
Folketingskandidat      
Anne-Stine Rossander 

    

 

 

  
Iværksætter og beskæftigelsesnørd 

 

Hvem er jeg: Jeg er 54 år gammel og bor i Måløv nord for Ballerup med min kæreste og to katte. 

Når jeg ikke render til møder og går vildt meget på arbejde som jobkonsulent, ynder jeg at male og 

være kreativ på mange måder. Jeg designer mine smykker til min webshop, og kan også ofte 

findes foran skærmen til et hurtigt computerspil 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er ansat som beskæftigelseskonsulent i Københavns Kommune, 

hvor jeg arbejder med dagpengeberettigede borgere. Det er et arbejde der konstant og meget 

konkret påvirkes af de nuværende politikere, og selvom jeg holder meget at rent faktisk at bruge tid 

på at hjælpe folk til at komme videre i deres liv og arbejdsliv, har jeg masser af ideer og ønsker til 

en helt andet måde at være der for de ledige på.  

I mange år har jeg sat mit arbejdsliv sammen af flere forskellige elementer. Jeg har været 

projektansat indenfor design, social media og salg, og jeg har siden 1999 haft en 

freelancevirksomhed med foredrag, undervisning og også salg. Det har som sagt senest udmøntet 

sig i en webshop, hvor jeg sælger mine smykker der er skåret i Akryl på en laserskærer. 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Lige fra Alternativet blev til har jeg med større og større glæde fulgt 

en spændende proces, og nydt at der endelig er et parti der tager politik og udvikling seriøst. Det 

er et vigtigt stykke arbejde, at få vendt det politiske system, så vi igen får mennesker ind i alle 

sammenhænge. Det er et vigtigt tema for mig, både i arbejdsmæssig sammenhæng, og som glad 

iværksætter og projektmenneske, at det bliver mennesket der støttes op af samfundet, og ikke at 

samfundet kræver mennesket og det produktionsevne for at støtte store finansielle interesser. 

Det handler om en helt ny kultur og en helt ny måde at bygge et samfund op. 

Jeg stiller op fordi jeg drømmer om et samfund hvor der er meget mere plads til mennesker, et 

samfund hvor penge er midlet til at bygge det gode liv for alle mennesker, og ikke et samfund hvor 

mennesker er produktionsenheder der udnyttes til at få flere penge til de få. 

Jeg stiller op fordi jeg tror på at vi sammen kan bygge og genopbygge det menneskelige og 

værdige samfund 

Plads til at alle mennesker kan rummes, men også at der er plads til at vi kan være on off og på 

tværs og bare sådan lidt skæve. 

Vi skal udvikles og uddannes hele livet og vi skal have fokus på det gode liv, som Danmark som et 
af verdens rigeste lande har masser af muligheder for. For mig er det vigtigt, hvis I giver mig lov, at 
vi i fællesskab arbejder for at skabe det gode samfund for alle mennesker. 



Folketingskandidat      
Kim Christiansen 

    
  
  

Miljøaktivist klar til at tage en tørn for Alternativet 

 

Hvem er jeg: Jeg er 61 år, bor i Gladsaxe, sammen min kone Marianne. Jeg har to sønner, 

Kasper og Jesper på henholdsvis 34 og 30 år – begge IT beskæftigede. Marianne er pædagog i en 

vuggestue. Jeg er uddannet som kemiingeniør på DTU fra 1981. Jeg har været ansat i private 

virksomheder, hos rådgivere, Dansk Standard og på DTU. Nu har jeg mit eget firma, 

kimconsult.dk, hvor jeg arbejder med ledelsessystemer, bæredygtighed og samfundsansvar m.m. 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er formand for foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe på 16 år. Vi 

har ansat en grøn guide via støtte fra kommunen, som vi sammen med har etableret Grønt Idé 

Center på hovedbiblioteket. Under mit kemiingeniørstudie var jeg aktiv i Polyteknisk Forening både 

som rusvejleder og onkel for nye studerende og som studenterpolitiker. Efter studiet fortsatte jeg 

som aktivist i NOAH og siden i Danmarks Naturfredningsforening, hvor jeg stadig er medlem af 

