Kandidatpresentationer

Riksdagslistan

Vänsterpartiet Storstockholm
Valkonferens 2022

Valberedningens förslag
1. Nooshi Dadgostar, Liljeholmen
2. Karin Rågsjö, Kungsholmen
3. Ali Esbati, Liljeholmen
4. Ida Gabrielsson, Nacka
5. Lorena Delgado Varas, Skärholmen
6. Andrea Andersson Tay, Botkyrka
7. Daniel Riazat, Husby
8. Andreas Lennkvist Manriquez, Österåker
9. Isatou Aysha Jones, Tensta
10. Elisabeth Löfvander, Bromma
11. Robert Mjörnberg, Vantör
12. Maria Hannäs, Södermalm
13. Rashid Mohammed, Tensta
14. Torun Boucher, Södermalm
15. Muhammed Nuur, Tensta
16. Maria Mustonen, Hammarbyhöjden
17. Sait Yildiz, Södertälje
18. Lina El Yafi, Hägersten
19. Alexander Skytte, Järfälla
20.Jessica Hilwëyn, Norrtälje
21. Khalouta Simba, Upplands-Bro
22. Zofia Laine, Södermalm
23. Bekir Uzunel, Botkyrka
24. Emma Fredriksson, Vita Bergen
25. Anderz Malgodal, Södermalm
26. Tove Pehrsson, Solna
27. Mohibul Ezdani Khan, Hässelby-Vällingby
28.Alena Jukic, Fisksätra
29. Elias Wibacke, Södermalm
30.Maria Ljuslin, Fruängen-Älvsjö
31.Kerstin Amelin, Botkyrka
32.Daniel Nilsson Brodén, Fruängen-Älvsjö

Kandidatpresentationer - alfabetisk ordning
Alena Jukic
Fisksätra
Ålder: 33 år
Partiförening: Nacka
Sysselsättning:
Projektledare med
inriktning digital
delaktighet Fisksätra
bibliotek
Tidigare och nuvarande uppdrag
Val och demokratinämnden sedan januari
2021 - nacka kommun
Fritidsnämnden under 2020 - nacka
kommun
Tre viktiga politiska frågor
1. Fritid, kultur, idrott och civilsamhälle
2. Trygga och jämlika orter
3. Skola och utbildning
Varför kandiderar jag till riksdagen?
För att ge min ort och liknande områden en
röst och plats i politiken.

Alexander Skytte
Järfälla
Ålder: 31 år
Partiförening: Järfälla
Sysselsättning:
Ämneslärare

Tidigare och nuvarande uppdrag
Styrelseledamot V Järfälla
Ersättare BUN Järfälla
Nämndeman
Upprorsledare lärarupproren
Tre viktiga politiska frågor
1. Utbildningspolitik
2. Funktionsrättsfrågor
3. Försvar
Varför kandiderar jag till riksdagen?

Jag är en autistisk lärare verksam i
grundskolan. Jag kandiderar för att driva
vikten av neurodiversitet i samhället och
framförallt för att krossa marknadsskolan.
Jag har markkontakt i professionen och ett
brett kontaktnät med vana för aktivistisk
organisering i skolfrågor.

Ali Esbati
Liljeholmen
Ålder: 45 år
Partiförening:
Hägersten
Sysselsättning:
Riksdagsledamot,
ekonom
Tidigare och nuvarande uppdrag
Riksdagsledamot, ekonomisk-politisk
talesperson, partistyrelsen
Tidigare bl.a.: ordförande
programkommissionen,
förbundsordförande Ung Vänster
Tre viktiga politiska frågor
- En ekonomisk politik för jämlikhet och
klimatomställning
- Starkare arbetsrätt och bättre arbetsmiljö
- Fler anställda och bättre arbetsvillkor
inom välfärdstjänsterna
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag ser den politiska kampen som en
livstidssyssla. Man gör olika saker beroende
på livssituation och vad läget i världen
kräver. V har en viktigare roll än någon gång
tidigare under min livstid, vi har startat en
viktig process för att bli ett bredare parti
som tar större självständig plats i det
politiska landskapet. Jag vill gärna bidra
aktivt till det och särskilt genom att
utveckla ekonomisk politik.

Anderz Malgodal
Södermalm
Ålder: 55 år
Partiförening: Vita
Bergen
Sysselsättning KMHstuderande, vägledare
/synpedagog
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Styrelseposter samt kommunala
nämnduppdrag
Tre viktiga politiska frågor
Delaktighetsfrågor, hälso &vård samt
glesbyggds- och fördelningspolitik
Varför kandiderar jag till Riksdagen:
Fjällfödd med ett livslångt
föreningsengagemang inom ideell sektor
för likavärde och inkludering i ett hållbart
samhälle. Som blind och lyhörd, bidrar jag
med egna erfarenheter samt representerar
flera minoritetsgrupper.

Andrea
Andersson Tay,
Botkyrka
Ålder: 33 år
Partiförening: Botkyrka
Sysselsättning: Politisk
sekreterare för V Region
Stockholm
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ordf. Jordens Vänner 2016-2018,
styrelseledamot 2018-2020. Ledamot V.
Storstockholms miljö- och klimatutskott
sedan 2018. Ersättare miljö- och
hälsoskyddsnämnden, Botkyrka sedan
2021.
Tre viktiga politiska frågor
Klimat och miljö
Sjukvård
Säkerhet och beredskap
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill bidra till att driva och utveckla
partiets politik inom klimat- och
miljöområdet. Jag har ett långt
engagemang i miljörörelsen och arbetar
sedan några år tillbaka professionellt med

hållbarhetsfrågor inom partiet, en bra
kombination av erfarenheter för uppdraget
som riksdagsledamot.

