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Opstillingsgrundlag Folketingskandidat aspianter   
 
 
1. Daniel Hald Ytzen 

Jeg Vil Gerne Ændre Danmark  

Og jeg vil gerne gøre det ved at stille op som folketingskandidat for Alternativet i Københavns 
Storkreds.  

Mit navn er Daniel Hald Ytzen. Jeg er 33 år, gift og har to børn. Jeg er ufaglært, men har de 
seneste 6 år arbejdet i turistbranchen som guide og med administrative opgaver i både 
Danmark og udlandet. I det første halvår af 2019 er jeg dog på barsel. I min fritid er jeg 
medlem af FDF hvor jeg i påsken og efterårsferien er instruktør for unge mennesker.  

Fordi min branche har givet mig mulighed for at arbejde med mange forskellige mennesker 
under varierende forhold, føler jeg, at jeg har fået en bred vifte af kundskaber, som kan bruges 
i stort set alle sammenhænge. Jeg er altid lyttende og engageret i en diskussion og vil gerne 
snakke længe med folk, hvis jeg føler at det kan forbedre en situation.  

Jeg er nysgerrig og undersøgende og vil hellere indrømme, at jeg ikke ved nok om et emne til 
at udtale mig end at stå ved en holdning ”der føles rigtig” i tilfælde af, at fakta siger det 
modsatte. Jeg kommer godt overens med folk fra næsten alle baggrunde uanset deres historie 
eller overbevisninger; ofte føler jeg at humor at være en fremragende brobygger.  

Politisk mener jeg selv, at jeg har alle Alternativets seks kerneværdier og jeg går stærkt ind for 
partiprogrammet, men at jeg samtidig er i stand til at være alternativist uden at skræmme hr. 
og fru Danmark væk med ”skøre ideer” og ”moderne hippietanker”. Ens hverdag kan godt 
indeholde en vegetarisk diæt, Greenspeak og Merkur Andelskasse uden at man vil vælte 
systemet med revolution. Dialog og samarbejde på tværs af folk og partier tror jeg er den 
hurtigste vej til varige ændringer; selvom den hurtigste vej i det her tilfælde nok er for 
langsom for de fleste vælgere.  

I min perfekte drømmeverden bliver jeg valgt som folketingskandidat og Alternativet får et 
fremragende valg; så godt at vi kan være med til at danne regering. Dernæst bliver jeg valgt 
som Demokrati- og Indenrigsminister, hvor jeg særligt vil arbejde for en tillidsreform i den 
offentlige sektor.  

Jeg håber, at min drøm kan forenes med andres drømme.  

 
2. Mozhdeh Ghasemiyani  
 
Mit navn er Mozhdeh Ghasemiyani, og jeg er en 39-årig kvinde, der bor på Frederiksberg. Jeg 
arbejder som psykolog for Læger Uden Grænser. Jeg er født i Iran, hvor mine forældre var 
politisk aktive under revolutionen i 1979. Vi var på flugt i 12 år i Iran og Irak, indtil Danmark 
tog imod os som kvoteflygtninge i 1994. Det vil jeg altid være taknemmelig over. Jeg har gjort 
arbejdet med integration, flygtninge og traume til min mission. At hjælpe de mest sårbare 
mennesker, herunder børn, til et værdigt liv og til at blive en del af det danske fællesskab. 
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Dette har jeg arbejdet for i praksis i Integrationsministeriet, i kommuner, for organisationer 
og som psykologisk konsulent både i Danmark og i udlandet. Nu er mit inderlige ønske også at 
gøre en forskel på samfundsplan, ved at bidrage til Alternativets arbejde med til at fremme 
fællesskaber og inklusion.  
 
Motivationen for at jeg stiller op: 
Jeg levede de første næsten 16 år af mit liv i en del af verden, hvor min forældre var nødt til at 
sætte deres liv på spil for, at deres børn en dag kunne have ret til at leve i en fri og 
demokratisk verden. Jeg husker tydeligt, første gang min familie kunne stemme i Danmark. 
Det var til kommunalvalget på Falster. Stoltheden i mine forældres øjne glemmer jeg aldrig. Vi 
sov ikke hele natten, og min far fortalte om, hvordan han nu kunne dø lykkeligt, fordi hans 
børn endelig var et sted i verden, hvor de kunne stemme frit. Min mors største ønske har altid 
været, at hendes døtre ville have mulighed for at bo i et land, hvor de vil have de samme 
rettigheder og muligheder som sine sønner. Og nu stod hun i Danmark og kunne stå side om 
side med sin mand og stemme. Og hendes døtre vil kunne gøre det samme, når de blev 18 år.  
  
