Kommentarer från projektet Politikerakademin 2013-2014
Nedan följer kommentarer från deltagarna själva vid det sista utbildningstillfället 15 februari 2014.
Deltagarna blev tillfrågade att med en mening berätta vad dem lärt sig under Politikerakademin.
 Jag har lärt mig mycket nytt av föreläsarna, inser att jag behöver mer utbildning och att politik är ett
helt livsjobb.
 Vet mer hur allting hänger ihop, och jag har börjat reflektera över hur våra beslut påverkar.
 Inser att jag måste bota min mikrofonskräck, och att jag behöver läsa på kommunallagen.
 Ju mer man lär sig inser man att man kan lära sig mer, till exempel om kommunallagen. Men det
känns bra att i alla fall ha nosat på många områden.
 Vill sätta in mig mer i EU, som vi bara hunnit skumma.
 Allt är lite större och krångligare, världen har blivit större.
 Har fått mycket som jag har användning av nu på en gång, fått massor av energi.
 Lärt mig att politiken är så komplex.
 Lärt mig hur lite jag kan, men att det inte är en förutsättning för att ta på sig ett politiskt uppdrag.
 Förstår vikten av att följa med i hur EU påverkar mig lokalt och regionalt.
 Lärt mig mer om det politiska systemet, och vikten av sociala medier.
 Fått enormt mycket inspiration. Ser att det är viktigt att kunna nätverka över partigränserna.
 Att politik är ett väldigt brett ämne.
 Att inte ge upp.
 Att politik är väldigt stort, omfattande och komplext.
 Att det inte är en person som kan lösa allt – vi måste göra det tillsammans.
 Fått en bred kunskapsbas att stå på.
 Våga vifta med kommunallagen.
 Politik är otroligt intressant, lärt mer svenska och också lärt mig hur man kan organisera en akademi.
Konferenserna har skett på ett professionellt sätt.
 Jag kan så lite, behöver lära mig mer för att kunna vara en bra beslutsfattare i framtiden.
 Jag har lärt mig att skriva dagbok på ett mer reflekterande sätt.
 Jag har fått ett intresse för att ta rätt på mer saker.
 Gemenskapen över partigränserna och nätverkandet.
 Vad en politiker egentligen är, vad rollen är och att det finns en hel del olika verktyg för att styra och
utöva makt.
 Väldigt roligt att lära känna folk från andra partier, en får inte chans till det så ofta.
 Att inte bara köpa sådant som sägs, ifrågasätta även det som sägs från experter.
 Att jag representerar folket.
 Att politik är komplext. Uppskattar bredden av det vi fått här.
 Förstår att jag inte kan tro att jag kan allting i en fråga.

