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Vinder af fagprøvepris

Viser vej til effektiv og
enkel sagsbehandling

Din genvej til et godt arbejdsliv
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Statsansatte vil styre i kommunerne

Stem på os
Mød 9 HK’ere med
politiske ambitioner

Formand før kongres:

Forening

før forretning

Sådan bliver du

hurtigere
på tasterne

Beredskabsplan

Er I klar til en
kritisk situation?

Hvorfor stiller du op til regionsrådet?
Fordi regionerne arbejder med sundheds- og erhvervspolitik. SF arbejder for bedre
psykiatri og lighed i sundhed. Jeg vil knokle for, at borgeren er i centrum – også på
hospitalet. At familierne kan være sammen med patienten, at ingen bliver kastebold
mellem systemerne – og at Region Hovedstaden er et godt sted at arbejde.

Hvorfor stiller du op for netop SF?
For mig er SF den rigtige balance mellem fællesskab og individ. Vi skaber løsninger
for dig i din hverdag, men ikke på bekostning af fællesskabet. Sådan er det jo også på
jobbet: Hvis vi alle løber efter hver sin bold, scorer vi aldrig et mål, vel?

Hvad er dine mærkesager?
Udover sundhed: Erhvervsudvikling. Hvis ikke Danmark gør sig lækker på bekostning
af Tyskland, Sverige og Finland, fortsætter vi med at miste arbejdspladser. Det har
Danmark ikke råd til. Vi vil ikke mindre, men mere velfærd. Det får vi kun, når der er
vækst og optimisme i det private erhvervsliv. Ikke al produktion er god og sund, derfor skal vi tiltrække de erhverv, vi synes er ’gode’ og smide de ’dårlige’ ud.

Kirsten Sloth stiller op for
SF i Region Hovedstaden.
Født 1964. Bor i København.
IT- og intranetsekretær
i Investeringsfonden for
Udviklingslande.

Betyder det noget, at du er HK’er og statsansat?
HK har givet mig styrke til at sige det, jeg vil, og kæmpe for en sag. Mine 26 år som
statsansat har vist mig, hvad embedsmænd kan udrette. Jeg er superstolt af at være
statsansat HK’er.

Fagligt/politisk arbejde: Har været aktiv i HK, LO og SF’s hovedbestyrelse. Stiller
også op til Folketinget.

Hvorfor stiller du op for netop Dansk Folkeparti?
Det er det parti, jeg har flest sammenfaldende holdninger med. Mest på grund af
landspolitikken. Dyrevelfærd, retspolitik og selvfølgelig meget af vores udlændingepolitik er grundene til, at det blev netop liste O.

Hvad er dine mærkesager?
Jeg har altid været meget aktiv sportsligt og har en fitnessinstruktøruddannelse i
rygsækken, så idrætsområdet ligger mig mere på sinde end for eksempel sagerne i
Teknik- og miljøudvalget.

Betyder det noget, at du er HK’er og statsansat?
Henrik Rademacher stiller op for Dansk Folkeparti
i Brøndby Kommune.
Født 1980. Bor i Brøndby
Strand. Handyman i
Arbejdsskadestyrelsen.

Som offentligt ansat har jeg lært meget om arbejdsgange. En viden som jeg bruger i
mit politiske arbejde. Jeg kom i arbejde efter at have været igennem et år i løntilskud
her i Arbejdsskadestyrelsen. Så hele løntilskuds- og praktikordningen har jeg et ret
godt kendskab til. Jeg synes, løntilskud holder arbejdsløsheden kunstigt oppe. Jeg
ser mange komme i løntilskud, hvor der burde ansættes i stedet for. Løntilskudsmedarbejderen tager arbejdet, som en ny medarbejder skulle have haft. Tanken bag er
fin, men mange arbejdsgivere udnytter ordningen for at spare på lønnen.

Fagligt/politisk arbejde: Kommunalbestyrelsesmedlem i Brøndby Kommune.
Medlem af Idræts- & fritidsudvalget og Miljørepræsentantskabet. 2. suppleant for
bestyrelsen i Dansk Folkeparti Brøndby.
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