra politiska projekt.
Varje sparad halv miljon kan ses som möjlighet till att
anställa ytterligare en lärare, en förskolelärare, eller
en undersköterska.

1.

ÅTERINFÖR KVARTERSPOLISER.
Självklart gäller nolltolerans mot kriminalitet. Vi vill
satsa två miljarder kronor under fyra år för att bland
annat bidra till att 300 utbildade personer förstärker
polisen i våra utsatta områden. Det handlar om
ständig närvaro för att bygga relationer och skapa
trygghet på både kort och lång sikt. Göteborg ska
bli Sveriges tryggaste stad.

4.

MER RESURSER OCH MINSKADE KÖER
TILL SJUKVÅRDEN.
Sjukvården har brist på sköterskor och ett överflöd av
politiker och felaktiga beslut. Men sjukvårdens stora
problem går att lösa. Det saknas inte resurser. Det
är ledningen och hur verksamheten styrs som måste
ändras. Vi ska flytta makten och frigöra resurser till
verksamheten, närmare patienten. Avståndet mellan
de som bestämmer över vården och de som vårdar
eller vårdas måste minska.

