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Aspiranter der ønsker at opstille den 23/10-2016: 

Aspiranter der ikke opstilller den 23/10, men ønsker at forblive i 
teamet: 

Anne Grete Kamilles 2 
Asger Holmgaard Kristensen 9 
Carsten Bering 12 
Claus Jansson 15 
Just Worm  19 
Kristian Gylling 22 
Lonnie Busted (Nielsen) 26 
Rasmus Nordqvist 30 
Sascha Silver Faxe 34 
Sven-Åge Westphalen 40 
Søren Rønhede 45 
Tanja Schjellerup 49

Anna Medone. 55 
Erling Arne Vetterstein 59 
Kasper Kaae-Aarup 64 
Lulle Zahle   (fulde navn Lulle Linah Augusta Zahle) 67
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Anne Grete Kamilles 
Mail: kamilles@gmail.com 

Valgkreds: Næstved 

Facebook: Anne Grete Kamilles 

Twitter:  kommer på et tidspunkt 

LinkedIn: kommer på et tidspunkt 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige 
nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og det, som 
du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse  Hvad siger 
andre? 

(0 – 10 skala)
Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet 10 Ja / 

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 Ja / 

Lytter reelt til andres argumenter 9 Ja /

Er en behagelig debattør
7 TJa /måske 5, 

arbejder på 
det

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun 
fordele

9 Ja /

Tager godt imod direkte kritik
8 TJa / måske 6 

arbejder på 
det

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 Ja / 

Er en overbevisende taler 9 Ja /

Holder hovedet koldt i en debat 10 Ja / 

Er vidende om mange forskellige områder 10 Ja / 

Er specialist på specifikke områder 7 Ja / måske 9 
(kultur)
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

Får andre til at følge sig god tilpas
7 TJa / …svært 

under en 
debat

Er god til at få grupper til at samarbejde 9 Ja / 

God til at skabe motivation omkring sig 9 Ja / 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 Ja / 

Er løsningsorienteret 10 Ja / 

Kan lykkes som politiker 10 Ja / 

Er visionær         først visionerne 10 Ja / 

Er pragmatisk    så det realpolitiske, holde fast i 
værdierne

10 Ja / 

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
X

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdi-baseret 
X
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Demokratisk dannelse, – kultur – landdistrikters vilkår - børn og unges / familiers vilkår - 
uddannelse – iværksætteri -  sundhedsfremme -. Alt sammen set i en kulturel kontekst 
som tænker og handler på tværs (4. sektor, tværsektorielt, tværfagligt, på tværs af 
livsformer, etc.).  

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 

Er åben overfor forskellige kombinationer. Jeg har forsøgt at strukturere min 
argumentation ud fra: først følelse for feltet, derefter politisk aktivitet indenfor feltet og sidst 
erfaringer indenfor feltet. Da alle politikområder er relaterede og overlapper hinanden, har 
jeg placeret nogle udsagn steder, som kunne være placeret andre steder.  

Kultur- og medieordfører 
Mit hjerte banker for kulturområdet.  
Jeg har politisk erfaring indenfor kunst og kultur fra Byrådet i Næstved, hvor jeg var 
formand for Kulturudvalget. Vi fik bla etableret et nyt lokalbibliotek, etablerede 
udviklingsmuligheder for frivillige og for selvorganiserede unge både indenfor sport og 
indenfor kulturfeltet og etablerede i samarbejde med Lolland-, Guldborgsund-, Faxe-, 
Stevns- og Vordingborg kommuner en kunstnerisk Talentskole. Min overbevisning er at 
kultur skabes af mennesker og har betydning for dannelse af, hvordan man begriber og 
håndterer livet, så det giver god mening for en selv og ens relationer. Aktiv deltagelse i 
fællesskaber kan skabe muligheder for demokratisk dannelse og det gode liv.  
Det giver god mening at koble kunst og kultur ind i samtlige andre områder. Forskning 
viser det gode liv styrkes af kunst og af kulturaktiviteter feks i arkitekturen, i det offentlige 
rum vi færdes i, i skole/uddannelsesinstitutioner, i naturen mfl.. Fremtidens potentiale for 
udvikling af arbejdspladser / erhverv er afhængig af kreative kompetencer.  
Jeg vil gerne arbejde for at vi etablerer kunstneriske grundkurser i kulturelle centre rundt i 
hele Danmark mhp at skabe kreative uddannelsesmuligheder for unge samt styrke 
kreative miljøer og støtte op om virksomheders udvikling ved at forbedre muligheder for at 
tiltrække kvalificeret arbejdskraft.  