Andreas
Lennkvist
Manriquez
Österåker
Ålder: 27 år
Partiförening: Österåker
Sysselsättning: student
Tidigare och nuvarande uppdrag
2:vice ordf. GymnasieVuxenutbildningsnämnden och ledam. i KF.
Tidigare ers. riksdagsledamot,
finansutskottet, skatteutskottet, EUnämnden. KS, beredskapsutskottet m.m.
Tre viktiga politiska frågor
Miljö/klimat, Bostäder, Ekonomisk politik
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Vi måste bygga ett hållbart och rättvist
samhälle som funkar för alla, inte bara ett
fåtal. Det är en stor uppgift som jag
tillsammans med partiet vill ta mig an och
jag tror att jag med mina erfarenheter både
inom och utanför politiken har mycket att
bidra med och kan företräda oss på ett bra
sätt

Bekir Uzunel
Botkyrka
Ålder: 57 år
Partiförening: Botkyrka
Sysselsättning: Konsult
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Kommunfullmäktigeledamot, Ersättare i
Regionfullmäktige för närvarande tidigare
DS/VU.
Tre viktiga politiska frågor
Skola/Utbildning, ekonomisk politik och
rättsväsendet.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Önskar kunna arbeta med skol/utbildnings
frågor på riksplan med stöd av de

erfarenheter som jag har skapat under en
lång tid som skolpolitiker i Botkyrka
kommun i tron om att inga samhällsfrågor
inte går att lösa om skol/utbildningsfrågor
inte löses.

Daniel Nilsson
Brodén
Älvsjö-Fruängen
Ålder: 26 år
Partiförening: ÄlvsjöFruängen
Sysselsättning:
Masterstudent i
internationell och jämförande pedagogik
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Halmstad:
- Kommunstyrelsen samt utskottet för
tillväxt och hållbar utveckling

- Gruppledare i Kommunfullmäktige
- Barn- och ungdomsnämnden
Stockholm:
- 2021: SDN Kungsholmen
- Nu: Styrelsen för Barnens Dag"
Tre viktiga politiska frågor
- Ta tillbaka kontrollen över viktiga
privatiserade områden
- Säkra ett skolsystem som inte missgynnar
elever
- Ett skattesystem som jämnar ut klyftor"
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag känner en moralisk skyldighet att bidra
till att förbättra för andra. I riksdagen kan
jag jobba för att så många som möjligt ska
få bättre livsvillkor. Jag kan bidra med ett
ungt- och HBTQ-perspektiv i besluten. Jag
har bäst koll på utbildningsfrågor, men alla
politikområden är intressanta

Daniel Riazat
Husby
Ålder: 30 år
Sysselsättning:
Riksdagsledamot
Partiförening: Kista
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Tidigare: Ordf. Ung V. Dalarna, Ordf. V
Dalarna, Ordf. skolnämnden och ledam.
fullmäktige Falun.
Nu: Riksdagsledamot, ledm.
utbildningsutskottet och Nordiska Rådet,
ledam. Nordisk Grön Vänster, arbetande
ers. EU-nämnden.
Tre viktiga politiska frågor
-En jämlik skola utan marknadsstyrning
-Ett samhälle fritt från rasism
-Miljö/klimatomställning kopplat till
ekonomisk politik som motverkar
klassklyftor (EkoEko)
Varför kandiderar jag till riksdagen?

Jag vill vara med och fortsätta kämpa för
ett rättvisare Sverige och en rättvisare
värld. Vi är en rörelse som kompletterar
varandra, vissa genom förtroendeuppdrag
och vissa som aktivister. Jag tror på
kombinationen av dessa två för att kunna
åstadkomma en förändring.

Elis Wibacke
Södermalm
Ålder: 28 år
Partiförening: Västra
Södermalm och
Vänsterns
studentförening
Sysselsättning:
Student;
kårordförande för Stockholms universitets
studentkår
Tidigare och nuvarande uppdrag
Styrelseledamot i Vänsterns
studentförening och Stockholms
universitets studentkår. Valberedning för
Vänsterpartiet Västra Södermalm.
Ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd
och sociala delegationen.
Tre viktiga politiska frågor
Staten behöver garantera allas rätt till
högre utbildning, göra stora satsningar på
välfärden samt vidta åtgärder för klimatet.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag har erfarenheter av att bedriva
påverkansarbete i högskolepolitiska frågor
som jag vill använda i riksdagen för att
skapa förändring. Jag vill också vara en röst
i riksdagen för ungdomar och studenter.

Elisabeth
Löfvander
Bromma
Ålder: 76 år
Partiförening: Bromma
Sysselsättning: F.d.
Senior Advisor, Int.
Handelspolitik, Sida nuv.
pensionär och fritidspolitiker
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ledamot Bromma Stadsdelsnämnd, ers.
Sociala del, ers. Reg.fullmäktige, ers.
Seniorvårdsberedningen Reg,
Sjukvårdsgruppen Reg, ledamot
Äldrecentrum, ers. Stockholm Business
Region
Tre viktiga politiska frågor
Klimat och Miljö

Återtagande av privatiserad offentlig
verksamhet
Öka medvetandet om handelspolitikens
inverkan på möjligheterna att förbättra
ovanst.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Det int. handelspolitiska regelverket har
stor inverkan på förutsättningarna att
politiskt kunna förändra nuv. situation för
klimat, miljö och privatiseringar. Eftersom
jag varit verksam inom handelspolitiken
tror jag att min erfarenhet skulle vara till
nytta för V:s politik i riksdagen.

