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MÆRKESAGER 
Politik skal tænkes med hjernen og forstås med hjertet 
 
Jeg er optaget af balancen mellem forskellige elementer i samfundet. Og i 
verden. Derfor taler Alternativets politik baseret på tre bundlinjer, lige ind i 
min forståelse af verden og ind i mit hjerte og verdensbillede.  
 
Derfor er det også meningsfuldt i min optik, at søge efter mærkesager, der 
tager udgangspunkt i hver sin bundlinje.  
 
Den sociale bundlinje 
Vi skal genetablere den menneskelige værdi 

 
”Hvordan blev det socialt acceptabelt at se ned på mennesker, der ikke lige 
nu kan finde deres retning i livet, som ikke har mental styrke til at varetage 
deres børns trivsel, eller deres egen. Som ikke kan overskue verden og de 
krav den stiller”? 
 
Det spørgsmål har optaget mig rigtig meget og jeg er optaget af, at skabe et 
skift, så vi igen ser på mennesker ud fra deres konkrete sted i livet og ikke 
ud fra om de passer ind i et regneark og ses som en samfundsmæssig 
udgift.  
 
Derfor er jeg også optaget af, at kigge de steder hen, hvor der allerede 
gøres noget der fungere og brede det ud. Her er det interessant at kigge til 
de steder, hvor der arbejdes med boligsociale helhedsløsninger. Hvor der 
ses hele vejen rundt om den enkelte og dennes situation. Der hvor 
relationen mellem mennesker, sættes over systemet og hvor relationen 
derfor er den bærende kraft, i de initiativer der iværksættes, for at hjælpe 
mennesker hen til det, der for dem, er et meningsfuldt liv.   
 
For mig er det afgørende, at vi tager udgangspunkt i den konkrete situation 
et menneske er havnet i, uanset om baggrunden er arbejdsløshed, psykisk 
sygdom, indvandring, flugt, misbrug eller om man er social udsat af helt 
andre årsager.  
 
 
 

 
 Den grønne bundlinje 

Vi skal genskabe de blomstrende grøfter, de levende hegn og det gode 
vandmiljø i bække, søer og åer. 
 
Tyske forskere har påvist et markant tab af insekter i landskabet. 
Samtidig efterlyser danske landmænd flere insekter, da landbrugets 
afgrøder er afhængige af dem.  
 
Randzoneloven blev ophævet i 2016 og det har stor betydning for 
vandmiljøet i søer, bække og åer.  Samtidig er de dyrkede arealer, 
besprøjtet helt ud til de omkringliggende veje og de levende hegn er 
næsten forsvundet. Alt dette har indflydelse på variationen og 
omfanget af insekter og bier på land samt dyre og plantelivet i 
vandet. Mens vi får omstillet landbruget til økologisk landbrug, skal 
der tages hånd om dette problem 
 
Derfor vil jeg arbejde for, at vi igen får blomstrende grøfter samt 
levende hegn og bække, søer og åer, så insekter og ikke mindst 
bierne, kommer tilbage for fuld styrke, i den danske natur. 
 
Den økonomiske bundlinje 
Arbejdsmiljøbelastning skal indregnes, som parameter i lovarbejdet 
 
Arbejdsmiljøet er under pres på tre parametre. Vi bliver slidt for 
meget ned i vores krop, vi kommer alt for ofte til skade på arbejdet 
og vores psykiske arbejdsmiljø er blevet ringere de senere år. En 
del af stigningen sker på de kommunale arbejdspladser, hvor 
arbejdsmiljøet er blevet presset, pga. lovgivning, herunder både 
budgetloven og lovgivning som eksempelvis folkeskoleloven og 
kontanthjælpsloftet.  
 
Et dårligt arbejdsmiljø koster samfundet milliarder hvert år, til 
eksempelvis øget sygefravær, lægebesøg, arbejdsskadeerstatninger, 
tabt arbejdsfortjeneste og arbejdsophør.  De milliarder kan vi bruge 
bedre andre steder.  Derfor vil jeg arbejde for, at 
lovgivningsarbejdet også kommer til at indeholde vurderinger af 
arbejdsmiljøbelastninger, så Folketinget kender den belastning, når 
de skal have den endelige behandling af en given lov.  
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Lidt fakta om mig 
NAVN: Tine Busk 
BY: Båring i Middelfart  

MOBIL: 29780708  
MAIL: tine.busk@alternativet.dk 

JOB: Arbejdsmiljøkoordinator  

FORENINGSARBEJDE:  
Næstforperson i Båring Banke lokaludvalg 
Suppleant i nystartet deleforening i Middelfart 

POLITISK ARBEJDE:  
Folketingskandidat siden november 2016 
Bestyrelsesmedlem i Alternativet Middelfart fra foråret 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SIDEN SIDSTE FV19 KANDIDATVALG 
Uddrag af aktiviteter siden sidste FV kandidatvalg 
• Evaluering af kandidatvalget ‘16 
• Opbygget relationer med de fleste af de tilbageværende 

FV19 kandidater 
• Deltaget i forløb om SoMe ifht. FB sider, Twitter, blogs osv. 
• Opbygget og udviklet min FB side, Instagram, Twitter og 

min blog tinebusk.dk 
• Deltaget på Landsmøder i Odense og halvårsmøder i Vejle 

og Ringsted 
• Deltaget i arrangementet “åben båd” på Folkemødet på 

Bornholm 
• Medarrangør af POLA på Fyn, om “vision for 

velfærdsarbejdspladser” og medstiller af visionerne 
• KV 17 kampagneansvarlig i Middelfart lokalforening. 

Herunder har jeg skrevet nyhedsbrevene, været tovholder 
på politikudvikling, på plakat og flyer med vores politik, 
kalenderen, opmuntring, være på gaden, opdatere FB osv. 
Og jeg har kørt kommunalkampagne med Line Høst 
Seiding. 

• Arrangør af gadevælgermøde for kvindelige kandidater for 
alle opstillede partier i Middelfart. Herunder kontakt til 
alle kandidater, presse, kommune, planlægning af event 
mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


