
Kenneth Forsberg
Socialförsäkringar. Alla ska har rätt till det stöd som kan 
behövas under perioder i livet.
Arbetsmiljö. Ingen ska behöva skadas eller avlida på 
grund av sitt arbete. 
Anställningstrygghet. En stark arbetsrätt som skapar 
trygghet och säkerhet på arbetsmarknaden

Maria Fägersten
Jag är ensamstående med två barn och jobbar med 
företagsfrågor på en av storbankerna, med ett fackligt 
engagemang.’
Genom ett mångårigt föreningsengagemang och aktivt 
partipolitiskt arbete har jag gjort skillnad för att bidra till 
en bra utbildnings- och familjepolitik. Om jag får förtro-
endet att bli kongressombud vill jag bidra i arbetet för 
minskade klyftor och ökad jämställdhet, med ett särskilt 
fokus på barn och unga och deras uppväxtvillkor, häl-
sa och självkänsla. Barns välbefinnande och framtid är 
beroende av hur vi vuxna mår och har det, mer jämlika 
och välmående föräldrar är avgörande, liksom en bra 
skola och trygg arbetsmarknad bidrar till ett hållbart 
Sverige, för alla. 

Kent Renen Johansson
Aktiv, engagerad, radikal, social med förmåga att få 
människor med mig och saker gjorda! Som byggnads-
arbetare ett modigt kongressombud som står upp för 
rättvisa och solidaritet. En orädd röst för gräsrötter, anti-
rasister och feminister. Facklig ledare förankrad i folkrö-
relsen.  Kämpar för ”Det Goda Arbetet” och ”Det Gröna 
Folkhemmet”.



Anders Nordlund
Återupprätta humanismen inom svensk migrationspoli-
tik
- Försvara och utveckla den svenska modellen
- Stoppa vinstjakten inom vård, skola och omsorg
- Skapa ett robust samhälle genom satsningar på civil-
försvaret

Vusal Quliyev
Hur vi kan förbättra villkoren för arbetare och företa-
gare för ett mer framgångsrikt Sverige. Hur vi kan för-
bättra samarbetet mellan myndigheter för att skapa ett 
tryggare samhälle och lösa dagens samt framtidens 
problem på ett bättre sätt. Hur vi kan se till att alltfler 
ungdomar väljer att arbeta och/eller plugga istället för 
att bli kriminella, så att vi ungdomar bidrar ännu mer 
till Sveriges utveckling.

Mikko Svensson
Som facklig-politiskt aktiv tycker jag alla inlägg som ska 
avhandlas vid partikongressen förtjänar min uppmärk-
samhet. Men jag kommer särskilt bevaka samtliga in-
lägg som avhandlar arbetsmarknadspolitik och utbild-
ning. 



Meeri Wasberg
”Jag bor på Muskö med maken Lars. Arbetsmarknads- 
och näringslivspolitiken är utan jämförelse det jag brin-
ner mest för då dessa frågor har stor betydelse både 
för individen och för samhället i stort. Att ha ett arbete 
innebär så mycket mer än enbart inkomsten och det 
finns mycket att göra för att se till att alla som vill och 
kan arbeta också ska få göra det. Därutöver vill jag gär-
na bidra till en diskussion om hur vi kan lyfta partiet in i 
framtiden genom att återuppliva folkrörelsesjälen i vårt 
parti.” 


