
Torsten Gejl – Opstilling til folketingskandidat  

Jeg anmoder hermed om lov til at stille op som spidskandidat til det 

kommende folketingsvalg for Alternativet i Nordjyllands Storkreds. 

Mit hovedformål er at arbejde for seriøs bæredygtig omstilling i Dan-

mark og resten af verden. Det være sig både i forhold til det sociale og 

miljømæssige område. Desuden vil jeg arbejde for udbredelsen af Ny 

Politisk Kultur, hvor det handler om at debattere politik på en høflig 

og ordentlig måde, som falder inden for Alternativets debatdogmer. 

Jeg ser den seriøse bæredygtige omstilling som eneste svar på de tre 

hovedkriser, som jeg mener udfordrer verden i dag, nemlig empati-

krise, klima, natur og miljøkrise, samt systemkrise. Og jeg agter at ar-

bejde for den seriøse bæredygtige omstilling på en måde, der baserer 

sig loyalt på alternativets 6 hovedværdier, nemlig empati, generøsitet, 

mod, gennemsigtighed, ydmyghed og humor. 

Jeg kom ind i Alternativet, da tankerne om at skabe et parti var omkring en måned gamle og har derfra være 

med til at bygge, stifte og udvikle Alternativet. Som spidskandidat var jeg med til at skabe den Nordjyske 

storkreds og jeg førte, sammen med den nordjyske storkreds og alle dens aktivister, bestyrelsesmedlemmer 

og folkevalgte, an i den kampagne, der bragte ni mandater, inklusiv mig selv, i folketinget.  

Det var en fantastisk bedrift, som skabte sit eget kapitel i europæisk historie. Men blot en lille bedrift i forhold 

til den næste opgave, nemlig at vinde et valg og komme med i et grønt flertal, der kan arbejde tusind gange 

mere aktivt og konkret for den bæredygtige omstilling, end det har været muligt for Alternativet i opposition.   

Min ambition er at være med til at løse denne næste opgave. Og jeg har valgt at søge opstilling i Nordjylland 

igen, selvom jeg bor på Djursland, lidt under kredsgrænsen og har mit oprindelige netværk i Aarhus og Øst-

jylland.  Første gang jeg blev spidskandidat i Nordjylland, blev jeg udpeget til det af Alternativets Hovedbe-

styrelse. Mit håb er, denne gang at blive betroet mandatet som spidskandidat fra nordjyderne selv.  

Det vil være en stor ære for mig og det vil give mig en autoritet og legitimitet, som jeg vil bruge på at sprede 

energi og entusiasme omkring Alternativets politik og visioner i hele Nordjylland. 

Min ambition er at hjælpe med at samle og træne både byråds-, regionsråds-, europaparlaments- og folke-

tingskandidater på en måde, så alle forstår, at de er en del af noget, der er større end dem selv, så vi får en 

fair og sund team spirit, hvor vi taler hinanden op og gør hinanden gode. 

Og så skal vi have brandet Nordjylland, som det, landsdelen vitterligt har udviklet sig til, nemlig Danmarks 

grønne landsdel med Aalborg som Danmarks bæredygtige hovedstad. 

Samtidig vil jeg bruge den status, som et eventuelt valg som spidskandidat i Nordjylland giver mig, blandt 

mine folketingskolleger på Christiansborg, til at arbejde videre for at udvikle partiets sociale bundlinje. Det 

er lykkes i løbet af det første år at samle de ordførerskaber under mig, som gør mig til hovedansvarlig for et 

af Alternativets absolutte hovedområder, nemlig den sociale bundlinje. Det betyder, at jeg samen med Jose-

phine Fock og Christian Poll bliver tilgodeset med en udvidet stab på Den grønne gang i det nye år.  

Jeg mener, at det er utroligt vigtigt for bredden og spændevidden i Alternativet, at ansvaret for de vigtigste 

hovedområder i partiet er fordelt ud på kandidater, der kommer fra andre dele af landet end hovedstaden 



og Sjælland. Og at det er lykkes at få ansvaret for Alternativets sociale bundlinje repræsenteret hos det nord-

jyske kandidatur betyder utroligt meget for mig i forhold til at leve op til det mandat og det store ansvar, som 

hundreder af aktivister og titusinder Nordjyske vælgere, gav mig med til Christiansborg. 

I håb om at få lov til fortsat at repræsentere dette kandidatur, ansøger jeg om at stille op til folketinget som 

spidskandidat for den Nordjyske storkreds. 

 

 

 


