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DESIRÉ TÖRNQVIST
Namn: Desiré Törnqvist
Arbetarekommun: Värnamo
E-post: 46709@telia.com
Mobil: 073-152 36 76
Ålder: 45
Viktig politisk fråga för mig:
Jag vill arbeta för jämställdhet och jämlikhet i hela samhället.
Jag vill fokusera på kvinnors villkor i arbetslivet där det behövs många förbättringar. Minska
visstidsanställningarna, bort med delade turer och ge alla rätt till heltid. Det ska finnas
barnomsorg på obekväma tider för att ge fler möjlighet att kunna ta arbete som inte har
kontorstider. Fler ska kunna studera mitt i livet, särskilt kvinnor inom välfärdssektorn. Vårt
interna partiarbete behöver fokusera mer på jämställdhet och feminism, det vill jag vara med
och driva på.

KARI PARMAN
Namn: Kari Parman
Arbetarekommun: Gnosjö
E-post: kari.parman@telia.com
Mobil: 076-789 95 35
Ålder: 52
Viktig politisk fråga för mig:
Som demokratisk socialist är det viktigt för mig att det socialdemokratiska
partiet blir tydligare ur ett ideologiskt perspektiv. Vi måste ta tillbaka
initiativet från från högerkrafterna och arbeta för ett samhälle som utgår från medborgarnas behov. Den ökande
privatiseringen av skattefinansierade verksamheter måste i möjligaste mån begränsas. Högerpopulistiska krafter
måste motarbetas på alla plan. Vi måste klart och tydligt ta avstånd från främlingsfientliga partier och aldrig ge
vika för krafter som inte respekterar alla människors lika värde. Att prioritera skola vård och omsorg är självklarheter
liksom socialförsäkringssystem som ger en grundtrygghet för alla. Vi måste även ta ställning i internationella frågor
och se till att Sverige återtar sin roll som aktör på den världspolitiska arenan. På det lokala planet tycker jag att vi
måste tillämpa likabehandlingsprincipen när det gäller behandlingen av anställda inom kommunen. Som exempel
kan vi ta personalen inom barnomsorgen i Gnosjö kommun. Barnomsorgspersonalen måste likt andra grupper inom
kommunen få rätt till arbetskläder och skor för att användas både inom- och utomhus.
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KENTH WILLIAMSSON
Namn: Kenth Williamsson
Arbetarekommun: Vaggeryd
E-post: kenthwilliamsson@spray.se
Mobil: 070-2488424
Ålder: 49
Viktig politisk fråga för mig:
Jobb och frågor som rör löntagarnas rättigheter,
arbetsmarknadsfrågor, jämställdhet.

MALIN CLAESSON
Namn: Malin Claesson
Arbetarekommun: Vaggeryd
E-post: mala_79@hotmail.com
Mobil: 0703-785297
Ålder: 35
Viktig politisk fråga för mig:
Med en socialdemokratiskt ledd regering har vi nu äntligen
möjlighet att forma det samhälle vi vill ha. Socialdemokratin grundar sig i folkrörelse och för
mig är det viktigt att politiken grundar sig i rötterna. Därför skulle jag vilja vara med och forma
framtidens S-politik på partikongressen 2015.

Socialdemokraterna i Jönköpings Län
3

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

MARIE JOHANSSON
Namn: Marie Johansson
Arbetarekommun: Gislaved
E-post: marie.johansson@pol.gislaved.se
Mobil: 070-299 49 92
Ålder: 52
Viktig politisk fråga för mig:
Rättvisefrågor står högt på min lista, alla människor borde få
samma möjligheter till ett gott liv. Barnen måste få komma i centrum för de beslut vi vuxna tar
då vi påverkar deras möjligheter direkt Men vi måste också se till att vi i framtiden har en bra
livsmiljö att vi har ett gott klimat och att vi använder våra resurser på ett för världen bra sätt.

PÄR AJ PERSSON
Namn: Pär AJ Persson
Arbetarekommun: Värnamo
E-post: par.a.j@hotmail.com
Mobil: 070-633 31 44
Ålder: 62
Viktig politisk fråga för mig:
Viktig fråga. Det är framför allt att i den allt mer ekonomiskt utsatta
verkligheten behålla ett socialistiskt perspektiv i de stora frågorna. Ungdomsarbetslösheten.
Men också arbetslösheten för +50-generationerna.
Omsorgsfrågorna. De äldre har rätt att förvänta sig en värdig vård.
Skolan. Resurserna med utbildad personal måste in tydligare i förskolorna.
Integrationsprocessen måste öka.
Bort med vinstintresset i vård, omsorg, skola. Basfunktionerna som kommunikationerna, inte
minst järnvägen, vård, omsorg, skola måste föras tillbaka till en huvudman, staten.
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