Herlev har brug for
visionær politisk fornyelse

SF’s spidskandidater til kommunalvalget 21. november 2017:
Arly Eskildsen, Betina Skovby, Sofus Malte Rønberg, Samira Akbari

En markant stemme i Herlev

Arly Eskildsen

62 år, spidskandidat, kommunalbestyrelsesmedlem siden 2001
organisationskonsulent
– Jeg har en vision om et Herlev som en levende, aktiv, fremadskuende og
grøn by. SF arbejder for høj kvalitet i børnepasning, moderne skoler og undervisningsformer, værdig ældreomsorg, ambitiøs lokal klimaindsats og rent
miljø med satsning på vedvarende wwenergikilder, bedre og billigere kollektiv
trafik. Vi står for en klar social profil, hvor vi slås for social retfærdig, anstændig behandling af borgere med behov for hjælp og støtte, massiv indsats for
forebyggelse og lighed på sundhedsområdet.

Betina Skovby

47 år, nr. 2 på SF’s liste, kommunalbestyrelsesmedlem 2010-13
socialpædagog
– En by er stærk, hvis alle borgere kan finde en plads i et fællesskab. Jeg vil
arbejde for, at alle mennesker kan finde den plads, også de udsatte, de syge og
de handicappede. Herlev har mange muligheder, men vi har en gruppe som
står udenfor, og de skal inviteres ind. Derudover er jeg optaget af handicappedes retssikkerhed, som er alvorligt udfordret med mange års kommunale
besparelser. Værdigheden skal tilbage på handicapområdet!

Sofus Malte Rønberg

20 år, nr. 3 på SF’s liste, international sekretær SFU, student
– Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi der er brug for progressive kræfter i Herlev. Hver tredje dansker vil på et tidspunkt i deres liv blive ramt af
en psykisk sygdom. Men mens du får hjælp og kommer på Herlev Hospital,
hvis du brækker benet, så står du helt alene med regningen, hvis du knækker
psyken. En enkelt session hos psykologen kan koste op til 300 kroner. Det kan
især unge ikke betale for. Derfor kæmper SF Herlev for gratis psykologhjælp
til unge under 26.

Samira Akbari

39 år, nr. 4 på SF’s liste, regnskabsassistent
– Jeg vil arbejde for en bedre integration, hvor vi ikke er bange for at stille
krav. En bedre og velfungerende integration giver automatisk flere indvandre
og mennesker med anden etniske baggrund på arbejdsmarkedet. Jeg har selv
i en toårs periode prøvet det på egen krop – at være uden job og blive kastet
rundt i systemerne. Alt for mange mennesker med etnisk minoritetsbaggrund
med længere uddannelser er enten uden et job eller er beskæftiget i ufaglærte
jobs. Det er menneskelige ressourcer, som kunne være samfundet til større
gavn.
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