
Jeg stiller op til bestyrelsen i Alternativet lokalkreds Hjørring. Jeg har været med helt fra 
starten som suppleant, men jeg har mest brugt min tid på i praksis at blive klogere på, hvad 
det vil sige at være en del af  sådan ny politisk kultur: Jeg har været på weekend/workshop 
med andre bestyrelsesmedlemmer fra hele landet og jeg har deltaget i arrangementer i 
storkredsen, som alt sammen har givet mig håndgribelig viden, ideer og redskaber. 
  
Mit bidrag til bestyrelsesarbejdet vil bl.a være at arbejde hen imod et af Alternativets 
kæpheste, nemlig at det skal være sjovere at være med i politik. Alle har noget at bidrage 
med og flere ved mere og alt det der. Aktivisme og Alternativet som bevægelse er det, der 
optager mig mest. 
Jeg synes det kunne være rigtig fornuftigt at samarbejde en lille smule på tværs af kredsene 
især nu, hvor vi ikke er så store og så mange - der er masser af spændende ting i gang i 
vores landsdel, hvor vi kan lære, men også hvor vi kan give en hånd med, hvis man nu 
skulle have lyst til det. 
 Jeg er rigtig god til at tage imod nye medlemmer, så dem skal vi gerne have nogle flere af.  
 
Jeg er mest optaget af den sociale bundlinje og den grønne……. og den økonomiske: 
kortere arbejdsuger, trivsel og velvære, overskud, et langsommere liv, sundere mad og 
sundere dyrkning, alternativ behandling, bedre muligheder for iværksætteri, mindre spild af 
ressourcer, giftfri natur - permakultur og skovhaver og så videre.  
 
Mit navn er Minna Sadjadi, jeg arbejder i Aalborg som ordblindeunderviser og  i dansk på et 
afklaringsforløb for unge. Jeg bor i Hjørring i en stor sammenbragt familie med børn i 
alderen 8-24 år. Jeg er ret optaget af selvforsyning og sådan noget med en sund have, og 
så er jeg meget aktiv i den lokale whiskyforening! Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor 
gammel jeg er.  
 
 