I dag ringede jeg til min mor og fortalte hende, at jeg har valgt at opstille til Folketinget. Min 
mor svarede med grædende stemme, at det er vores pligt, privilegium og ansvar at være aktiv 
deltager i demokratiet. Husk at kæmpe for dem, som ikke kan råbe højest. Jeg har lært, at 
demokrati ikke er en selvfølge, men et privilegie. Jeg vil kæmpe for at Danmark skal bevare de 
værdier, som jeg sætter så højt – og for at vi kan være den bedst mulige version af det 
Danmark, jeg elsker.  
 
Alle har ret til trygt at være en del af det danske fællesskab  
Et af mine største ønsker er at få mulighed for at kæmpe for, at alle i Danmark - uanset 
etnicitet, religion, køn, økonomisk tilstand, seksualitet mm. - har mulighed for at være en del 
af fælleskabet. Hvor alle bliver hørt, set og respekteret. Hvor vi alle tager ansvar og løfter i 
fælleskab. Den politik, som er ført af skiftende regeringer de sidste år, har været med til at 
skade fællesskabsfølelsen i Danmark. Den har fremmet mistro og mistillid. Regeringen er med 
til at skabe et Danmark, hvor vi alle mister den mest essentielle følelse, som gør, at vi kan  
vågne hver dag, gå ud i verden og kaste os ud i livet, være kreative, empatiske, gavmilde og 
glade. Og den følelse er tryghed. Afgørende beslutninger for Danmark bliver taget baseret på 
frygt i stedet for, hvad der er bedst for fællesskabet. Jeg vil kæmpe for at vi får en human og 
langsigtet integrations- og flygtningepolitik, som er med til at samle Danmark og ikke skaber 
unødig frygt. Og ligeså på en række andre områder som fx uddannelsespolitikken, 
socialpolitikken og beskæftigelsespolitikken.  
  
Et nyt politisk fællesskab – med dialog og fælles ansvar 
Afstanden mellem Christiansborg og borgerne er blevet for stor. Borgerne føler, at politikerne 
mest har fokus på, hvad der skal til for at blive genvalgt i stedet for at søge langsigtede 
løsninger på, hvad der er bedst for befolkningen og vores klode. Men befolkningen har også et 
medansvar. Vi har som borgere et medansvar i at huske, at der os og vores stemmer, som har 
valgt politikerne i Folketinget. Det er min drøm og ambition, at jeg som folkevalgt kan blive 
ved med at have tæt kontakt til borgerne, høre deres stemme og inkludere dem i de 
beslutninger, som bliver taget. At vi kan have en ærlig og åben dialog. At vi tager fælles ansvar 
for løsninger, som befolkningen kan føle ejerskab over.  
  



3 
 

Børn og fattigdom 
Jeg vil kæmpe for et Danmark, hvor fattigdommen blandt børn ikke bliver ved med at stige 
pga. af kontanthjælpsloftet. Jeg husker selv, hvordan det var at være et barn på flugt og ikke 
have råd til det samme som andre børn og føle sig anderledes og mindre værd af den grund. 
Og som psykolog ved jeg også, hvordan det kan påvirke børnenes udvikling og identitet 
negativt. Jeg vil især kæmpe for at de børn, som bliver udsat for omsorgssvigt får det hjælp og 
omsorg, som de har ret og behov for.  
  
Psykologisk hjælp skal være en menneskerettighed 
Jeg vil kæmpe for, at vi ikke lever i et land, hvor store dele af befolkningen er nødt til at være 
på medicin for at kunne klare en arbejdsdag. Hvor stress, depression og angst er 
folkesygdomme. Hvor ikke alle kan få behandling for deres psykiske lidelser og belastnin ger, 
fordi de ikke har råd. Jeg vil kæmpe for, at det skal være en menneskerettighed at få 
psykologisk hjælp, ligesom anden sundhedsmæssig behandling. Jeg vil også arbejder for 
indsatser, som har fokus på at forbygge mobning og psykiske belastninger på arb ejdspladser 
og skoler.  