Emma
Fredriksson
Vita Bergen
Ålder: 28 år
Partiförening: Vita
Bergen
Sysselsättning:
Doktorand i
Krigsvetenskap (Genus, Fred och Säkerhet)
Tidigare och nuvarande uppdrag
Styrelseledamot i partiföreningen Vita
Bergen
Tre viktiga politiska frågor
Försvars-, säkerhets- och utrikespolitik,
välfärds- och rättighetsfrågor. Men det
viktigaste är att ha ett holistiskt perspektiv
på alla frågor.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill vara med och verka för ett samhälle
som värnar om människan och planeten,
där omsorg prioriteras framför kortsiktiga
ekonomiska intressen, där dialog och
komplexitet främjas framför enkla
lösningar. Jag vill även stärka framtidstron,
genom kultur, natur och bättre
förutsättningar, göra livet rikare för fler.

Ida Gabrielsson
Nacka
Ålder: 40 år
Sysselsättning:
Riksdagsledamot/
behandlingsassistent
Partiförening: Nacka

Tidigare och nuvarande uppdrag
Vice partiledare och talesperson för
sjukförsäkringen, pensionerna och
familjepolitik. Tidigare ordförande för bla
kvinnonätverket och ung vänster
Tre viktiga politiska frågor
Socialförsäkringsfrågor såsom
sjukförsäkringen och pensionerna. Fackliga
frågor och arbetsmarknadsfrågor. Samt
generella välfärdsfrågor.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill gärna fortsätta arbetet med att
stärka sjukförsäkringen och pensionerna
som jag under denna period har fått
förhandla åt V. Det är min första period i
riksdagen och har nyss blivit varm i
kläderna så skulle gärna finnas kvar ett tag
till. Tillsammans med hela partier vill jag
driva på för fler vänstersegrar i kommande
valrörelse.

Isatou Aysha
Jones
Tensta
Ålder: 36 år
Partiförening: TenstaRinkeby-Spånga
Sysselsättning:
egenföretagare,
skribent, bloggare & PR manager
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ers. i SDN Spånga-Tensta (utanför V:
grundare & ordf. BLM Sweden)
Tre viktiga politiska frågor
Vi måste ta tillbaka välfärden och stärka
den!
Ungas rätt till en värdig framtid, oavsett
kontext.

LSS. Välfärden får inte utarrenderas till
största AB!
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Det behövs ny kraft från orten som
människor kan känna igen sig i, politiker
som är förortsbor och ser sammanhangen
mellan områden och sakfrågor. Jag
kandiderar för att jag tror på V:s ideologi, vill
stärka partier i frågor som rör förorten,
invandrare, svarta och afrosvenskar genom
att arbeta nära civilsamhället,
gräsrotsrörelser och stärka minoriteter!

Jessica Hilwëyn
Norrtälje
Ålder: 50 år
Sysselsättning:
Studerande
Partiförening: Norrtälje
Tidigare och nuvarande
uppdrag
Nu: Ledamot i
Socialnämnden, KF och
Kommunalförbundet Sjukvård & Omsorg i
Norrtälje. Förvaltningsrätten.
Tidigare: ledamot, kassör, HBTQ- &
internfeministiskt ansvarig, redaktör för
Facebook & hemsidan, valledare i
föreningen
Delegationsledare på kongressen -18
Solidaritetsutskottet
Tre viktiga politiska frågor
Jämlikhet
Upprusta välfärden, eventuella vinster ska
tillbaka in i verksamheten
Folkhälsa
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag har en brokig bakgrund med missbruk,
psykisk ohälsa, två NPF och kronisk
sjukdom. Småbarnsförälder som pluggar på
univ. och politiskt engagerad. Det går att
påverka samhället även om en varit på
botten, jag vill kämpa för att fler ska få mer
än en chans i livet. Det ska inte handla om
tur utan om ett välfungerande skyddsnät,
för alla.

Karin Rågsjö
Vita Bergen
Ålder: 66 år
Partiförening: Vita
Bergen
Sysselsättning: Sitter i
riksdagen sedan 2014

Tidigare och nuvarande uppdrag
* Ordf. för min partiförening
* Ledam. i SDN på Söder
* Fullmäktige i Sthlms Stad, v. ordf. i
Socialnämnden samt v. ordf. i
Arbetsmarknadsnämnden
* PS 2012 – 2022
Tre viktiga politiska frågor
Vi lever i ett klassamhälle där jämlikheten är
på undantag. Marknaden måste bort i
sjukvården & skolan. Den offentliga vården
måste uppgraderas. Klimatet.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag kommer från arbetarklassen. Vet att
varje steg mot ett jämlikt samhälle gagnar
många. I riksdagen har jag arbetet med
hälso- och sjukvård. Klass spelar roll.
Bakgrund, erf., kön spelar roll. Sexuell
identitet, etnicitet, ålder,
funktionsnedsättning spelar roll. Jag vill ha
ett jämlikt samhälle. Jag vill förändring;
därför vill jag fortsätta i Riksdagen 4 år till.

Kerstin Amelin
Botkyrka
Ålder: 58 år
Sysselsättning: Politisk
sekreterare
Partiförening: Botkyrka

Tidigare och nuvarande uppdrag
Nu: Botkyrka ledam. KF, ers. KS, ledam.
samhällsbyggnadsnämnden. Region Sthlm
– ledam. Locums styrelse, fastighets- och
servicenämnden, klimat- och

hållbarhetsnämnden och ers.
regionfullmäktige. Tidigare: uppdrag region,
kommun, partiet. Tidigare ledam.DS
Storsthlm
Tre viktiga politiska frågor
Hållbar samhällsbyggnad, rättvis
klimatomställning, offentlig
verksamhet i offentlig regi i offentligt ägda
fastigheter.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Vi behöver en radikal omställning med stark
vänsterpolitik för att klara de utmaningar vi
står inför. Vi behöver en bred
representation med många olika
kompetenser och infallsvinklar för att
hantera komplexa frågor och målkonflikter
vi kommer att ställas inför, jag vill gärna
bidra till detta viktiga arbete.

