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Sterkt fellesskap 
og grønn framtid
Stem SV ved fylkestingsvalget



Alle barn fortjener en trygg og god oppvekst. Et samfunn med store 
forskjeller er et kaldt samfunn  å vokse opp i. En barndom i fattigdom gir 
færre muligheter og mindre frihet enn flertallet i samfunnet har. Barn som 
ikke har råd til å delta på fritidsaktiviteter og sosialt, mister muligheter og 
arenaer som er vesentlig for å lykkes i livet. En god barndom varer livet ut. 
SV vil derfor gjøre hverdagen enklere for alle barn og deres familier. Vi skal 
ha en skole som utjevner sosiale forskjeller og sikre at alle har tilgang til 
fritidsaktiviteter. Slik skaper vi et godt fellesskap for alle. 

Kamp mot barnefattigdom

Innlandet skal ta ledertrøya i omstillingen fra forurensende fossiløkonomi 
til et samfunn med bærekraftig verdiskapning og grønne arbeidsplasser. 
Gjennom satsning på bioøkonomi møter vi de store samfunnsutfordringene 
vi står ovenfor: klimakrisen, tilgang til ressurser, og produksjon av ren energi 
og mat. God samfunnsplanlegging og teknologi kan redusere det totale 
transportbehovet i samfunnet. En grønn transportsektor innebærer satsing 
på jernbane, ladestasjoner for el-bil og  digital infrastruktur. SV vil snu 
fokuset fra forbruk til kvalitet. En ny tid må møtes med at alt vi produserer, 
kjøper og bruker, fører til mindre forbruk av ressurser. Derfor må vi stille 
krav til høyere kvalitet på varer og tjenester i samfunnet. Gjennom grønn 
omstilling skaper vi livskvalitet og velferd for fremtiden.  

Grønn omstilling

SV vil ha et samfunn som gir deg like muligheter uavhengig av hvem du er 
eller hvor du bor. Vårt mål er et inkluderende samfunn med små forskjeller og 
et mangfoldig fellesskap. Det er kun gjennom et sterkt fellesskap at vi sikrer 
rettferdig fordeling og gir alle like muligheter. Vi opplever ofte en skjev- 
fordeling av makt og muligheter basert på kjønn, etnisitet, legning, 
funksjonsevne og hvor vi lever og bor. Denne skjevfordelingen må møtes med  
kamp for mangfold, likestilling og inkludering. Slik skaper vi et sterkt og 
mangfoldig fellesskap for de mange og ikke et samfunn for de privilegerte få. 

Mangfold, likestilling og  
inkludering

Alle trenger å oppleve tilhørighet, og at vi kan delta i samfunnet rundt oss.  
Utenforskap og ensomhet er en trussel mot fellesskapet. Mennesker som i  
dag faller utenfor, må sikres inkludering i arbeids- og samfunnsliv. Barne-
hager, skoler, arbeidsplasser og lokalsamfunn er de viktigste arenaene for å 
legge til rette for inkludering og deltakelse. God psykisk helse og trivsel er 
avgjørende faktorer for at alle, både barn og voksne, skal få oppleve livet som 
godt og meningsfylt. SV arbeider derfor for gode sosiale møteplasser, kultur- 
og fritidstilbud for å motvirke ensomhet og utenforskap. Den som har behov 
for hjelp fra fellesskapet, skal få tilpassede tilbud uten unødvendig byråkrati. 
Slik skaper vi et samfunn hvor den enkelte får det som skal til for å mestre 
eget liv.

Mestring i livet
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1. kandidat
Bjørnar Tollan Jordet
SV er partiet som bygger ned forskjeller mellom folk og 
skaper et fellesskap hvor alle trengs. Jeg vil være en sterk 
stemme for fellesskap og solidaritet. Derfor vil jeg jobbe 
for et samfunn som sikrer at jorda vi bor på ikke 
ødelegges av kortsiktige løsninger for raske penger.

2. kandidat
Mai Bakken
Eg trivast her i Innlandet, og ynskjer at andre også skal sjå 
verdien i å bu midt i landet. Den unike naturen og kulturen 
vi har her vil få enda større verdi framover, men utviklinga 
må kome naturen, kulturen og lokalbefolkning til gode, 
med særpreg og kvalitet i fokus. 

Du kan bli bedre kjent med toppkandidatene og finne hele listen til 
fylkestingsvalget på vår nettside. Her finner du også det fullstendige 
valgprogrammet vårt: sv.no/innlandet

3. kandidat
Sigurd Arnekleiv Bækkelund
Jeg brenner for bedre kultur- og fritidstilbud for barn og 
unge. Ingen barn skal vokse opp i fattigdom, derfor vil SV 
kjempe for en skole som utjevner sosiale forskjeller. I et 
stort fylke er vi avhengig av god og framtidsretta infra-
struktur. SV tar kampen for flere gang- og sykkelveier.

4. kandidat
Vilde Sveen
Et godt og likeverdig helsetilbud er min hjertesak. Når 
Mjøssykehuset bygges er det viktig at flest mulig tilbud 
beholdes nære folk. Psykiatrien er særlig viktig. Innlandet 
skal være offensive på å takle klimakrisen. Her har vi gode 
ressurser lokalt i grønne bedrifter og høy kompetanse.


