
Annika Malin Dahl Mar�ns

42 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1. Familie- og Børneområde.- Børn & Unge + (bolig)social politik.g
- Er uddannet (social) pædagog, har de faglige kompetencer og erfaring fra ""gulvet"". Er i
kontakt med mange familier/børn. Og har en del erfaring/kompetencer fra mit eget liv 
mht. det sociale område.g
2. Bæredygtig byudvikling / Boligsocial politik, da jeg har erfaringerne fra bestyrelse i 
den afdeling jeg bor i, og i de projekter jeg er involveret i pt. omkring ""byhaver i min 
boligforening ( bæredygtig byudvikling)"". Og socialt, da det fremmer fællesskabet 
( styrker), gør byen (lokalkvarter) mere grøn og bæredygtig, og virker kriminalpræventivt 
i mit område i NV.g
3. Sundhed. Fordi jeg ved hvor vigtigt det er at have en sund sjæl i en sund krop, det 
gælder børn og voksne. Og for at vi kan få sundhed(s-fremme) for alle, er det vigtigt med 
ordentlige forhold for børnefamilier, for de ældre, i vores skoler og institutioner. 
Livskvalitet fremfor alt, og der er sundhed for alle ""et must"".g
g
Det er bare for at tage nogle af ( alle) de områder jeg brænder for, og har ideer til 
Alternativets politik... Der er mange *ere.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Der er ikke noget der betyder mest for mig, de betyder alle noget for mig. I forskellige 
sammenhænge.g
Men mod, humor og gennemsigtighed er vigtige for mig. Mod har jeg, til at ændre ting, 
og med nysgerrighed til at være åben og afprøve nye ting.g
Humor er vigtig, da sundhed er vigtig for mig, glæde og latter er sundt, derfor skal vi 
huske at have det sjovt imens vi er seriøse. Og gennemsigtighed må der til i politik, 
ligesom ""Ny politisk kultur"", som jeg er meget begejstret for, hænger de sammen, hvis 
borgerinddragelse skal realiseres…

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi at jeg vil, kan og skal.g
Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vi 3k Alternativets politik ind på rådhusene rundt 
omkring i landet, da jeg selvfølgelig mener at vi har nogle vigtige bundlinjer ( de 3), der 
kunne være skønt at få realiseret i DK.g
( sammen med vores politik på landsplan, og i stærkt samarbejde med os) g
g
Jeg mener selv at jeg har mange ressourcer til lige netop dette. g
Jeg er ret dygtig i de sociale relationer og er god til at samarbejde på kryds og tværs af 
partier/grupper.g
Jeg lytter, og det er til alle slags mennesker (det har jeg altid gjort), og er god til at skabe 
netværk, udforme projekter og handle på disse. g
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https://alleos.alternativet.dk/user/1511
https://www.facebook.com/annika.m.d.martins


Jeg er en god taler ( med lidt støtte) skriver 3nt... Nogle gange for meget. ( men det kan 
man vel også få hjælp til at minimere? ;-) )g
Er i det hele taget en rummelig, positiv, energisk og handlekraftig kvinde, også når det 
gælder at motivere og når jeg brænder for en politik. ( som jeg gør)

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg vil gøre som jeg altid har gjort, behandle andre mennesker som jeg selv vil 
behandles. g
Lytte ( især til borgerne), men også til andre fra andre partier.g
Ikke ""gå ned"" på niveau ""mudderkast"" og på gammel politisk kultur, men tale op... Og 
samarbejde er vigtig for mig.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Fra mit eget liv, familie, der hvor jeg bor.g
Og fordi at jeg er en yderst social person, åben og ikke er bangefor atsamtale 
medmennesker,  får jeg mange historier fra mange forskellige mennesker. Og har altid 
gjort. g
Har lavet mange forskellige ting i mit liv, så har bevæget mig rundt forskellige steder. 
Også knap så gode steder, så kender også til bagsiden af medaljen her i livet, og har 
derfor erfaringerne med mig. De kan bruges...

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Mine kompetencer og erfaringer indenfor det sociale område, sundhed og de sociale 
relationer. Pædagogik, skole og boligsocialt. g
Jeg er god på de sociale medier, og at komme ud blandt borgerne.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Nej, den er ret bred, min målgruppe. g
Men måske lokalt i Bispebjerg/NV. - tænker jeg. g
O,entligt ansatteg
Familier, voksne og unge/børn. g
Vegetarer g
Miljøorganisationer/grupperg
Institutioner i det hele taget....g
""Græsrødderne""g
Dem der har brug for bedre sundhed, misbrugere, hjemløse...

Største lyst: 
At have livskvalitet…

Styrke:
De sociale relationer...

Største frygt:
Jeg frygter ikke noget, kan bekymre mig om vores medmennesker og den udvikling der 
er sket i DK, med grådighed og egoisme. ( kan ikke kende mit land), det er blevet lidt 
afsporet det tog der kørte... Engang, fremad. - her i DK
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Svaghed:
Jeg skal holdes lidt i snor, med alt det jeg brænder for, ellers brænder jeg ud... Før tid. g
IKKE at prioritere og vælge, er min svaghed.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg føler mig hjemme i Kbh.g
Nørrebro er mit ungdomssted og NV mit nuværende...g
Jeg kommer fra Brøndby Strand, fra 70'erne- midt 80'erne, og *yttede ind til Kbh. da jeg 
var 15 år. Så det er mit hjem og der hvor jeg føler mig hjemme. <3g
Jeg er halvfæring, og jeg føler mig også hjemme deroppe på de kolde øer i nord, helt 
alene ude på en klippe ved havet... <3

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg har været i lære som fotograf( har fotograferet hele mit liv) og gået på medieskoler, 
og lavet video,- elsker det kreative i billedets kunst.g
Jeg har gået på webdesignuddannelse.g
Jeg har taget en halv læreruddannelse ( dansk)g
Jeg er pædagoguddannet.g
Og har været på højskoler og er blevet dannet i den gamle ""Grundvig'ske"" tankegang.. 
Hehe!

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg arbejder som pædagog( 30 t.) pt. Og laver en del frivilligt arbejde...

Andet:
Jeg har en mix'et baggrund, af alt muligt... g
Både gode og knap så gode ting. Men altsammen noget jeg har med mig i min 
""erfarings- habitus"" og som jeg nu kan dele ud af og handle på... Fremadrettet.

Facebook: AnnikaMartinsg
LinkedIn: Annika Martinsg
Instagram: ANNIKA_DAHL_MARTINSg@MartinsAnnika

Mit politiske liv og store samfundsinteresse stammer fra jeg var helt ung fra Information (
min første avis jeg læste i slut3rserne!;-) ), græsrodsbevægelser og NGO'ere. Jeg har lavet
lokalavis.g
g
Hvis jeg bliver kandidat, tænker jeg at lave en politikerside på Facebook ( og andre 
steder?), med tanker på den politik Alternativet og jeg gerne vil realisere i Kbh. Og hvor 
folk bare kan spørge løs, og jeg svarer.
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