Khalouta Simba
Ålder: 52 år
Partiförening: UpplandsBro
Sysselsättning: Logistikoperatör

Tidigare och nuvarande uppdrag
1. Ordförande: Upplands-Bro partiförening
(Tidigare och Nuvarande)
2. Ordinarie i KF (Tidigare och Nuvarande)
3. Ordinarie i Kultur O Fritids-Nämnden
(Nuvarande)
Tre viktiga politiska frågor
1.Integrationsfrågor: viktigt att rätt saker
görs från start när medmänniskor kommer
till vårt land
2.Kultur & fritidsfrågor, fackliga frågor.
3.Internationella frågor/relationer
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag kandiderar för att jag vill nu på allvar
vara med och påverka politiken för att få
fram vår politik för att skapa ett
socialistiskt, hållbart välfärdssamhälle.

Lina El Yafi
Hägersten
Partiförening: SEKOvänstern
Sysselsättning:
Tågförare
Tidigare och nuvarande
uppdrag
Fackliga uppdrag i SEKO, tidigare
klubbordförande och ledamot i Seko Sthlm.
Engagerad i Sekovänstern och V:s fackliga
nätverk. Nu: varit ledamot i Region Sthlm,
Trafiknämnden, Tillväxt och
Regionplanenämnden för V.
Tre viktiga politiska frågor
Arbetsrätt och arbetsmarknad
Grön och rättvis omställning
Infrastruktur och trafik
Varför kandiderar jag till riksdagen?
För att jag vill vara med och arbeta för en
grön och rättvis omställning där alla är med.

Lorena Delgado
Varas
Skärholmen
Ålder: 47 år
Partiförening:
Skärholmen
Sysselsättning:
Riksdagsledamot,
tjänstledig råvaruplanerare
Tidigare och nuvarande uppdrag
Kommunpolitiker(2014-2018)
Ordförande Skärholmens
stadsdelsnämnd(2014-2018)
Riksdagsledamot(2018Tre viktiga politiska frågor
Naturresurser-hur,vad,när ska vi exploatera
och vad är statens ansvar.
Stärk ensamstående ekonomiskt och
socialt
Internationell politik stärkt av systerpartier
& organisationer
Varför kandiderar jag till riksdagen?

Jag vill jobba vidare med bl.a. demokratisera
mineralpolitiken och synliggöra
småföretagarpolitiken. Fortsätta jobba med
internationell politik, både Latinamerika och
Norden. Fortsätta lyfta förorterna,
ensamståendes situation och antirasismen.

Maria Hannäs
Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 68 år
Partiförening: Hammarby-Skarpnäck
Sysselsättning: Pensionär och
Jourhandläggare inom Stockholms
äldreomsorg
Tidigare och nuvarande uppdrag
Nuv: Stadsbyggnadsnämnd,
Byggnadsdeleg., AB Sthlmshem,
Namnberedningen alla i Sthlm
Tid: SDN ordf, vice ordf, ledam.
Stadsbyggnads-,
Idrotts-, Stadsmuseinämnd. Bostadsbolag,
skärgårdsstiftelsen flera perioder. Lokal
hyresgästför. ordf. 10 år.
Tre viktiga politiska frågor
1. Välfärd (äldreomsorg, LSS, soc.psykiatri,
pensioner)
2. Bostadsfrågor (hyresrätter, inflytande,
hyressättning)
3. Stadsplanering (samhällsplanering
stad/landsbygd)
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill verka i riksdagen för jämlika
äldreomsorgsfrågorna i hela landet.
Livslång erfarenhet inom ÄO och psykiatri.
Nationell styrning av bostadsbyggande.
Kommuner ska se till att det finns bra
bostäder för alla, även i storstadsregioner.
Bostadsbristen måste elimineras genom
styrning. De som vill bo i hyresrätt ska
kunna göra det. Jag kan tillföra gruppen
erfarenhet inom ovanstående områden, jag
har både praktisk och politisk erfarenhet
där.

Maria Ljuslin
Älvsjö-Fruängen
Ålder: 44 år
Partiförening: ÄlvsjöFruängen
Sysselsättning:
Kommunikation

Tidigare och nuvarande uppdrag:
Led. KF - nuvarande
Vice ordf. Hägersten-Älvsjö SDN Ers, UBN
Ers, SN, Expl
Vice ordf. och facklig förhandlare Handels
facklubb ABF
Skyddsombud
Tre viktiga politiska frågor:
Få bort marknadsstyrningen av skolan
Klimat- och miljö med fokus på HUR nå
uppsatta mål. Stärkt välfärd samt kraftiga
satsningar på hållbar arbetsmiljö för de som
arbetar i den
Varför kandiderar jag till
kommunfullmäktige:
Min erfarenhet från folkbildning, mitt
fackliga engagemang kan bidra till
gruppens arbete. Klass spelar roll. Vi
behöver hålla ihop som ett helt samhälle.
Skolan ska ge varje unge en likvärdig chans,
den nödvändiga gröna omställningen ska
vara rättvis/progressiv. Välfärden ska vara
tillgänglig, likvärdig och hållbar att arbeta i.