*** 
Jeg vil give mit alt og gøre mit bedste for at stille op for og eventuelt repræsentere 
Alternativet. Jeg er overbevist om, at Alternativets værdier, principper og arbejdsform flugter 
fuldstændig med de værdier og sager, jeg brænder for. Jeg vil gå til opgaven med stor 
entusiasme, ydmyghed og samarbejdsvilje. Jeg håber inderligt, at medlemmerne vil vise mig 
den tillid og tiltro, så jeg kan kæmpe for Alternativet og de værdier og sager, jeg brænder for.  
 
 
3. Boris de Freitas 
 
Jeg er gift og har tre børn, det burde efterhånden være en fyldestgørende grund til at opstille 
for Alternativet, da fokus for min politiske involvering omhandler verdens fremtidige 
beståen.  

Siden 2010 har jeg arbejdet som fjernsynsvært og producerer ugentlige TV udsendelser. I den 
forbindelse har jeg interviewet talrige politikere og meningsdannere. Disse interviews og 
møder, samt de senere års politiske klima, i særdeleshed siden Trump m.fl, har ansporet mig til 
at blande mig og søge opstilling for Alternativet.  

Der findes udover klimaet, flere akutte problematikker hvor jeg er enige med Alternativets 
‘out of the box’ kompromisløse tilgang og meldte mig derfor ind i partiet i oktober 2017.  

Eksempelvis synes jeg at en borgerløn skal indføres. Det automatiserede samfund står for døren, 
tusinder af job bliver udfaset, kontrol og bureaukrati skal forsimples og ikke mindst mener jeg at 
vi med en borgerløn vil opleve at folk på overførselsindkomst vil føle sig respekteret og bidrage til 
samfundet med en fornyet selvtillid og tro på fremtiden.  

Et konkret politisk fokuspunkt jeg vil arbejde for, er at genrejse togtrafikken indenrigs og 
udenrigs. En fuldt elektrificeret togdrift skal gøres attraktivt og det naturlige valg fremfor bilen 
og flyveren. Eksempelvis et gratis DSB med cafeterievogne, hvile og arbejdskupeer. Rejsetiden 
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skal ikke bare overståes, men nydes og bruges. Nutidens personale fattige serviceniveau skal 
ændres radikalt så togstationer igen emmer af liv, og afløser bilen som hovedtrafikåre i vores 
samfund. Eksempelvis kan ‘arbejdsløse’ bruges i et opgraderet service regi. Indenrigs tog 
transport skal være ‘truly public service’.  

Jeg har siden min studentereksamen fra 1988 arbejdet med kunst og koncepter, med visuel 
kommunikation, fotografi, grafik, video. I 2008 tog jeg en multimediedesign uddannelse og i 
2013 tog jeg bachelor overbygningen i E-concept and development.  

I dag overlever jeg med mit lille enkeltmandsfirma, hvor jeg udover at producere TV, står 
for visuel præsentation for en række kunder og desuden handler med danske møbler og 
brugskunst fra 50/60/70érne.  

Kort formuleret handler mit opstillingsgrundlag om at få implementeret kærlighed til jorden i 
alle beslutninger. Jeg er ikke drevet af enkeltsager som borgerløn eller økologi. Det hand ler 
for mig om at hjælpe til med at få et nyt holistisk verdenssyn integreret og respekteret synligt 
i alle fremtidens løsninger.  
 

 
4. Tobias Brems-Hulgaard 
En ’djøf’er’ med grønne visioner 
 
”Enhver sandhed passerer gennem tre stadier, før den erkendes: Først latterliggøres den, så 
modarbejdes den voldsomt, dernæst anses den for indlysende.” - Arthur Schopenhauer 
 
Miljøet er grundlaget for vores eksistens. Uden miljø intet samfund og uden et bæredygtigt 
samfund intet miljø.  
Denne sandhed latterliggøres ikke længere, men den modarbejdes voldsomt. 
For at den grønne omstilling bliver en realitet, skal der rykkes på alle fronter.  
Dette er indlysende. 
 
Om mig 
Politik og samfundets ve og vel har altid interesseret mig. Jeg har derfor været ganske opslugt 
af mit statskundskabsstudie. ”Desværre” gav studiet mig indsigt i hvordan det politiske 
system virker, hvordan det i høj grad er et magtspil uden visioner eller  idéer.  
 
