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Jeg er 45 år, kommer fra Marokko og har boet i Danmark i 23 år. Jeg har bl.a. arbejdet
som social- og sundhedshjælper, IT-supporter, distriktschef og iværksætterkonsulent. I
dag er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Min seneste uddannelse i Danmark var HD i
organisation og ledelse. Derudover er jeg uddannet frisør og IT-supporter.
Jeg har været politisk aktiv i Danmark i 20 år. De sidste 3 år har jeg været næstformand
for SF Kalundborg. Jeg har stillet op til folketingsvalget i 2019 og er blevet suppleant i
folketinget.
Jeg ønsker et samfund hvor alle er lige uanset køn, etnicitet eller sociale status. Derfor vil
jeg gerne søge indflydelse og påvirke holdninger.
Investering i mennesker
Den ægte værdi er den, vi skaber som mennesker. Derfor skal vi også investere i vores
børn, vores sundhed og vores fællesskaber. Vi skal investere i børns opdragelse,
uddannelse og sociale liv, da det er børn som er vores fremtid.
Integration i stedet for splittelse
Jeg skammer mig over den polarisering, vi oplever i Danmark og resten af Europa i disse
år. Effekten af den debat der fylder så meget, og handler om ”DEM og OS”, er stor
splittelse og isolering af minoriteter. Ingen vinder noget på det her. Lad os finde sammen
om at udvikle vores land og løse de reelle problemer.
De ledige har også rettigheder
De ledige og langtidssyge bliver kastet rundt i systemet i flere år, uden afklaring. Mange af
dem bliver mere syge af at være i systemet. Vi skal have et mere smidigt
beskæftigelsessystem, der beskytter borgernes rettigheder.
Et værdigt seniorliv
Vores senior er dem der har bygget det samfund vi lever i. De har arbejdet hårdt for at
gøre livet nemt for os. Derfor skal de have et værdigt liv. De ældre skal have mere råd til
hverdagen. Dem der ikke kan klare sig selv, skal have flere hænder til at hjælpe dem.
Bevaring af naturen på Røsnæs
Røsnæs har en meget unik natur, som ikke findes andre steder i Danmark. En
Kattegatforbindelse med linjeføring igennem Røsnæs, vil tage en stor del af dens skønne
natur. Den vil med sikkerhed have en negativ effekt på biodiversiteten i området. Derfor
kæmper jeg for at finde en anden løsning for en eventuel kattegatforbindelse.

