Annbritt Jørgensen – Byrådskandidat
Mit navn er Annbritt Jørgensen, jeg er 39 år og bosat i Skæring.
Jeg er initiativtager til Skraldecaféen, der i 2015 modtog Aarhus Takker-prisen med ordene
”bekæmper ensomhed på en måde, der samtidig også er bæredygtig”. Og det beskriver i
virkeligheden også mit politiske arbejde, der er lige så grønt som det er rødt, om end det dog er
socialområdet og beskæftigelsesområdet mit hjerte virkelig banker for.
Jeg har min daglige gang blandt nogle af de mest udsatte og sårbare borgere i Aarhus. Borgere,
der ikke selv har en stor nok stemme til at kunne råbe politikerne op, men som stadig har en
holdning til, hvad der er brug for, for at ændre deres situation, hvad end de er hjemløse,
misbrugere, kronisk syge på overførselsindkomst, psykisk sårbare eller handikappede.
Derfor stiller jeg op til kommunalvalget, med et ønske om at kunne være den stemme, og med et
håb om at kunne bruge mine erfaringer fra Aarhus’ gadeliv, til at skabe forandring for de
mennesker, der har allermest brug for det.
Jeg kommer med en aktivistisk tilgang til det politiske arbejde, idet jeg mener, at tiden er inde til,
at vi skal tænke og skabe politik på en ny måde.
Vi taler rigtig meget om borgerinddragelse – men når det kommer til vores mest udsatte borgere,
så inddrager vi dem ikke nok. Jeg mener ikke, at politiske forandringer er noget, vi nødvendigvis
altid skal skabe bag et skrivebord. Vi skal langt mere skabe den ude blandt og sammen med de
borgere, det vedrører. For det er dem, der sidder med den nødvendige viden i forhold til, hvad der
er nødvendigt for at ændre deres situation – det er ikke noget, andre kan sidde og gætte sig frem
til.
Derudover ønsker jeg også et opgør med tendensen til at tænke i kasser og målgrupper. Alle
mennesker er forskellige, og man kan ikke lave en fælles løsning for en gruppe af mennesker,
udelukkende baseret på én fællesnævner, feks at de er hjemløse, for hver enkelt persons behov er
forskellige. Derfor mener jeg, at det er tid til at begynde at tænke ud af boksen, i stedet for at
tænke folk ind i kasser.
Min overordnede politiske mærkesag er derfor også et ønske om at skabe helt konkret politisk
forandring i måden der arbejdes med de mest udsatte borgere indenfor både socialområdet og
beskæftigelsesområdet, og mit bidrag til SFs seneste forslag på både hjemløse området og
indsatsen for langtidsledige har været første skridt til at vise, at det kan lade sig gøre at gentænke
begge de områder, hvis man begynder at inddrage de mennesker, de politiske tiltag vedrører.
Mit ønske er at være en politisk stemme for de mest udsatte og sårbare borgere i Aarhus, på en
måde, så det er deres ord, deres håb og deres drømme, der bringes med ind i det politiske
arbejde, så de får en følelse af, at de også bliver hørt.
Du er velkommen til at kontakte mig på telefon 28946005, mail: littlecat81@gmail.com eller følge
med på Facebook på https://www.facebook.com/annbritt.jorgensen.sf.dk/

