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»Vi har alle et socialt ansvar«
JØRN LEHMANN PETERSEN

Et godt liv for alle
I den næste valgperiode vil jeg fortsat arbejde for, at alle borgere i Region Syddanmark får et 
godt liv. Det betyder, at vi skal have gode jobmuligheder, et stærkt decentralt sundhedsvæsen, 
gode decentrale uddannelsesmuligheder og et aktivt kulturliv i Region Syddanmark.

De særlig udsatte
Jeg er af den klare opfattelse, at vi alle har et ansvar overfor de svageste i samfundet. Det gælder 
de syge, de handicappede, de psykisk syge og borgere med særlige behov. Også de ønsker at 
være en del af fællesskabet og yde deres bidrag til velfærdssamfundet. Jeg vil fortsat arbejde for 
at sikre dem uddannelse og ikke mindst, en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lighed i sundhed
Jeg vil arbejde aktivt for, at alle sikres lighed i sundhedsydelser - også uanset geografisk bopæl. 
Det betyder, at så mange behandlinger som overhovedet muligt skal tilbydes decentralt. Når man 
fra Houston kan styre en bil på månen, kan man i princippet også styre en strålekanon i Sønder-
borg fra Odense. Det vil spare mange for opslidende transporter til og fra Odense.

Offentlig/privat samarbejde
Den offentlige og den private sektor er ikke modsætninger! Jeg vil arbejde aktivt for et udvidet 
samarbejde mellem de to sektorer, som hver især har erfaring og know-how på flere områder. I 
fællesskab og samarbejde kan vi udvikle nye produkter og dermed skabe nye arbejdspladser.

Rent drikkevand
I Region Syddanmark har vi registreret over 5.000 grunde, som kan være forurenet og derfor 
er en mulig trussel mod vort drikkevand. Jeg vil arbejde for, at vi i et fortsat samarbejde med 
private aktører og vore universiteter udvikler nye metoder til oprensning. Vort drikkevand er en 
fælles ressource, som ikke skal erstattes af vand på flasker!

E-mail: jlp@rsyd.dk
telefon: 4040 5833

www.lehmann-petersen.dk
www.facebook.com/lehmann-petersen
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Borgmester (S) i Broager fra 1990 til 2008
Byrådsmedlem i Sønderborg fra 2008 til 2014
Regionrådsmedlem fra 2014 til 2018
Udlært radiomekaniker, teletekniker, selvstændig
erhvervsdrivende, formand for flere private og offentlige A/S
Aktiv politiker gennem 36 år.
Formand for Foreningsfællesskabet Ligeværd.


