Att stå upp för det gemensamma har sedan barnsben
varit viktigt för mig. Att tillsammans ta ansvar för vårt
samhälle, att ha kraft att
förändra det som inte
fungerar och mod att stå
fast vid det som verkligen
fungerar är något jag har
nära hjärtat.
Jag heter Sandra Bizzozero,
är 42 år och bor med min
dotter i Spandelstorp. Jag är
kommunstyrelsens
ordförande i Karlskrona.

Sandra Bizzozero

För mig är framtidstro,
solidaritet och att bygga det
gemensamma och starka
samhället.

För mig är Socialdemokratins viktiga uppgift att ge ett
alternativ till maktlöshet,
vara den rörelse som är den
som formulerar alternativet
till hopplöshet och egoism.
Jag kommer, om jag blir
vald, särskilt driva frågor
som rör våra kommande
generationer. Klimat, jobb,
jämställdhet och en stark
ekonomi är viktiga frågor
för mig.
Det är detta jag kommer att
driva om jag får förtroendet
att representera er
medlemmar på
partikongressen i höst!
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Camilla Persson 37 år.
Jag är undersköterskan
som åkte lastbil till BB
och som växte upp på
husvagnsresor runt
Sverige på helgerna.
Jag brinner för bra
villkor för svenska
lastbilschaufförer och att
våra fina äldre ska ha en
röst i samhället där de
känner sig sedda.

Camilla Persson

Ett av mina favoritcitat är
från Hillary Clinton: ”Det
krävs en by för att
uppfostra ett barn.”
Mitt engagemang är i
Externa valberedningen
som vice, Socialnämnden
som ledamot,
kommunfullmäktige som
ersättare, Svenska kyrkans
alla nivåer och en tå i
regionen!

Jag brinner också för ett
inkluderande samhälle
för alla människor som
identifierar sig som
HBTQIA+.
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Mitt engagemang tog sin
början när jag ställdes öga
mot öga med nynazismen
i korridorerna på
Wämöskolan.
När jag fick höra om
arbetarrörelsens kamp
för demokrati och se det
klassamhälle
socialdemokratin alltid
bekämpat blev det
kristallklart för mig att
gå med i vår rörelse.

Om jag får förtroendet att
väljas till ombud kommer
jag på kongressen
outtröttligt driva på för ett
mer jämlikt och hållbart
samhälle där ingen lämnas
efter.
Kongressen är viktig för
Sveriges framtid. Därför
har jag lämnat in flera
motioner om bland annat
demokrati, Östersjön och
en ekonomisk politik för
en stärkt välfärd.

Magnus Manhammar
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Jag är 32 år gammal, från
Jämjö men bor idag i
Backabo tillsammans med
min 7-åriga son. Till vardags
jobbar jag med kultur och
folkbildning. Jag är ordförande i Karlskrona Arbetarekommun och har flera olika
uppdrag i kommunen och
regionen.
Jag brinner för kultur och
jämställdhetsfrågor. I takt med
att de högerextrema åsikterna
växer i samhället ser jag att
den fria kulturen är under
attack. Jag är djupt oroad över
den negativa utveckling som
vi ser där politiker är inne och
petar i vilken kultur som får
finnas och är önskvärd. Här

Elina Gustafsson
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tror jag att socialdemokratin
och vår syn på kulturen är
viktig för framtiden.
Jämställdhet är inte bara en
åsikt, det är en livsstil. Jag
har under hela mitt vuxna
liv engagerat mig för att öka
jämställdheten i vårt samhälle.
Jämställdhet och jämlikhet är
varandras förutsättningar.
Jag skulle gärna vilja bli ombud på kongressen för att få
vara med och påverka den socialdemokratiska politiken. Vi
har stora utmaningar framför
oss men jag är övertygad om
att vi tillsammans kan hitta
lösningar för hur vi bygger ett
starkt samhälle.

Jag heter Eva Strömqvist
och är gift och har 3 vuxna
barn och flera barnbarn.
Jag bor ett par mil utanför
Karlskrona.
Jag har jobbat i Karlskrona
kommun i många år inom
barnomsorgen och även
varit fackligt aktiv i
Kommunal och LO.
Har efter det jobbat som
ombudsman i Kommunal och jobbat för trygga anställningar, en bra
arbetsmiljö och en stark
arbetsrätt. Men har nu
endast politiska uppdrag i
kommunen.

Andra frågor jag driver är
en pension värd namnet
och ett tryggt socialförsäkringssystem.
Har varit politiskt aktiv i
många år och brinner för
en bra och rättvis välfärd.
Att hela kommunens skall
leva, både landsbygd,
kustbygd och i staden.
Att utveckla vår stad och
vårt samhälle och bygga
det tillsammans. Detta vill
jag driva om jag får förtroendet att representera er
medlemmar under
partikongressen i höst!

Eva Strömqvist
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1989 började min familjs
största äventyr när vi
lämnade ett älskat Island
för att uppleva äventyret i
vackra Sverige.
Idag drygt 30 år senare är
jag kvar i äventyret med
egen familj. Jag är
Jämjöbo, undersköterska
och nyss klar HR-specialist
och däremellan kämpar jag
för ett bättre samhälle för
alla.
Jag blev politiskt aktiv på
grund av ilska mot orättvisor, förändringar i välfärden samt en förebild vid
namn Lisa som visade vä-

Selma Björk Matthiasdottir
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gen till S. Den vägen ledde
mig mot Kommunstyrelsen
samt Kommunfullmäktige
där jag är ledamot idag.
Jag tror på att alla kan förändra världen. Steg för steg,
en människa i taget. Tron
på människors självklara
rätt att bli hörda och få
respekt är viktigt för mig.
Jag vill driva en human
migrationspolitik, frågor
om psykisk hälsa, socialförsäkring och pensioner
värda namnet.
Jag tror att kongressen
behöver en Selma!

Roland Andreasson 61 är år
och bor i Karlskrona tillsammans med min fru Susanne.
Vi har båt och jag tycker att
det är kul att spela golf på
min fritid.
Jag arbetar inom handeln i
en spelbutik och är fackligt
aktiv inom Handelsanställdas Förbund. Jag är ledamot
i Kunskapsnämnden och 1:e
vice ordförande i kommunfullmäktige i Karlskrona.
Mitt politiska hjärta klappar
extra varmt för jämlikhet, en
bra skola för alla och en välfärd som är rättvis och utan
privata vinstintressen.

Roland Andreasson
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Jag vill bevaka frågor såsom
anställningstrygghet där
bland annat anställningsformerna behöver ses över
och lagstiftningen skärpas.
Heltidsarbete i alla branscher är en hjärtefråga och
jag är övertygad om att vi
kan påverka för att skapa det
goda arbetet.
Vi måste se över så att alla
ska ha ett friskt leende, det
ska inte ha med den privata
ekonomin att göra om jag
ska ha råd att gå till tandläkaren. En ny tandvårdsreform ligger i tiden. Tänderna
är en del av kroppen och ska
ingå under högkostnadskyddet.

Marcus Degerskär, 37 år.
Gift och har två, små
aktiva busfrön.
Jobbar som facklig i
industrin, där jag tidigare
gått skift.
Har en fast tro på att vi
behöver stärka samhället
tillsammans och inte delas
upp.
Trygga anställningar och
en arbetsmiljö som inte
stressar sönder oss, är en
rättighet!

Marcus Degerskär
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