www.liberalframtid.nu/ornskoldsvik

INNEHÅLL:

Eftertänksam lyssnare. Målinriktad
ledare. Liberal tänkare.

Kurt Enberg
Kyrkoherde och kandidat kommunfullmäktige
www.liberalframtid.nu
kurtenberg54@gmail.com

TRE EXEMPEL

En skola som fungerar. Inte bara tomma löften om
världsklass. Se till att arbetsmiljön är bra för både lärare
och elever. Rusta upp lokalerna. Vi prioriterar kunskap och
ger förutsättningarna för ledarskap och administrativt stöd
så lärarna får tid och ork att undervisa när vi inför
lärarassistenter.
Minska krånglet. Det ska vara lätt att bygga, starta företag
och arbeta där man trivs bäst i Örnsköldsviks kommun. Ge
personalen i kommunen resurser att ge en god och snabb
service. Utvärdera förändringarna i busstrafiken och var
öppen för moderna lösningar.
Hjälp till den som behöver. Den som är äldre och behöver
stöd ska kunna välja utförare. Den som behöver stöd enligt
LSS ska inte behöva bråka med myndigheterna.
Kommunen måste ta sitt ansvar.

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

BAKGRUND

Jag växte upp i ett arbetarhem där stark arbetsmoral och
rättvisa var viktiga ledord. Jag fick starkt stöd att skaffa mig
en bra utbildning och jobb. Jag inser hur mycket en väl
fungerande skola betytt för mig.

Efterhand förstod jag att kunskap även är viktigt för
personlig mognad och demokrati. I folkbildningen
upptäckte jag att vi behöver kultur för att inte fastna i
kunskap enbart för nytta.
Som rektor på folkhögskola i tio år fick jag tillämpa dessa
insikter och öva mig i ledarskapets labyrinter. Efter
ytterligare elva år som kyrkoherde har frågan om en god
arbetsmiljö blivit än viktigare.
I dessa värderingsrika miljöer har jag lärt mig se varje
människas unika värde och vill värna alla utsatta utifrån ett
socialliberalt perspektiv.
Att äldre ska erbjudas fler boenden och aktiviteter som
motverkar ensamhet tycker jag är viktigt. Att satsa på ett
bra välkomnande för nysvenskar är avgörande. Jag vill göra
allt jag kan för ett inkluderande och öppet samhällsklimat
med lokal stolthet och global utblick.

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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