
Finn Dyrby Hermansen

63 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Social og sundhedspolitikg
Skolepolitikg
Erhvervspolitikg
g
Har arbejdet med Naturmedicin og medicin i mange mange år.g
Arbejdet på Nutana i *ere årg
Siddet i Rådet for alternativ behandling i mange årg
Siddet i Handelskammerets Sundhedsudvalgg
Været formand for Helsebranchens Leverandørforening i 10 årg
Formand for IADSA EU brancheforening med 2200 medlemmerg
m.m.g
Cand. mag. i Dansk og historie.g
Undervist i gymnasiet og i grundskoleng
Formand for Skodsborg fysioterapi skoles bestyrelseg
Siddet i rektorrådet i forbindelse med dannelsen af University College 
uddannelsesstederneg
Skoleleder i 10 år på privatskole.g
Merc. uddannetg
Direktør i Naturlæge/konventionellelægemiddels virksomhed i 12 årg
Arbejder med iværksætteri i Områdefornyelsen Fuglekvarteret. M.m..

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Før første gang har jeg fundet et partiprogram, jeg kan gå fuldt og helt ind for, så der er 
meget.g
Skal jeg prioritere er det tanken om at at ændre det traditionelle vækstbegreb med et 
der samtidig værdisætter bæredygtighed og sociale værdier.g
Hvis man samtidig kan gøre det med humor så er det ambitiøst og nyskabende.g
g
Så det er hele hyggemodkonceptet, nemlig humor - ydmyghed - generøsitet - 
gennemsigtighed - empati og mod.g
Skal jeg prioritere er det empati og bæredygtighed der bonner mest ud. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg sympatiserer med Alternativprojektet og allerede har været i gang med mange 
af af de tiltag der 3ndes i partiprogrammet som formand for styregruppen i 
Områdefornyelsen Fuglekvarteret i NV.g
Har tiden til det nu som efterlønner.g
Kan godt lide at have ind*ydelse.g
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https://alleos.alternativet.dk/user/9653
https://www.facebook.com/finn.d.hermansen


Fordi der mangler input på Rådhuset fra NV, der er ingen lokale repræsentanter mig 
bekendt herudefra, hvilket giver en god platform i en evt. valgkamp.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Ved at benytte de redskaber og værktøjer der allerede 3ndes i Alternativets 
værktøjskasse i tæt samarbejde med lokalforeningen og Landssekretariatet specielt 
Espen Sloth.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Her hvor jeg bor i NV, hvor mange af de værdier der er i Alternativet allerede *orerer, 
men da der er et stort demokratisk underskud grundet de mange marginaliserede 
grupper herude så når stemmerne ofte ikke ind på Rådhuset.g
Det giver mig en social indignation, som jeg i en kontrolleret form, meget gerne vil have 
a*øb for.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Se ovenfornævnte erfaringer.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Kunne godt tænke mig at blive i stand til at mobilisere de der aldrig bliver hørt, alle de 
marginaliserede grupper der aldrig før har taget del i demokratiske processer fordi de 
ikke har følt, at de 3k en stemme.g
Mange vælgere i NV handler ""alternativt"", så det er egentlig bare om at præsentere 
dem for bevægelsen.

Største lyst: 
Til at præsentere vælgerne for en anden måde at drive politik på.g
Måske skal vi ændre navnet politik til samskabelse!!

Styrke:
Jeg er engageret, modig og humoristisk.g
Har stor gennemslagskraft og fungerer i medierne.g
Leder ved hjælp af at udpege fælles mål og ikke med lænker.g
Kan facilitere processer.

Største frygt:
At træde folk over tæerne når jeg danser.g
Også i overført betydning.

Svaghed:
Stort egog
Taler mere end jeg lytterg
Kan være sarkastisk og kan opleves som nedladende

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Opvokset på stenbroen i Randersg
Føler mig i godt selskab med andre akademikere
I NV, nen føler mig egentlig godt tilpas bland mennesker generelt.g
Har boet i Nordsjælland og havde det 3nt der, men føler mig hjemme i g
NV
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Se tidligere beskrevne.g
g
Udover det har arbejdet i EU systemet sammen med professionelle g
lobbyister givet mig indsigt i hvordan parlamentet fungerer.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Rejser, læser og arbejder med Områdefornyelsen Fuglekvarteret

Andet:
I er velkomne til at google mig.g
I vil her også 3nde at jeg har arbejdet på kristne skoler.g
Og jeg er troende, men vil aldrig blande det ind i et eventuelt parlamentarisk arbejde. 
Finder også rummelighed en af de vigtigst kristne dyder ;-).
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