Kontaktoplysninger
Mail: Kirsten-morild@hotmail.com
Mobil: 2449 0341
Gode Socialdemokrat i Frederikshavn Kredsen.
Jeg stiller mig hermed til rådighed for dig og partiet i forbindelse med Regionsvalg 2021.
Der er intet som det personlige møde mellem mennesker, men med baggrund i Covid-19
er dette desværre ikke en mulighed. Jeg vil derfor med dette brev, efter bedste evne
forsøge at give dig et fyldestgørende indtryk af min person, min personlige bagage og
værdier, samt ikke mindst mine politiske synspunkter.
Mit navn er Kirsten Morild Vincent Andersen, jeg er 65 år, mor til to døtre og snart mormor til 4 børnebørn,
der alle bor i København. Jeg er uddannet lærer med virke i udskolingen på Privatskolen i Frederikshavn, og
beskikket censor ved Undervisningsministeriet. Herudover underviser jeg unge i Ungdomsskolen med
"Politik på en sjov måde" og Kulturfag. Er også medlem af bestyrelsen for FIC (Forum for Internationalt
Samarbejde), og årlig medarrangør på Ungdommens EU Topmøde på Christiansborg, hvor 180 unge hvert år
deltager. Jeg har i 5 perioder, efter indstilling fra Socialdemokratiet, bestridt tillidshvervet som lægdommer i
By - og Landsret. Min store berøringsflade medvirker til, at jeg også har et veludbygget netværk i forhold til
det politiske system.
I min fritid er jeg aktiv roer i Frederikshavn Roklub, hvor jeg ror på havet ud for Kragholmen, hvor jeg også
bor. Er glad vinterbader og nyder den dejlige unikke nordjyske natur, som vi alle skal værne om.
Jeg voksede op i et socialdemokratisk hjem ved Hjørring Bjerge, hvor mine forældres humanistiske
menneskesyn prægede mig. Her lærte jeg at alle mennesker er lige værdige, at udveksle synspunkter og altid
med et særlig fokus på de svageste. Dette har bl.a. været grobund for mit politiske engagement og mit
samfundssind. Det er min klare overbevisning, at politiske beslutninger bedst træffes med udgangspunkt i
retfærdighed, værdighed og tillid. Jeg medvirker gerne i at fremme den socialdemokratiske politik og
udvikling i Regionen med disse værdier, og især det sociale område vil have min store bevågenhed. Sammen
er vi stærke.
Politiske mærkesager/synspunkter:
- Sundhed er for alle, og der skal derfor være fri og lige adgang til vagtlægeordning i alle udkantsområder.
- Etablering af center til behandling for følgevirkninger af Covid-19.
- Udvinding af råstoffer må aldrig ske på bekostning af vores rene drikkevand.
- I forhold til uddannelse bør en større solidarisk regional spredning af uddannelsesinstitutionerne styrkes.
- Infrastrukturen i den kollektive trafik skal styrkes med baggrund i mobilitet og CO2 udledning.
- Region Nordjylland har, af hensyn til erhverv og trafiksikkerhed, behov for en 3. Limfjordsforbindelse.
Her skal regionen være udfarende og presse på for en landspolitisk beslutning.
- Turisme spiller en væsentlig rolle for beskæftigelsen i yderområderne, og regionen skal derfor arbejde
ihærdigt for vores kyst- og naturturisme, under behørig hensyntagen til benyttelse og beskyttelse.
- Regionen skal, i samarbejde med erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner skabe optimale
rammevilkår for udvikling med afledt vækst og nye arbejdspladser.
Som valgt medlem af Regionsrådet vil jeg prioritere et godt samarbejde med alle valgte, og ikke mindst
varetage mit tillidshverv på vegne af Socialdemokratiet i Frederikshavn Kommune med en helhjertet indsat
og en udvist rettidig omhu.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger/dialog er du meget velkommen til at kontakte mig via mail eller
opkald på mobilen. Se mine kontaktoplysninger øverst i præsentationen. Tak for din udviste opmærksomhed.
Mvh. Kirsten
Man læser og studerer, fordi man ikke kan lade være med at undersøge. Man kan studere sig til en stadig bedre
argumentation for det man føler er rigtigt. Men det, der er afgørende for retningen, man vælger, det er hjertet.
Anker Jørgensen

