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''Jeg kæmper for et Danmark,
hvor vi igen hjælper dem, der har
brug for det – og anerkender, 
at nogle har brug for mere hjælp
end andre.''

Folketingskandidat

Jeg er opvokset i Sæby i
Vendsyssel, og når man vokser op
i en af landets fattigste
kommuner, kryber uligheden helt
ind under huden på én.

Muligheden for et godt liv skal
ikke være forbeholdt de få.
Årtiers besparelser på social-,
sundhed- og
uddannelsesområderne viser nu
sine langsigtede konsekvenser.
Derfor skal vi geninvestere i
vores allesammens velfærd for at
sikre alle lige muligheder i livet.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om,
at den stigende ulighed skal
mødes af nærværende personale
i institutioner, gode uddannelser
og et solidt sundhedssystem –
men vores fremtid afhænger
også af den grønne omstilling. 
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- er velfærdsstatens rygrad, men dets ansatte er presset i bund. De fortjener et
holdbart arbejdsmiljø med flere kollegaer og en løsning på uligelønnen.
Sundhedsvæsnet starter ved ens praktiserende læge, men lægemanglen i
Nordjylland gør, at alt for få har den rette indgang til sundhedssystemet. Alle bør
have en fast praktiserende læge, så man kender sin læge og lægen kender ens
historik. Det skaber tryghed. 

ET HOLDBART SUNDHEDSVÆSEN

Vind- og solenergi er fremtiden, men placeringen møder ofte modstand. Der skal
turbo på omstillingen. Nordjyllands unikke forhold kan og bør udnyttes til at skabe
værdi for regionen. Derfor skal vi sikre en grøn udligning så de kommuner, som
tager mest grønt ansvar, får mest værdi. Samtidig skal vi sikre rent drikkevand i
hanerne og et støjniveau som er til at leve i. Det kræver, at vi planter mere skov,
begrænser brug af sprøjtegift og mindsker larmen fra trafikken. 

KLIMAFORANDRINGERNE VENTER IKKE PÅ NOGEN

Børn og unges mentale trivsel er i frit fald. Vi skal lave plads til at prøve uddannelser
af - i stedet for at dyrke nulfejlskulturen. Der skal flere ressourcer til
uddannelsesvejledning og bedre muligheder for at tage sin uddannelse på nedsat
tid. Samtidig har vores erhvervsuddannelser brug for bedre faciliteter for at
tiltrække unge. Uddannelser skal gøre os dygtigere, ikke pressede. 

RO PÅ OG TRIVSEL TIL UNGE!

Pensionsalderen stiger, men ikke alle kan følge med. Vi skal stoppe stigningen af
pensionsalderen og i højere grad differentiere den. En fair pensionsalder sikrer 
 gode år efter arbejdslivet. Vores ledighedssystem skal kigges efter i sømmene –
det kan ikke være meningen, at sygemeldte borgere bliver mere syge af systemets
krav til dem. Maskerne i vores sociale sikkerhedsnet skal strammes op.
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