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35 år, bosiddende i Højby, Odsherred og enlig mor til to
drenge.

Lige muligheder i hele landet
I lang tid har centralisering stået højt på dagsordenen politisk set. Dette er nu medvirkende
til, at der i Danmark er stor forskel på land og by. Jeg er selv fra det smukke Odsherred i
Vestsjælland, og ved hvordan det er at bo i ”Udkantsdanmark”.
En af de meget store udfordringer vi har i Vestsjælland er, at man som ungt menneske
med mod på livet, er nødt til at rejse langt væk for at få drømmeuddannelsen. For manges
vedkommende betyder det, at man ikke vender tilbage til området igen. Jeg vil derfor
styrke yderområderne – vi skal have uddannelsesmuligheder flere steder i landet,
infrastrukturen skal styrkes så det er nemmere at komme rundt, og der skal være
arbejdspladser at få, også uden for de store byer. Jeg vil arbejde for, at vi har lige
muligheder, uanset hvor i landet vi kommer fra, og hvor i landet vi ønsker at bosætte os.
Ro på
Jeg har været folkeskolelærer 8 år og arbejder fortsat i folkeskolen, og jeg har også
undervist på erhvervsuddannelsen. Her er det blevet tydeligt for mig, hvor vigtigt det er at
vi holder fast i ”Ro på” tanken i SF. Eleverne i både folkeskolen og på
ungdomsuddannelserne oplever på daglig basis at blive målt og vejet i form af konstant
pres for at levere de rigtige svar og dermed få de gode karakterer. Ikke alle passer ind i
den kasse, og det er vigtigt at vi skaber et samfund, hvor man som både barn, ung og
voksen oplever, at forskellighed er en styrke og at ikke alle er ens.
Vores ældre fortjener også ”Ro på”, med faste teams, dygtige og engagerede
medarbejdere, som har fokus på den ældre og den ældres behov, fremfor uret.
Vores velfærdssamfund er generelt under pres, og det er vigtigt at vi fortsat har et stort
fokus på, at vores velfærdssamfund er det der gør os alle rigere - det vil jeg have som
topprioritet i mit arbejde i SF.
Dette skal vi også have for øje lige nu og i fremtiden, når der skal tages vigtige
beslutninger på klima- og naturområdet. Klima er og bliver den overordnede vigtigste
dagsorden, det er slet ikke til diskussion, og vi kommer til at skulle tage nogle store og
drastiske beslutninger på området. Beslutninger som absolut ikke alle kommer til at være
lige nemme, men vi kan ikke undgå at handle. Der skal handles på området nu og her –
med det tydelige mål, at det ikke må gå ud over vores sociale sikkerhedsnet og velfærd.

