
I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

HEJ GRANNE! 
JAG HETER 
NAFIH MAWLOD 
RÖSTA DEN 
9 SEPTEMBER! I  L I N D E S B E R G S  K O M M U N 

FAKTA OM KANDIDATEN  
Här får du lite mer information om vår kandidat, 
din granne, Nafih Mawlod.  

• Jag är 58 år och bor i en villa tillsammans 
med min familj i Lindesberg.  

 

• Jag är utbildad ingenjör och arbetade med 
kyla och värme i Irak.  

 

• I Sverige har jag arbetat sedan 2001 idag 
jobbar jag på Lindeskolan och skaffar 
praktikplatser för nya nyanlända ungdomar, 
jag är ett stöd i deras dagliga studier och 
bidrar till de snabbt ska komma vidare i 
utbildning eller arbete.  

DET HÄR KAN 
DU GÖRA: 
• Besök vår hemsida 

socialdemokraternailindesberg.se eller 
vår facebooksida.  

 

• Hör av dig med frågor, tips och 
synpunkter!  

 

• Bli medlem i Socialdemokraterna!  



DEMOKRATI, INTEGRATION OCH 
SOLIDARITET  
Redan i Kurdistan i norra Irak var jag politisk aktiv och 
kämpade för mina medmänniskors rättigheter. Redan 
då läste jag om Olof Palme och snabbt blev han en 
stor förebild för mig. 1999 kom jag till Sverige och 
har bott i Lindesberg sedan dess. Efter ett par år i 
Sverige längtade jag efter det politiska arbetet och 
har varit aktiv Socialdemokrat sedan 2001.  

Demokrati, integration och solidaritet är de viktigaste faktorerna 
för ett välfungerande samhälle. 
 
Jag har varit ledare och guide för ”Skola utan gränser” sedan 10 
år tillbaka. Vi har arbetat med att ta med gymnasieelever till 
Auschwitz i Polen. Vi har utbildat och upplyst ca 500 ungdomar 
genom denna integrations- och demokrativerksamhet. 
 
Vill ni veta mer om mig och mina politiska domäner är ni 
välkomna att kontakta mig, så berättar jag mer. Till höger kan du 
läsa vad jag vill! 

TACK FÖR ATT 

DU RÖSTAR!

• Påskynda och utveckla integration, genom att bla 
kombinera SFI med praktik.  

 
• Utveckla insatser riktade till ungdomar och nyanlända i 

syfte att förbättra integration för alla.  
 
• Värna om var demokrati och yttrandefrihet.  
 
• Vara med och bidra till ett starkt samhälle som inkluderar 

alla.  


