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Hej, jeg hedder Mira Issa Bloch 
Jeg ønsker at genopstille til Alternativets bestyrelse i Skanderborg og stille op 

for Alternativet, som kandidat til KV17 i Skanderborg kommune.    

 
Jeg bor nu i Skanderborg med mine 3 teenage børn. Jeg er født og opvokset i Låsby, har boet 

i Hertha i Herskind, arbejdet i Hørning og vi har haft familie sommer hus ved Ry, så jeg 

kender kommunen ganske godt. Jeg er et livsglad, positivt og energisk menneske fyldt med 

indlevelse og gode ideer. Jeg spiller fodbold, vinter bader og går til Yoga. Jeg løber og går 

mange ture og går til mange møder i Alternativet. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har på mange måder altid været meget alternativ. Mennesker, der tænker og handler 

alternativt og skiller sig ud fra mængden, har altid fascineret mig. Det samme gælder 

alternative projekter og virksomheder.  Jeg syntes i den grad, vi har brug for en alternativ 

verden. Jeg ønsker mere lighed og jeg ønsker en bæredygtig verden på alle planer.  

 

Det har været utrolig spændende og berigende at være med til at starte Alternativets 

bestyrelse op i Skanderborg Kommune. Vi har sammen skabt en velfungerende bestyrelse, 

med stor åbenhed og rummelighed. Vi har i bestyrelsen fået lavet en rigtig god platform, som 

understøtter det gode samarbejde. Et mål i mit politiske arbejde er gennemsigtighed og 

medlemsinddragelse. Det har vi meget fokus på i bestyrelsen og er fortsat ved at udvikle. Et 

andet mål er, at Alternativet skal ud i kommunen og lytte til alle de gode tanker og ideer, som 

derefter skal være med til at danne grundlag for vores mærkesager og vores kommunale 

politik generelt. 

 

Jeg er uddannet socialpædagog og psykoterapeut, og har arbejdet med mange socialt udsatte 

grupper bl.a. psykisk syge og misbrugere. Socialpolitik er det område, jeg særligt har hjerte 

for. Det betyder meget for mig at skabe gode rammer for alle mennesker herunder flygtninge 

der kommer til kommunen, ældre på plejehjem og børn, som lever i hjem med misbrug og 

psykisk syge forældre og andre sociale udfordringer. Det er vigtigt for mig, at have en  
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kommune hvor børn ved der findes voksne de kan gå til, og som vil lytte, støtte og handle på 

det der måtte være. Alle børn skal desuden have mulighed for at gå til en fritidsaktivitet. Jeg 

ønsker flere pædagoger og lærere til vores børn, det kan betyde en god start på livet for alle, 

også dem der har brug for noget ekstra. 

 

Mit ønske som politiker i Skanderborg byråd vil være, i en hver beslutning, at have fokus på 

om beslutningerne er både miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Jeg vil særligt 

gerne sætte fokus på bæredygtig natur og miljø, og vil gerne være med til at skabe alternative 

nye måder at mindske forurening. Jeg ønsker bl.a. at Skanderborg skal blive den første 

danske kommune uden plastikposer. 
 

Jeg har i Alternativet fundet det sted, hvor jeg kan bruge mine potentialer optimalt på en 

måde, hvor jeg kan gøre noget for mine medmennesker og verden. Det giver mig mening og 

livskvalitet. Jeg ønsker et samfund, hvor alle mennesker har mulighed for at opleve mening. 

Det vil jeg have fokus på i mit politiske arbejde. Jeg ønsker at udvikle byrum, hvor folk kan 

mødes i fællesskaber. Jeg ønsker nytænkning ift. boformer med fokus på fællesskab. Jeg har 

selv boet i Hertha i 8 år og har planer om at starte en ny bydel op med fokus på fællesskab, 

minimalisme, social inklusion og økologi. 

 

Mine politiske interesseområder er: - Social politik - 

Børn og unge – byudvikling - Integration – Ældre - 

Undervisning – Sundhed – Beskæftigelse - Kultur. 

 
Jeg vil Alternativet 110 %. Jeg har tid og jeg har overskud og jeg har tænkt mig at bruge den 

i Alternativet.  Jeg er nu i gang med at sætte mig ind i, hvordan det hele står til og hvordan 

det hele hænger sammen i Skanderborg kommune og deltager i den forbindelse i 

byrådsmøderne. Derudover deltager jeg i masser af møder i Alternativet og er ved at tage 

Alternativets facilitator uddannelse. 
 

Sammen med Alternativet tror jeg på, vi kan gøre en forskel. Jeg er 

glad og stolt over at være en del af Alternativet og er klar til den 

venlige revolution. Jeg har tænkt mig, fortsat at give den max gas. 
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