Markus Alexandersson
Jag heter Markus Alexandersson och är 44 år.
När patienter idag kan köpa sig före i kön till
sjukvården behöver vi ha en politik som sätter
stopp för det. När det framkommer stora brister i
vård och omsorg är det fullkomligt horribelt hur
bolagen tar ut stora vinster och delar ut bonusar.
Istället behöver vården och omsorgen mer och
rätt utbildad personal.
Sjukvården kommer att vara en av de stora frågorna på kongressen. Om jag blir ombud kommer jag bland annat att arbeta för en mer jämlik
vård; pandemin har visat att det är de äldre och
mest sårbara som drabbas mest.
Som ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor för
(S) i Region Blekinge ser jag stora behov av en
ännu mer progressiv välfärdspolitik. Klasstillhörigheten ska inte få avgöra hälsan.

Malin Persson
Jag heter Malin Persson och är 21 år. Jag jobbar
som undersköterska inom äldreomsorgen. Jag är
ordförande för SSU Sölvesborg, vice distriktsordförande och studieledare för SSU Blekinge.
Jag kandiderar till kongressen eftersom jag vill
driva klassisk socialdemokratisk poltik som skola, jobb och välfärd. Detta var även anledningen
till att jag blev aktiv i SSU och S.
Jag vill att partiet satsar mer på medlemsvård
och interndemokrati för att vårda och ta vara
på medlemmarna. Vi medlemmar är det finaste
partiet har och då ska medlemsvård och
interndemokratin funka.
Inför valet 2022, vill jag att partiet ska satsa på
klassiskt socialdemokratisk politik som vanligt
folk känner till.

Alexander Nilsson
Jag heter Alexander Nilsson och är 24 år.
Jag bor med min sambo och två hundar.
Studerar en master i Miljövetenskap samt arbetar vid sidan av studierna. Jag innehar olika
förtroendeuppdrag, både i kommunen och i
regionen.
Jag kandiderar som ombud till kongressen för
att jag vill bidra i sakdebatten, driva på våra
motioner och sätta vårt parti på rätt väg. Vi är
framtidspartiet, men det finns en avsaknad av
visioner och större mål.
Många förslag på hur vi kan förena en progressiv ekonomisk politik, hållbar omställning och
kraftfulla sociala reformer med ett modernt
folkhem ligger nu på tapeten - det är dags att vi
vågar ta steget och driver dessa.

