
Troels Chris�an Jakobsen

47 år (næsten)
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Ny politisk kultur – for uden den, kommer vi ikke meget videre med alt det andet. Det er 
min primære, grundlæggende indsats, som jeg vil have klart for øje uanset politik 
område. På mange måder et totalt opgør med konkurrencestat og målbarhedens 
regnearkspolitik til fordel for visdommens helhedsforståelse (bæredygtighed).g
g
g
Ældrepleje – fordi en omstrukturering af indsatsen med selv-organiserende enheder kan 
give mærkbare forbedringer på alle bundlinjer – og der 3ndes et hollandsk forbillede, 
der næsten direkte kan kopieres.g
g
Kulturpolitik – fordi status quo kun udfordres af DF, og de kan løbe afsted med en 
værdibaseret politik, hvor alle andre nøjes med skåltaler. Hvordan ser en værdibaseret, 
alternativ kulturpolitik ud?g
g
Aktivering af arbejdsløse – fordi det eksisterende system er håbløst absurd, og mest af alt
har e,ekten at tage modet og livslysten fra de arbejdsløse. Vi må på kommunalt niveau 
kunne 3nde nogle måder, at udfordre det nuværende system.g
g
Indsats for psykisk sårbare – især de kompleks lidelser depression, angst og stress, men i 
det hele taget arbejde for at bryde tabu og skabe bedre helhedsrammer, både 
behandlingsmæssigt og præventivt.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Værdier: Humor og ydmyghed, fordi de begge er den største mangelvare i den 
nuværende politiske kultur, og begge rummer en stor udfordring at få bragt med ind i det
politiske rum. Har man de to værdier med i sin praksis, er man godt på vej ind i en ny 
politisk kultur.g
g
I det hele taget hvordan vi omsætter værdierne i en praksis og disciplin, der kan nære en 
ny politisk kultur, så vores bevægelse ikke strander på idealerne – at vi kan gøre, som vi 
siger.g
g
Bæredygtighed i enhver henseende – og igen hvordan det omsættes i praksis og design. 
Det handler om helhedstænkning, nærvær og fremsyn.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg ikke kan lade være. Med lidt store ord, ville jeg sige, det føles som et kald, jeg 
ikke kan sidde overhørigt.g
g
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Mere jordnært, kan jeg se, der er et behov for nogle af de ting og erfaringer, jeg kan 
bidrage med.g
g
Og mest elementært, så har jeg lyst til at påtage mig udfordringen, uanset at den også 
fremkalder en vis frygt hos mig.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Bedst? Det kan jeg ikke vide på nuværende tidspunkt.g
gMen mine indsats områder bliver i prioriteret rækkefølge:g1. 
1.At vores egen adfærd og praksis baseres på vores værdier.
2.At arbejde for en ensemblepraksis, og at være med til at løfte helheden i vores 
kampagne, mere end blot mit eget kandidatur.

3.At vi i vores politiske forslag har skarpt øje for, hvordan de kan være med til at 
forandre den politisk kultur.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Allevegne; samtaler, læsning, tænkning, observation. Min baggrund som manusforfatter 
og instruktør, har lært mig disciplinen at suge til mig allevegne, arbejde på idéer 
vedvarende – intet for småt, intet for stort.g
g
Min indignation lyder: Det er simpelthen for dumt/kedeligt – det er noget som spilder 
vores tid, lyst og liv.g
g
Min inspiration lyder: Her er det gode spørgsmål, som kan kaste en masse gode svar af 
sig. Eller: Wauv, det her kunne blive fedt.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Nærværets magi.g
Komediens perspektiv.g
Ensemblepraksis.g
Samskabelsespraksis.g
Min erfaring som forælder, der har lært mig utroligt meget.g
Min erfaring med rollespil og spildesign, som kan understøtte nye måder, at indrette 
samfundet på.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Rollespillere/gamereg
FeministergKunst/kultur-folkgLavtuddannedegPsykisk sårbare

Største lyst: 
Fællesskabets forvandlende kraft

Styrke:
At kunne give slip – på magten.

Største frygt:
Ensomhedens blindgyde

Svaghed:
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Besserwisser

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Århus, Athen & København

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Basketball, Tai Chi og Bioenergetisk terapi, som min kropslige dannelse.g
g
Dramatikeruddannelsen v- Århus Teater.g
g
Grund-dannelse i det danske rollespilsmiljø, og ledelse af og etablering af den 
berømmede rollespilsfestival, Fastaval, i sin nuværende form.g
g
Grundlægger af IRL-metoden, proces og performance metode til maksimalt nærvær, 
herunder en række teaterforestillinger, der brød med mange vane-forestillinger.g
g
Konsulent, vært og producent på ""Join the Party"", talk-show turné med U,e Elbæk 
under FV-valgkampen i 2015.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Freelance, indenfor teater og konsulent for virksomheder.g
g
I øjeblikket uden særlig indtægt, andet end integrationsydelse.

Andet:
Jeg har en diagnose som depressiv – hvilket jeg kommer til at bruge, som en del af min 
platform. Der er for meget tabu og skam om psykiske lidelser. Derudover ser jeg 
aspekter ved lidelsen, jeg betragter som en fordel for en kandidat for Alternativet, 
nemlig at den gør mig overfølsom overfor magtmisbrug og dominans-
underkastelses.agtig adfærd.
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