I 2014 da bacheloren var færdiggjort var jeg demoraliseret og uden lyst til at bruge tid på det 
cirkus som politik er. I afmagt blev jeg ligeglad. Rød eller blå? Det var lige meget, det hele var 
bare lilla og ligegyldigt…  
 
Naturen fik min interesse i stedet. Jeg er vokset op på landet på Tåsinge og naturen er her 
allestedsnærværende. Det meste af min fritid blev dog brugt indendørs, som 
landsholdsgymnast. Naturen har sine egne cyklusser og det er ikke noget mennesket skal 
ændre på, mennesket skal bare forsøge at ødelægge så lidt så muligt.  
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Folketingsvalget i 2015 genoprettede min politiske interesse. Jeg havde fulgt Alternativets 
udvikling frem mod valget lidt på afstand. Jeg turde ikke tro på, at der faktisk var et parti med 
visioner og idéer. Valgresultatet tændte mit engagement på ny. Alternativet fik et godt valg, 
men DF blev det anden største parti og hvad der tidligere havde kørt i ring og stået i stampe, 
begyndte nu potentielt at kører i en nedafrettet spiral. – A race to the bottom.  
 
Jeg har siden da arbejdet lidt, rejst jorden rundt en del og fået titlen cand.scient.pol.  
Jeg er tidligere næstformand i Alternativet Storkreds København bestyrelse, hvilket dog 
afsluttede, da jeg var et halvt år i praktik på den danske ambassade i Kenya. He r arbejdede jeg 
med green growth i udviklingslande, hvilket jeg også skrev speciale om.  
 
Nu er jeg moden til at bekende kulør fuldt og holden og melde mig som kandidataspirant. 
Alternativets tilgang og tankegods er det der kommer tættest på hvad jeg ønske r. Jeg er 
Alternativ. 
 
Tanker om samfundets ve og vel 
I stedet for at opstille 3 mærkesager, har jeg nedenfor gjort mig 3 tanker om samfundets ve og 
vel nu og for fremtiden. 
 
 
Demokratiets dikotomi 
Demokrati bygger på ytringsfrihed og empati. Demokratiet kræver en bevidsthed om 
samhørighed, hvilket opnås gennem empati. Det er blevet synligt de seneste år, at empatien er 
svundet ind og ytringsfriheden står nu tilbage, som det skrøbelige grundlag for demokrati. Vi 
helligere dette princip og lader det gerne skubbe empati ud af rampelyset. Everything goes!  
Dette er en løbebane som er svær at stoppe. Et hvert forsøg vil blive set som et angreb på 
demokratiet, hvilket ingen ønsker. Spørgsmålet er hvordan man vender demokratiets skude, 
når man principielt ikke kan være i mod den kurs der er sat? 
Det er også det der er så irriterende elegant ved højre populismens succes. Det er eksempelvis 
principielt selvmodsigende og hyklerisk, at den Svenske Riksdag ikke kan danne regering, 
fordi man ikke vil give Sverigedemokraterne magt, men samtidig er for demokratiet. Man kan 
ikke beskytte demokratiet mod sig selv og et demokrati er ikke bedre end de borgere der 
indgår i det. 
Jeg mener at en demokratisk styreform stille større krav til sine borgere, end nogen anden 
styreform. Demokratiet kræver dannelse, omtanke og langsigtede intentioner om hvad 
retning samfundet skal gå i. Pocketbook voting er ikke godt nok. Vi borgere er nød til, at have 
en mening om, hvilket samfund vi vil have for alle, og ikke bare for os selv. Vi bør ste mme på 
alles vegne og ikke bare på vores egne vegne. Hvordan gør man folk bevidste om dette, uden 
at skubbe dem længere væk med sin ’bedrevidenhed’? Måske man bruger sin ytringsfrihed til 
at bringe empati tilbage i demokratiet… 
 
