UTBILDNINGSPROGRAMMET KANDIDAT2023

Sök nu!

Vill du satsa på riksdagsvalet 2023? Har du kandiderat i tidigare val och vill fördjupa dina
politiska kunskaper, finslipa ditt budskap och förbättra din debatteknik? Vill du komma vidare
i din politiska karriär? Då är Kandidat2023 något för dig!
Våren 2020 startar Svenska Bildningsförbundet en uppföljare till vårt framgångsrika utbildningsprogram Kandidat2019. Kandidat2023 är ett högklassigt utbildningsprogram med sikte på
kommunalvalet 2021 och riksdagsvalet 2023. Kandidat2023 är avsett för dig som är intresserad
av politik och samhälle och vill kandidera för SFP, Svensk Ungdom, Svenska Kvinnoförbundet
eller Svenska Seniorer i kommande val.
Kandidat2023 ger dig möjlighet att fördjupa dig i politiska och samhälleliga frågor, ledarskap,
sociala medier, debatteknik och hur man bygger upp och genomför en framgångsrik valkampanj. Ett centralt tema i programmet är den liberala ideologin för att stöda deltagarna i att hitta
sina egna temaområden och åsikter inom politiken.
Programmet inleds våren 2020. Deltagarna träffas 2–3 gånger per termin (huvudsakligen fredag kväll- lördag). Träffarna sker i huvudsak i Helsingfors. Under programmets gång kommer
vi också att göra studiebesök till bl.a. Bryssel, Stockholm och Tallinn. Träffarna är uppbyggda
kring olika temahelheter.
Programmet är kostnadsfritt för deltagarna, men i samband med studieresorna kan en självkostnadsandel uppbäras. Resor till sessionerna ersätts enligt ändamålsenligt färdmedel. Av deltagarna förutsätts aktivt deltagande i sessionerna under hela programmets gång. Programmet
avslutas hösten 2022 med en studieresa till Washington DC för de deltagare som fullföljt programmet.
Notera att deltagande i programmet inte garanterar kandidatur i kommande val. Nomineringsprocessen sköts fristående av SFP. Ansökan sker via: www.lyyti.in/Kandidat2023_ansokan
Sista ansökningsdag är 29.11.2019. Alla sökande får besked inom december 2019. Programmet
inleds 13-14 mars i Nyland.
Svenska Bildningsförbundet står som arrangör för Kandidat2023.
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Sagt  Kandidat 2019:
Är otroligt tacksam för att jag fick vara en del av Kandidat2019 - programmet! Under flera års tid fick vi lära oss alla hemligheter om kampanjarbete och allt vad
det innebär. Att få vara omringad av ett gäng likasinnade som sitter på så mycket
kunskap och erfarenhet och som vi dessutom delade med varandra var det absolut
bästa med programmet. Av Kandidat2019 fick jag ett helt nytt stödnätverk som jag
vet att jag alltid kan lita på, i vått och i torrt! Det lönar sej verkligen att söka med
i programmet ifall du vill lära dej allting om att lyckas i en kampanj, bli den bästa
kandidat du kan bli eller ifall du vill vara kungen av kampanjchefer!
Elin Blomqvist-Valtonen
Stadsfullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen i Borgå, vice ordf. i SFP:s
partifullmäktige

Att få delta i Kandidat2019 var en fantastisk upplevelse och oerhört lärorikt. Jag
lärde mig förstå politik och samhällspåverkan på ett nytt och bredare sätt. Idag
känner jag bättre till vårt partis värdegrund och hur partiet fungerar. Dessutom
gav programmet mig vänner för livet.
Pia Sundell
Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

Kandidatprogrammet var mycket givande och fungerade som ett bra stöd för min
kommunalvalskampanj 2017 samt för riksdags- och EU-valet 2019. Under programmet har du möjligheten att utvecklas som politiker tillsammans med sakkunniga
inom olika delområden. Deltagarna i kandidatprogrammet är ett toppengäng med
vilka du har möjligheten att reflektera över gemensamma utmaningar. Jag rekommenderar utbildningen för alla som ser framemot att ställa upp i kommande val.
Henrik Wickström
SFP:s viceordförande, ordförande för kommunstyrelsen i Ingå

Det handlar om Nordens antagligen mest omfattande kandidatutbildning där du
som deltagare får lära dig allt om hur man bygger upp en kampanj, besöka flera
länder och framförallt få vänner för livet i hela Svenskfinland. Går man i tankar
att eventuellt någon gång kandidera i nationella val, då är Kandidat2023 helt rätt.
Christoffer Ingo
Riksdagsassistent för partiordf. Anna-Maja Henriksson, tidigare ordförande för
Svensk Ungdom

Jag hade förmånen att delta i Kandidat 2019 och det är jag väldigt tacksam över.
Tack vare programmet fick jag nya insikter, många redskap och färdigheter och jag
fick besöka platser och träffa människor som jag aldrig annars skulle haft tillgång
till. Framför allt gav programmet mig ett nätverk av vänner som jag vet att jag kan
lita på att stöder mig också i framtiden.
Anna Jungner-Nordgren
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet

