POLITIKER I EMMABODA KOMMUN

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

VARFÖR ENGAGERA SIG?

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN

FÖRORD

Denna broschyr är en sammanställning av ett intervjuarbete som gjorts under
slutet av sommaren 2018. Åtta aktiva förtroendevalda/politiker med
medlemskap i kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige i Emmaboda
kommun har fått svara på frågor som involverar syftet med deras politiska
engagemang. Till exempel när och hur deras politiska intresse väcktes, men
också vad politik betyder för dem. Ämnen som också togs upp var, vad deras
uppdrag som förtroendevalda innebär, samt hur de ser på den ökade hotbild
som dagens politiker ställs inför. Innehållet ska ej spegla ideologier,
valprogram eller syn på tagna beslut i Emmaboda kommun, utan ge en bild av
kommunens politiker utan deras politiska åsikter. Sammanställningen är
generell och ska inte kunna härledas till en enskild person.

Vi som har gjort häftet heter Elsa Johansson och Moa Ekberg och har
jobbat som feriepraktikanter på kommunledningskontoret den här sommaren.
Vi har själva valt ut och kontaktat politiker, vi har även intervjuat och
sammanställt häftet, med hjälp från våran handledare och andra som jobbar
här i kommunhuset.

FÖRTROENDEVALD
HUR DEFINIERAS BEGREPPET FÖRTROENDEVALD?
Jo, förtroendevald kallas den som genom val erhållit ett uppdrag och
förutsätts sköta uppdraget i enlighet med sin övertygelse, till skillnad från dem
som får ett uppdrag genom att anställas och förutsätts sköta det mer eller
mindre utan hänsyn till sina egna åsikter.

HUR DEFINIERAS BEGREPPET POLITIKER?
Jo, en politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar
inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person
som eftersträvar detta inflytande.

HUR SER POLITIKERNA SJÄLVA PÅ DESSA UPPDRAG?
Vissa tycker man ska följa folkets önskan så gott man kan, men inte gå alltför
långt ifrån sina egna värderingar.
Andra anser man ska lägga sina personliga värderingar åt sidan för att göra val
som speglar väljarnas åsikter så mycket som möjligt. Ofta är ens egna åsikter
samma som väljarnas ändå.
De flesta enades om att det är mycket viktigt att lyssna på väljarna och att de
har stor respekt för uppdraget de har fått; att få representera väljarna och
deras parti.

ENGAGEMANG
VAD FÖRDE DIG TILL POLITIKEN?
Jag hade en engagerad familj
Jag kunde följa med till valmöten och liknande och se hur allt gick till
Kärnkraftsfrågan var aktuell
Jag ville påverka i skolan
Det är spännande att vara med och lära sig nytt
Jag har alltid varit intresserad, vi debatterade mycket under högstadiet
Jag ringde upp politiker i kommunen och ställde frågor till dem
Jag ville inte sitta och klaga, jag ville vara med och påverka
Det är för mycket orättvisa
Ett intresse i facket och att bättra villkoren där jag jobbade ledde till att jag
engagerade mig politiskt
Engagerade mig i att utveckla skolan tack vare mina barn
Jag har alltid varit engagerad, min familj är väldigt politisk.
Att bo utomlands ändrade mitt perspektiv, när jag kom hem började
jag engagera mig politiskt.

Att ta beslut
tillsammans
Ett engagemang i
samhällets
utveckling
Att engagera sig
för ett bättre
samhälle
Det handlar inte
om partier, utan
om hela samhället

Det handlar om
rättvisa
Att vilja vara med
och förändra

VAD ÄR POLITIK FÖR DIG?
Att kunna vara
med och
bestämma

Att kunna upplysa
om vad som är fel
och hitta lösningar
på problemet

Ett viktigt
engagemang,
speciellt för
ungdomar

Att våga gör sin
röst hörd
Att bli insatt i den
politiska processen

Välfärdsfrågorna betyder mycket för mig. De täcker hela livet och vi kommer
alla gå igenom de här delarna av våra liv.

Miljöfrågorna är viktigast för mig, det handlar om överlevnad. Det måste
finnas ett liv för framtiden.

Familjen ska vara trygg, och ‘Alla människors lika värde’ är viktigt för mig.
Därför prioriterar jag välfärdsfrågorna.

Jag prioriterar företagsfrågorna. Företag skapar arbetstillfällen och inkomster
som gör att samhället blomstrar. Företagsamhet ger grund till allt välstånd.

FRÅGOR OCH OMRÅDEN
Att göra det bättre för barn och äldre är viktigt för mig. Jag har kunnat
diskutera mycket med både äldre och yngre personer och har kunnat se deras
problem. Det är viktigt att diskutera med andra.

Alla ska få synas, må bra och få sina behov tillgodosedda. Därför är vård,
skola och äldrevård viktiga för mig. Varje individ, särskilt unga, är en resurs.

Det är viktigt att använda energialternativ som inte är kärnkraft.
Bostadsbristen i Emmaboda Kommun är också ett problem, utan möjlighet
att flytta hit kommer kommunen inte kunna växa. Vi ska också jobba med att
minska främlingsfientlighet, det finns ingen anledning att vara rädd för andra
kulturer.

Välfärdsfrågorna är så viktiga för människans vardag. Därför är skolan,
vården och omsorgen viktiga för mig.

Ta hand om våran kultur och ge mer chanser för
kultur att visas upp centralt i kommunen.
Att utveckla folks fantasi och återbrukskunskaper så
att det återanvänds mer.
Göra Emmaboda mer attraktivt och inbjudande.
Både för folk som besöker eller vill flytta hit.
Låta nyanlända komma ut i arbetslivet lättare och
lära sig situationsspecifik svenska.
Stärka gemenskapen och samarbetet i
kommunen.

VAD SKA EN KOMMUN JOBBA MED?
Att förskolearbetare och lärare samarbetar
tillsammans med föräldrar för att uppfostra barnen.
Ekonomin ska hållas i balans.
Vi måste göra Emmaboda mer lockande att bo i.
Både så att folk flyttar hit och bor kvar.
Skolan måste ses över, speciellt högstadiet.
Minska arbetslösheten.
Bättra på integrationen av nyanlända så att
utanförskap minskar.
Vi måste samverka mer med andra kommuner för att
göra större skillnad i frågor som kräver det, till
exempel miljön.

HUR SER DU PÅ DEN ÖKADE HOTBILDEN MOT
FÖRTROENDEVALDA OCH POLITIKER?
Synen på den ökade hotbilden mot politiker och
förtroendevalda är gemensam
Den ökade hotbilden är oroväckande och allvarlig. Folk
skräms bort från politiken och politiker vågar inte vara
öppna med sina åsikter. Detta resulterar i att folket känner
sig exkluderade från beslut. Man ska inte bli rädd, men det
ska vara tryggt att utföra sina uppdrag utan hot och hån.
Det är ett hot mot demokratin.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!
Emmaboda kommun
Besöksadress
Rådhusgatan 2
Emmaboda
Växel: 0471-24 90 00
E-post: kommunen@emmaboda.se
www.emmaboda.se

