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Navn: Marie Ambrosius 

 

Mobil: 40 62 45 07 

 

E-mail: marie@ambrosius.dk 

 

 

 

På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? 

 

På mange måder har jeg talt alternativets sag det meste af mit liv. I mit virke i råd, 
bestyrelser og foreninger har jeg igennem årende arbejdet for at forene og samarbejde på 
tværs af holdninger og forskellighed.  
Jeg har arbejdet med, hvordan vedtægter og procedurer kan ændre den måde, vi taler med 
hinanden og om hinanden. For mig er det vigtigt, at alle bliver hørt, også dem jeg er uenig 
med.  
Jeg har ville skabe forståelse for de forskellige meninger, der gør sig gældende på det enkelte 
sted. Forstå baggrunden for en meningsdannelse, for på den måde at kunne tale ind i, hvorfor 
vi tænker forskelligt. Jeg er af den klare overbevisning, at kun ved at forstå baggrunden for en 
holdning, har jeg mulighed for at gå i åben dialog. 

Så første gang jeg hørte om alternativet, var det på en måde ”som at komme hjem”. 

Det var en forløsning for mig, at der var nogen der gjorde det, jeg har haft lyst til i så mange 
år. Men jeg har ikke haft modet til det - før nu. 

De møder, jeg har deltaget i på Nørre Allé 86, har været meningsfyldte og givende. Det er 
dejligt at komme i et anerkende miljø, hvor ideer ikke kan flyve for højt, og bolde, der kommer 
ind fra højre, bliver grebet med stor entusiasme.  
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På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, debatdogmer og manifest) 
samt din samtale med kandidatudvalget beder vi dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder 
for at opstille som kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

 

• Jeg brænder for at gøre en forskel. Være en del af den forandring, som alternativet er 
med til at sætte i søen.  
Her tænker jeg på, hvordan jeg kan være med til at skabe bølgeskvulp i hverdagens 
politiske billede. I samtalen og samarbejdet. I den måde vi ser på hinanden som 
politikere – som ligeværdige meninger og medmennesker. 

 

• Jeg vil gerne være med til at forandre vores børne- og ungepolitik i Århus. Igennem alt 
for mange år har nedskæringer præget billedet, hvor mange institutioner og skoler i 
dag er mere eller mindre opbevaring.  
Vores børn er vores vigtigste ressource, som vi bliver nød til at behandle med stor 
respekt. For hver krone vi investerer i vores børn, kommer de tifold igen i sunde og 
velfungerende voksne.  

 

• Jeg vil arbejde for et offentligt system med borgerne i øjenhøjde. Hvor respekt og 
ligeværd bliver sat højere end paragraffer og regelrytteri. Et system der hjælper den 
enkelte borger videre til den rigtige løsning, så denne kan få et solidt fundament til at 
arbejde videre ud fra og tage sin plads i samfundet. 

 

• Jeg ønsker at se vores kommunale råderum som andet end kassetænkning. Jeg vil 
gerne tænke økonomien ud af boksen og ind i investeringer. 
Vi skal ikke spare på for eksempel sygedagpenge. Vi skal hjælpe de mennesker, der er 
låst i systemet til at finde deres vej ud igen. Ikke min vej ud – men deres egen vej ud. 

 

• Jeg vil være modig. Turde at være en stemme i det brogede politiske billede.  
Jeg må ærligt tilstå, at det er skræmmende – på en ret spændende måde.  

 

Jeg giver mit tilsagn om at stille op for Alternativet til KV17: 

 

Dato og underskrift: __________________________________________________________ 


