
 

 

 

Antoniett Vebel Pharao - Byrådskandidat 2021  

 

Jeg hedder Antoniett Vebel Pharao, jeg er 32 år, jeg bor i Aarhus C og jeg stiller op 

til byrådet. Jeg har en bachelor i uddannelsesvidenskab og en kandidat i 

pædagogisk sociologi. Jeg har senest arbejdet for Mino Danmark og er lige nu 

jobsøgende. Jeg føler mig generelt taknemmelig over at bo i Danmark, hvor jeg på 

trods af mit handicap har mulighed for at leve et frit og godt liv. Jeg kan og vil 

bidrage til dette fantastiske samfund, det kan dog til tider være rimelig svært med 

alle de love og systemer, som man bygger op både på landsplan og kommunalt 

plan. Det håber jeg på, at kunne være med til at ændre, ved at give mig til kende og 

gøre mig forståelig blandt politikere og beslutningstagere i Aarhus kommune.  

 

Jeg stiller op som byrådskandidat fordi jeg brænder for at medmenneskelighed, 

retfærdighed, forståelse, respekt og værdighed kommer på den politiske dagsorden i 

Aarhus. Jeg drømmer om et Aarhus, hvor vi først og fremmest ser på mennesker 

som værdier i sig selv. Jeg drømmer om en socialpolitik, hvor mennesket ses som 

helhed og hvor den enkelte person også ses i sammenhæng med familie og øvrige 

netværk, Hvor man ser hele mennesket og hvor mennesket bliver sat før økonomi.  

 

Jeg drømmer om en integrationspolitik, hvor vi taler med respekt om og til hinanden 

og hvor vi anerkender og erkender at ord har magt! At det har en stor betydning, 

hvordan vi omtaler hinanden og hvilke ord vi bruger. Jeg drømmer om et Aarhus der 

uden at tøve giver job til Ali og Fatima på samme måde som der gives job til Anders 

og Freja. Jeg drømmer om et Aarhus, hvor vi ikke fejer racisme og diskrimination ind 

under gulvtæppet, men hvor vi tør at tale om det og gøre noget ved det.  

 

Jeg ønsker en boligpolitik der tager højde for at mange forskellige mennesker kan bo 

i Aarhus og at de har råd til det. Jeg ønsker en boligpolitik der tager højde for at også 

mennesker med handicap ønsker at bo i Aarhus centrum og ikke kun bo langt 

udenfor Aarhus og at mennesker med handicap også er unge der ikke altid ønsker at 

bo i ældre boliger. Jeg drømmer om at man inddrager mennesker med handicap i 

byggeprocessen så der bliver optimale handicapboliger.  

 

Jeg drømmer i det hele taget om et mere mangfoldigt Aarhus med mere 

borgerinddragelse. 

 

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du vil vide mere eller følge med på 

Facebook eller Instagram. Mine kontaktinformationer er  

 

Mail: pharao1988@hotmail.com  

Tlf: 20941223  

Facebook: https://www.facebook.com/Antoniett-SF-141165292445/ 

Instagram: antoniett_sf  
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