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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1) At udvikle og implementere en ny og helhedsorienteret værdopgørelse for 

bæredygtig udvikling i København og på nationalt niveau som alternativ til vækst
i BNP, hvor vi måler på den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje.  T

2) Stærk klimaplan i København både ift. reduktion af drivhusgasser og tilpasning til
klimaforandringer i form af oversvømmelser og storm. Drivhusgasser kommer 
også i høj grad fra vores forbrug, så vi må se på tiltag, der kan guide os forbrugere
i en grønnere retning. Ift. cirkulær økonomi skal vi have fundet en bedre løsning 
på københavnernes a,aldssystemer. T

3) Elektri3cering og omstrukturering af transportsektoren i København. Private, 
benzindrevne personbiler er ikke vejen frem i forhold til CO2-udslip, 
luftforurening, støj, trængsel, omkostninger, parkeringspladsproblemer, 
tra3ksikkerhed og mobilitet. Vi skal i langt højere grad tænke i eldrevet transport,
cykling og dele- og selvkørende bil-ordninger.

T4) Styrkelse af bæredygtige sociale fællesskaber og entreprenante initiativer. 
København skal være en by, hvor folk får plads og lyst til at mødes og dyrke deres
interesser og ideer i fællesskab. Derfor skal der i byplanlægningen tænkes 
synergier mellem indbydnede rekreative arealer, socialt samvær og 
bæredytighed. Samtidig skal der væres gode muligheder for at iværksætte gode 
ideer og blive hjulpet på vej til at fremme en positiv udvikling i byen og 
samfundet.     

T5) Øget mulighed for sikre og velbetalte deltidsstillinger/30-timers arbejdsuge i 
København, så folk med problemer med at balancere arbejds- og fritidsliv har 
reelle muligheder for at skabe sig et godt liv. Det er en vigtig brik i opgøret med 
konkurrencestaten, stressepidemien, forbrugsræset og erosionen af den sociale 
sammenhængskræft.  T

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Seriøs bæredygtig omstilling: Det største problem og mulighedsrum vi står overfor.

Ny politisk kultur: politik som kamplads er ufrugtbart. Der er brug for samarbejde og 
empati for at imødekomme fremtidens behov.

Venlig revolution: der er hårdt brug for positiv forandring baseret på de to ovenstående 
indsigter. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Det gør jeg, fordi jeg føler et ansvar for at udbrede Alternativets indsigter ogT
målsætninger. Jeg er ikke meget for at stå i rampelyset - men det falder i baggrunden,T
når man kæmper for at skabe en bedre kommune, et bedre samfund og en bedre verden.T
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At arbejde med konkret at skabe positive forandringer for bæredygtig udvikling må væreT
det mest meningsfulde, jeg kan give mig til. Jeg vil derfor være meget taknemmelig og 
ydmyg overfor mit ansvar, hvis jeg får muligheden for at fremme Alternativets politik iT
borgerrepræsentationen.T

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg er ikke levebrødspolitiker, der arbejder for løn og berømmelse - tværtimod. Derfor 
går jeg til opgaven ikke for at fremme mig selv og mine egne behov men for at 3nde 
politiske kompromiser med mine kollegaer. Jeg har en stærk empatisk indføling og vil 
bruge denne til at sætte mig ind i mine kollegaers sted, lade dem tale ud, lade dem være 
sig selv og lade dem se mig, som jeg er.  

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Økologiske økonomer som Charles Eisenstein, Tim Jackson og Herman Daly. De harT
fanget, hvordan de store makrostrukturer påvirker vores individuelle liv, og kommer med
gennemtænkte, reelle løsningsforslag på en alternativ, bæredygtig og socialt orienteret 
økonomi. T 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har en master i 'Environmental Policy and Regulation' fra London School ofT
Economics, som giver mig en solid referenceramme for politikudvikling i teknik ogT
miljøudvalget, som jeg gerne vil lægge mine kræfter i, hvis jeg kommer i 
Borgerrepræsentationen. Derudover har jeg arbejdet for Alternativet det sidste år med 
klima, miljø og økonomisk politikudvikling, som jeg vil bygge videre på i 
Borgerrepræsentationen. Jeg sidder derudover i bestyrelsen for Københavns 
Kommuneforening for Alternativet, hvor jeg har fået kendskab til, hvordan Alternativet 
som bevægelse bliver stærkere og mere inddragende. Jeg har været med i opstarten af 
den grønne bevægelse Omstilling Nu og har siddet i bestyrelsen for denne. T

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Unge, grønne ildsjæle. 