Hvad er det for en verden vi fik og hvilken verden skal vi give videre? 
Det bliver tit fremlagt som om, at den verden min generation fik givet, var fryd og gammen… 
Det er ikke tilfældet. Generationer før os har kæmpet med alle mulige udfordringer, fordi de, i 
kraft af nationalstatens dumdristigheder drevet af et modus operandi om udbredelse og magt, 
har sørget for megen magtkamp og elendighed. Selvom denne søgen efter magt stadig er 
succeskriteriet for staters ageren i anarkistisk verdensorden, så er vi nu nået en 
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’turningpoint’. Vi har nået et problem der overgår tidligere tiders udfordringer om magt og 
vælde, nemlig klimaet.  
Når man nævner ordet klima i en national kontekst, så lyder det som en kamp for de frelste, 
dem som har deres på det rene og derfor har verdensfjerne ting på dagsordenen. Men det er 
det ikke. Tvært imod. Hvis vi ikke tager os af klimaet, så ender det med, at vi ikke har andre 
problemer, fordi så er vi allerede væk. Hvis du gerne vil bekymre dig om nationalstatens ve og 
vel, så skal du starte med at bekymre dig om klimaets ve og vel! 
I Uffes seneste nyhedsbrev snakker han om European spring, der er den første samlet 
opstillingsliste blandt miljøorienterede partier i Europa. Det er et kæmpe skridt i den rigtige 
retning, men en af værdierne i dette er demokratisk fornyelse. Det har vi hverken tid til eller 
brug for, demokratiet er et redskab som ikke virker bedre end dem der bruger det. Der skal 
derfor ikke lægges vægt på demokratisk fornyelse, men i stedet folkelig dannelse. Folket skal 
forstå seriøsiteten af klimaforandringerne og befolkningen skal forstå, at vi ikke kan 
adressere andre problemstillinger uden at adressere klimaforandringerne. Med andre ord; 
Uden en funktionel planet, kan vi ikke have funktionelle nationalstater!  
 
Planeten er ikke noget vi har arvet af vores forældre, den er noget vi har lånt af vores børn!  
 
Rettidig omhu 
Vi bør tage ved lære af en af Danmarks største handelsmand. A.P. Møller havde nok ikke 
forstillet sig, at han kunne bidrage til den grønne omstilling, men rettidig omhu er netop hva d 
vi har brug for.  
Oliekrisen i 1972 var gnisten der startede det danske vindmølleeventyr, hvilket skulle vise sig 
at være en profitable forretning for danske virksomheder. Det har endvidere givet Danmark 
anseelse på den internationale scene. Siden er der blevet skåret kraftigt i midlerne til grønne 
investeringer, forskning og grund forskning. Specielt fra 2001 og frem efter og nu med det 
seneste energiudspil.  
Rettidig omhu er ikke, at reagere på udefrakommende udfordringer, men i stedet at agere for, 
at imødekomme fremtidige udfordringer til fordel for danske virksomheder, såvel som for det 
danske samfund. 
Vi har stærkt brug for rettidig omhu, både hvad angår den langsigtede grønne omstilling og på 
det korte sigt den kommende finanskrise.  
Det er et aksiom at vores vestlige markedskapitalisme altid vil vækste frem til næste boble. Vi 
bør derfor gøre vores for, at mildne konsekvenserne af den næste krise.  
Rettidig omhu bør således stå som en påmindelse om, at tage politiske beslutninger der 
sætter kursen for dansk udvikling, fremfor at lede som de politiske vinde blæser. 
 

5. Marianne Karlberg 
  
Jeg hedder Marianne Karlberg og har et stort og brændende ønske om at stille op som 
Folketingskandidat hos Alternativet. 
Jeg blev medlem af partiet i august 2018, men har hele mit liv været optaget af 
samfundsudvikling og dermed politik. 
Politisk  set er jeg et ubeskrevet blad ( jeg stiller op til lokal bestyrelsen på Frederiksberg i 
morgen, og kender derfor ikke resultatet endnu), men på alle livets andre fronter har  jeg den 
kapital og erfaring jeg mener der er brug for i vores folkestyre. 
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Jeg er 55 år, gift og har 3 voksne sønner. 
Jeg er uddannet klassisk sanger fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorie og har i hele min 
karriere arbejdet med alle aspekter af klassisk musik, både som udøvende kunstner ( 
Danmarks Radio og Det Kgl. Teater), som underviser ( Adjunkt på Sankt Annæ Gymnasium) 
og senest som selvstændig med et agentur for Skandinaviske kunstnere. 
  
Jeg har en lidenskabelig interesse og et indgående kendskab til det danske musik og kulturliv, 
og samtidig en stor viden om hele uddannelsessektoren. 
Klimaproblematikken og skabelsen af en bæredygtig fremtid er naturligvis den helt 
overordnede dagsorden for alle kommende politiske beslutninger, og der anser jeg kultur  og 
uddannelse som to helt centrale områder når der fremover skal gives nye svar på, hvordan 
vores tilværelse skal indrettes. 
Det er samtidig områder der ikke har det store fokus, hverken hos regeringen  eller 
oppositionen og derfor emner der alt for ofte giver taletid og dagsorden til DF. 
Denne åbne flanke vil jeg gerne rette mit fokus mod, og dermed skabe en ny positiv fortælling 
der peger frem og tales op! 
  
