› VI LOVER –

Tiden efter

plakaterne
Efter 15. september 2011 er de fleste valgplakater fjernet.
Men løfterne til vælgerne hænger stadig ved.

K

ort før folketingsvalget i 2007 lovede regeringen at afskaffe lukkedagene i daginstitutioner på almindelige hverdage. Løftet blev pudset af i 2009, hvor den daværende vicestatsminister kaldte det ”en stor dag for børnefamilierne, for lukkedagene er på vej i graven.”
Siden da er det kun blevet meget værre, og to tredjedele af kommunerne har nu flere end ti årlige
lukkedage – på hverdage.
Valgflæsk? Ja, det kalder vi det, når løfterne ikke aktivt søges indfriet eller de på forhånd er
politisk eller økonomisk urealisable.
Vi har i den netop afsluttede valgkamp holdt øje med og noteret os løfterne fra alle partier.
Ikke så meget kom til at handlet om de bløde sider, selv om økonomi, placering af supersygehuse
og gratis peberspray til de ældre selvfølgelig har betydning for borgernes ve og vel.
Her er samlet et lille udpluk af de blødere løfter, mærkesager og politikker. Noget vil nok
blive realiseret, andet vil ende som lukkedagene. I 2015 er vi klogere. Hvad skete der, efter at
plakaterne blev pillet ned?
Jørgen Carl, redaktør

› 	Vil afskaffe samtaler på jobcentrene og

› 	Vil forpligte skolerne på at give børn i 0.

› 	Lover at hæve ældrecheck fra 10.900 kr. til

› 	Der må højst gå 30 minutter, fra en patient

aktiveringskurser. (Morten Østergaard,
Rad. V.)

15.000 kr. om året. (Martin Henriksen, DF)

› 	Psykisk syge skal have bedre og hurtigere

behandling. Hidtil har området været overset i forhold til fysiske sygdomme, men det
skal være slut. (Lars Barfoed, Kons.)

› 	Garanti for hjemmebesøg til nybagte for-

ældre og ret til en overnatning på hospitalet efter fødslen. (Mette Frederiksen, Soc.)

› 	Psykisk sårbare skal kunne melde sig som
dårlige betalere for at undgå gæld, der
koster dem boligen. (Özlem Cekic, SF)

til 3. klasse én times motion om dagen.
(Troels Lund Poulsen, Venstre)

ankommer på skadestuen, til patienten
bliver tilset af en læge. (Villy Søvndal, SF)

› 	Livet skal være nemmere for dem, der

lever med psykisk sygdom. Derfor afsætter vi 250 mio. kr. til en forbedret psykiatriindsats. (Programerklæring, Rad. V.)

› 	Partiet vil give en praktikpladsgaranti

sammen med S, SF og resten af den røde
blok, uanset om det bliver en rød eller blå
regering efter valget. (Peter Skaarup, DF)

› 	Vi vil investere i et løft af det medicinske

område og psykiatrien, så de store patientgrupper, der længe er blevet tilsidesat, også
kommer hurtigere til. ( Soc. og SF)

› 	Vi vil i 2012 investere 35 mia. kr. mere i
sundhed, end Nyrup gjorde. (Venstre)

› 	Danskerne betaler i udstrakt grad for

medicin, psykologbesøg m.m. Vi foreslår,
at der nedsættes en ekspertkommission,
der går hele brugerbetalingsområdet
igennem. (Rad. V.)

› 	Sundhedsvæsenet skal i al væsentlighed

finansieres over skatten. Private sundhedsforsikringer skal ikke finansiere ba
sale sundhedsydelser. ( LA)
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