Har praktiske erfaringer gennem hele livet indenfor frivillighedsområdet. Har i 8 år været 
formand for foreningen, der udvikler og arrangerer Musik over Præstø Fjord Nordiske Folk 
Festival. Vi samarbejder med mange aktører i indland og udland. Har godt kendskab til 
aktiviteter på Sjælland. Jeg er ivrig kunst- og kultur aktivist.  

By og bolig, landdistrikter og øerne, det tyske mindretal, samt for Grønland og Færøerne 

Jeg elsker at bo i et mangfoldigt landsbyfællesskab. 
  
Har været aktiv i udvikling af Landdistriktspolitik og brugt den i argumentation for at 
fremme politiske forslag, der gavner landdistriktsudvikling. Ved at skabe bedre muligheder 
for kulturel udfoldelse skabes et mere levende landdistrikts / byliv. Balancen mellem 
benyttelse og beskyttelse af naturen er betydningsfuld og jeg vil gerne arbejde for at 
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menneskets udfoldelsesmuligheder i naturen udbygges og udfoldes i respekt for denne 
balance.  
Uddannelsesinstitutioner lokalt i de centrale byer samt uddannelsesmuligheder over nettet 
er af stor betydning. Mobil / datadækning overalt SKAL prioriteres. Uden dækning ingen 
muligheder for iværksætteri og erhvervsudvikling og ingen bosættelse. Dette rammer hårdt 
i landdistrikter og er også et nationalt anliggende.  

Jeg har praktisk erfaring fra at bo og fra at arbejde i by og i landdistrikt samt i Grønland. Er 
og har været engageret i bestyrelser: Lokalråd, Lokale Aktions Grupper, lokale Kulturhus, 
lokal museumsforening, formand i foreningen Musik over Præstø Fjord, som samarbejder 
tæt med andre aktører i Sydsjælland, og hvor vi har planer om at etablere et ’Kulturrum’ 
Præstø Fjord, en pandang til ’Naturrum’ Præstø Fjord. Kommer rundt i mange egne af 
Danmark til arrangementer og festivaler. Har et stort netværk, især på Sjælland, Lolland og 
Falster. 
  
Ordfører for børneliv, skoler og ungdomsuddannelser 
Ordfører for singleliv og familieliv 
Mit engagement indenfor demokratisk dannelse breder sig ind i arenaer for menneskers 
hverdagsliv samt uddannelsesområdet.  

Var aktiv i opposition i Byrådsarbejdet omkring nedskæringer på skoleområdet samt i 
forhold til lukning af velfungerende skoler i landdistrikter i stedet for at lukke halvtomme by-
skoler (men i byen bor flere vælgere!). Mit politiske engagement i kultur blev kædet tæt 
sammen med uddannelse. Kulturudvalget samarbejdede med Lolland-, Guldborgsund-, 
Faxe-, Stevns- og Vordingborg Kommuner om at etablere ’Talentskolen’, som uddanner 
unge mennesker til at kunne blive optaget på en kunstnerisk videreuddannelse.  

I mit praktisk liv har jeg været med i bestyrelsen i børnehaven, med til at etablere en 
friskole indenfor ’Freinet’ pædagogik, etablere legeplads i boligkvartermm. Jeg er 
sundhedsplejerske og har erfaring fra at arbejde med familier fra graviditeten til børnene er 
18. år. Tværfagligt samarbejde er en nødvendighed og giver stor tilfredshed bla i arbejdet 
på skolen med skoleeleverne. Børnepolitik hænger uløseligt sammen med familiepolitik og 
mange børn / familier med særlige behov får ikke den nødvendige og tilstrækkelige støtte. 
Jeg er aktiv i et samarbejdet mellem forening og vores lokale skoler / børneinstitutioner, 
der giver mere udeliv med musik og bevægelse for børnene. 

Ligestillings- og mangfoldighedsordfører  
Kønsdiskrimination er min store passion og et felt hvor jeg skal lære at styre min 
indignation bedre. Ligestilling og mangfoldighed hører ligesom kultur til indenfor alle 
politikområder. 

