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Kære aspirant/kandidat, 
 
Dette grundlag skal du bruge, når du forbereder dine tanker om, hvorvidt og hvordan du vil være 

kandidat til Folketinget i Alternativet.  

Kandidatgrundlaget her er skriftligt og skal i sin helhed afleveres til Kandidatudvalget (KU17) d. 19. 

februar (ulla.munksgaard@alternativet.dk) – hvis du vil med i aspirantteamet, og senest d. 26. 

feb., som er opstillingsfristen til opstillingsmødet 26. marts.  

Kandidatudvalget vil samle opstillingsgrundlaget for alle kandidater og fremlægge for Storkredsens 

medlemmer forud for opstillingsmødet. 

Kandidatgrundlaget vil blive anvendt som en del af den proces, der skal være for at kvalificere dig 

på bedste måde. 

Om kort tid vil du modtage Kandidatudvalgets Forretningsorden med bl.a. en beskrivelse af de kriterier, vi i 

KU17 arbejder efter, således at vi sikrer fuld gennemsigtighed i hele processen. Vi glæder os til at høre fra 

dig - og om dig. 

God fornøjelse og god virkelyst i Alternativet!! Og TAK for dit engagement.  

Venlig hilsen kandidatudvalget 2017 (KU17) 

Ulla Munksgaard (SSK - koordinator), Tobias Skotting (SSK), Lotte Sørensen (SSK), Carsten Elbæk Andersen 
(Næstved), Mickal Andersen (Køge), Bine Feldbæk Siefert (Odsherred), Chris Wiedbrecht (Holbæk) 

Vigtige datoer i februar – marts: 
 Søndag d. 19. feb. KU17’s forretningsorden offentliggøres. Samtidig varsles/indkaldes til 

Opstillingsmøde 26. marts. 

 Søndag d. 19. feb.: Deadline for indsendelse af skema/kandidatgrundlag til KU17. 

 Onsdag 22. feb.: KU17-møde om planlægning af møde med kandidaterne.  

 Søndag 26. feb.: Sidste frist for aspiranters og kandidaters aflevering af kandidatgrundlag. 

 Torsdag 2. marts.: Møde med kandidater og kandidatudvalg. 17:00-20:00 VUC Storstrøm, 
Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)  

 Onsdag 8. marts: Performancetræning og kandidatnetværk (LS). (Esben Sloth, 
Kampagneudvikler og ansvarlig for kandidatudvikling, Alternativets Landssekretariat). Det 
bliver hele dagen – sted er endnu ukendt. 

 Søndag 12. marts: Kandidatgrundlag og valgvideoer offentliggøres via Dialog og Youtube 

 Uge 11 13.-17. marts: Et coachings- & træningskursus i uge 11 arrangeret af Storkredsen (tid 
& sted endnu ukendt) 

 Lørdag kl. 14-søndag kl. 15 18./19. marts: Evalueringsweekend for KU17 

 Onsdag 22. marts: Fællesmøde med kandidater og evaluering af forløbet. 17:00-20:00 VUC 
Storstrøm, Præstøvej 5, 4640 Faxe (ring 20424407 hvis døren er låst)   

 Søndag 26. marts: Opstillingsmøde (sikkert hele dagen – sted endnu ukendt) 

file:///C:/Users/swe/AppData/Local/Temp/ulla.munksgaard@alternativet.dk
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Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Sven-Åge Westphalen 

Alder: 50 år 

Mail: svenage.westphalen@alternativet.dk 

Telefonnummer: 4291 5288 

Valgkreds: Sjælland (Kalundborg) 

Facebook: Sven-Åge Westphalen (svenage.westphalen@alternativet.dk) 

Twitter: 

LinkedIn: Sven-Åge Westphalen 

Instagram 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: nej 

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 
Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 
Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
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1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil 
opfattes, og hvad du mener, at du kan stå inde for.  
Det er oplagt, at det er godt at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – 
men lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine 
styrker, og det, som du skal/kan arbejde med.  
 

  
Mulig beskrivelse Hvad siger du? 

(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 9 

Er god til at bruge Alternativets værdier 8 

Lytter reelt til andres argumenter  9 

Er en behagelig debattør 8 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 10 

Tager godt imod direkte kritik 7 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 

Er en overbevisende taler 9 

Holder hovedet koldt i en debat 9 

Er vidende om mange forskellige områder 10 

Er specialist på specifikke områder 8 

Får andre til at følge sig god tilpas 7 

Er god til at få grupper til at arbejde 8 

God til at skabe motivation omkring sig 7 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 

Er løsningsorienteret 10 

Kan lykkes som politiker 9 

Er visionær 10 

Er pragmatisk 8 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 

muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner 

blot udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage 

mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).  

