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Kære partikammerater

Jeg er Jacob. Når jeg ikke laver politik, så spiser jeg lasagne med min kæreste eller spiller
Risk med mine venner eller er til koncert med min søster eller besøger min mor og far. Jeg
er familiemenneske, og de giver mig meget glæde og sørger for, at jeg har det godt. Og vi
skal have det godt.
Det er det vigtigste for mig, at når der skal være valgkamp i SF igen på Sjælland. Så skal
vi have det godt. Passe på hinanden, føre en fælles valgkamp, tale hinanden op og
fremme hinandens ideer. Det var det, der gjorde, at vi fik tre mandater sidst.
Og jeg vil rigtig gerne have lov at stille op for SF igen, hvis I giver mig lov. Dels fordi jeg
stadig har mange ting jeg brænder for.
Jeg vil gerne have gjort arbejdet med minimumsnormeringer færdigt, så de gælder helt
ude i den enkelte institution. Tænk hvor vildt det er, at vi er kommet dertil, at der nu faktisk
kommer minimumsnormeringer. Nu skal det gøres ordentligt!
Jeg vil gerne have mere frihed til folkeskolen. I mange år har den været holdt i et jerngreb
fra Christiansborg. SF er et frihedsparti, der tror på det decentrale.
Jeg vil gerne have flere decentrale uddannelser – også på Sjælland. Jeg mener, det var
en kæmpe fejl at lukke seminarer, lokale uddannelsessteder og i det hele taget at fjerne liv
fra de små byer. Jeg er provinsdreng, og jeg mener også at småt kan være godt. Tilbage
med uddannelserne. Tilbage med den offentlige transport til byerne. Tilbage med et
ordentligt boligmarked (lav et statsligt realkreditinstitut) så det bliver muligt at sælge
husene selv i de mindre byer på Sjælland.
Jeg vil gerne have mere ro på. Ledige skal ikke jages rundt i systemet. Børn skal ikke
presses igennem institution og skole. Arbejdspladser skal ikke tvangseffektiviseres. Man
skal ikke tvinges til at arbejde til man ikke kan stå oprejst.
Jeg vil gerne have, at Danmark bliver det grønneste land i verden. At vi løser
klimaudfordringerne på en socialt balanceret måde og med respekt for provinsen. Det er
SF, der skal gå den balance!
Men jeg vil også gerne stille op igen, fordi jeg mener, at jeg er en af dem, der tør gå til
Regeringen. De er vores samarbejdespartnere. Men de er socialdemokratere og vi er
folkesocialister, og det skal kunne mærkes. Og den bedste måde at sikre et mere rødt og
grønt Danmark er ved at have et stærkt SF, som Regeringen har respekt for.
Jeg synes vi har nået meget. Fået rigtig meget igennem på kort tid. Men vi er ikke færdige.
Og jeg er ikke færdig, hvis I synes det er okay, at jeg stiller op igen. Det håber jeg. ☺
Rødgrønne hilsener
Jacob

