
Vad driver ditt politiska engagemang? 

 

Jag har valt att engagera mig politiskt för att kunna vara med och påverka samhället i den 

riktning som jag tror kommer ge utsatta människor en bättre tillvaro. I mitt yrkesliv som 

kurator får jag vara med och hjälpa enskilda individer, men som politiker kan jag vara med 

och ändra spelregler och förutsättningar på en mer strukturell nivå. För mig är det viktigt att få 

arbeta på båda dessa nivåer. Jag vill aldrig bli en politiker som tappar kontakten med de som 

vi finns till för.   

 

 

Vad är roligast i dina uppdrag? 

 

Jag tycker det är väldigt inspirerande att få möta andra människor som drivs av samma vilja 

som jag gör. För mig handlar politik mycket om att väga olika argument och gemensamt 

försöka hitta lösningar på problem i samhället. Jag tycker att allt för mycket energi läggs ner 

på att debattera och försöka vinna billiga politiska poänger över sina meningsmotståndare. Jag 

tycker att politik är som roligast när vi trots olika åsikter kan jobba över partigränserna för att 

nå de mål som trots allt oftast är desamma. Både i Socialnämnd Öster och i 

Jämställdhetsdelagationen tycker jag ofta att vi lyckas ha ett sånt synsätt.   

 

 

Hur skulle du önska att Örebro kommun utvecklades de kommande tio åren? 

 

Det finns massor av områden där jag skulle vilja se en utveckling, men för att nämna tre: 

 

* Jag skulle önska att vi hade ett bättre fungerande förebyggande arbeta så att vi om tio år inte 

längre behöver göra så många placeringar av barn, unga och vuxna på institutioner och i 

familjehem. 

 

* Om tio år hoppas jag att valmöjligheterna inom barnomsorgen har blivit mycket fler. 

Dagmammor, fler-familjs lösningar, vårdnadsbidrag och förskolor med olika inriktningar och 

aktörer borde finnas i en så stor kommun som Örebro. 

 

* Jag vill se en mer jämställd arbetsmarknad i Örebro. Kvinnors och mäns arbete måste 

värderas lika och de kvinnodominerade yrkena behöver en statushöjning. Detta skulle 

förmodligen också leda till en mer uppblandad arbetsmarknad där män i högre utsträckning 

vågar sig på mer ”kvinnliga” yrken och tvärtom. Jag vill se ett Örebro där alla människor från 

vaggan till graven gavs exakt samma möjligheter att välja utifrån sina intressen, inte utefter 

sitt kön. 


