Segregation
MP vill se ett mer sammanhållet samhälle där barriärer ersätts med broar mellan
människor och länder. Trots att Sverige internationellt sett är bland de länder som
har minst lönespridning är vi samtidigt ett land med stora skillnader – i hälsa,
utbildningsnivå, skolresultat, kriminalitet och hur stor andel som röstar i valen. Inom
Stockholms län skiljer sig den genomsnittliga livslängden åt med fyra år mellan
Danderyd och Vårby, och i Malmö är det hela sju års skillnad mellan det område där
folk lever längst och där de lever kortast (se http://www.
dn.se/nyheter/sverige/livslangden-skiljer-sig-stort-mellan-stadsdelar/).
Samtidigt som rasistiska attityder och motstånd till invandring minskat över tid är
främlingsfientlighet och ett rasistiskt debattklimat i högsta grad närvarande i Sverige
i dag. Det verkar som att tröskeln för att agera rasistiskt sänkts, och fler upplever
utsatthet. De som i första hand drabbas är marginaliserade grupper som möter hat
och diskriminering i sin vardag och får sina liv begränsade. I längden faller dock alla
offer för begränsande fördomar, stereotyper och normer. Rasism är oförenligt med
ett samhälle där alla får leva och verka på lika villkor. MPs politik är inriktad på att
förebygga och motverka rasism och polarisering för att skapa förutsättningar för ett
solidariskt och sammanhållet Sverige.
Nya förslag
46. utvidga ROT-avdraget till upprustning av flerbostadshus (både hyresrätter och
bostadsrätter),
Under förra mandatperioden föreslog MP ett flertal åtgärder för att rusta upp landets
många gånger slitna miljonprogramsområden (se https://www.riksdagen.se/
sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-hela-orten- -politik-for-upprustningoch_H102C419/html). Sedan dess har mycket hänt. MP har i regeringen drivit
igenom en upprustning av miljonprogrammet med en miljard kr varje år till år 2019.
Pengarna söks av fastighetsägarna, med ett krav om att bostäderna ska
energieffektiviseras, samt att hyran inte höjs för mycket. Dessutom har vissa
kommunala byggbolag lagt in en extra växel för att renovera och energieffektivisera

sitt bestånd i dessa områden. Partistyrelsen anser att det går att göra mer, t.ex.
utvidga ROT-avdraget till upprustning av flerbostadshus (både hyresrätter och
bostadsrätter).
47. placera lokala arbetsförmedlingar (startcentraler) i socioekonomiskt utsatta
områden,
Redan idag samverkar samlokaliserade myndigheter på många platser i landet.
Partistyrelsen föreslår att Arbetsförmedlingen ska samverka med kommunerna om så
kallade startcentraler i socioekonomiskt utsatta områden. På startcentralerna ska all
kompetens finnas samlad under ett tak – alltifrån arbetsförmedlare till
socialsekreterare. Där ska även finnas företagslotsar som hjälper företag att hitta rätt
i den byråkratiska djungeln. Startcentraler i socioekonomiskt utsatta områden skulle
inte minst möjliggöra en nära kontakt med både boende och verksamma bygg- och
bostadsbolag.
48. ge även asylsökande ungdomar möjlighet att sommarjobba
Tidig kontakt med arbetslivet redan i grundskolan ger unga bättre förutsättningar för
förankring på arbetsmarknaden. Sociala kontakter är betydelsefulla för att komma in
på arbetsmarknaden, särskilt för unga med sämre studieresultat. Nyanlända
ungdomar får inte sommarjobba under asylprövningen. I Botkyrka kommun har man
löst detta genom att istället erbjuda praktik med stimulansbidrag. De asylsökande
ungdomarna får där, i likhet med andra sommarjobbare, praktik inom kommunens
olika verksamheter, bland annat inom gata-park och vård och omsorg, där de får
prova på arbetsuppgifter under handledning.

49. skapa förutsättningar för en aktiv fritid för alla genom stöd till lokala
satsningar på idrott och kultur,
Regeringen har gjort flera satsningar på idrott och nyanlända under mandatperioden.
För att minska segregationen vill regeringen också möjliggöra för ökade aktiviteter i
socialt utsatta områden och offentliggjorde därför i januari en satsning på 14 miljoner
kronor årligen till idrottsföreningar i de mest utsatta områdena. Både idrott och
kultur har fantastiska möjligheter att föra människor samman. Därför vill vi att
staten står för fler riktade satsningar där idrott och kultur används som medel för att
föra människor och områden närmare varandra.
50. se till att skillnaderna i hälsa mellan olika områden utreds och bekämpas.
Det är stora skillnader i hälsa och livslängd mellan olika områden. Att statistik finns
och att indikatorer följs upp är väldigt viktigt för att se skillnader i hälsa, inte bara
mellan olika delar av landet utan också mellan städer och till och med olika
bostadsområden. Varningssignaler måste tas på allvar. Skillnader sammanställs i dag
inte på något systematiskt sätt. MP anser att det också behövs en nationell
folkhälsokommission för att utjämna ojämlikheterna i hälsa inom en generation,
enligt de rekommendationer som WHO tagit fram. Det är också viktigt att ha närhet
till vård när hälsan brister. Det är därför angeläget med vårdcentral i närområdet. MP
vill utforma ersättningssystemen i vården utifrån socioekonomiska faktorer och
vårdtyngd. För att tydliggöra vilket ansvar som ligger på olika nivåer anser partiet
också att det behövs en folkhälsolag. Partistyrelsen föreslår att det tas ett samlat
grepp kring dessa frågor.

