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VI HAR KÖPARNA

Dags att flytta ut?
Vi har många som 

vill flytta in.

Fr vänster: Danijela Todorovic – mäklarassistent, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare,
Marie Engström – mäklare, Monica Carlsson - mäklare, Sebastian Krigholm – mäklare,  

Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Nadia Largo Westin - mäklare

www.svenskfast.se

Vill göra skillnad
Att engagera sig är en självklarhet för 15-åriga Philippa Karlsson från Surte.

Hon älskar att diskutera och har suttit med i Ungdomsrådet i ett år. 
Drömmen är att utbilda sig vidare och jobba inom FN med 

att bekämpa orättvisor.

Du har varit med i 
Ungdomsrådet i ett år 
nu. Vad är det som får 
dig att engagera dig?

– Jag har alltid varit 
engagerad och med i 
elevrådet i skolan. Får man 
en chans att påverka så tycker 
jag att man ska ta den och 
det är bra att ungdomar får 
vara med och bestämma. Jag 
har också alltid tyckt om att 
diskutera.

Diskuterade ni mycket 
hemma när du växte 
upp?

– Ja, vi har alltid haft livliga 
diskussioner i min familj och 
det är kul att alla har olika 
åsikter. Det är ganska fritt 
och alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Någon fråga som du 
brinner extra mycket för?

– Frågor inom skolans 
värld engagerar mig mycket. 

Utbildning är nyckeln till att 
lyckas i framtiden och med 
kunskap minskar dessutom 
fördomar när man får lära 
sig om andra kulturer och 
religioner. Det viktigaste är 
att kunna tänka kritiskt och 
att alla har rätt att säga vad 
man tycker. 

Har du något drömyrke?
– Jag skulle vilja jobba 

inom FN, helst inom Unicef 
med att bekämpa orättvisor. 
Alla ska ha rätt till samma 
villkor, alla människor har 
så mycket potential och 
alla borde ha rätt att kunna 
påverka sitt liv. Jag vet att det 
finns saker att göra. Många 
gånger uppskattar vi inte 
det vi har och tar mycket för 
givet. 

Kan du tänka dig att 
bosätta dig utomlands?

– Ja, absolut. Helst vill jag 
bo i Frankrike eftersom jag 

älskar språket och kulturen. 

Hur får man fl er 
ungdomar att engagera 
sig i sin omgivning?

– Det ger en enorm kick 
när man ser att ens förslag 
förverkligas, eller när man 
lägger fram ett förslag och 
får med sig många andra. Har 
jag lyckats väcka en tanke i 
någon annans huvud är det 
något som syns i samhället. 
Att ge ungdomar respons på 
sina idéer är därför ett steg 
mot att få fler engagerade. 

Hur blir det nu när du 
börjar på gymnasiet i 
Göteborg?

– Jag hoppas att jag får 
tillfälle att engagera mig 
även där.

VECKANS 
VECKANS 

PROFILPROFIL

Namn: Philippa Karlsson
Ålder: 15
Bor: Surte
Familj: Mamma Sareh, pappa Dick, 
storebror Fredrik, lillebror Daniel, 
lillasyster Louise
Gör: Går i nian på Bohusskolan. Har sökt 
till den internationella gymnasieskolan 
IHGR – The International High School of 
the Gothenburg Region
Intressen: Politiskt engagemang, träffa 
människor, dansa
Sommarplaner: Ska söka sommarjobb 
och kanske åka på en sistaminutenresa
Lyssnar på: R’n’B. Gillar musik som man 
kan röra sig till
Äter helst: Lax
Drömresa: Volontärarbeta i Tanzania 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ansök till Komvux nu!

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information
om utbildningar och kontaktuppgifter

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

Sista ansökningsdag är den 31 maj

www.ale.se
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