SYNES DU OGSÅ, AT DER ER
FOR LANGT FRA CHRISTIANSBORG
TIL DIN HVERDAG?

HVORFOR ARBEJDERNETVÆRKET?
64% af Folketingets medlemmer er akademikere.

Det samme gælder for
Danmarks befolkning.

7% af

Er arbejdernes stemme stærk
nok i debatten om fremtidens
Danmark?
Flere arbejdere i politik - Fælles
om fremtiden.

”Der skal også være plads til
din stemme i dansk politik, også
selvom du ikke lige har en fornem
uddannelse! Vores værdigrundlag
er socialdemokratisk, men
Arbejdernetværket er ikke kun for
socialdemokrater og arbejdere
- alle er velkomne. Jo flere vi er,
desto stærkere er vi.”
Leif Lahn Jensen, havnearbejder
og fmd. for Arbejdernetværket, MF

Arbejdernetværket online
www.arbejdernetvaerket.dk
facebook.com/arbejdernetvaerket

ARBEJDERNETVÆRKETS POLITISKE SKOLE
Du bliver klædt på til dansk politik
Du får et netværk af ligesindede
Du får mod og selvtillid

HVAD GØR VI
I Arbejdernetværket mener vi, at
vores politikere skal vælges blandt
vores kollegaer og ligesindede.

Vi skaber et netværk af tillidsfolk og
fagligt aktive, der gerne vil gøre en
forskel.

Vi kæmper for at få flere faglærte
og ufaglærte til at deltage i dansk
politik.

Vi sikrer en mentorordning, der
støtter arbejdere og andre, der
ønsker at deltage i politik.

Vi sætter en dagsorden, som har
fokus på almindelige danskeres
hverdag.

Vi opretter lokale arbejdernetværk,
og vi afholder Arbejdernetværkets
politiske skole, hvor du lærer at
begå dig i politik.

BILLEDE

MELD DIG IND
VIL DU GERNE:
Have politik i øjenhøjde?
Have flere arbejdere i Folketinget og i dansk politik i det hele taget?
Selv gøre en forskel?
SÅ VIL DU DET SAMME SOM ARBEJDERNETVÆRKET!
Vores vision er, at alle danskere uanset etnisk baggrund, uddannelse eller
arbejde skal kunne blive valgt ind i Folketinget.
Meld dig ind ved at sende en mail på:
kontakt@arbejdernetvaerket.dk
Alle er velkomne.
Medlemskab koster kun 100 kr. om året.

Arbejdernetværket
Att.: MF Leif Lahn Jensen (S)
Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Kontonummer 5359 0344838

JA TAK, jeg vil gerne være medlem af Arbejdernetværket
Navn
Adresse

Postnr.

Email

Telefon

Dato
Du kan også tilmelde dig på www.arbejdernetvaerket.dk

