
Morten Thygesen

37 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Iværksætteri og fremme af nye erhvervg
Relevant uddannelse i forhold til fremtidens arbejdsmarked.g
Kontanthjælp uden modkravg
Bedre muligheder for social økonomiske virksomhederg
g
Det er vigtigt at skabe tillid mellem borgere og o,entligt system, og sørge for at vores 
arbejdsmarked fungerer uden at skabe en kontrolkultur overfor jobsøgende på o,entlig 
støtte. Da fremtidens arbejdsmarkedet sandsynligvis byder på stigende ledighed, er det 
vigtigt at kunne skabe nye bæredygtige erhverv.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Iværksætteri og fremme af nye erhvervsmuligheder med internationalt samarbejde og 
opbygning af virksomhedshubs til udvikling og bæredygtige initiativer. Jobskabelse er en
vigtige parameter ligeledes er det vigtigt at arbejdsmarkedet fungerer harmonisk, og der
tages hensyn til de mennesker som står udenfor arbejdsmarkedet, men alligevel har 
behov for at kunne involvere sig i arbejdslivet eksempelvis gennem *ere frivillige 
initiativer. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
jeg ønsker at videreudvikle vores samfund i retning af mere balance mellem workfare og
wellfare, og det er også vigtigt kunne give de rette ydelser og tillid til folk, eksempelvis 
kontanthjælp uden modkrav er en human løsning overfor udsatte som inddrager en ny 
økonomisk tænkning som er værd at eksperimentere med. 

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
jeg ynder en åben debatkultur, dialog med borgere, og i sidste ende vil jeg argumentere 
for borgerinddragelse som led i beslutningsprocessen for at sikre en valid ændring af 
services, som tager hensyn til de berørte grupper. 

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
jeg ønsker at skabe et bedre samfund med fokus på et velfungerende arbejdsmarked 
som kan 3nde løsninger i forhold til fremtidens teknologiske udfordringer 
(automatisering) og masse arbejdsløshed og økonomisk usikkerhed (som er og kan blive 
et stort problem). 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har erfaring som iværksætter og de udfordringer/goder det medfører, og ellers har 
jeg  tidligere været ansat i Københavns Kommunes Beskæftigelses og 
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https://alleos.alternativet.dk/user/1781
https://www.facebook.com/morten.thygesen.71


Integrationsforvaltning, og jeg kender derfor til kulturen i forvaltningen - og hvordan 
man behandler borgerne.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Iværksætteregledige (dagpenge/kontanthjælpsmodtagere)

Største lyst: 
forbedre det eksisterende system for dem uden for arbejdsmarkedet, og skabe bedre 
vilkår for nye erhverv. 

Styrke:
kendskab til mine politikområder og sætter mig ind problemstillingerne.

Største frygt:
ikke at få gennemført de forandringer som man drømmer om.

Svaghed:
har ikke erfaring med valgkamp endnu. 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Kommer fra Næstved og har boet i København i 10 år. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
jeg er kandidatuddannet fra RUC i samfundsvidenskab og erhvervsstudier, og har for 15 
år siden læst til datamatiker (udvikling af software)

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
jeg er selvstændig. 

Andet:
Jeg er engageret i sportsverdenen, har eksempelvis været for en badmintonklub gennem 
4 år  
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