
Claus Kongstedt Meyer

38 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Uddannelses/Viden huse i København. (Det mangler som udvikling af borgerne og stille 
større krav til det man lærer)g
Nyt vartegn ved postterminalens grund. (Et helt nyt vartegn for København)g
Isolere bygninger fra før 1950'erne (Hvis vi vil klimaet, så hjælper det jo ikke hvis 
bygningerne ikke er A mærket)g
Samt få sjæl med i nybyggerierne i fremtiden. (Alt for mange grimme områder bygges i 
øjeblikket)

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Tid til nye samfundsformer - Alle de regler, som man tror hjælper, der må vi råbe op, at 
sådan som reglerne er, kan vi ikke hjælpe folk. Så vi må tage de regler og være mere 
*exible, så de hjælper og får folk videre.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi, det er det eneste parti, hvor jeg tror at folk faktisk lytter til idéerne og ikke ser på 
personen, som fremfører dem.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg vil komme med løsningerne og lytte til modstanderne, så man samler de ting, som 
folk vil gøre bedre, men på en fair måde.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Når jeg rejser og taler med andre mennesker. Ser på hvordan de lever deres liv og prøver
at 3nde idéer til hvordan man kunne gøre det samme med danske værdier.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har været millionær og jeg har været bundfattig, så jeg ved, hvor man skal sætte ind 
og hvad man kan gøre for at ændre verden.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Alt skal være fair, men nogle gange skal man også tage en beslutningen, som skaber 
visioner i samfundet.

Største lyst: 
At gøre verden bedre for alle.

Styrke:
Jeg tror at alt er muligt, hvis jeg sætter noget igang.
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https://alleos.alternativet.dk/user/9790
https://www.facebook.com/ckmeyer
https://www.linkedin.com/in/claus-kongstedt-meyer-2a496941?trk=nav_responsive_tab_profile


Største frygt:
Ikke få børn

Svaghed:
Er træt af folk, som lyver og ikke overholder deres aftaler. Så det siger jeg til dem.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i Hvidovre, boet på Amager og ved Kolding, en periode i Irland og Letland. Men jeg 
føler mig bedst hjemme på et bjerg eller en gammel landsby.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
At en cand. dit og dat, ikke gør dig klogere på livet.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Kontanthjælpsmodtager

Andet:
Jeg har lavet demo foran kommunen i forbindelse med jobcenteret, som jeg synes er 
nytteløst. Har lavet en 14 dages demo foran banken, som mener at 
kontanthjælpsmodtager ikke får ægte penge, så man kan købe en bolig. Da der ikke er 
en fast ramme, men det er en vurdering, som de presser ned over en person, uden at se 
på hvad omkostningerne er på en bolig og hvad personen har af udgifter.

Har tryllet, gået til skydning og curling. Startet en avis i Letland, lavede en 3lmforening, 
har en fagforening for kontanthjælpsmodtagerne. Laver 3lm og vil meget gerne være 
producer i et stor selskab og skabe noget helt nyt.
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