København 6/9 - 2021

Udtalelse i forbindelse med praktikforløb og efterfølgende ansættelse som
studentermedhjælper for Evrim Citirikkaya
Evrim var tilknyttet mig som praktikant fra februar 2020 til juni 2020. Efterfølgende blev Evrim ansat som
studentermedhjælper, hvor hans primære opgave var at bidrage til politikudvikling af kulturområdet. Evrims
ansættelse sluttede d. 1/6/2021 som aftalt.
Evrims praktikforløb har været væsentligt anderledes med meget anderledes arbejdsvilkår. Kort efter Evrims start
brød Corona ud og jeg blev akut syg, og var sygemeldt i 2,5 måned. I den periode vikarierede en helt uerfaren
suppleant, som Evrim var tilknyttet, indtil jeg vendte tilbage. Både udfordringer med corona og de meget forandrede
arbejdsvilkår samt opgaver har Evrim løftet over al forventning, med engagement og med godt humør. Det samme
gælder skiftene i MF´er, som Evrim har været tilknyttet.
Opgaverne som praktikant for mig som folketingsmedlem med 5 forskellige ordførerskaber er noget forskelligartede.
En væsentlig opgave er håndtering af mails, aftaler herunder en ret kreativ kalendergymnastik og en lang række
virtuelle møder med interessenter og politiske samarbejdspartnere. Ligeledes fylder samarbejdet med ministerierne
også en del i de mange situationer, hvor der indkaldes til møder og forhandlinger. I de situationer har Evrim været
professionel, samt været venlig og imødekommende, hvor han har deltaget i møderne. Evrim har også bidraget med
mange gode og kreative idéer i mit politiske virke. Evrim har desuden bidraget til politikudvikling på kulturområdet,
hvor Evrim har stor indsigt og inputs af stor kvalitet. Denne opgave har Evrim løftet både under praktikforløbet og
efterfølgende som studentermedhjælper.
Evrim er kreativ, systematisk og pligtopfyldende i sin opgaveløsning, hvilket også ses, når Evrim får til opgave at lave
en tale om meget kompliceret sag eller at arrangere et dialogmøde med forskellige interessenter. Evrim undersøger
til bunds hvad det handler om, hvad der kan gøres og tager fat i de mennesker, der kan hjælpe ham. En væsentlig
opgave som praktikant er at skrive taler til behandlinger i folketingssalen, spørgsmål til ministrene og indlæg i
diverse aviser. Den opgave har Evrim løftet fuldt tilfredsstillende, således det, Evrim har skrevet, har haft god kvalitet
og sagtens har kunnet bære SF´s budskaber.
I arbejdet som MF´er er der mange fortrolige oplysninger, som både handler om forhandlingsforløb, strategier og
magtpositioner. Det stiller store krav til loyalitet og tillid mellem en MF´er og praktikanten. Det har Evrim i den grad
levet op til, og jeg har fuld tillid til, at han håndterer de mange følsomme oplysninger professionelt og loyalt.
Ligeledes har det været en fornøjelse den måde, som jeg altid har oplevet stor og trofast opbakning i mit arbejde
som folketingsmedlem.
Evrim blev tilbudt ansættelse efter sit praktikforløb videre ansættelse for at bidrage til politik udvikling på
kulturområdet, og det har levet op til alle forventninger. På trods af en svær tid med Corona hvor vi ikke måtte
mødes har Evrim arrangeret og fuldført et online dialogmøde om udvikling af kulturen. Evrim har også udarbejdet
politiske udspil og politiske udviklingspunkter. Evrim har næse for nye og spændende retninger i kulturpolitikken og
har hurtigt set det ind i konteksten med SF´s politiske ideologi. Evrim er rigtig god at sparre med. Det gør han både
med humor, ærlighed og respekt for andres synspunkter.
Evrim er arbejdsom, dygtig, ansvarlig og et meget dejligt menneske at arbejde sammen med, så det er med vemod,
at jeg nu skal sige farvel.
Jeg giver hermed Evrim mine allervarmeste anbefalinger.
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