Maria Mustonen
Hammarbyhöjden
Ålder: 49 år
Partiförening:
Hammarby-Skarpnäck
Sysselsättning:
Projektledare
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ledam. i RF, trafiknämnden,
Skärgårdsstiftelsen. Ers. i KF, trafik-,
miljönämnden. Styrelse: Sthlms Hamnar,
Sthlm Parkering. Styrgruppen nationella

transportnätverket. Tid.ledam. i distriktets
miljö- och klimatutskott.
Tre viktiga politiska frågor
Miljö, klimat och rättvis omställning.
Hållbara transporter och infrastruktur.
Jämställdhet.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill gärna bidra till att Vänsterpartiet
även i fortsättningen har den bästa miljöoch klimatpolitiken inom de planetära
gränserna.

Mohibul Ezdani
Khan
Ålder: 66 år
Partiförening: HässelbyVällingby
Sysselsättning:
Stationsvärd MTR
Tidigare och nuvarande uppdrag
Tid: Ers.KF Sthlms kommun, Ledm. Region
Sthlm, Vice ordf. Seko Post klubb Sthlm
Syd, Sektions ordf.+sammank.
skyddsombud Seko post Årsta. Ledam. PS
Valb. 2016 - 2022
Nu:Hässelby-Vällingby: Ordf. (V), Ledam.
SDN, Ledam. Soc. delegation SDN, V. ordf.
Nämndemannaför. Svea hovrätt
Tre viktiga politiska frågor
Arbetsmarknadspolitik
Välfärdsfrågor (nej till vinster, förbättra
skolan, vården, omsorgen, kollektivtrafik)
Integration
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag vill påverka samhället och göra skillnad.
Jag är en engagerad politiker med lång
erfarenhet fackligt arbete på flera nivåer.
Tillsvidareanställningar måste vara norm på
arbetsmarknaden och LAS måste stärkas.
Som riksdagsledamot vill jag vara med och
forma ett bättre och mer rättvist samhälle
för alla.

Muhammed Nuur
Tensta

utförsäljningarna av lägenheter ur
allmännyttan i Alby.

Ålder: 30 år
Partiförening: TenstaRinkeby-Spånga
Sysselsättning: Pedagog
samt VD i focustomer

Tidigare och nuvarande uppdrag
Tid.:Socialnämden, Tillståndsutskottet
Spånga-Tensta SDN, ers. i riksdagen, Svea
hovrätt, Solna tingsrätt
Tre viktiga politiska frågor
Socialpolitik
Lagstiftning justitiefrågor
Utrikespolitik

Varför kandiderar jag till riksdagen?
Vårt rike har många resurser, ändå är orter
och landsbygd eftersatta och delar av riket
blomstrar i livslängd och ekonomiskt. Den
hårda retoriken och rasismen har blivit
cementerade i samtalsklimatet och i
politiken. Jag kandiderar till riksdagen för
att svetsa ihop vårt samhälle och bekämpa
de som vill splittra folket och fördelar
resurser till de som har redan mest.

Nooshi Dadgostar
Hägersten
Ålder: 36 år
Sysselsättning:
Partiledare
Vänsterpartiet
Partiförening: Hägersten
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Valdes till partiledare 2020, suttit i
riksdagen sedan 2014. Under tiden som
partiledare har partiet stoppat
marknadshyrorna, förbättrat
socialförsäkringen och förhandlat fram en
höjning av pensionerna tillsammans med
regeringen. Tidigare bostadspolitisk
talesperson för partiet,kommunpolitiker i
Botkyrka. Aktiv i rörelsen ”Alby är inte till
salu” som arbetade för att stoppa

Rashid
Mohammed
Tensta
Ålder: 61 år
Partiförening: TenstaRinkeby-Spånga
Sysselsättning:
Socionom och
Kommunpolitiker
Tidigare och nuvarande uppdrag
Heltidspolitiker, Vice ordf. i Spånga-Tensta
SDN. KF i Sthlm, och KS. Sitter i KS
trygghetsutskott, KS integrationsutskottet.
Ledam. i Arbetsmarknadsnämnden,
styrelseledamot i Familjebostäder.
Ledamot i Storsthlm Vuxenutbildning.
Tre viktiga politiska frågor
Trygghetsfrågor,
sysselsättning/bostadsfrågor samt klimat
och miljöfrågor
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag kandiderar för att jag brinner för V:s
politik. Jag kan göra nytta och skillnad i
riksdagen med erfarenheten som
kommunalpolitiker/socialarbete. Vill
fortsätta att arbeta med trygghets-,
arbetsmarknads- och integrationsfrågor
samt välfärd. Jag tror att jag kan locka fler
röster till V. för att vinna valet -22.

Robert Mjörnberg
Vantör
Ålder: 41 år
Partiförening:
Kommunalvänstern
Sysselsättning:
Personlig
assistent/regionalt
fackligt ombud
Tidigare och nuvarande uppdrag
DS 2017-, DS VU 2020-, KF 2018-,
Gruppledare Äldrenämnden 2018-, Micasa
AB 2018-, Funktionshinderrådet 2018-

Kommunalv. styrelse 2014-,
Sammankallande Fackliga utskottet DS
2017-, V:s fackliganätverksstyrelse 2020Tre viktiga politiska frågor
Arbetsrätten - återupprättande och
utveckling av LAS och andra arbetsrättsliga
lagar
Äldreomsorg
LSS
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Mina erfarenheter från LOs/Kommunals
yrkesområden skulle stärka oss ytterligare i
riksdagsarbetet. Det är av högsta vikt att vi
som parti även representeras av fackliga
kamrater. Arbetsrätt, äldreomsorg, och
välfärdsfrågor är mina främsta
intresseområden.