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
 
X 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
X 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk Visionær 
X 

Værdibaseret 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 

 Et velfungerende arbejdsmarked uden omgåelse af de danske regler; sociale klausuler 
og kædeansvar for alle offentlige myndigheder og organisationer 

 Empati, viden og økonomi til en anstændig social- og beskæftigelsespolitik 

 Få banker og finanssektoren under kontrol – til gavn for samfundet nu og i fremtiden 

 EU er et nødvendigt gode – hvis vi vil have lokal og global indflydelse 

 Et miljø- og økonomisk bæredygtigt og eksportorienteret landbrug kræver omstilling nu 
 
Jeg vil være med til at styrke den enkelte borgers glæde og ansvar for samt deltagelse i 
demokratiet ved at (gen-)skabe åbenhed, troværdighed og tillid til det politiske system i Danmark 
og i EU. 
 
Jeg vil medvirke til at skabe opbakning til og sikre gennemførelse af miljømæssig, social og 
økonomisk bæredygtighed. Det skal blandt andet ske ved at udfordre og ændre Finansministeriets 
og de økonomiske råds beregningsmodeller fra neoliberal logik til cirkulær økonomilogik 
 
Jeg vil brande Danmark som bæredygtig nation ved blandt andet at indføre miljø- og 
socialvurderinger i al lovgivning samt finanslovens virkning på FN’s 17 verdensmål. Det betyder en 
fortsat udvikling af den danske førerposition inden for bæredygtig energi og ren produktion samt 
en udvikling af dansk landbrug, skov og fiskeri til bæredygtige og fortsat eksportorienterede 
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erhverv. Herunder omprioritering af forskningsressourcer, krav om al offentligt produceret mad 
skal opnå det økologiske madmærke inden for fem år. 
 
En helt afgørende forudsætning for social, miljø og økonomisk bæredygtighed er at genetablere 
politisk kontrol over finanssektoren, så den igen kan spille en positiv, stabiliserende og udviklende 
rolle i samfundet. Det betyder en opsplitning af traditionel bankforretning og 
investeringsvirksomhed, indførelse af afgift på finansielle transaktioner (herunder fjerne 
lønsumsafgift), EU eller international regulering af multinationale selskabers skattebetaling samt 
effektiv lukning af skattehuller og skatteskjul. 
 
Endelig vil jeg dvikle det danske arbejdsmarked, herunder krav om arbejdsklausul, miljøklausul og 
social klausul samt kædeansvar for offentlige myndigheder og organisationer og deres udbud. 
Endelig skal udnyttelsen af au pair ordningen og af udenlandske lærlinge i landbrug og gartneri 
stoppes, da der primært er tale om udnyttelse af billig arbejdskraft 
 
2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

 Ordfører for national og international regulering af finanssektoren (burde være et 

selvstændigt udvalg samt ordførerpost ) ellers Finansudvalget. Finanssektoren er så 

dominerende i samfundet, at det kræver særskilt opmærksomhed – lige fra national 

regulering, fælles EU afgift på transaktioner til Basel aftaler.  

 Ordfører for bæredygtighed – herunder nye økonomimodeller (burde være et selvstændigt 

udvalg samt ordførerpost ). Mange har fokus på at udvikle eksisterende økonomiske 

beregningsmodeller, Dream, SMEC mv., men der skal udvikles helt nye 

beregningsmodeller, der inkluderer kort- og langsigtede udviklinger og 

lovgivningsvirkninger på økonomi, miljø og social udvikling. 

 Ordfører for skat, miljø, EU, landbrug. Skat er det tekniske omdrejningspunkt for den 

politiske udvikling af Danmark og derfor et vigtigt område at have en offensiv politik på. 

EU er tilsvarende vigtigt for Danmarks nationale udvikling og den europæiske og globale 

udvikling, som kræver tilsvarende offensiv og positiv politikudvikling. Landbruget er en 

afgørende faktor i omstillingen til et bæredygtigt samfund. 

Der er naturligvis meget samarbejde uformelt, men det kunne være godt med formelle ”Fælles 
ordførerskaber” som 2-3 folketingsmedlemmer deles om for at synliggøre synergien og dele 
arbejdsmængden. 