Jeg har et stort netværk, er udadvendt og velartikuleret. Humor og selvindsigt er det 
underliggende credo i alt hvad jeg foretager mig, og jeg kan uden problemer begå mig i alle 
sociale lag.  
  
  
6. Kashif Ahmad 
 
Jeg har fulgt Alternativet og haft et godt samarbejde med partiet siden 2014, hvor jeg var med 
til at starte Nationalpartiet, hvor jeg har fungeret som formand for partiet i 4 år. Vi startede 
Nationalpartiet, fordi vi var mange der følte os politisk hjemløse og var imod den politiske 
kultur, samt højredrejningen i det politiske landskab. Jeg har  siden da, oplevet Alternativet 
som et parti, der med stor succes blev valgt ind i Folketinget og har bevist vigtigheden af sin 
eksistens i  
dansk politik. Alternativet har stået fast på sine værdier og vist danskerne, at der er et reelt 
alternativ til den politiske diskurs i Danmark og har for alvor sat den grønne dagsorden i 
dansk politik og medført at de fleste andre partier i dag vil kæmpe for en grønnere 
og bæredygtig fremtid. Danmark har mere end nogensinde brug for en ny politisk kultur og 
her er Alternativet bannerføre for denne udvikling.  
Alternativet har præsenteret en holistisk politik, hvor humanisme, tolerance og 
medmenneskelighed er gennemgående, og hvor der tages hensyn til individet, som 
udgangspunkt til det større fællesskab, som vi alle er en del af. Der skal ikke længere 
udelukkende fokuseres på vækst og den økonomiske bundlinje, men i højere grad skal der 
fokuseres på den  
sociale og grønne bundlinje. For fungere vi som samfund ikke på de sociale parametre, bryder 
mennesket langsomt ned og sygdom, stress og rodløshed bliver stigende. Fokuserer vi ikke på 
den grønne bundlinje, så gambler vi med hele vores og resten af klodens eksistensgrundlag, 
samt  
fremtid. Disse forhold må komme først og være udgangspunktet for et mere velfungerende 
samfund, hvor vi lever sammen i fredelig sameksistens, på tværs af vores forskelligheder. Vi 
kan ikke være andet bekendt for vores kommende generationer. Der er brug for en mere 
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tidssvarende familiepolitik, som skal harmonere med en tidssvarende uddannelsespolitik. 
Som uddannet lærer, mener jeg at vores børn og unge skal uddannes til livet og ikke kun til et 
arbejdsmarked, som tager udgangspunkt i test, konkurrence og karakterer. Vores kommende  
generationer skal have stimuleret deres individuelle styrker, således at de på sigt kan bidrage 
til samfundet og verden både socialt, bæredygtigt og økonomisk. Vi skal tage hånd om de 
socialt udsatte familier og unge, ved at have en holistisk tilgang til deres udfordringer og 
derigennem  
støtte den enkelte til at kunne stå på egne ben, ikke ved hjælp at pisk, men gulerod. Vi skal gå 
forrest på integrationsområdet, ved at vise, at majoriteten af alle tosprogede er aktive 
medborgere, som er, og ønsker at være den del af Danmark. Vi skal gøre op med dem og os 
retorikken, samt den forskelsbehandling vi er vidende til i dansk politik på nuværende 
tidspunkt. Samtidig skal vi anderkende de udfordringer vi har  på området og præsentere 
langsigtede og bæredygtige løsninger, hvor vi står sammen om at løse udfordringer, på 
samme måde som vi gør på alle andre politiske områder. Med et ben i hver kultur, vil jeg 
gerne bidrage til denne positive udvikling, for Danmark er et mangfoldigt og multikulturelt 
samfund og en del af en større verden. Alle, uanset etnicitet, kultur, tro, hudfarve, eller 
seksualitet, skal føle sig inkluderet. 
På baggrund af dette, blandt mange andre ting, føler jeg mig hjemme i Alternativet og vil 
kæmpe for at sikre, at alle mennesker får mulighed for at leve et godt, værdigt og lykkeligt liv 
med plads til omsorg, nærhed, mindre ulighed, sund og økologisk mad, et rent miljø, samt 
meningsfulde fællesskaber, hvor der er en bedre balance mellem arbejde og familieliv og hvor 
kunst og kultur fylder mere i vores dagligdag. Jeg ser frem til opstillingsmødet den 4.2. og 
håber på opbakning fra jer, medlemmerne. 
 
