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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
- Børneområde:
Børn skal have lov til at være børn. Det kræver at vi giver dem de bedste rammer, bl.a. 
ved at kæmpe for *ere pædagoger i institutionerne, så alle børn kan mærke omsorgen 
og opmærksomheden. 
Samtidig skal vores folkeskole styrkes, så lærerne har det bedste grundlag for en god og 
dannende undervisning. 

- Unge og bolig: 
København skal fortsat være en by som vil de unge. En af de største udfordringer for 
unge i København er mangel på bolig. Det SKAL være muligt som studerende, at få en 
bolig uafhængigt af forældrenes indkomst. 

- Social bæredygtighed:
København skal være for alle. Vi skal kæmpe hårdere for at få alle til at blive en del af 
vores samfund og fællesskab. Vi skal være bedre til at integrere dem, der står alene eller 
i en svær situation. 

- Klima:
Vi står i den største klimakrise nogensinde. København skal som hovedstad være en stor 
inspirationskilde for hele verden. Vi skal tænke mere kreativt og turde prioritere de 
grønne løsninger endnu højere. For verden koger og vi skal som hovedstad gå aller 
forrest. 

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Empati. 
At kunne forstå andre mennesker og sætte sig i deres sted, er den vigtigste ting vi kan 
gøre som medmennesker. Vi har brug for et samfund med mere menneskelighed, hvor vi 
prøver at forstå andre før vi dømmer. Vi skal have løst empatikrisen!

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op, fordi jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at skabe et bedre samfund, hvor vi 
tager os af hinanden som medmennesker og lever med respekt for vores natur. Jeg 
brænder for at gøre en forskel, og jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel sammen med jer 
alle fra Alternativet.                     Jeg vil virkelig gerne det her, og jeg vil gøre alt for at 
kæmpe for vores by, land og planet, sammen med jer!

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Vi skal kunne lave en valgkamp, hvor vi lytter, respekterer og prøver at forstå vores 
medborgere. Vi skal ikke tale ned til nogen, men fokusere på at fremhæve, hvad vi står 
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for. Vi skal turde at indse, at vi ikke ved alt, og at vi er et meget nyt og forholdsvis 
uerfarent parti, og derfor gå ydmygt ind til det her. Jeg vil prøve at gå forrest og gøre mit 
for at opfylde vores drøm om en ny politisk kultur. Vi skal sætte handling bag ord.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Hos alle de stille helte i Danmark. Vores samfund er fyldt med hverdagens helte, som gør
en stor forskel for andre mennesker. Om det er på arbejdet, i supermarkedet, i familien 
eller alle mulige andre steder. De inspirerer mig og jeg vil gerne lære af alle hverdagens 
helte. Et par stille helte, som jeg gerne vil fremhæve, er mine familie. Mine forældre 
*ygtede hertil i 1988, og trives i dag helt fantastisk i det danske samfund. Deres kampe, 
og det de i dag gør for andre mennesker, er en stor inspiration for mig!

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har tidligere været medlem af SF, hvor jeg har siddet i adskillelige bestyrelser og 
udvalg, lokalt og nationalt. Jeg stillede op til KV13, hvor jeg var en af spidskandidaterne i
Herlev. Det gav mig nogle store oplevelse og erfaringer!              
Samtidig har jeg i mine sabbatår, lært enormt meget og blevet beriget gennem 
højskoleophold, frivilligt *ygtningearbejde, kulturmøder og rejser. Jeg har herfra fået 
mange erfaringer, som jeg mener, at kunne tage med videre til dette arbejde. 

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Pga. min personlige baggrund vil jeg især have fokus på unge og bindestregsdanskere/2. 
generations danskere. Jeg håber at kunne appellere rigtig meget til netop de to grupper. 

Største lyst: 
Dyrke mine fællesskaber med familie, venner og bekendte. Jeg elsker sport og kan godt 
lide at bruge tid på det. 

Styrke:
Jeg har en evne til at tage mig tid til at forstå andre mennesker og sætte mig ind i deres 
situation. 
Jeg er meget målrettet og vil kæmpe hård for mine/vores værdier. 
Jeg har en forkærlighed for samarbejde og jeg er god til at se muligheder i samarbejdet 
med andre.

Største frygt:
At samfundet bliver ved med at blive mere og mere splittet og at vi helt glemmer, hvad 
medmenneskelighed og empati er. 

Svaghed:
Jeg har en tendens til til tider at have mange bolde i luftet. Jeg skal blive bedre til at 
acceptere, at det ikke er alt jeg selv kan. 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er dansker, men mine forældre er begge født og opvokset i Iran. Det præger 
naturligvis mig som person, men det ændre ikke på at jeg føler mig hjemme i Danmark, 
hvilket jeg er lykkelig for. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

Side 32 af 113



Jeg har brugt meget tid på NGO-arbejde, som har givet mig enormt mange erfaringer. 
Mit højskoleophold har uden tvivl også lært mig meget jeg kan bruge fremover. Min 
nuværende uddannelse (samfundsfag og religion) lærer mig også enormt meget om 
vores samfund, som jeg helt sikkert også kan bruge. Som tidligere nævnt, har mit 
politiske arbejde i SF givet mig nogle meget store erfaringer, og styrket mig enormt 
meget. Til sidst, har min storebrors opstart af hhv. Grød og det økologiske bageri 
Brød*ov, givet mig et stort indblik og erfaring i det at være en lille bæredygtig 
iværksætter, og de udfordringer, der er ved økologisk og bæredygtig iværksætteri. 

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er studerende på Københavns Universitet, samfundsfag og religion. 
Derudover arbejder jeg også på min storebrors økologiske bageri, Brød*ov, og arbejder 
engang imellem frivilligt på den grønne gang hos Å. 

Andet:
Jeg håber på jeres tillid, og jeg lover at gøre alt for at kæmpe for et mere solidarisk, 
nytænkende og grønt samfund sammen med jer! 
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