Anna Brændemose
Indstillet af SF Aarhus
Dem der har mest i vores samfund øger hver dag deres
formuer og magt i samfundet. Den ulige fordeling af goder
har skabt store skel i vores samfund og er skyld i, at vi står i
både en ulighedskrise og en klima-, biodiversitets- og
miljøkrise, hvor profit sættes over flertallets rettigheder.
Som socialist ved jeg, at der er store interessekonflikter i
vores samfund. Det er vores opgave at skabe et samfund,
der er bygget på lighed og bæredygtighed, og hvor vores
fælles natur sættes over kortsigtede kapitalistiske hensyn.
Børn, unge og uddannelse
Vi har som samfund et ansvar overfor alle børn og deres fremtid. Folk der kender mig ved, at jeg er
meget optaget af, at børns muligheder i livet ikke må være afgjort af, hvor mange penge der står på
deres forældres bankkonto. Her er det først og fremmest vigtigt, at vi sikrer børn ordentlige vilkår i
vuggestuer og børnehaver og sørger for, at der er en folkeskole og et uddannelsessystem, der giver
dem mulighed for at forme deres eget liv. Derfor fylder kampen for minimumsnormeringer i
daginstitutionerne og investeringer i uddannelsessektoren meget i mit politiske arbejde.
Vi skal passe bedre på vores klode
Ved sidste folketingsvalg var vi mange, der stod sammen og krævede handling på klimaområdet.
Det har den socialdemokratiske regering desværre glemt. Selvom vi har fået en bindende klimalov,
så er der fortsat brug for, at vi presser på for, at der kommer handling bag ordene. Det er helt
centralt, at vi må tage et opgør med et system, der skaber et overforbrug af vores ressourcer. Vi skal
samtidig stoppe den rovdrift, der har skabt store udfordringer for vores natur, drikkevand og miljø.
Det gør vi ved at udtage noget af den jord, der dyrkes i landbruget, sætte højere krav til
landmændene og ved at forbyde havbrug i de danske farvande.
Lidt om mig
Jeg er 27 år, og jeg er født, opvokset og bosat i Aarhus. Til daglig er jeg ved at færdiggøre min
kandidat i statskundskab på Aarhus Universitet. Jeg har været folketingskandidat siden 2018, og
ved sidste valg blev jeg 1. suppleant for SF i Østjylland. I foråret 2020 fik jeg lov til at vikariere
som folketingsmedlem i to måneder. Her lærte jeg en masse om det parlamentariske arbejde, fik
prøvet kræfter med forskellige ordførerskaber og fik lov til at forhandle på SFs vegne. Jeg har været
aktiv i SF og SFU de sidste 10 år, og jeg har været med til at føre utallige valgkampe og lavet lokalt
partiforeningsarbejde. Fra 2015 til 2017 var jeg landssekretær for SFU, hvor jeg lærte rigtig meget
om kampagnearbejde, kommunikation og hvordan det er at stå i spidsen for en politisk organisation.
Udover at være folketingskandidat foregår en stor del af mit politiske arbejde i min partiforening og
i SFs landsledelse, hvor jeg for tiden er vikar.
Hvis du har nogle spørgsmål, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på:
Tlf. 26238154
annabraendemose@hotmail.com
facebook.com/annabraendemose

