Enhedslistens folketingskandidater på Fyn (liste Ø)
1. Pernille Skipper, Odense

Reza Javid
Folketingskandidat (EL)

2. Rune Lund, Middelfart
3. Jesper Kiel, Svendborg
4. Vibeke Syppli Enrum, Faaborg
5. Torsten Ringgaard, Odense
6. Reza Javid, Odense
7. Malene Rye Andersen, Assens
8. Per Jensen, Nyborg
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Social justice

رضا جاوید

Reza Javid er 52 år gammel og bor i et rækkehus i Seden Syd
sammen med sin kone og deres to drenge på 4 og 11. Han
kom til DK i 1984 fra Iran og er uddannet psykolog fra Københavns universitet. Han har bl.a. arbejdet i Aalborg kommune,
på socialrådgiveruddannelser i Nuuk og Århus, og med NGOorganisering i det sydøstlige Iran. Han er lektor på Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle og TR for AC-kollegaer på
arbejdspladsen. Reza er med i EL Odenses bestyrelse og byrådsbaggrundsgruppe, og medlem af Odense mangfoldighedsråd. Reza har tidligere stillet op til kommune- og Regionsvalg i
Østjylland (2005) og Syddanmark (2013).

Hvilke værdier ønsker du skal
præge det danske samfund?
Valg er vigtigt

For mig handler politik
om autentisk engagement i
spændingsfeltet mellem
virkelighed og vision.
Jeg lægger vægt på:

Folketingsvalg handler ikke bare om at
sammensætte et folketing, der vælger en
regering til at regere landet. Gennem lovgivning beslutter de folkevalgte på borgernes vegne hvilken retning samfund skal
udvikle sig og hvad slags samfund vi skaber for os selv og vores efterkommere.
Valget i 2015 er med det perspektiv afgørende for det danske samfunds fremtid
fordi efter 10 år med venstre og 4 år med
socialdemokratiet i spidsen, har samfundet
desværre bevæget sig i en ulige og usolidarisk retning, som fremmer hård konkurrence og undertrykkelse af de borgere,
som får behov for social, sundhedsmæssig
eller økonomisk støtte fra samfundet.
Vi kan alle komme ud for fysisk og psykisk
sygdom, arbejdsløshed, ulykker, kriser,
invaliditet og meget andet i løbet af vores
liv. Og vi bliver alle gamle, hvis vi lever
længe nok. Et solidarisk samfund lader ikke
sine borgere i stikken i sådanne situationer, men det gør markedssamfundet. På
markedet overlever de stærke og de andre
går til grunde på samme måde som i den
vilde natur.
Sådan et samfund ønsker jeg ikke, og jeg
vil gøre mit for at modvirke den markedsgørelse af hele samfundet, som kan tage
fart og blive forstærket hvis de usolidariske
og liberalistiske partier bliver styrkede og
får flertal efter valget.

Menneskets frihed,
autonomi
og selvbestemmelse
Det skal være det bærende element i forholdet mellem borger og samfund.
Selvbestemmelsen skal
respekteres i sær i de situationer mennesker har behov for støtte fra fællesskabet.
Lighed, respekt og retfærdighed
Alle skal have lige udviklingsmuligheder. Større
økonomisk og social lighed
skaber et bedre fællesskab.
Støtte fra fællesskab
efter behov
og yde efter evne
Fokus på det menneskelige
aspekt betaler sig fordi
man forebygger større omkostninger. Erhvervsinteresser og økonomiske hensyn bør ikke dominere velfærdsområdet.

Jeg ønsker at bidrage til
at fremme en solidarisk politik i
almindelighed og bl.a. følgende i
særdeleshed:
Professionel og empatisk socialt
og sundhedsarbejde skal
opprioriteres. Sociale ydelser og
sikkerhedsnet for ledighed, sygdom mv.
bør forbedres. Enhver forringelse er
tilbageskridt for social retfærdighed i
vores samfund.
Fattigdomsbekæmpelse, dannelse
Reza Javid
og arbejde forebygger sociale
Folketingskandidat EL)
problemer såsom vold,
bandekriminalitet og voldelig
ekstremisme, som skal fordømmes men samtidig forstås og forklares.
Danmark skal spille en freds- og demokratiskabende rolle
i verden. DK bør ikke deltage i militære operationer, og slet ikke uden
FN-mandat. Ressourcerne bør gå til humanitært arbejde, uddannelse,
civilsamfund, NGO-er osv. Danmark bør støtte og anerkende de
undertrykte og besatte folk rettigheder og støtte deres
selvstændighed.
Ytringsfrihed og gennemsigtighed er folkestyrets forudsætning og
garant, og nødvendig for demokratisk og socialistisk
samfundsudvikling. Jeg går ind for at vi i fællesskab forpligter os til et
sæt etiske principper for den offentlige debat, for at forebygge
unødvendige destruktive skinkonflikter i samfundet. Debatten bør
fokusere på reelle konflikter for at ændre på undertrykkende
samfundsforhold.
Realistisk aktiv integrationspolitik er nødvendig. Vi skal være
åbne i forhold til eksisterende og potentiale problemer med integration
og prøve at finde inddragende løsninger. Jeg er i mod undertrykkelse i
samfundet herunder undertrykkelse og diskrimination af minoriteter,
men jeg også imod den undertrykkelse, der foregår i nogle etniske
miljøer især ift unge, kvinder og anderledestænkende, uanset om
undertrykkelsen begrundes med ideologiske, kulturelle eller andre
forklaringer.

