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Idag har jag uppdraget som Oppositionsråd på 50% i Upp-
lands-Bro kommun och civilt jobbar jag inom psykiatrin med 
psykiatrisk rådgivning och stöd  på Mobila akutenheten, St 
Görans sjukhus. 

Samhällsutveckling hänger ihop, det går inte att bryta ut en 
del. Sverige är en plats där företag investerar och möjlighe-
ter skapas. En plats för utveckling och framtidstro. Samtidigt 
har alla ännu inte fått del av utvecklingen. Trots att jobben 
växer fram går människor arbetslösa. Även om vi tar ansvar 
för byggandet har många unga knappt råd att flytta hemi-
från. En del känner sig otrygga på gator och torg. Skolresul-
taten har förbättrats, ändå lämnar allt för många elever sko-
lan utan fullständiga betyg. Äldre lever mindre sociala och 
rika liv än de skulle kunna göra med bättre stöd.Människor 
som mår psykiskt dåligt får inte hjälp i tid, människor som är 
multisjuka faller mellan stolarna.  Många känner otrygghet 
och oro för framtiden. Det är inte okey.  I Sverige skall vi kun-
na känna framtidstro och trygghet. En viktig del i det är att 
vinna tillbaka tilliten  till politikens kraft som samhällsföränd-
rare.

Solange Olame Bayibsa
Jag heter Solange Olame Bayibsa och arbetar idag som 
projektledare inom civilsamhället. Om jag blir vald som 
representant på min första kongress kommer jag lyfta frågan 
om vår ojämlika skola. Problematiken med dagens ojämli-
ka skolan är att den bidrar till ökad segregation och ökade 
klassklyftor. Det finns tydliga samband mellan socioekono-
misk bakgrund och elevers möjlighet till att klara grundsko-
lan och gymnasiet. Samma mönster ser vi även om vi tittar 
på vilka det är som väljer att studera vidare på högskolan 
och vilka program de då väljer att läsa. Vi är det parti med 
dem bästa förutsättningar till att återigen göra den svenska 
skolan till den bästa och den mest jämlika i världen.


