Sverigedemokraterna
vill förbättra vården i
regionen i dialog med
patienter, anhöriga och
anställda.

Vi gör skillnad i regionen!
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Regional utveckling

Sjukvård
Samhället och
sårbarheten

Patienterna och
personalen

Infrastruktur för
stark tillväxt

Kulturpolitik som
värnar traditioner

Den medicinska säkerheten kräver att
alla vårdtagare har rätt till vård utförd
av personal som förstår och talar god
svenska. Genom nya resvanor och stor
invandring har nya sjukdomar hittat sin
väg till Sverige. Gränsskyddet vad avser
kontrollen av smittsamma sjukdomar
måste stärkas. Alla anställdas skydd
måste säkerställas. Att ambulanspersonal utsätts för stenkastning i vissa bostadsområden är helt oacceptabelt.

Långa väntetider medför onödigt lidande och innebär kostnader för vårdtagare
och vårdgivare. Förbättrad sjukvårdsrådgivning innebär förbättrad tillgänglighet. Akutavdelningarnas platser får
inte minskas. Fritt vårdval - vårdtagaren
skall ha möjlighet att välja vårdgivare.
Personalen är vårdens viktigaste resurs.
Löner och arbetsvillkor måste vara attraktiva. Inhyrda ”stafettläkare” är mycket dyra, därför bör universitetens läkarutbildning få fler platser.

Hälsan och
hushållningen

Vården och
värderingarna

Svensk kultur är helheten av svenska
folkets språk, historia, värderingar och
traditioner. Det gäller även lokal och
regional kultur. Svensk kultur, folkligt
förankrad i hembygden, skall inte stå
tillbaka för en liten radikal kulturelit.
Sverigedemokraterna vill att regionala
kultursatsningar ska värna och tydliggöra vårt svenska kulturarv och stärka vår
gemensamma identitet. Vi vill fortsätta
att utveckla Västarvet som uppfyller
dessa krav. Västarvet är viktigt för turismen, den allmänna bildningen och stärker regionen ekonomiskt. Naturbruksgymnasierna är en värdefull resurs för
regionens primära näringar ska fortsatt
drivas i dess regi.

Sverigedemokraterna känner ett stort
ansvar för att svensk vård ska förbättras
och att skattepengar används på ett sätt
som medborgarna tycker är rimligt. Vi
vill att hälso- och sjukvården ska vara
solidariskt finansierad och ges efter behov. Vi menar att det är djupt orättvist
mot laglydiga svenska skattebetalare att
utlänningar som vistas illegalt i landet
har rätt till fri tand- och sjukvård.

Alla vårdtagare i Västra Götaland ska
behandlas likvärdigt. För trygghetens
skull skall god tillgänglighet och god
kvalitet prägla hela regionen. Den som
ställer religiösa eller kulturella särkrav
får vända sig till annan vårdgivare på
egen bekostnad. Den svenska vården
ska genomsyras av svenska värderingar.
Vi accepterar inte könsstympning av
vare sig flickor eller pojkar.

Sverigedemokraterna anser att planering, utbyggnad samt underhåll av infrastruktur bör ske under ekonomiskt
och miljömässigt ansvarsfulla och långsiktiga former. Investeringarna måste
jämföras i samhällsekonomiska nyttokalkyler där alla transportsystem, d.v.s.
väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafiken
jämförs. Västtrafik ska binda samman
hela regionen med Göteborg. Vi är positiva till den nya ägarstrukteuren med
regionen som ensam ägare. För trygga
och trivsamma resor krävs ökade resurser till ordning och service. Motorvägsstandard på E20 reducerar antalet dödade och skadade med 350 personer på
fem år enligt Trafikverket. Trafikolyckor
och onödigt mänskligt lidande minskar,
med mötesfri landsväg. Planfrihet för
spårbunden trafik är ett viktigt mål.
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