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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
A.Et København, der ikke alene er den bedste by for københavnerne men for 
regionen, nationalt og ikke mindst internationalt. København er en sværvægter 
på klima-, miljø- og byudviklingsområdet - vi bliver lyttet til og er en international
rollemodel. København kan være med til at understøtte FNs verdensmål 
(SDGerne) og skabe bedre byer - for mennesker - globalt. Samtidigt skabes der 
arbejdspladser i København/regionen/nationalt, fordi en lang række af verdens 
bedste cleantech virksomheder har til huse her, og benytter København som case,
når de sælger løsningerne globalt. 

B.Et socialt bæredygtigt København, der rummer sociale og kulturelle forskelle - 
skaber adgang og rum for alle - også fysisk ved fx alternative boformer. 
København vokser med 100.000 nye beboere frem mod 2025. Vi er ved at udvikle 
de sidste frie natur- og industriområder indenfor de næste 20-30 år. Skal stål og 
glas og millionærlejligheder tage pladsen, som vi ser på Bryggen og 
Havneholmen og i Nordhavn? Eller er det på tide, at Københavns Kommune 
bruger sit *ertaltsmandat i By og Havn til at give plads for en alternativ 
byudvikling med plads til alle både mennesker og biodiversitet?

C.Et København, der bliver verdensmester i integration - verden er i bevægelse 
både den gode og frivillige migration via globaliseringen og det frygtelige 
faktum, at der pt er 65 millioner mennesker på *ugt i verden. København kan ikke
rumme dem alle, og er underlagt den nationale lovgivning, så der er grænser for, 
hvor mange mennesker på *ugt, vi overhovedet vil modtage. - Men det 
København og københavnerne selv bestemmer er, hvordan mennesker fra nær og
fjern skal modtages og blive en del af vores by (og ja det gælder også de 
vellønnede indiske IT-sepcialister hos Microsoft, som løber skrigende bort, når de 
ikke kan få en bolig pga deres etnisk klingende navn). Det kan vi gøre bedre, 
udvikle nye samlivs- arbejdsmarkeds- og boformer, som de byer i verden, der 
modtager rigtigt mange mennesker på *ugt kan søge inspiration og håb. Et 
København der tager lokalt og globalt ansvar, hvor vores regering ikke gør.

Fordi jeg mener, det hele hænger sammen. Social og miljømæssige bæredygtighed kan 
ikke adskilles. Ej heller bør lokalt og globalt ansvar - København er en fantastisk by, der 
kan bære at tænke større end egen navle. Ingen by er en ø (pånær Singapore - men det 
er en anden snak :-))

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
1. Danmark, det bedste land for verden
3. Miljømæssig bæredygtighed
4. Social bæredygtighed
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https://alleos.alternativet.dk/user/8627
https://www.facebook.com/christina.anderskov
https://twitter.com/c_anderskov
https://www.instagram.com/chrisanderskov/
https://www.linkedin.com/in/christinaanderskov?trk=hp-identity-name


Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
-

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg er et meget ærligt menneske, jeg forstå "spillet" og kan læse det - men kan ikke altid 
anerkende det. Jeg har ikke en kæmpe politisk værktøjskasse - kan kun tilbyde en solid 
mavefornemmelse, godt humør (kan faktisk bruges til en del) og en stor faglig og 
personlig integritet.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Primært i Københavns Kommune, hvor jeg er ansat i TMF og arbejder med  internationale
opgave. Qua mit job ser jeg rigtigt meget af verden og arbejder på kryds og tværs med 
globale byorganisationer, politikere, embedsmænd og virksomheder i hele verden. Jeg 
spotter tendenser og strømninger, og ser hvor der kan skabes synergi og samarbejde. 
København har så meget at tilbyde - men det kræver politisk mod og samarbejde på 
tværs af politisk ståsted.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Erfaring fra 7 års ansættelse i Teknik- og Miljøforvaltningen, et stort internationalt udsyn 
og en evne til at arbejde på tværs og se muligheder.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
O,entligt ansatte i Københavns Kommune (dem er der en god slat af)
Expats med stemmeret i København
Cleantech virksomheder, grønne start-ups, sociale entreprenører der især arbejder 
indenfor integrationsområdet

Største lyst: 
At gøre det vi gør - bedre - og med kærlighed for vores medmennesker og omverden

Styrke:
Integritet. Meget handlingsorienteret. God til at få mennesker til at grine og slappe af.

Største frygt:
At miste verdens bedste job - hvis jeg vælger at gå hele vejen med min opstilling (se 
nedenstående)

Svaghed:
Frygten for at fejle
Kan virke arrogant på især DFere og LAere
Har temperament
Er ikke vildt god til at side i rundkreds
Ryger og er i røvdårlig fysiks form

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i København. Opvokset i Faaborg dvs. Millinge for foden af Svanninge bakker. Læst i 
Århus. Boet på Nørrebro, Vesterbro, Brønshøj og nu på mit elskede Amager. Dertil har jeg
boet og arbejdet i Mozambique, Sri Lanka, Georgien, Thailand, Cambodia og lidt rundt 
omkring...
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er mag.art i etnogra3 og social antropologi og har en international Master i 
Responsible Management (CSR)

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er ansat i Teknik- og Miljøforvaltningen. Titel af International strateg og 
Bæredygtighedskoordinator.

Andet:
I bør vide, at jeg i mange år har været Radikal og er splittet mellem det Radikale og 
Alternativet, men jeg synes, at der er brug for Alternativet i kommunal politik, så jeg 
vælger at satse på jer.
Først i 00erne sad jeg i bestyrelsen for Århus Radikalevælgerforening. Dengang U,e og 
Kaospiloterne styrede byen.
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