 
3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

At jeg fastholder værdier og saglighed som kernegrundlag for politikudvikling og realpolitik og 
insisterer på redelighed og anerkendelse – også når det er andre aspiranter, borgere, partier 
eller samfundsinteressenter, der kommer med gode eller bedre ideer end mig selv eller 
Alternativet. At jeg/vi er villig til at opsøge, lytte til og være i dialog med befolkningsgrupper, 
eksperter, erhvervsinteresser mv. – herunder at indgå kompromiser med andre politiske 
partier i det realpolitiske arbejde. 
 
Men ikke indflydelse for enhver pris: Magt uden indhold er værre end indhold uden magt! 
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4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 
dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Gennemsigtighed er sandsynligvis min væsentligste værdi, fordi jeg i den læser respekt, tillid 
og åbenhed over for hinanden som mennesker, og som organisationer, virksomheder og 
partier. Gennemsigtighed er først og fremmest en tillidserklæring, som er med til at fastholde 
tillid på tværs af samfundsgrupper og –lag og ikke mindst nødvendigt i det demokratiske 
samspil mellem borgere, partier og staten/kommunen. For ikke at lyde for meget som en 
skåltale af Miss Universe vil jeg tilføje, at gennemsigtighed også er en effektiv mekanisme til at 
afsløre og forebygge magtmisbrug, politikerlede og mistillid til såvel den offentlige som den 
private sektor. 
Nysgerrighed er sandsynligvis mit yndlignsdogme. Primært fordi det viser en appetit på livet og 
dets muligheder såvel for dig selv som for samfundet.  

 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 

Jeg arbejder allerede nu meget aktivt inde på 

 Alternativets egne sociale medier 

 Deltage i debatter/kommentere inde på lokale og regionale medier som sn.dk, P4 
Sjælland, TV2-Øst 

 Små aktivisttiltag med plakater, møder mv. 
Endvidere er jeg aktiv lokalt i Alternativet Kalundborg, hvor jeg også stiller op til at blive 
kandidat til kommunalvalget. Her har jeg allerede været med til små aktivisttiltag med 
plakater, møder mv. og regner med, at der kommer meget mere af dette op til valget i 
november (uanset om jeg bliver kandidat eller ej). 

 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
Jf. De snakke og møder vi har haft med Torben Mariager gælder det om at deltage aktivt i at få 
lavet en fælles strategi og ikke mindst operativ handleplan, og så følge den, når valget bliver 
udskrevet. Det betyder også samtidig intensivering af indlæg, kommentarer mv. på sociale 
medier og almene medier, opsøgende arbejde i forhold til at møde vælgere og diverse 
gadeaktiviteter. 
Jeg har og vil fortsat reservere feriedage, så jeg har så meget tid som muligt til at føre 
valgkamp. 
Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en hård og presset men samtidig også forventeligt en meget 
positiv og udviklende periode. 
NB: jeg har tidligere været meget aktiv oplægsholder for EU- Parlamentets informationskontor 
op til EU afstemninger og som sagt nærmest enmandshær op til det sidste kommunalvalg, og 
selv om det ikke er at sammenligne med presset til et folketingsvalg, så har det dog givet nogle 
erfaringer. 
 

7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 
aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Det ideelle er, at der er lokalafdelinger, der laver arrangementer, hvor de gerne vil have os 
med, eller at vi selv opsøger mulige aktiviteter og tager kontakt til den lokale afdeling. Specielt 
i den stille periode, dvs. før valget er udskrevet. 
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Når først valgkampen går i gang skal der nok blive rigeligt at se til, og godt med et valgteam, 
der står for overblik og prioritering. Det nuværende hold folketingskandidater og –aspiranter 
har holdt et par møder, hvor vi dels træner hinanden og dels snakker om, hvad, hvor meget og 
hvordan vi kan synliggøre Alternativet som parti og os selv som kandidater. Herunder hvordan 
vi kan bidrage til lokalafdelingernes kommunalvalg og kredsens regionsvalg. Vi vil derfor tage 
kontakt til lokalafdelingerne og høre, om vi kan bidrage på nogen måde (ud over at så at sige 
alle allerede er del af det lokale arbejde frem til kommunalvalget). 
 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Ja. 

 
9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 

Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Nej. 
Men jeg har for mange år siden været formand for den lokale afdeling af Socialdemokratiet, og 
jeg var med til at forsøge at starte en lokalafdeling af Attac op for snart 15 år siden. I perioden 
2013-14 var jeg med til at danne partiet Forenede Demokrater – et centrum-venstre parti, som 
jeg stillede op for ved kommunalvalget 2013. Partiet eksisterer ikke længere.  
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kort at kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af  max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar 

på spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3.  

