VÆRNE OM NATUREN

NATUREN er vores vigtigste aktiv, og det skal
vi prioritere højt og værne om. Det gælder på en
smuk turist-ø som vores, men det gælder i virkeligheden generelt og overalt: Global opvarmning,
klimaændringer og hårdhændet udnyttelse kan
ende med at save den gren over, vi selv sidder
på.
Derfor vil Bornholms Radikale Venstre i det nære
politiske arbejde sætte det lange lys på og medtænke de natur- og miljømæssige konsekvenser,
når der bygges, renoveres, indkøbes biler, sorteres affald, gives tilladelser til produktionsudvidelser etc.

SIKRE BØRN og DET GODE LIV

SKABE MERE UDDANNELSE

Den bornholmske folkeskole har igennem mange år været udsat for usikkerhed om den enkelte
skoles fortsatte beståen. Det har skabt utryghed
hos både børn og forældre og også hos skolernes
medarbejdere.

Uddannelse er den bedste af alle investeringer.
Derfor skal alle danskere have adgang til gode
skoler og uddannelser, uanset hvor de bor og
hvilken baggrund, de har. Uddannelse får os til
at vokse, giver os muligheder og gør vores samfund friere og rigere. Uddannelse er en investering i vores børn, i vores fællesskab og i fremtiden.
Nu, hvor Campus Bornholm er en realitet og
snart flytter ind i nybyggede rammer, vil Bornholms Radikale Venstre støtte og arbejde for, at
man tiltrækker yderligere videregående uddannelser eller moduler heraf til øen.

Vi finder det påkrævet, at man hurtigst muligt
sørger for ro og stabilitet i de tilbageværende
skoler – startende i Rønne.
Vi går ind for, at flest mulige børn inkluderes i
folkeskolen, men mener at det er gået alt for
stærkt på Bornholm, og at nogle børn inkluderes
bedst i afskærmede miljøer som f.eks. heldagsskolen.
Vi vil arbejde aktivt for, at der afsættes flere
midler til børn med særlige behov; både børn
som er inkluderede i almenskolen og på heldagsskolen. Bornholms Radikale Venstre ønsker, at
tilliden til lærerne skal tilbage. Det vil vi markere
ved igen at give mulighed for, at der indgås lokalaftaler.

På samme måde bør eksempelvis Den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU) kunne genetableres på Bornholm – eventuelt med et eller
to års mellemrum. Uddannelsen er glimrende til
at få mennesker i gang, og vi kan hurtigt komme
i en situation, hvor vi faktisk får brug for
PAU’ere ude i institutionerne.

STØTTE FRITID og KULTUR

FREMME DET SOCIALE

Bornholm har tradition for at have et mangfoldigt og aktivt foreningsliv med mange forskellige
både idrætslige og kulturelle aktivitetsområder.
Vi ønsker fortsat at støtte op om disse mange
aktiviteter, men er klar over, at der også her vil
være brug for prioriteringer.

Bornholms Radikale Venstre vil altid arbejde for
at sikre vilkårene for de svageste borgere og vi
vil arbejde for gnidningsfrie overgange i hele
sektoren. Det kommer ikke borgeren ved, hvem
i systemet, der har ansvaret for hjælpen. Det skal
bare virke. Man skal kunne henvende sig ét sted
og straks blive henvist til rette medarbejder.

Vi vil fortsat arbejde aktivt for at





bevare en decentral biblioteksbetjening
– fx stemte vi imod nedlæggelsen og
salget af Allinge Bibliotek
sikre gode rammer for fritids- og kulturaktiviteter i lokalsamfundene
understøtte nye begivenheder, der kan
bidrage til turismen
sikre et bæredygtigt økonomisk fundament for de eksisterende, centrale kulturinstitutioner såsom teater, musikhuz
og museer.

VÆRNE DE ÆLDRE
I Bornholms Radikale Venstre har vi en nuanceret opfattelse af ”de ældre”: Der er masser af
potentiale i denne gruppe og mange ældre er
aktive og selvhjulpne op i en høj alder. Men det
gælder selvsagt ikke alle, og det er vigtigt, at sikre
de bedst mulige forhold for vore svagere ældre
medborgere.
For os er nøgleordene værdighed og personlig
integritet. Det er ikke en sygdom at blive ældre,
men der kan følge sygdom og svækkelse med.
Det er dér rettidig og ægte ældreomsorg er afgørende vigtig. Det vil vi arbejde for både i de
store linjer og i detaljen.

Bornholms Radikale
Venstre

VIL

