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TRE EXEMPEL

Skolan först. Våra skolors behov ska hamna först, de är inte
kommunens besparingsbuffert. Våra lärare behöver
attraktiva villkor. Vi vill se tidigt stöd, fler speciallärare och
lärarassistenter. Våra rektorer måste få förutsättningar att
leda verksamheten.
Trygg framtid. Vård och omsorg ska ge förtroende och
trygghet för framtiden. Oavsett vilka utmaningar du möter
är det du som bäst kan bestämma vilken omvårdnad som
passar din livssituation. Vi vill se trygga och billiga boenden
och ett hospice i kommunen.
Möjligheter för alla genom ett allaktivitetshus för dygnets
alla timmar och generationsboenden för alla åldrar.
Mångfald och jämlikhet genomsyrar all kommunal
verksamhet.

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

BAKGRUND

Jag har växt upp med en fot i liberal mylla och den andra
på mer socialdemokratisk mark. Min morfar är en av mina
största förebilder. Han fick mig att förstå samhällets olika
uppgifter, kommunikation och att andra människor ska
behandlas med värdighet och respekt.

Tidigt i min uppväxt fick jag lära mig frihet under ansvar
och att det krävdes egen insats för att komma någonstans i
livet. Att ha ett arbete höll mig borta från många
ungdomssynder och jag ser tillbaka på dessa år med ett
leende. Min förhoppning är att jag kan smitta av mig
erfarenheter av denna sort och skapa möjligheter för
dagens ungdomar att göra samma resa.
Jag har fått förmånen att arbeta med människor i olika
stadier av livet. I taxi har jag skjutsat människor som fått
besked om att de bar på sjukdomar med oundvikligt slut
men även fått skjutsa andra till eller från BB. Som anställd i
bevakningsbranschen har jag fått hjälpa människor som
blivit sjuka, misshandlade eller hanterar stor oro. Som
trafiklärare har jag följt elever mot både misslyckande och
glädje.
Jag vill verka för ett samhälle där alla får möjlighet att
utvecklas och där var och ens möjligheter tas tillvara.

Du ska få leva ditt liv som du vill, bestämma över dig själv,
ha dina egna drömmar och kunna jobba för att de ska bli
verklighet. Det är vad liberalism handlar om. Men viljan till
frihet har alltid retat några. Idag är det populister och
extremister som brer ut sig i världen och i Sverige med sitt
förakt för demokrati, jämlikhet, kunskap och mångfald. Nu
är det dags att säga ifrån.
Fakta, kunskap och
kompromisslös demokrati är det liberala innehållet i
motståndskampen.
Utbildning ger en människa makt att hitta
sin egen väg vidare i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför
sätter vi Liberaler skolan först.
. Språk, jobb och jämställdhet är vägen
till ett självständigt liv. Med tydliga krav och fler möjligheter
vill vi lösa de problem som vuxit när integrationen
misslyckats.
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