Sait Yildiz
Partiförening:
Södertälje
Ålder: 59 år
Sysselsättning:
Handledare
Partiförening:
Södertälje
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ledam. Demokratiberedningen, ers. i
utbildningsnämnden, 1.e v. ordf. i KF, ledam.
kommunala bostadsbolaget. ledamot i KF
och Tf. Gruppledare för V i KF.
I PF: ordf., ledam. styrelsen, revisor. Nu:
ledam. styrelse och valledare.
Tre viktiga politiska frågor
Bistånd, int. frågor; MR, demokrati-,
minoritets- och kvinnofrågor
Arbetsmarknad
Migrations- och integrationsfrågor.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
För att driva de frågor som intresserar mig
och våra väljare och även att de frågor och
politik som V. driver passar mig väl.

Torun Boucher
Södermalm
Ålder: 62 år
Partiförening: Vita
Bergen
Sysselsättning:
arvoderad som intern
gruppledare för V.:s
kommunala grupp i
Stockholms stad
Tidigare och nuvarande uppdrag
KF-ledamot, vice ordf. i kulturnämnd.
Tidigare distriktsstyrelseledamot,
ordförande i äldrenämnd, ersättare i
stadsdelsnämnd, partistyrelsens
valberedning, styrgruppen för kvinnors
organisering, bl.a
Tre viktiga politiska frågor
återupprätta den generella välfärden,
klimaträttvisa och att stå upp för den fria
kulturen i ett demokratiskt öppet samhälle
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag har bred kommunal och regional
erfarenhet som jag tror att jag kan bidra
med, och ett brinnande intresse för kultur
och demokrati.

Tove Pehrsson
Solna

Partiförening: Solna
Sysselsättning: Politisk
sekreterare (i grunden
gymnasielärare i
svenska och engelska)
Tidigare och nuvarande uppdrag
Tid: 1,5 år som kårfackligt arvoderad, 4 år i
Storsthlms DS, styrelsen V Solna, Kulturoch fritidsnämnden samt
Kompetensnämnden Solna.
Nu: Solna KF (2:a mandatperioden), ers. i
Miljö- och demokratiberedningen,
Byggnadsnämnden, Miljö-,
hälsoskyddsnämnden, Käppala och
Norrvattens förbundsfullmäktige.
Distriktets Miljö- och klimatutskott, nat.
Klimat- och miljönätverkets styrgrupp.
Tre viktiga politiska frågor
Klimat- och miljöfrågor,
samhällsbyggnadsfrågor - tillgång till
bildning och kultur - hur vi skapar ett
samhälle där alla når de sociala målen
medan vi håller oss inom planetens gränser.
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Jag ville se fler personer som kan prata
klimat- och miljöfrågor på listan. För mig
handlar det om att bäst tjäna partiet. Jag
har god kunskap om vår politik och som

lärare är jag van att vara pedagogisk och ta
diskussioner.

Zofia Laine
Södermalm
Partiförening: Vita
Bergen
Sysselsättning: Client
anager

Tidigare och nuvarande
uppdrag
Nu: HBTQ-vänstern och sammankallande
för distriktets valberedning. Tidigare: Pridearrangörsgruppen, Vita bergens
partiföreningsstyrelse, Distriktsstyrelsen.
Tre viktiga politiska frågor
Fackliga rättigheter och förebygga
diskriminering på arbetsmarknaden,
HBTQI+-inkluderande familjepolitik,
Motverka klassklyftor och segregation
Varför kandiderar jag till riksdagen?
Dels för att jag blev nominerad, dels för att
jag är bra på att jobba hårt för saker jag
brinner för. Jag tror att jag skulle kunna
göra verklig skillnad genom att jobba med
politik på heltid. Jag har erfarenhet av
fackligt förhandlingsarbete, examen med
inriktning på folkrörelser och demokrati,
brett engagemang i styrelser och ideella
föreningar.

Övriga nominerade som tackat ja

Anders Djerf
Årsta
Ålder: 71 år
Partiförening: Årsta
Sysselsättning: Grafisk formgivare,
konstnär, guide
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Idag ledamot Stockholms Konstråd samt
nämndeman i Svea Hovrätt
1986-2019 i styrelsen för Stockholms
Hamnar
Tre viktigaste politiska frågor:
Miljö och klimat. Social välfärd. värnande av
vårt kultur- och naturarv.
Varför kandiderar jag:
Jag vill tillsammans med övriga i min
partigrupp driva samhället mot betydande
större jämställdhet, och värna vårt
demokratiska samhälle.

Asia Rahman
Järfälla
Ålder: 51 år
Partiförening: Järfälla
Sysselsättning: Revisor,
arbetar ideellt med
feministiska frågor,
äldre- och
handikappfrågor
Tidigare och nuvarande uppdrag
Ersättare i tekniska nämnd och valnämnd,
suppleant revisor i förening i 2 år och är
nuvarande suppleant i styrelsen och är
förslagen ordinare, bostads, antirasistiska,
kvinnor & klimat nätverk
Tre viktiga politiska frågor
1.Feminism .Alla människors lika värde
oavsett av kön
2. Klimat

3. Internationella frågor t.ex. bistånd,
säkerhet, konflikt och krishantering
Varför kandiderar jag:
Med utbildning & erfarenhet vill jag påverka
vår nationella och internationella
ekonomiska beslut & föreslå åtgärder med
jämställdhets & klimats perspektiv för
bättre samhället. Med internationella
bakgrund & erfarenhet med feministiska
frågor nationellt & internationell vill jag se
jämställdhet.

