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Säg mig var du bor och vad du jobbar med och jag ska säga dig hur gammal du
kommer att bli. Hälsa är helt enkelt är en fråga om klass. Du som har läst flera
år på universitetet lever längre än du som slutade dina skolår efter gymnasiet.
I Sverige skiljer det fem år dem emellan i medellivslängd. Det är en orättvisa
som leder till förtidig död. Ett sådant samhälle vill vi inte ha. Just därför driver vi
stenhårt kravet på en jämlik sjukvård i hela landet. En vård fri från vinstintresse.
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En jämlik hälsa innebär att du som är sjuk ska få hjälp oavsett var du bor, vem du
är eller hur mycket pengar du har. Ingen ska kunna köpa sig före i vårdkön med
en privat sjukvårdsförsäkring. Vi har förhandlat fram 10 årliga vänstermiljarder
som ska gå till kommuner och landsting för att göra det möjligt att erbjuda vård
efter behov, oavsett tjockleken på din plånbok. Vi vill också höja skatten för
dem som tjänar allra mest, så att de är med och bidrar till en vård för alla. Till det
säger såväl Socialdemokraterna som partierna på högerkanten nej. De är inte
beredda att se till att vården har de resurser som krävs.
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Jämlik sjukvård kräver ett stopp för vinstintresset i vården. I den frågan vacklar
socialdemokratin än hit än dit. På andra kanten hittar vi SD och högerpartierna
som hejar på riskkapitalisterna, vilka gör enorma vinster med hjälp av våra skattekronor. Vi anser att alla skattepengar ska gå till den vård som de är avsedda för.
Det är din rätt.
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Målet om en god och jämlik hälsa för var och en som bor i vårt land måste vara
en självskriven del av välfärdspolitiken. Ett mål mindre än så är inte värdigt ett
välfärdsland.
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Att Vänsterpartiet finns med vid förhandlingsbordet med regeringen gör
skillnad - vi ser till att patienten står i centrum, inte pengarna.
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