Kandidat till Regionfullmäktige
Södra Älvsborgs valkrets,

Några minnen från vården: De är flera minnen. Både positiva men

plats 1

också en del negativa. Framför allt är jag tacksam för att vi är försäkrade i
Sverige. Kostnaderna på sjukhus för operation och förlossning, ambulans och
andra behandlingar m.m. är inte höga. Det är en av de bästa sociala skydden
som vi har. Vi har bra sjukhus med kunnig personal och framgångsrik
teknologi i världsklass. Men kötider och sjuksköterskors arbetssituation är inte
det optimala vilket påverkar patienten i sin tur. Det måste förbättras!

Vem är jag?
Ålder: 46 år
Bor: Borås, kommer från Iran och
bott i Sverige drygt 20 år.

Några kollektivtrafikminnen: Jag har åkt buss i så många år och är en
trogen kund hos Västtrafiken. Jag åker tåg ofta. Förbindelsen mellan
städerna, tåg/ busstiderna är bra som gör att kollektivt åkande ökar. Det är bra
sätt att färdas, smart och grönt och miljövänligt.

Familj: Jag är gift och har två
flickor.
Jobb: Jag är lärare och jobbar i
Fristad.
När blev du politiskt aktiv?
Jag blev politiskt aktiv i samband
med valåret 2006. Jag var
klasslärare för åk6. Och tog med mig
mina elever till valstugor som ett
studiebesök. Efter det tänkte jag att
det var dags att engagera mig och
vara med i ett parti som vill förändra
världen/ Sverige till en bättre plats.
Jag har alltid röstat på vänster men
sedan den dagen ville jag vara med
och bidra med vad jag allt kan.

Vad gör du på fritiden? jag läser mycket skönlitteratur (sv,eng, persisk)
och även själv skriver noveller. (Inte publicerat som bok men på internet. Och
drömmer om att bli författare) Matlagning, bakning, trädgårdsarbete, spela
schack, långa promenader i skogen och att umgås med familj och vänner är
saker som jag gör. Jag studerar vid sidan om arbetet. Det gör att jag känner
att jag inte står still utan uppdaterar mina kunskaper inom mitt yrke
(pedagogikens värld). Just nu: magisteruppsats i pedagogiskt arbete.

Marjan
Garmroudi

Vilka politiska frågor
engagerar dig mest? Det är flera frågor som ligger varmt om hjärtat:
kvinnors rättigheter, jämställdhet, feminismen.
Rättighetsfrågor, sociala frågor och jämlikhet. Jämlikhet: inom vården, arbetet
olika service som samhället erbjuder medborgarna från städer till landsbygden
m .m. Kultur och människors välmående och rätten att uttrycka sig i de former
och innehåll som de vill för att få fram sitt budskap till sina medmänniskor.
Miljön och satsningar för den.

Vänsterpartiet Västra Götaland
Din röst i regionen

Favoritfilmer: Mitt filmintresse är oerhört brett, så det är svårt. Men mycket
av gamla klassiker: Hitchcock, Bergman, Kurosawa, Tarkovskij och m. fl. ....
Bland en del nya: Inception, När lammen tystnar, En kvinnans doft, Tillbaka
från framtiden.
Favoritböcker: det är som filmer. Böcker på olika språk av olika författare
och genrer. Jag gillar mest skönlitterära böcker med historiska berättelser,
romaner skrivna av kvinnoförfattare. Flera klassiker men också nya, svårt att
välja. Men en bok som jag läste när jag var 12-13 år och satte djupa spår i
mig heter: letter to a child never born av Oriana Fallaci. Jag tror efter den
boken var jag feminist.
Ser på TV: Ser mycket samhällsprogram, nyheter, tecknad,
Kunskapskanalen, dokumentärer och bra filmer av olika slag. Serier om de är
bra som Downton abbey.
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Okänd talang: Bra på att guida en grupp resenärer oavsett vilket land vi
befinner oss i.
Har du frågor, kontakta mig gärna: Mitt mobil nr: 0727-158182, Epost:
marjan4768@gmail.com
:
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