
PUNKTENE ER OVERSATT FRA PODEMOS’ DOKUMENT ”DECÁLOGO DE MEDIDAS 
AUTONÓMICAS”. DE ER PODEMOS’ UTVALG AV PROGRAMMET TIL REGIONSVALGET 2015 
(PROGRAMA MARCO AUTONÓMICO). 
TEKSTEN ER NOE REDIGERT. 
 
http://podemos.info/propuestas/ 
 

REGJERE FOR FOLK 
 
Utdannelse 
OFFENTLIG UTDANNING MED KVALITET FRA 0 ÅR 

1. Prioritere offentlig framfor privat undervisning. 
2. Færre elever pr. lærer (eks. 23 i grunnskolen, 25 i videregående). 
3. Offentlig barnehage fra 0-3 år. 
4. Garantere for et stabilt offentlig barnehagetilbud. 
5. Reduksjon av lærernes undervisningstid. 
6. Gratis skolemateriell. 

 
Helse 
GARANTERE FOR ET OFFENTLIG HELSEVESEN 

1. Tilbakeføre helsetjenester fra private til offentlige institusjoner. 
2. Kreve opphevelse av Lov 15/97*. 
3. Styrke primærhelsetjenesten. 
4. Etablere et legemiddelverk for å  

– forbedre sikkerheten, kvaliteten og prisen på medikamenter 
– fremme godkjenning og bruk av kopilegemidler. 

5. Garantere offentlige omsorgstjenester til eldre, syke og pasienter med nedsatt funksjonsevne 
* Lov 15/97 (”Lov om nye styringsmåter”) som skal regulere private helsetjenesters rolle i det offentlige helsevesen 
gjennom Private Finance Initiativ (PFI). 

 

Familie og likestilling 
BEKJEMPE SEKSUALISERT VOLD OG DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV  KJØNN, SEKSUELL 
ORIENTERING ELLER IDENTITET 

1. Utbygge krisesentre for kvinner utsatt for seksualisert vold. 
2. Krafttak for opplysning i skolen om kjønnsrelatert vold og trakassering på grunn av kjønn eller 

seksuell identitet. 
3. Lover mot all diskriminering av LGTB personer (lesbian, gay, transseksuell, biseksuell). 

 
 

INSTITUSJONER FOR FOLK 
 

Profesjonelle institusjoner, humane og effektive 
REDUKSJON AV HØYE STILLINGER OG LOV MOT ” PUERTAS GIRATORIAS”* 

1. Drastisk reduksjon av topplederstillinger, fjerne ”politisk ansatte” og erstatte dem med 
profesjonelle tjenestemenn. Innsparingene skal benyttes til å ta inn igjen helse- og 
utdannelsespersonell som har blitt oppsagt siden 2008. 

2. Lov mot ”puertas giratorias”* og regulering av lobbyvirksomhet (pressgrupper). Spesiell 
oppmerksomhet mot virksomheten til offentlig ansatte som driver privat forretning. 

* puerta giratoria = svingdør, henspiller på toppledere som veksler mellom private og offentlige stillinger. 

 



Antisvindel 
ØKTE SKATTER KAMP MOT SVINDEL OG SKATTEUNNDRAGELSER 

1. Opprette et Tilsyn mot svindel og skatteunndragelser. En uavhengig organisasjon innrettet mot 
forebygging og etterforskning av korrupsjon. 

2. Opprettelse av en varslingstjeneste der offentlig ansatte kan rapportere anonymt om antatte 
ulovligheter. 

3. Beskyttelse av offentlig ansatte som har deltatt i antikorrupsjonsprosesser. 
4. Reduksjon av bunnfradraget og økt progressiv beskatning av formuer, næringsinntekt, arv og 

gaver. 
 
 

SYSSELSETTING, INNOVASJON OG NY PRODUKTIVITETSMODELL 
 

Universitet 
REPATRIERING AV FORSKERE 

1. Etablere teknologiske parker og kunnskapsbyer med nye forskerteam og kvalifiserte ledere med 
nylig avlagt doktorgrad. Dette skal muliggjøre for emigrerte talenter å vende hjem og bli en del av 
den produktive økonomien. 

 

Sysselsetting 
FREMME AV ”PLAN FOR ENERGIEFFEKTIVISERING” GJENNOM SYSSELSETTING OG VED Å DRIVE 
FRAM EN ANNEN ØKONOMISK MODELL 

1. Forbedre miljøet og sysselsettingen ved å rekruttere og utdanne unge arbeidsløse i 
byggebransjen til å oppgradere leiligheter og andre boliger etter ”Planene for 
energieffektivisering”. 

2. Utvide den offentlige finansiering av sosiale tjenester for å generere sysselsetting i 
omsorgssektoren og i kampen mot sosial eksklusjon. 

 

Innovasjon og ny produktivitetsmodell 
 

1. Øke utgiftene til I+D+I (Investigación, desarollo e innovación = forskning, utvikling og innovasjon) 
til 2% av PIB*  

2. Utvikle en energiplan og en plan med grønne insentivordninger for å rehabilitere bygninger og 
tilrettelegge for fornybar energi. 

3. Dyrke fram en digital deleøkonomi. 
4. Reduksjon av det ”digitale hullet”, fremfor alt i de rurale områdene. 
5. Utvikle offentlig bankvirksomhet. 

*PIB = Producto Interior Bruto, tilsvarer begrepet BNP = brutto nasjonalprodukt. 

 
 

REDNINGSPAKKE FOR FOLK  
 

Aksjon mot forgjelding 
AKSJON MOT FORGJELDING AV FAMILIER OG SMÅ- OG MELLOMSTORE BEDRIFTER 

1. Aksjon mot forgjelding av familier og små- og mellomstore bedrifter. 
2. Forenklet juridisk prosedyre for restrukturering av lån og gjeldsslette. 
3. Anerkjennelse av retten til gjeldsslette i forbindelse med overdragelse av bolig til kreditor. 
4. Aksjon for selvstendig næringsdrivende og små- og mellomstore bedrifter: plan med mikrolån. 

 

 
ATTACS EUROPAGRUPPE ER ANSVARLIG FOR OVERSETTELSEN. 
16. JUNI 2015 


