Christoffer Kock Andersen - Byrådskandidat
Mit navn er Christoffer Koch Andersen, jeg er 22 år og læser Uddannelsesvidenskab på Aarhus Universitet.
Derudover er jeg formand i SFU Århus og sidder i SFU’s landsledelse.
Politik har altid fanget mit hjerte, fordi jeg siden barnsben ikke har kunnet holde mig fra at ytre mig, når jeg
mødte uretfærdighed.
Jeg er født og opvokset på Langenæs inde i Aarhus C, så jeg har både kendskab til byen og set, hvorledes
Aarhus rummer muligheder, men også udfordringer for mange. Jeg gik i folkeskole på Læssøesgade Skole
og på gymnasiet på Viby Gymnasium, som begge rummer diversitet i etnicitet og social baggrund. Dog har
dette også konsekvenser for, hvilke muligheder man har at stile efter som ung.
Jeg vil være ungdommens stemme i smilets by og gå til valg på, at vi skal have bedre børn og unge-miljø i
Aarhus, hvor der er plads til alle. Aarhus skal være en mangfoldig by, og jeg vil gerne sprede ordet om, at vi
har behov for de socialistiske kræfter til at gøre Aarhus mere inkluderende for alle – ikke kun for de
velhavende.
Jeg vil også gå til valg på, at de unge i højere grad tager medansvar for deres kommunale byudvikling og
herved arbejde aktivt på, at få flere unge til at stemme, således de føler, de bliver hørt og ikke sidder fast i
bremsen om, at kommunalpolitik kun handler om asfalt.
Med mit udgangspunkt i SFU, min uddannelsesvidenskabelige baggrund og et brændende hjerte for
socialistisk politik, håber jeg, jeg kan føre valg på mine snarligt valgte mærkesager og alt andet lige herudfra
føre en aktivistisk, grøn og mangfoldighedsorienteret valgkamp.
Med håb om jeres stemme, så jeg kan bruge min i kampen for et Aarhus, der hænger sammen
Du er velkommen til at kontakte mig eller følge min politik på nedenstående
E-mail: christofferkoch98@gmail.vom
Telefon: 40743676
Facebook: https://www.facebook.com/christofferkochKV21/
Instagram: ChristofferKA

