Synpunkter på RUS
Vi efterlyser en bredare diskussion om tillväxt som mål med egenvärde.
Tillväxt som fenomen har i sig ekonomiska effekter, men det finns också en
minus-sida. En ständig tillväxt tär på våra gemensamma resurser och uppfyller
sällan hållbarhetsmål. Tillväxten bedöms också i förhållande till andra och
bygger på konkurrens och inte någonstans på samverkan. Enligt
Vänsterpartiets syn bör ekonomisk vinst i större utsträckning återföras till det
gemensamma. För att så ska ske krävs medvetna politiska beslut, med syfte
att stärka samhället och allas välmående.
I RUS:en beskrivs förtjänstfullt hur vi lever i ett samhälle med ökade klyftor
där sammanhållningen minskar. Det beskrivs också hur samhället segregeras,
där nämns t.ex. skolor. Det pekas också på hur ojämlikheten slår rörande såväl
hälsa som skolresultat och mående. Medvetenheten om hur brist på jämlikhet
och jämställdhet påverkar ett samhälle och dess invånare lyfts, men inte vad
vi tillsammans kan göra för att förändra.
Bredbandsutbyggnaden och att ”Hela Västmanland ska ha tillgång till snabbt
bredband” innebär förpliktelser bl.a. för Regionen.
Offentlig infrastruktur och service betraktas inte i alla lägen som något som
grundar sig i vinst, utan brukar ses som en rättighet i samhället. Vägar,
elektricitet, vatten och avlopp och sophämtning är sådan exempel. Dessa
finansieras i huvudsak solidariskt med enhetliga avgifter. Med detta synsätt är
skrivningen om bredband också innebärande att det offentliga ska ta ansvar
för utbyggnaden då den, för att nå hela länet, inte kan vila på fullt ut
kommersiella krav på vinst.
Ifrågasättande av definitionen av näringsliv och offentlig sektor som två
separata delar. Enligt NE är näringsliv en ”sammanfattande benämning på de
produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en
marknad”.
Segregerad skola nämns, men vad som kan vara bakomliggande orsaker
nämns inte överhuvudtaget. Det ”fria” skolvalet och dess roll nämns inte trots
att texten i viss mån pekar däråt.
Förmågan att klara av skolan byggs upp tidigt och där spelar förskolan en stor
roll. För att kunna rustas för det sociala samspelet som krävs måste antalet
pedagoger inom förskolan anpassas till barngruppernas storlek. Där måste det
vara nog vad gäller ständigt utökade barngrupper/pedagog.
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