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Jeg kan lige så godt starte med at sige det som det er - jeg har ingen erfaring med politik i traditionel forstand. Jeg 
har aldrig været aktiv i lokalpolitik, og skal jeg være helt ærlig er min tillid til folk der kalder sig "politiker" meget, 
meget lav. Men.. 
 
På trods af alt dette har jeg altid været meget engageret i politik. Jeg er nu, efter flere år i både udlandet og 
København, vendt hjem til Sønderjylland med en større forståelse af verden og en forståelse af at vi, uanset race, 
køn, seksualitet og religion, bliver NØDT til at arbejde sammen for en bedre verden for de kommende 
generationer. 
 
Jeg har ikke børn. Jeg får aldrig børn. Jeg har dog to unge nevøer. Jeg ønsker at give dem en verden de rent 
faktisk kan overleve i. En verden der ligner den vi lever i. Det er det jeg vil kæmpe for, til allersidste blodsdråbe, 
 
Jeg stoler på videnskaben. Når verdens eksperter råber vagt i gevær er det vores ansvar, som almindelige 
mennesker, at lytte, og tage disse advarsler alvorligt. Vi skal reagere. Nu. Ikke i morgen. Det gælder både i forhold 
til global warming, vacciner og de mere lokale begivenheder som vindmøllefarmen i Haderslev kommune. 
 
Jeg ønsker at Haderslev bliver en foregangskommune i forhold til økologi og bæredygtighed. Vi har ideerne, vi har 
evnerne og vi har viljen. Det eneste det kræver er politisk vilje og standhaftighed. 
 
Jeg er klar til at gøre hvad end jeg kan for at føre Haderslev ind i en ny, og forhåbentlig bedre, verden, så jeg 
ønsker derfor at stille op for Alternativet. 
 
Min absolutte mærkesag ville være indvandrerpolitikken, men jeg har også i lang tid været en stor fortaler for 
forsøg udi borgerløn, legalisering af cannabis samt, naturligvis, yderligere fokus på økologi. 
	


