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Som medlem af den Alternative bevægelse gennem de sidste 2 år har jeg kastet mig ud i det 
organisatoriske arbejde lokalt i lokalforeningen og (en overgang) Storkreds Sjælland. 
Samtidig var jeg aktiv i det lokalpolitiske arbejde og valgkamp sidste år til kommunalvalget, 
hvor jeg var spidskandidat. Vi, i vores lokale kandidatteam, havde et godt valg, supergodt 
samarbejde internt og et godt samarbejde med de øvrige partier. Det  har været som at træde 
ind i en grøn og vild hvirvelvind.  
Jeg er uddannet socialpædagog, har læst teologi, og er klassisk sanger og terapeut. Tysk er mit 
andet modersmål, grundet min families oprindelse fra grænselandet. Jeg taler derudover 
engelsk, norsk og svensk.  
Jeg skiftede fra Socialdemokraterne – fra passiv til aktiv i politik og bevægelse. Mit hjerte og 
hjerne har råbt på de værdier og redskaber som vi i Alternativet  vil implementere for at løse 
lokale  og internationale kriser. De  tre bundlinjer er omdrejningspunktet sammen med de 17 
verdensmål i lokalt som internationalt perspektiv. 
 Alternativet giver plads til farverige og favnende mennesker med mange faglige og kreative 
kvalifikationer og menneskelig indsigt. Jeg anser mig selv for at være med i det felt. Med min 
brede erfaring, tunge værktøjskasse og stærke formidlingskraft vil jeg træde ind i det politiske 
felt i Europa-parlamentet. En af mine styrker er at skabe reel samarbejdsånd både i 
Alternativets politiske team og tværpolitisk.  Jeg har været aktiv i Nul Huller processen og en 
del af en tvær-og apolitisk arbejdsgruppe i processen som samlede bred folkelig og politisk 
opbakning på Sydhavsøerne. Vi fik indenfor et år, den afklaring vi ønskede. Der vil ikke blive 
boret efter olie eller gas her på Guldkanten.  
Jeg har længe haft et stærkt ønske om at arbejde i Europa-parlamentet. Med mit politiske 
ståsted i Alternativet og den grønne europæiske platform Diem 25, mener jeg, at jeg kan være 
med til at påvirke politisk med Diem 25s manifest og agendaer i parlamentet. Vi kan sammen 
være med til at revitalisere den europæiske demokratiske sammenhængskraft. Det er 
afgørende, at den enkelte borger i Europa føler sig hørt og opnår reel indflydelse. Europa skal 
gå forrest i endnu højere grad, når det gælder radikale bæredygtige løsninger for mennesker 
og natur. Jeg  brænder for at være med til at nyfortolke og  formidle den nye europæiske idé. 
En Alternativ progressiv idé, som i min optik, er stilladset, der vil styrke demokratierne rundt 
om i Europa. Mange lande er udfordret på både retssikkerhed og af de ekstreme politiske 
strømninger.  
Der er mange opgaver, brændpunkter og vilde problemer. Det gør det svært at tale om 
personlige mærkesager. Jeg er vildt optaget af, at vi skal forandre levevilkårene og den 
hjerteskærende utryghed, der er blandt Europas fattigste mennesker og flygtningene fra 
verdens brændpunkter. Det nødvendiggøre handling på en lang række temaer. Jeg vil være 
med til at skabe en ambitiøs plan for rene vand -og havmiljøer – og rent drikkevand for alle i  
Europa – her aktiveres endnu flere politiske temaer.  
Jeg tror grundlæggende på, at bæredygtig vækst kommer nedefra og op, og at vækst handler 
om grøn, social og demokratisk trivsel og balance. Økonomisk vækst og gældssamfund er for 
snævert et perspektiv at tage sit afsæt i. Det vil og kan jeg være med til at udfordre. 
 
Vi ses til opstillingsmødet   
venlig hilsen Joan Kragh 
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