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Fritid
Vänsterpartiet Nynäshamn

Att erbjuda barn och unga meningsfull fritidssysselsättning är bland de viktigaste
man kan göra för att samhället ska kunna bidra till att fostra nyfikna, positiva och
kreativa medborgare. Barn och ungdomars behov av ett varierat och tillgängligt
utbud av aktiviteter måste därför tillgodoses.
Föreningslivet ska stödjas och särskild uppmärksamhet ska riktas mot aktiviteter
som vänder sig till flickor. Detta eftersom det tyvärr är allt för vanligt att flickors
intressen inte prioriteras lika högt som pojkars.
Utöver de aktiviteter som olika föreningar kan erbjuda måste det också finnas bra
möjligheter att utveckla andra intressen och fånga upp större delen av de ungdomar
som inte finner sin plats i det traditionella föreningslivet. Detta kan ske genom att
kommunen bygger upp fritidsgårdar/allaktivitetshus i alla kommunens tätorter.
Lokalerna ska erbjuda möjligheter till en mångfald av aktiviteter av både fysisk och
kulturell karaktär och ska fungera som en samlingspunkt för kommunens ungdomar
och aktivt motverka problem med fylleri, drogmissbruk, vandalisering och annan
skadegörelse.
Landets kommuner ska ha laglig skyldighet att ha fritidsgårdar. Gårdarna ska vara
öppna för barn och ungdom i åldrarna 14 till 20 år. Vi anser också att det ska vara
gratis att vistas där och att verksamheterna ska tilldelas betydligt mer resurser än i
dag.
Ett stort utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter ska finnas för alla kommunens
innevånare. Alla, oavsett förutsättningar, oavsett ålder och oavsett ekonomiska
förutsättningar, ska ges möjlighet att delta i det utbud som finns inom kommunen.
Vi menar också att finns ett behov av att skapa förutsättningar för ett större utbud än
det som är i dag. Bland behoven finns byggandet av ett nytt badhus med tillhörande
äventyrsbad i Nynäshamns tätort, förslagsvis i anslutning till Nickstabadet.

Vänsterpartiet arbetar bl.a. för att:
• Lagstadgade ungdomsgårdar öppna för alla i åldrarna 14 – 20 år
• Fler vuxna kring barn och ungdomar
• Öka ungas inflytande över verksamheten
• Ökade ekonomiska resurser till verksamheten
• Mer fast personal som kan skapa trygghet och kontinuitet under all öppen
tid
• Öppna fritidsgårdarna för verksamheter riktade till yngre barn som inte
kan/vill gå på fritidshem
• Öka fritidsutbudet för alla
• Bygg ett badhus med tillhörande äventyrsbad i anslutning till
Nickstabadet
• All verksamhet ska vara tillgänglig för människor med funktionshinder

Sprickorna i välfärdsbygget blir djupare. Sedan lång tid ökar klyftorna, ekonomiskt och
socialt. Den gemensamma välfärden monteras ned samtidigt som privata företag gör stora
vinster på skolor och vårdcentraler. Pensionärer, arbetslösa och sjuka får allt mindre att leva
på. Ett hårdare, mer orättvist samhälle växer fram där intolerans och rasism växer sig
starkare.
Allt fler upplever att det inte längre går att påverka i vilken riktning samhället ska utvecklas.
Vanmakt och uppgivenhet riskerar att sprida sig, och demokratin urholkas.
Detta är en situation som högerpolitiken de senaste åren har förvärrat kraftigt.
Det är hög tid att förändra detta. Vi tror på människors vilja att vara med och forma det
samhälle vi lever i. Och vi litar på människors förmåga att ta gemensamt ansvar. Vi vill bryta
den vanmakt allt fler känner och bygga vårt framtidsprojekt på insikten att det är vi, alla
medborgare tillsammans, som har makten över vårt samhälle och hur det ska förändras.

Vill du vara med och hjälpa till? Kontakta oss:
Vänsterpartiet Nynäshamn
Skolgatan 1
149 20 Nynäshamn

nynashamn@vansterpartiet.se
℡

08-520 68175, 08-520 17242 (telefonsvarare)

Hemsida

http://nynashamn.vansterpartiet.se/

Youtube

http://www.youtube.com/user/VNynesVal2010
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Hej! Jag vill …
Vård efter behov

Gå med i Vänsterpartiet
Få mer info om Vänsterpartiet
Gå med i Ung Vänster
Få mer info om Ung Vänster
Få mer info om Vänsterns studentförbund (VSF)
I ett välfärdssamhälle ges vård efter
Namn………………………………….................
Adress……………………………………………

Svarspost

Postnr………… Ort……………………………...

110 221 700

Telefon……………………………………………

110 08 Stockholm

E-post……………………………………………..behov. De sjukaste och sköraste

