
Bæredygtig omstilling og klimatilpasning.

Demokratiske prosesser og borgernes ejerskab i vores fælles

interesser.

Mangfoldighed i den offentlige beslutningstagen.

CAND.COMM, KULTURFORMIDLER, VISUEL KUNSTNER
Jeg er kandidat i kommunikation fra RUC og har kombineret

det med Moderne Kultur og Kulturformidling i Københavns

Universitet. Jeg har arbejdet med akademisk research og et bogprojekt

i Himalaya. Derudover har jeg studeret på Aarhus Kunstakademi.

DRØMME FOR REGIONSRÅD
Flere ressourcer til sundhedspersonale så de har tid til at passe bedre

på os. Vores sundhedsvæsen er idag så effektiviseret at der er ikke tid

til omsorg og opmærksomhed. Der skal også tages bedre af os

allesammen og niveauet for rengøring skal forbedres. Der er mange

som kommer hjem fra hospitalet med en smitsom sygdom eller fejl

efter behandlingssjusk. Der er dog nogle områder, som jeg gerne vil

fremhæve:

FLERE RESSOURCER VED FØDSLER

Idag sker fødsler ofte som samlebåndsarbejde til stor skade for de

nybagte familier - og især for de fødende kvinder som sendes alt for

hurtigt hjem ad. Vi skal have bedre fødselsforberedelse og efterfødsels

træning til alle kvinder som fx i Frankrig og Østrig.

FLERE RESSOURCER VED PSYKISKE SYGDOM

Der skal brydes tabuer, og det skal være nemt at få hjælp før

problemerne vokser større. Mere terapi og fælleskabsskabelse end

medicin. Mere fokus psykisk velbefindelse hos børn og unge.

FLERE RESSOURCER TIL HJÆLP OG STØTTE FOR PÅRØRENDE

Alt for ofte bliver pårørende for alvorligt syge eller handicappede slidt

ned både psykisk og økonomisk. Der skal mere aflastning og konkret

hjælp til. Det er stort arbejde disse mennesker laver for vores samfund,

så vi må belønne dem i stedet for isolere.

HANDICAPOMRÅDET SKAL VÆK FRA KOMMUNERNE

Kommuner har vist sig ikke at kunne klare opgaven. Det er mere oplagt

at handicapområdet kommer under regioner, som kunne samle

ekspertise og hermed benytte ressourcerne fornuftigt og til nytte for

de handicappede og deres pårørende.

REGIONAL KULTURPOLITIK

Der skal poesi i livet og i politik. Region Hvovedstaden har en pulje for

kulturfremme. Det ville være interessant, hvis man også kunne

begynde at udvikle regional kulturpolitik ligesom man gør i Midtjylland.

POLITISKE INTERESSER
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https://alleos.alternativet.dk/user/
18093

Jeg har tværkulturel baggrund, da
jeg er flyttet fra et nordisk land til
Danmark i starten af 20'erne. Det
er her, jeg er blevet voksen, har
uddannet mig og arbejdet inden
for en bred vifte af jobs indenfor
medier, kultur, undervisning og
det kreative - og levet livet på
godt og ondt. Min sammensatte
baggrund og diverse interesser har
også givet mig indblik i forskellige
miljøer i vores samfund. Jeg har
boet mange år på Indre
Nørrebro, siden i Østjylland, og i
dag bor jeg Valby, hvor jeg er med
i Valby Lokaludvalg. Jeg er mor til
en teenager, og jeg interesserer
mig for kulturlivet og bæredygtig
omstilling.

tainahvidlykke@gmail.com
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