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Hvem er Balder
Mørk Andersen?
Stem personligt på Balder Mørk Andersen
Fordi du derved støtter en politiker,
der vil lytte til alle generationers
stemme – unge såvel som ældre.
Som gør en dyd ud af at være en
saglig og ærlig politiker, der gør,
hvad han siger og siger, hvad han gør.
Som fokuserer mere på hvad han selv
vil for Danmark og verden, end hvad
de andre politikere har gjort skidt.

Balder Mørk Andersen har siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg som rådmand siden
2010. Derudover er han SF’s gruppeformand og
politiske ordfører. På rådhuset er han i stor stil den
politiker, der har stillet flest beslutningsforslag de
sidste 5 år.
Balder Mørk Andersen er 39 år og uddannet cand.
mag i historie med idræt som sidefag. Han arbejder
som konsulent inden for arbejdsmarkedsområdet.
Han er gift og har en dreng på 8 år og en pige på
9 år.

Få et dybere indblik i Balders politik på hans hjemmeside:

www.baldersf.dk på Twitter: @sfBalder
eller på facebook.com/stembalder

Balder Mørk
Andersen

Ved at stemme på Balder Mørk

Stem
Balder Mørk
Andersen
Til kamp mod ulighed - den skader os alle
Et frit og lige sundhedsvæsen for alle

Andersen, kan du være med til at
sikre et imødekommende og socialt
omsorgsfuldt land, der prioriterer
til gavn for både børn, unge og de
ældre og kæmper for cyklisterne
og den kollektive trafik.

Vores børn er Danmarks råstof, og de fortjener
det bedste i både daginstitution og skole

Nej til ulighedsforstærkende optagelseskrav

Bedre normeringer i daginstitutionerne

- alle skal have mulighed for at tage en uddannelse
Multinationale virksomheder og de allermest

– tid til pædagogisk omsorg uden stress

velhavende bør bidrage mere til fællesskabet

– et værn mod institutionalisering

God integration gavner alle
Modersmålsundervisning – fremmedsprog er en
global styrke – hellere to hele end to halve sprog
Investér i fremtiden – vi kan ikke reparere på fortidens

Deltidspladser i daginstitutionerne
Efteruddannelsesmuligheder for lærerne
og inklusion uden spareøvelse

Uddannelserne skal ikke udsultes,
og der skal skabes flere job i Danmark

Ligestilling nu
– Stop menneskehandel og prostitution

integrationsfejl med dårlige løsninger

Praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne

Klare forventninger og pas på med skadelig

så de kan få gennemført deres uddannelse

3 måneders øremærket barsel til fædre

særbehandling – det giver gensidig respekt

Friheden skal tilbage til universiteter og forskning

– til gavn for både far, mor og ikke mindst børn.

– det vil give bedre uddannelser

Ligeløn nu! – mindre snak mere handling –

Iværksættere og innovation skal have de bedste vilkår

giv nu kvinderne løn som fortjent

Cyklismens bedste hovedstad – bekæmp forureningen

– vi har brug for at investere for at få vækst

Forbyd køb af sex – bedre social og økonomisk hjælp

Roadpricing – lad os minimere den unødvendige

– men med grøn omtanke

til prostituerede - vi skal tage vare på hinanden i stedet 		

del af biltrafikken

Arbejdsløse skal behandles som ligeværdige

Bedre og billigere kollektiv trafik

mennesker – sygdom er ikke lig med dovenskab

for at gøre hinanden til en vare.
Et barn har ret til begge forældre – mere handling i

Styrk økologi og investér mere i vedvarende energi

Dagpengeløsning nu – det handler om mennesker

konfliktfyldte forældremyndigheds- og samværssager

Trafik og miljø – grønne visioner

Få et dybere indblik i Balders politik på hans hjemmeside: www.baldersf.dk på facebook.com/stembalder eller på Twitter: @sfBalder

