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Hvorfor stiller jeg op til det kommende Folketingsvalg? 

 

Det er vigtigt, Varde Kommune, Vestjylland også har en socialdemokratisk 

repræsentant i Folketinget på Christiansborg. 

En der bor i og kender lokalområdet. En der i det daglige har kontakten med borgerne 

og kan skabe kontakten til Folketinget således lokale ønsker og behov bliver hørt. 

 

Jeg har gennem mange år været en del af det organisatoriske arbejde i 

Socialdemokratiet. Jeg har blandt andet sæde i den Socialdemokratiske 

Hovedbestyrelse. 

Sammen med mit formandskab for Socialdemokratiet i Region Syddanmark har det 

givet mig stor erfaring i det politiske spil. -Jo tættere på forhandlingsbordet, jo større 

indflydelse! 

 

Jeg har visioner 

 

Blandt mine visioner: 

 

Det er en kendsgerning hver anden dansker bor uden for de større byer. Derfor skal 

der også en forstærket indsats til for at øge mulighederne og udvikling, f.eks. i vores 

område! 

Siden kommunalreformen er der sket en centralisering af uddannelser, offentlige 

institutioner og myndigheder. 

Det skal stoppe! 

 

Bosat i Sydvestjylland er der blevet længere til meget. 

Vi bliver tit glemt og klemt! 

Det skal ændres! 



 

Vi betaler alle til vores samfund. Vi skal have de samme tilgængeligheder til 

myndigheder, behandlinger og offentlig service, som i det øvrige land! 

 

Vi har brug for at udbygge vores velfærdssamfund! 

Vi vil have nærheden tilbage! 

 

Nej tak til skattelettelser, hvis prisen er decentralisering og manglende nærhed og 

velfærd! 

 

Jeg vil lægge al min politiske energi i og arbejde for: 

 

Velfærd og mennesket i centrum,...alle skal med. Ethvert menneske skal have 

mulighed for at virkeliggøre sine drømme om et godt liv indenfor fællesskabets 

rammer. Ikke blot for nogle få, ikke blot det store flertal, men for alle!.....Intet 

mindre! 

 

Alle mennesker har værdi. Vi som samfund skal være med til det enkelte menneske, 

stiger i værdi, til glæde for sig selv og samfundet! 

Ung eller gammel, eller har du en funktionsnedsættelse skal du have den hjælp du har 

behov for. 

Vi skal ikke se nogen som en belastning, men som en ressource! 

 

Turisme: 

 

Vestjylland har en rigtig flot natur. Rigtig mange turister kommer her for at nyde og 

færdes i naturen og få mange unikke oplevelser. 

 

Vi skal være udvikle turisterhvervet. Men for naturen på en bæredygtig måde! Hvis 

naturen lider skade, fjernes også grundlaget for en udvikling af turistindustrien. 

 

Vi skal gøre det attraktivt at arbejde i turisterhvervet. F.eks. at være erhvervet 

behjælpelig med at uddanne mere servicepersonale. 

 

Desuden spiller infrastrukturen en større og større rolle. Det skal være nemt at 

komme til og fra turistområderne. Når der etableres nye tiltag på turistområdet, skal 

infrastruktur og planlægning være højt prioriteret. 

Er de trafikale forhold ikke i orden og klare den større mængde trafik der kommer, så 

må man vente til forholdende er klar til det! 

 

Uddannelse: 

 

Uddannelse og atter uddannelse er et af kodeordene til en fortsat udvikling af vores 

lokalsamfund. 

 



Min vej gennem livet har givet mig muligheder. Jeg har været på arbejdsmarkedet fra 

jeg var 16 år. Først som ufaglært landbrugsmedhjælper, siden en del år i forsvaret. 

Derefter fik jeg mulighed for uddannelse. Jeg startede på VUC, siden 

Socialpædagogisk seminarium. Efterfølgende diplom og akademifag i ledelse. 

 

Jeg er taknemmelig over jeg fik muligheden. Samme muligheder skal andre også 

have. 

 

Vore arbejdspladser vil hele tiden være under pres fra resten af verden. Derfor skal 

alle have så meget uddannelse som muligt. For at udvikle vore arbejdspladser og vi 

stadig konkurrere. 

Lige og nem adgang til uddannelse for alle. Det er nøgleord. 

 

I Vestjylland skal der være mere, moderne, effektiv offentlig transport og til en pris 

der er til at betale. 

Tid til transport skal ikke være spildtid. Internetopkobling og effektiv mobildækning, 

i tog og busser, skal give mulighed for at arbejde undervejs. 