Miljøfagligt Udvalg. Jeg deltager også som DN’er i 92-gruppens udvalg for samfundsansvar (CSR), 

hvor vi primært arbejder med nationale og internationale spørgsmål. Min viden om kommunal- og 

landspolitik, foreningsliv og frivilligt arbejde baserer sig både lokalt, nationalt og internationalt på et 

mangeårigt engagement som miljøaktivist. Min professionelle karriere har tilsvarende handlet om 

miljø, bæredygtighed og samfundsansvar. Jeg har i 25 år deltaget i internationalt og Europæisk 

standardiseringsarbejde og har en masse erfaringer både med indhold og processer – hvor jeg 

ikke mindst har lært både at lytte og formulere mig. Arbejdsmæssigt samles dette meget fint i mit 

lille firma, som netop har haft 1 års fødselsdag. 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Jeg har ikke før været partipolitisk engageret. Mine sympatier og 

stemme har altid ligget hos venstrefløjen, men jeg har ikke kunne forlige mig med alle synspunkter. 

Og som formand for Lokal Agenda 21, som skolebestyrelsesformand og i andre sammenhænge 

har det været en fordel at kunne gå tværpolitisk til diskussionerne. Men jeg har altid tænkt politisk 

og også partipolitisk – og da Alternativet kaldte til samling i Gladsaxe mødte jeg op og endte som 

mulig folketingskandidat. Jeg deltog i Alternativets ½-årsmøde i Odense i foråret, og jeg drager 

også til Vejle. Atmosfæren er engageret, åben, humoristisk og dedikeret. Det minder meget om ½-

årsmøderne i NOAH. Umiddelbar glæde og tillid til hinanden. Vilje til at lytte, diskutere og blive 

klogere. Så tiden er kommet til at prøve kræfter med det landspolitiske – og ikke mindst sørge for, 

at den miljømæssige bæredygtighed, økologien og samfundsansvaret får en stemme mere i 

Alternativets folketingsgruppe. Social og miljømæssig bæredygtighed er målet – beskytte og 

bevare natur og sundhed – økonomisk bæredygtighed er kun et middel. 

Jeg kan stille de kritiske spørgsmålet, jeg ved, hvad jeg snakker om - og jeg ved også, hvornår jeg 

ikke gør og skal undersøge tingene nærmere. Kernen i Alternativet jer, frivillige. Når jeg 

samarbejder med netværk handler det for mig om at lytte, forstå, grine sammen, træffe 

beslutninger og handle. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hvem er jeg 

Hej mit navn er Sofie Groth.  Jeg er født og opvokset i Aalborg, men har 

rejst en del og boet i byer som London, Iowa City og New York. Mit hjem 

er København, hvor jeg har læst min uddannelse og hvor min kæreste og 

venner bor. Jeg er 26 år og er uddannet Psykolog med speciale i syriske flygtningebørn, traumer og 

integration. Jeg brænder for socialbæredygtighed, og har de sidste 3 år engageret mig politisk i Alternativet 

og har ligeledes arbejdet for Bernie Sanders kampagne i New York.  

 

Hvad laver jeg til daglig 

Jeg er just hjemvendt fra Nepal, hvor jeg har arbejdet frivilligt for Alternativet på projektet Join The Party. 

Herudover er jeg med til at udvikle sundhedspolitik i Alternativet, hvor jeg ligeledes har lavet POLA om mental 

sundhed. Jeg er frivillig i Mellemfolkelig Samvirkes asylafdeling og har startet et online magasin, ved navn 

Progressiv, som formidler historier om socialbæredygtighed og social udvikling. Jeg elsker at male, dyrke 

yoga, meditation og er ligeledes en hårdtarbejdende venstrekant i Nørrebro United.  

 

Hvorfor er jeg i Alternativet  

I oktober 2014 afviklede Uffe et foredrag i Politikens hus. Han fortalte om det nye etablerede parti Alternativet, 

og alle hans tanker og visioner bag. Jeg var helt høj da jeg kom hjem! Uffe havde fat i noget. Noget vigtigt 

for naturen, samfundet, borgerne og ikke mindst demokratiet. Jeg var på!  Den bæredygtige omstilling inden 

for både den økonomiske, sociale og miljømæssige politik ser jeg som essentiel for alle livets facetter. Jeg 

har en stor passion og interesse for områder som social udvikling, inklusion, mangfoldighed, medborgerskab 

og social bæredygtighed, hvor jeg ser Alternativet som det førende parti inden for disse værdier. Herudover 

ser jeg en værdi som mod	vigtig,	hvor	Danmark	skal	turde	gå	forrest	med	progressive	og	innovative	løsninger.	 

