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Olen 23-vuotias aktiivinen poliittinen blogaaja,
graafinen suunnittelija ja korkeakouluopiskelija.
Olen ollut työelämässä kaikilla kolmella sektorilla,
ollut tekemisissä hyvin laajan ihmiskirjon kanssa ja
omakohtaisesti kokenut monia eri kohtaloita. Katson
kokemusten tuoneen minulle harvinaisen monipuolisia näkökulmia ihmisyyteen ja yhteiskuntaan.
Siksi katson tehtäväkseni jäsentää yhteiskuntaamme
ja sen ongelmia ymmärrettävään muotoon, ja ehdotttaa uudenlaisia ja harkittuja ratkaisuja jotka palvelisivat kaikkia kansalaisia tasavertaisesti. Tällä hetkellä
laki kohtelee kansalaisia mielivaltaisesti ja epätasaarvoisesti, suosien vallan kahvaa pitäviä. Siksi minä
olen ehdolla eduskuntaan Helsingissä, numerolla 186.
Hyvä kansalainen, käy äänestämässä. Edes tällä kertaa.
Itsesi, ystäviesi ja vanhempiesi tähden.
Ystävällisin terveisin, Lilja Tamminen
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