 

Erhvervsskolerne skal styrkes for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Og så 

skal der være sikkerhed for en praktikplads. 

 

Her skal virksomhederne tage et større ansvar! 

 

I dag er der ikke sammenhæng mellem hvor mange faglærte virksomhederne har, set i 

forhold til hvor mange elevpladser der er, på samme arbejdsplads. 

 

Det skal skabes baggrund for at gøre det økonomisk attraktivt for ledige at 

opkvalificere sig. 

 

Hele voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal løbende justeres, også af hensyn til at 

matche tilbuddene for både faglærte og ufaglærte, til virksomhedernes behov. 

 

Som socialdemokrat lægger jeg særlig vægt på at skabe nye muligheder for ufaglærte, 

og de der vil omskoles til andet erhverv, og for hvem en indkomstnedgang ved 

uddannelse, er et særligt problem. Familieøkonomien skal stadig sikres. 

 

Gymnasierne er en vigtig og uundværlig samspilspartner, specielt her i 

yderområderne. 

De små gymnasier skal bevares! De unge skal have en god start på en 

ungdomsuddannelse. 

 

Sundhed: 

 

Vi skal have nærheden tilbage! 

 



Velfærdssamfundet bygger på mange grundpiller. En af dem er, alle danskere skal 

sikres en hurtig og ordentlig behandling i vores sundhedsvæsen. 

 

Det er mit mål, alle skal sikres sundhedsbehandling af høj kvalitet og uligheder skal 

mindskes. 

Også på dette område skal politikken være, fri og lige adgang til sundhed. 

 

Vi bygger supersygehuse i disse år. Det gør vi fordi vi ønsker et højt specialiseret 

sundhedsvæsen. 

Dette står selvfølgelig ikke alene, kontrolbesøg skal automatisk følge efter, hvis dette 

er nødvendigt. 

 

Mere telemedicinsk behandling er en anden fremtid. Lokale sygehuse og 

sundhedscentre, skal have teknisk mulighed og sidste nye udstyr til rådighed. 

Specialister skal kunne hjælpe patienten, gennem videomøder med læger og øvrige 

behandlere. 

Det vil også spare patienten for meget transport. 

 

Sidst men ikke mindst, samarbejdet mellem sygehusene kommunerne skal udbygges 

 og optimeres. 

 

Det psykiatriske område: 

 

 

I min dagligdag arbejder jeg med mennesker med handicaps og psykiatriske lidelser. 

Jeg undrer mig tit over hvor svært det er at få de forskellige tilbud til at samarbejde, 

med mennesket i centrum. 

 

En forbedret indsats på dette område, for mennesker der lever med handicap og 

psykiatriske lidelser, det skylder vi. 

Mange unge slås med psykisk sårbarhed, skabt af et enormt præstationspres. 

 

Vi skal sidestille psykiatriske sygdomme med somatiske. Derved reducerede 

ventetider og genindlæggelser. 

 

Miljø: 

Vores natur og miljø skal vi passe på.  

Når jeg kommer ud i naturen, nyder jeg det i fulde drag. Det gør de turister der 

besøger vores områder også, det samme gør landmanden når de er ude på deres 

marker. Det samme gør sig gælden for andre erhvervsdrivende.  

Som det meste naturlige i Danmark åbner vi for vandhanen og vi drikker dirket af 

vandet der kommer ud af hanerne. Jeg tror vi alle tænker dette skal vores børn, 

børnebørn og oldebørn og generationer ud i fremtiden også opleve. Sidste år blev 

fundet pesticidrester i over 400 vandboringer. 

Derfor skal vi ikke spilde hasard med miljøet og naturen. Vi skal bruge et 



forsigtighedsprincip det skal gøre vi er fuldkommende sikker på om vi ikke gør 

skader. Hvis vi er det mindste i tvivl, skal vi lade være. Med at bruge forskellige 

kemikalier om de bliver brugt på marker eller i industrien.   

Derfor skal der laves sikkerhedszoner omkring drikkevand indvinding områder.  

Et forbud mod gødskning og sprøjtning i de boringsnære beskyttelsesområder. 

Udpegningen af boringsnære beskyttelsesområder er et virkemiddel til 

at beskytte grundvandet. Sprøjtning og gødskning tæt ved boringerne indebærer 

en stor risiko for forurening af grundvandet. 

Oprensning af fortiden synder skal opprioriteres. Forurening i Grindsted har også 

indvirkning på Varde å. Lige som forureningen i Kærgårdklitplantage indvirkning på 

naturen og vores badestrand. Det er en statslig opgave at financier disse oprensninger.    

 

 

 
  