 
7. Stine Skot 

Jeg opdagede Alternativet i efteråret 2014.Der var så mange ting, der ikke gav mening for mig 
på det tidspunkt og jeg havde brug for at finde ud af, hvad skulle gøre med mine tanker og 
hvordan jeg kunne handle konstruktivt på det. Så jeg havde sagt mit jo b op og var i gang med 
en større navlenulren.  

Før gav politik ikke så meget mening for mig. Det virkede for mig som om, at politik var til for 
politikerne og at meget få talte mit sprog og ind i min virkelighed. Men da en af mine bekendte 
i efteråret 2014 begyndte at gøre nar af det der Alternativet på facebook ved at kalde dem 
gøglere og fantaster, vakte det alligevel min interesse og jeg tog på mig at forsvare det der 
Alternativet. Det betød, at jeg måtte læse lidt op på det; og jo mere jeg læste jo mere  blev sat 
på plads inde i mig og jeg blev klar over at nogle her havde sat ord på alt det, jeg gik og 
bøvlede med og som var medvirkende til at jeg havde sagt mit job op.  

Tak til Mads Fuglede for uforvarende at have lokket mig ind i politik – han vil dog ikke kendes 
ved at være skyld i, at jeg nu er aktiv i Alternativet.  

Siden har jeg involveret mig mere og mere og på meget forskellige måder – som frivillig før, 
under og efter Folketingsvalget 2015, hvor jeg besvarede mails og telefon i Kattesundet 
sammen med en masse gode folk, som kampagneleder på EU kampagnen op til afstemningen 
om Retsforbeholdet, som medstifter og forperson i bydelsforeningen Vanløse -Brønshøj, som 
kandidat til BR til KV17 og siden som udpeget for Å i Brønshøj-Husum Lokaludvalg.  
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Jeg elsker den grønne dagsorden, som er altafgørende for vores fremtid. Men der hvor jeg for 
alvor bliver revet med er, når demokrati og basale rettigheder diskuteres – og det sker jo en 
del for tiden.  

Det sker eksempelvis, når der er flertal i Folketinget for  en Ghettopakke, der laver særregler 
for såkaldte ”sorte huller” i Danmarkskortet. Jeg bor lige ved siden et sådan sort hul – 
Tingbjerg – og arbejder tæt sammen med Tingbjergborgere. Mine unger går til svømning der 
og jeg kan kun sige, at jeg ikke kan få øje på det sorte hul. Tingbjerg er på den nye opdaterede 
ghettoliste udpeget til at være en ”hård ghetto”. Og kriteriet fra at gå fra ”ghetto” til ”hård 
ghetto” er at man har været på listen i 4 år... det er altså ikke fordi, der forekommer noget 
særlig hård kriminalitet, mistrivsel og dårlig uddannelse for børnene eller at området på 
anden måde svigter samfundet.  

Tingbjerg er på ghettolisten, fordi gennemsnitsindkomsten er for lav, der er for mange, der 
ikke har en anerkendt dansk uddannelse over grundskolen og fordi der er for mange med 
ikke-vestlig baggrund. Der er IKKE for mange dømte og der er IKKE for mange arbejdsløse. Til 
gengæld er Tingbjerg Skole inde i en virkelig god udvikling og der er en kæmpe byudvikling i 
fuld gang.  

Jeg tror på sprogets kraft og dette er bare et eksempel på, hvordan man kan tale et område 
ned og alle de folk, der bor der.  

Jeg tror også på samarbejdets kraft.  

Hvis vi står sammen og finder de steder vi holder af hinanden og kan finde enighed, så er vi 
kommet langt.  
Da jeg var kandidat til kommunalvalget brugte jeg min platform til at prøve at skabe nye rum, 
hvor vi kan tale politik på en anden måde. Et sted hvor vi kan finde enigheder og ligheder og 
hvor vi tør at blive klogere sammen. Det gjorde jeg blandt andet ved at invitere alle 
kandidater i København fra alle partier til ”suppe og samskabelse”. 15 personer dukkede op 
på tværs af partier og vi blev sammen klogere på samskabelse mens suppen blev tilberedt i 
rummet. Det skabte en rigtig god relation til de andre kandidater, som jo var potentielle 
kommende kolleger i BR for mig og mine med Åkandidater. Den form vil jeg gerne udforske 
mere. En anden form var mit Madborgerskab; et åbent arrangement med et særligt emne 
eller en særlig gæst, suppe hjemmebagte boller, vidensdeling og relationsskabelse.  