Christian Rudenäs
Kungsholmen

Cecilia Herrström
Vantör
Ålder: 58 år
Partiförening: Vantör
Sysselsättning:
Förskollärare i
förskoelklass
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Ord. i utb. Nämnden. Ord. I SISABs styrelse
Ers. i KF. Dessa tre uppdrag har jag haft
under senaste mandatperioden. Tidigare
ord. i partiföreningens styrelse. Gjorde ngr
års uppehåll där men numera åter i pf.
styrelse men nu som ers.
Tre viktiga politiska frågor:
Klimat
Bostäder
Utbildning
Varför kandiderar jag till
kommunfullmäktige:
Jag tycker att kombinationen att arbeta
parlamentariskt och aktivistiskt är givande
och passar mig. Jag anser att jag har
kunskaper och idéer att bidra med.

Elsa Johansson
Huddinge
Ålder: 45 år
Partiförening: Huddinge
Sysselsättning: Lärare, teolog, national- &
civilekonom
Tidigare och nuvarande uppdrag
I Peru: lokalpolitiker. I Sverige:
förtroendevald kommunrevisor Huddinge
Nu: kommunrevisor, V Huddinge styrelse,
kyrkomötet ledamot, Sthlm stifts ledamot,
Huddinge Kyrkostiftelse, Flemingsbergs
Kyrkoråd.
Tre viktiga politiska frågor
1.Hur motivera barn att ta hand om
samhället?
2. Vi lever i ett land som säger att det finns
jämställdhet och jämlikhet men
verkligheten är annorlunda: Hur kan detta
bli verklighet?
3.Hur kan vi hjälpa krigsflyktingar?
Varför kandiderar jag:
Sverige behöver personer som
representerar den etniska mångfalden som
finns i svenska samhället, inte bara den från
den typiska svenska profilen. Jag
kandiderar för att Sverige ska jobba
integrerat och vara ett samhälle där alla
invånare har samma möjligheter och värde
oavsett ursprung, religion eller kön.

Gloria Jabalquinto
Johanneshov
Ålder: 70 år
Partiförening: Årsta
Sysselsättning:
Pensionär, tjänstgör som
nämndeman i Svea
hovrätt, arbetat i 32 år
som legitimerad
högstadielärare.
Tidigare och nuvarande uppdrag
Tid: Ledam. V Vantör. Nu: ledam V Årsta,
ombud i Representantskapet, suttit i KF,
facklig representant Lärarnas riksförbund
och Lärarförbundet, var med och bildade
Lärarvänster. Nämndeman i tingsrätten nu i
Svea hovrätt.

Tre viktiga politiska frågor:
-Skolan, bort med marknadsskolan, var före
Nooshi om att föreslå en folkomröstning
-Miljön, vi står inför en rejäl katastrof, vi
måste agera nu och med kraft.
-Vården, den ska vara i egen regi, bort med
marknadsvården
Varför kandiderar jag:
Min förening nominerade mig för jag är
pensionär och i riksdagen är vi
representerade av 4% av ledamöterna när
det är drygt 30% av oss som kommer att
rösta i september. Jag kan skolan väldigt
bra efter 32 år i tjänst som leg.
högstadielärare och facklig representant.
Jag är kvinna och utländsk.

Hakon Malmborg
Bromma
Ålder: 82 år
Partiförening: Bromma
Sysselsättning:
Tidigare och nuvarande
uppdrag
Ers. i MHN i Sthlm stad
under 80-talet.
Ers. i Bromma SDN 2008-2012
Ordf. och valledare i V Bromma 2010.
Tre viktiga politiska frågor
1. Klimatet
2. Sysselsättningen när industrin snabbt
ställer om från skadlig till nyttig produktion.
3. Avsaknaden av demokrati i arbetslivet
Varför kandiderar jag:
1.Jag har åldern inne, så att säga.
2.Jag har förslag i klimatfrågan, vill dra
gruppen med mig.
3.Jag blir en glädjespridare i
partigruppen/riskdagen. Det behövs för att
möta borgarnas löjliga tonläge och SD:s
brist på humor och självinsikt.
4.Jag tror att jag kan medla när gruppen
splittras.
5.Jag har arbetat i RUT 1966-1979 och
känner den politiska miljön väl.
6.Jag har inga "sociala media" och står fri
från allt som frodas där.

Jenny Bengtsson
Stockholm
Ålder: 38 år
Partiförening: Sekovänster
och Vantör
Sysselsättning:
Arbetsmiljöinspektör, facklig
företrädare (Seko, tidigare
HRF), författare och
ledarskribent
Tidigare och nuvarande uppdrag:
riksdagsledamot och
arbetsmarknadspolitisk talesperson V, maj
till augusti 2016
Tre viktiga politiska frågor:
Arbetsmarknadspolitk - arbetsrätt,
arbetsmiljö, föreningsrätt,
arbetskraftsinvandring och
arbetslivskriminalitet, arbete med nollvision
mot dödsolyckor i arbete. Jämställdhetsoch tillgänglighetspolitik. Fackliga
rättigheter.
Varför kandiderar jag:
Min fackliga & yrkesmässiga profil &
bakgrund med förhandlingar/organisering
behövs i partiet/riksdagen. I mitt yrke
utövar jag tillsyn över arbetsmiljö och
arbetstid, utreder allvarliga händelser,
dödsolyckor på arbetsmarknaden och
skrivit en bok om facklig organisering och
lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet.
Debatt- och medievan.