Største lyst: 
At leve et meningsfuldt liv, med nære, kærlige relationer. 

Styrke:
Mod, intellekt og empati 

Største frygt:
Klimaforandringer, egoisme, ignorance. 

Svaghed:
Jeg er en sensitiv person, som skal bruge tid på at slappe af alene for at kunne give den 
gas. 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i Holte, Nordsjælland. Det er et meget smukt og trygt område, 
som jeg har en stærk tilknytning til. Der er dog sket en udvikling henimod en ret ekstrem 
rigdom i kvarteret, hvor folk køber 3ne, velfungerende huse, river dem ned og bygger et 
slot i stedet. I takt med denne udvikling er der også sket en forringelse af den sociale 
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kapital i området. Min mor *ytter netop derfra i denne tid, fordi der i takt med den øgede
rigdom langsomt er blevet mindre og mindre interaktion med folk i nabokvarteret og 
diversiteten og rummeligheden er *adet. Det er for mig desværre ikke et særligt 
hyggeligt område længere. Jeg bor nu på Nørrebro i kollektiv med 5 af mine bedste 
venner, og København er der, hvor jeg føler mig hjemme.       

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Uddannelse: MSc i Miljøpolitik og regulering fra London School of Economics. 
Cand.tech.soc. i Teknologisk Samfundsvidenskabelig Planlægning (Miljøplanlægning) fra 
Roskilde Universitet. BSc i EU-studier og miljøplanlægning. T
T
Erfaringer: Politisk Sekretariat for Alternativet som projektleder for den økonomiske 
politikudviklng; bestyrelsespost i Københavns Kommuneforening for Alternativet, Center 
for Internatonale klimaforhandlinger, Energistyrelsen; Økonomi og miljøkontoret; 
Vindmølleindustrien; Miljøansvarlig,T
Kommunikationsbureauet København; Bestyrelsen i Omstilling Nu; Integrationskontoret, 
Frederiksberg Kommune; Børne- og ungekontoret, Lyngby-Taarbæk Kommune.T
T
Jeg har rejst meget i Afrika, Mellemøsten, Sydamerika, Asien og Østeuropa, hvilket har 
givet mig en - for mig selv - uerstattelig indsigt i, hvordan mennesker lever forskelligt, 
men hvordan de inderst inde er ens.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg bor som sagt i kollektiv med mine ynglingsmennesker og elsker det. Jeg har en stor 
vennekreds fra min folkskole- og gymnasietid, som jeg sætter meget stor pris på og ser, 
så meget jeg kan. Jeg elsker at feste og danse. Jeg er yogainstruktør. Jeg mediterer, når 
verden føles grå, eller jeg kan mærke, at mit ego fylder mere, end hvad godt er - det 
virker! Jeg er egentlig ikke så meget for sociale medier men prøver at følge med i den 
massive mediestrøm og diskuterer denne med dem, der har lyst. Jeg har en helt 
fantastisk familie, som jeg ser for lidt, men som altid har min ryk, og som jeg bare elsker 
helt ubeskriveligt højt. Mine kollegaer fra den grønne gang er min anden familie. 

Andet:
Jeg er hoved-forfatter bag denne: 
http://politiken.dk/debat/kroniken/premium/ECE2920514/der-skal-mindre-koed-paa-
den-politiske-menu/

Pinterest: Thttps://dk.pinterest.com/fannybroholm/inspiration/
Netværket Omstilling Nu: Thttp://www.omstilling.nu/
T
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