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Valmire gör sin röst hörd
Genom sitt engagemang som ordförande i föreningen Löftet – Ung arrangör och 

representant i Ungdomsrådet har hon blivit ett välkänt ansikte i kommunen. 
Valmire Huskaj är inte rädd för att säga vad hon tycker 

och står alltid upp för sina hjärtefrågor.

Varifrån kommer ditt 
engagemang?
– Jag har alltid velat bry 
mig och tycka till. När jag 
vill säga något ser jag till att 
min röst blir hörd och jag 
vill nå ut med mitt budskap 
även om det får konsekven-
ser. Jag brinner även för att 
göra saker för andra och få 
dem att må bra. Där kommer 
mitt engagemang i Löftet 
och Ungdomsrådet in. Dess-
utom jobbar jag tolv timmar i 
veckan för föreningen Afrikas 
Barn där jag ringer kunder 
och fristående organisationer 
för att samla in pengar till de 
som behöver. Både mamma 
och min bror är engagerade 
personer som vill vara med 
och påverka och vi har alltid 
diskuterat mycket hemma.
Hur ska man inspi-
rera andra ungdomar att 
engagera sig?
– Allt går om man bara vill och 
man måste våga för att kunna 
förändra. Man behöver inte gå 

genom en vuxen och man ska 
inte vara rädd för att ta emot 
hjälp. Föreningen Löftet består 
av ungdomar där vuxna är med 
enbart som stöd.
Hur känns det att ha 
blivit en såpass offentlig 
person i kommunen?
– Det är kul att ungdo-
mar ser mig som en engage-
rad person. Jag vill gärna vara 
med och påverka, men när 
det gäller partipolitik håller 
jag mina åsikter för mig själv. 
Jag får ofta frågan om vilket 
parti jag röstar på, men det är 
privat. Det är viktigt att höra 
vad båda sidor har att säga och 
vara så neutral som möjligt. 
Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Jag vill jobba inom social-
tjänsten med ungdomar som 
har problem. Det är något jag 
har velat länge och det står jag 
fast vid. Bland mina kompi-
sar fungerar jag redan lite som 
en kurator. Nästa höst har jag 
tänkt söka till socionompro-

grammet och eftersom det 
kan vara svårt att komma in i 
Göteborg får jag kanske flytta 
någon annanstans. På gymna-
siet har jag valt kurser som kan 
vara användbara i yrket, till 
exempel psykologi. 
Vilket är ditt drömrese-
mål?
– Det skulle i så fall vara USA. 
New York och Los Angeles 
hade jag velat åka till, men det 
är nog mindre sannolikt att jag 
verkligen skulle göra det.
Vad gör du när du är 
ledig?
– Tittar på tv-serier, jag är 
helt beroende. Vampire Dia-
ries ligger mig varmt om 
hjärtat. Sedan blir det en 
del pluggande eftersom jag 
går sista året på gymnasiet. 
Dessutom tränar jag ganska 
mycket och tänker på att 
vila och komma ner i varv. 
Jag gillar att engagera mig, 
men det får inte heller bli för 
mycket.
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Namn: Valmire Huskaj
Ålder: 18
Bor: Nödinge
Intressen: att tycka till, 
träna och tv-serier
Stjärntecken: Fisk