Johan M Sanne
Årsta

Jonas Lundgren
Lidingö
Ålder: 30 år
Partiförening: Lidingö
Sysselsättning:
Gruppledare och politisk
sekreterare
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Jobbar som politisk sekreterare för
Vänsterpartiet i Huddinge. Innan dess i
Sollentuna. Jag är gruppledare i

kommunfullmäktige på Lidingö där jag
också sitter i kommunstyrelsen.
Tre viktiga politiska frågor
Utbyggd offentlig sektor, jämställdhet och
internationell solidaritet.
Varför kandiderar jag:
Jag har arbetat för V. på olika nivåer sedan
2013 och bottnar tydligt i partiets
värderingar och politik. Jag är dock inte
rädd för att säga ifrån när jag tycker att
partiet är fel ute. Jag kandiderar till
riksdagen för att jag tror att jag har viktiga
kunskaper att tillföra i riksdagsgruppen.

Kjell Östberg
Västra Södermalm

Moises Ubeira
Sundbyberg
Ålder: 38 år
Partiförening:
Sundbyberg
Sysselsättning:
Oppositionsråd/jurist
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
På distriktsnivå var jag i antirasistiska
utskottet och 1 maj-gruppen. Som
gruppledare i Sundbyberg sitter jag i
fullmäktige och har uppdrag i
förskolenämnden samt Social och
arbetsmarknadsnämnden.
Tre viktiga politiska frågor
Budget och skatt ser jag som otroligt
viktiga frågor. Då omfördelar och stoppar
nedskärningar. Även bostadsfrågan ser jag
som en nyckelfråga.
Varför kandiderar jag:
Mitt intresse för ekonomi och skatt är
ovanligt stort. Jag har goda kunskaper och
intresse kring siffror och kan bidra mycket.
Är och kommer vara väldigt aktiv i
Sundbyberg samt har nätverk i Järfälla
vilket kan hjälpa partiet i kommande
valrörelse. God medlemsvärvare.

Nujin Alacabek
Huddinge
Ålder: 41 år
Partiförening: Huddinge
Sysselsättning:
Oppositionsråd och
gruppledare.
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Gruppledare i KF, ledamot i KS, Trygghet och delaktighetsberedningen, Rådet för
preventionsarbete, ersättare i
H.Samhällsfastigheter, valnämnden,
valberedningen. Tidigare suttit i
Socialnämnden, Förskolenämnden,
föreningens- och distriktsstyrelsen.
Tre viktigaste frågor:
- Demokrati- och jämställdhetsfrågor
- En likvärdig och marknadsfri skola
- Ekologisk hållbarhet och klimatsmart
byggande
Varför kandiderar du: Jag vill vara rösten
för de som inte hörs i samhället. Min vision
är ett samhälle fritt från segregation,
rasism och diskriminering, ett jämställt och
demokratiskt samhälle där ingen lämnas
utanför. Klimatet är vår tids största
ödesfråga och måste tas på mycket större
allvar för kommande generationer.

Roya Asadzadeh
Stockholm
Ålder: 50 år
Partiförening:
Sundbyberg
Sysselsättning:
Socionom
Tidigare och nuvarande
uppdrag:
Sundbyberg: Tid: Kultur & Fritidsnämnden,
nämndeman Solna Tingsrätt, ers.
Överförmyndarnämnden, Nu: Ledamot KF,
föreningsstyrelse, suppleant kommunala
bostadsbolaget Förvaltaren AB, ers. Social
och arbetsmarknadsnämnden.
Tre viktiga politiska frågor:
Arbetsrätt, Stoppa
Arbetsgivarorganisationernas offensiv mot

arbetstagarnas organisation och
försvagningen av kollektivavtalet.
Stoppa de privata företagen i offentligt
finansierad verksamhet
Kvinnofrågan
Varför kandiderar jag:
Jag vill vara med och bygga upp igen det
svenska folkhemmet, ett folkhem där det
råder jämlikhet, solidaritet och
samhällsgemenskap.

Rodrigo Arce
Hammarby-Skarpnäck
Ålder: 61 år
Partiförening:
Hammarby-Skarpnäck
Sysselsättning: Arbetar
med internationella
frågor, demokrati, MR
och konfliktfrågor på
www.forumciv.org
Tidigare och nuvarande uppdrag:
Ordf. i V Hammarby-Skarpnäck, 2018-2022
ers. i KF i Kulturnämnden, ledamot i Agenda
2030 rådet, styrelseledamot för V i
Stockholms International Water Institut,
arbetar med Vatten som framtidsfråga i
Sverige och Internationellt.
Tre viktiga politiska frågor:
Bostäder, ekonomisk/socialjämlikhet, miljö
och klimat, diskriminering baserad på kön,
hudfärg, och sexuell identitet. Socialistiskt
och feministiskt framtidssamhälle.
Varför kandiderar jag:
Jag vill fortsätta driva våra politiska frågor,
förankra de lokalt och förändra Stockholm
till förmån för ett bättre liv för alla
medborgare. Vill gärna koppla in det
internationella perspektivet i politiken och
arbeta ännu hårdare för att bryta den
rådande arbetare/etniska segregationen i
både arbetsmarknaden och i våra olika
bostadsområden.

Sahin Cemil
Thomas Andersson
Zakarias Zouhir
Enskede

Nominerade som tackat nej
Lennart Ytterberg
Hassan Jama
Per Sundgren
Ann-Margarethe Livh
Ahmed Sharaf Abdi
Gunnar Ågren
Birgitta Sevefjord
Thomas Magnusson
Maurits Otterlo
Jonas Lindberg
Ann-Mari Engel
Rikard Warlenius
Eva Arnqvist
Samuel Skånberg
Jens Holm
Jesper Wiklund

Nominerade som ej svarat
Elin Segerlind
Hanne Wolden
Gunnar Westin
Eva Arnqvist
Eva Dunbäck
Karl- Magnus Nygård
Ilyas Hassan
Thomas Magnusson