Hvad vil jeg 

Som samfundsborger, alternativist og psykolog ønsker jeg at gøre en forskel og en solid forebyggende 

indsats for børn og unges trivsel i Danmark. Jeg brænder for et Danmark der tager kampen op mod den høje 

forekomst af mistrivsel og psykisk sygdom blandt børn og unge. Et Danmark, hvor unge involveres mere i 

det politiske liv. Et Danmark, hvor vi mødes med større forståelse på tværs af generationer. Et Danmark, der 

fører en forebyggende indsats for inkludering og psykologiskstøtte til flygtningebørn og deres forældre. Jeg 

ønsker et mangfoldigt Danmark, hvor vi i fælleskab udvikler og danner landet.  



 

 

 

 

Hvem er jeg professionelt og privat 

Jeg hedder Tue, er 26 år og født i Albertslund. Jeg er fornyligt flyttet til Ballerup sammen med min kæreste 

her sidder jeg med i bestyrelsen for partiet og stiller op til KV17.  

Jeg har i alle mine barn - ungdoms og nu voksen år været aktiv indenfor forskellige NGO’er fx kræftpatient 

samtaler, ung/ung projekter, spejder, iværksættere projekter, lektiehjælp osv. og her både stået for den tætte 

relation med samarbejdspartnerne og det organisatoriske arbejde. Her har jeg lært, at en lyttende fordomsfri 

dialog giver meget bedre løsninger.  

Jeg er læreruddannet og både under og efter endt uddannelse, har jeg arbejdet med læring i forskellige 

kontekster på folke/privat og specialskoler og hos private aktører. 

Jeg vil betegne mig som en person, der er meget målrettet, åben, og hvor visioner og pragmatik altid skal 

vægtes lige højt. For mig vejer ordentlighed og seriøsitet meget tungt. Dette betyder, at det jeg siger, udlever 

jeg også i praksis fx når jeg går ind for en mere bæredygtig infrastruktur/cykler jeg selv, nedbringe materiel 

og fødevare ressourcespild/skralder jeg og investere i grøn energi og når jeg går ind for at styrke 

folkeskolen/arbejder jeg indenfor folkeskole regi. 

Derfor er jeg i Alternativet og her er mine mærkesager: 

Jeg er med i bevægelsen og partiet, fordi jeg mener, at vi har brug for en forandring fra vanetænkningen, og 

finde vores grundlæggende værdier frem igen. 

Jeg mener, vi som samfund går direkte væk fra, hvad der er vores fælles nationale/ globale interesser og i 

stedet fører politik ud fra, at få skal få mere.  

Dette gir sig til udtryk i, at vi fx spare på vores fremtid dvs. børne- og ungdoms institutionerne, vi fortsætter 

en håbløs krigspolitik, der aldrig vil skabe andet end had og rædsel, og vi gir skatterabatter til de rigeste og 

lukker øjnene for vores store ressourcespild, for at holde en høj nyttesløs vækst.  

Jeg mener også, at vores grundlæggende værdier om ordentlighed er på spil, når ældre, arbejdsløse, 

krigstraumatiserede udstilles på landsdækkende tv og hånes af landets magthavere. Dette kan jeg ikke sidde 

passivt og kigge på, og derfor har jeg taget aktiv del i bevægelsen og partiet.  

Jeg mener ikke, vi skal bruge flere økonomiske ressourcer end vi har, men jeg mener, både vi kan nedsætte 

vores massive ressourcespild og omprioritere skattepolitikken, så alle kan være en værdig del af samfundet. 

Noget der samfundsmæssigt bekymre mig er, at trods en stor politikerlede, ses der ikke en tilsvarende 

mobilisering af befolkningen for at ændre forholdene. Jeg mener, vi har brug for en ny politisk kultur, hvor 

almene politiske udfordringer bliver taget, og hvor alle føler ejerskab i samfundet.  

Derfor ønsker jeg at fremme;  

 En værdighed for alle, hvor alle bidrager med det de kan og respekteres for dette. 

 En dialogisk tilgang til uroligheder indenfor og udenfor landets grænser. 

 En satsning på vores ressource indenfor læring/forskning. 

 Nedbringe ressourcespildet og satse på den grønne iværksætteri fx indenfor infrastrukturen, 

nye energi former mv. 