Visionær politikudvikling, borgerinddragelse, fakta, forskning og en værdig og voksen politisk 
kultur. Relationer på tværs af skel, at tage ved lære, at være modig, at dyrke fællesskabet – det 
er alt sammen noget jeg stræber efter og øver mig på og noget som jeg kunne ønske mig, at vi 
dyrkede mere i dansk politik.  

Det er stadig nyt for mig at tænke mig som politiker og jeg føler mig akavet og malplaceret i en 
tekst som denne - jeg bryder mig ikke om at sælge mig selv. Jeg er kæmpe fan af Alternativet 
og vores politik, så vil jeg tusind gange hellere sælge den!  

Jeg slutter af med en lille tekst om mig selv:  

Respekt, uldsokker og varm kaffe  



10 
 

Jeg er loyal, troværdig og jeg kæmper for at skabe gode resultater sammen med mine kolleger. 
Og jeg kan næsten blive helt høj af gode processer – som ofte fører til gode resultater. Min 
tone og fremtoning er ret uformel. Jeg kan altid lokkes til hyggesnak om samfundets store 
spørgsmål... alt fra hvad en tatovering forestiller til hvordan vi ændrer samfundet til det 
bedre.  

Jeg er af natur afdæmpet, men kan både svinge mig op til taler, kærligt drilleri og et godt grin. 
Tak fordi I læste her til 

 

8. Mette Kaasfeldt Bram 
Rådmand, kommunalbestyrelsen 

 
Da jeg blev valgt til det lokalpolitiske arbejde, gik det op for mig, at jeg er en, som en del 
mennesker godt gad stemme på. Også folk, som måske ikke havde tænkt sig at stemme på 
Alternativet. 
  
Og da jeg gerne vil stille mig til rådighed for vores grønne sag, kunne jeg gøre det igen ved at 
stille op og trække stemmer til. 
  
Det er vel egentlig et ret tyndt opstillingsgrundlag. Men vi skal jo have så mange stemmer som 
overhovedet muligt ved det kommende valg, og hvis jeg kan bidrage med en god sjat ekstra 
krydser ved Å, gør jeg det hjertens gerne.  
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Opstillingsgrundlag til Storkreds bestyrelsen 
 

 

1. Mikkel Hansen 

 

Ambitiøs cand.merc,pol (IBP) med politisk erfaring på jagt efter jobmuligheder i analyse og 

projektudvikling med forbindelse til bæredygtighed og samfund. Kernekompetencer inden 

for evalueringsmetode, forretningsudvikling og bæredygtig omstilling med bred kendskab til 

tekniske og teoretiske tilgange til CO2 reducering og beregning.  

Optimering og kreative loesningsmodeller er altid med i min tilgang til arbejdslivet. Jeg er 

ikke bange for at vaere den, som tager imod og giver konstruktiv kritik i plenum. Positiv og 

optimistisk person der holder hovedet koldt. Jeg indgaar altid i arbejdsrelationer helhjertet 

uanfægtet opgavens størrelse 

 
 
2. Poul Holmø Thomsen 
 
Elektriker på Københavns Universitet 
Selvstændig erhvervsdrivende R&D siden 2008. 
Tillidshverv Dansk Metal. 
 
 
Jeg stiller op som medlem af storkredsbestyrelsen for at støtte op om de aktiviteter der er i 
forbindelse med drift af foreningen, det kommende folketingsvalg og det kommende valg til 
Europa parlamentet. 
 
Jeg har været medlem af Alternativet siden maj 2015, og har haft forskellige poster i 
kommunalforeningen Tårnby, og som frivillig i storkredsen. 
 
3. Lise Smørum 
 
Jeg er en alternativist, som gerne vil give en hånd der hvor jeg kan. Jeg ser bestyrelsesarbejdet 
som en indgang til partiet og organisationen. 
Jeg vil gerne være suppleant. 
 

 