Danmark, Europa og verden er i opbrud. Det er der ikke noget nyt i. Men hvor der specielt i tiden 

efter kommunismens sammenbrud omkring 1990 var en optimistisk fremtridstro på demokratiets og 

markedsøkonomiens gensidige og positivt forstærkende udvikling, er optimismen blevet afløst af 

pessimisme og frygt. 

 

Markedsøkonomien er mere og mere blevet overtaget og udhulet af en grådig finanssektor, 

skattesnyderi i stor stil og ultrarige kapitalister, som kaster sig over demokratiet og 

velfærdssamfundene for et nedbryde dem indefra. 

 

Demokratiet, som vi især i Vesteuropa troede på som en sikker og uindtagelig folkelig bastion, har 

vist sig mere skrøbelig, end nogen for bare 10 eller 5 år siden havde troet muligt. Individuelle og 

kollektive menneskerettigheder, frihed, styring af markedsøkonomien og solidariteten på tværs af 

befolkningsgrupper smuldrer, og åbenheden og tilliden mellem befolkningen og regeringer erstattes 

af mistillid og trods. 

 

Samtidig står vi over for stadig større globale udfordringer i form af knappe ressourcer, forurening 

og miljøbelastning samt stadig større flyttende og flygtende befolkningsgrupper. Udfordringer, vi 

ikke kan løse enkeltvis, men hvor det internationalt forpligtende samarbejde er i alvorlig krise. 

 

Løsningerne kommer ikke fra de nuværende såkaldte ansvarlige partier i Danmark. Tværtimod 

ligner de sidste 3-4 regeringer i Danmark mere orkestret på Titanic, der spillede videre på de samme 

gamle toner, mens skibet ubønhørligt var på vej ned i havets dyb. Løsningen er heller ikke de nye, 

højrenationale partier, der insisterer på at finde flere isbjerge for samfundet Danmark at støde imod 

og synes, at lavere topskat eller grænsebomme er det, der skal redde os og verden. 

 

Derimod er det, der skal redde os som mennesker, som samfund og som verden, at vi insisterer på, 

at tillid, respekt og solidaritet er det, vores samfund fortsat skal bygge på. Demokratiet skal igen 

bruges til at sikre de bedst mulige bæredygtige rammer for flest mulige, hvor der er formel og reel 

frihed for alle, hvor vi tager hånd om de svage og påtager os vores ansvar for de globale problemer. 

 

Det kræver nye mål, nye løsninger og frem for alt en ny politisk kultur. 

 

Det starter hos os selv. 

 

Derfor stiller jeg op til folketinget for Alternativet. 
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Sven-Åge Westphalen 

CV Alternativet 

Baggrund 

Født og opvokset på landet mellem Slagelse og Sorø. Bor nu i Løve, en landsby i den sydlige del af 

Kalundborg kommune, sammen med min kone, vores søn på 12 år samt vores hund Vaks. 

Jeg er formand for Løve lokalråd, fodboldtræner i Høng GF samt badmintontræner i Ørslev-

Solbjerg IF. 

 

Jeg er student fra Slagelse Gymnasium og Cand. Scient. Adm. fra Aalborg universitet. 

 

Erhvervsmæssigt har jeg arbejdet med arbejdsmarkedsuddannelser, virksomheders sociale ansvar, 

socialområdet og det grønne område via 

 4 år (nuværende stilling) som konsulent i Friluftsrådet 

 10 år som kontorchef i Socialstyrelsen under Socialministeriet 

 1 år som konsulent i det nu ikkeeksisterende Copenhagen Centre (Virksomheders sociale 

ansvar) 

 3 år som national ekspert i EU (CEDEFOP) 

 3 år som konsulent på AMU-center Vest- og Sydsjælland, nu en del af Selandia 

 

Fagområder 

Mine stærkeste områder er finanssektoren, socialområdet, EU, økonomi og økonomisk bæredygtig 

udvikling, landbruget, miljø, friluftsliv, demokrati. 

 

Mine svageste områder er iværksætteri, transport, kultur, kommunalpolitik, forsvaret.  

 

Kommunikation og aktivisme 

Jeg er temmelig stærk til især fagpolitiske populærartikler og debatter. Jeg er ok til traditionelle 

borger-/vælgerrettede aktiviteter som at stå i boder, debatpaneler, dele sedler ud, taler mv. Jeg er 

temmelig dårlig til at planlægge og udføre mere spektakulære happenings. 

 

Jeg er ok til at tale med folk fra alle befolkningsgrupper, men jeg er ikke en, der går ind i folk med 

træsko på. 

 

Jeg er ok til projektledelse, procesledelse og moderator til fx ideudvikling, udvikling og 

implementering af ideer, politiske strategier mv. 

 

 

 

 

 