Politiske diskussioner i forhold til ligestilling er en del af livet for mig. Alternativet har en 
ligestillingspolitik og handler ud fra den; den vil jeg arbejde aktivt for bliver implementeret i 
alle politiske områder. 
Ligestilling er helt centralt i min forståelse af at skabe muligheder for det gode liv for alle.  
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Ud fra min lange erfaring som sundhedsplejerske vil jeg give ét eksempel ud af mange 
mulige (som kunne have været placeret under familieliv eller sundhed….):  
Barselsperioden er af stor betydning for familien og for det spæde barn. Jeg vil gerne 
arbejde for at udvide barselsorlov i forbindelse med fødslen til fædre mindst med 
yderligere 14 dage, ud over de første 14 dage, uden at tage det fra familiens / moderen 
øvrige barselsorlov. Der er i særdeleshed behov for både far og mor i den første tid, hvor 
relationen mellem barn og primære omsorgspersoner etableres og hvor amningen 
etableres, ofte med stort behov for støtte. Børn der fødes præmaturt / med andre 
diagnoser, bør have begge forældre hos sig efter hjemkomst fra sygehuset. Begge 
forældre skal have lige ret til at etablere en stærk relation til deres nyfødte.  

Sundhedsordfører, psykiatri-, ældre- og handicapordfører  
Min identitet er bundet sammen med at jeg er sundhedsplejerske, dvs orienterer mig i livet 
i et sundhedsfremme perspektiv. 

Som medlem af Omsorgsudvalget i Næstved Byråd var jeg med til at sætte New Public 
Management i fokus. Vi gennemførte tiltag til gavn for borgere med handicap, der gik 
udenom den sædvanlige forvaltningsform. Det var meget tilfredsstillende. Jeg ønsker at 
arbejde for en konkret ny måde at forvalte vores fælles ressourcer på indenfor 
velfærdsområdet.  

Kunst og kultur er betydningsfuldt for menneskers velbefindende og helbred. Jeg kunne 
godt tænke mig at støtte op om bla tiltag som hospitalsklovne, kulturpas til børn (og andre) 
der ikke har muligheder for deltagelse, forskellige kreative former for terapi og aktivitet, der 
gavner det enkelte menneske samt skaber miljøer der styrker relationer mellem 
mennesker og fællesskaber.  

Jeg har erfaring fra mit arbejdsliv som hjemmesygeplejerske og sundhedsplejerske 
indenfor dette politikområde. Jeg har familie med sygdom, der gør at jeg har personlige 
erfaringer indenfor feltet. Ved at finde den enkelte persons styrker frem er det muligt, at 
mennesker med forskellige diagnoser/ funktionsniveauer kan deltage på lige fod med 
andre. Ved at planlægge en fysisk ramme og skabe et rummeligt miljø med plads til 
forskellighed, kan børn, unge og voksne med infantil autisme, Downs Syndrom og andre 
handi-måder at være i verden på, være med i fællesskaber. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Åbenhed – lytte efter en mangfoldighed af måder at forstå livet på – ’det gode liv’ som ramme for 
politikudvikling. 

Konstruktiv dialog med folk, også de, der mener andet / har andre værdier i spil end jeg 
selv/ Alternativet. 
Kritisk stillingtagen og diskutere fordele og ulemper mhp et godt beslutningsgrundlag / 
politikdannelse. Positivt med og mod spil.  
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Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg er et engageret menneske med stor lyst til at få indflydelse på politikdannelse og 
Danmarks lovgivning. Jeg ønsker at være folketingskandidat mhp at fremme en 
værdibaseret og visionær tilgang til politikdannelse. Jeg fandt det yderst spændende at 
være medlem af Næstved Byråd (SF) i sidste valgperiode. Jeg lærte meget og skabte 
gode resultater som formand for Kulturudvalget. Enighed skaber mere stabile resultater. 
En måde jeg fandt anvendelig at tale om mere vanskelige sager på, var at italesætte det  
’vi ikke var uenige om’.   
Det har været med til at motivere mig for at være med i Folketinget.  

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Tage udgangspunkt i det enkelte menneskes engagement og hvad der er meningsfuld for 
ham / hende og for ALTERNATIVET. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen?
Tæt samarbejde, det er vigtigt at vi står sammen om værdierne i Alternativet, som afsæt for fælles 
valgkamp. Vi skal støtte hinanden i, at skabe et politisk rum for en dialog, der som grundlag har 
Alternativets værdier og debatdogmer 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Deltager med min viden og erfaring og med mit personlige værdibaserede engagement i 
forskellige aktiviteter. Jeg er aktiv i gruppen omkring udvikling af Kulturpolitik og omkring social 
bæredygtighed i forhold til borgerløn / basisydelse. Er engageret i at skabe events og har gode 
erfaringer bla fra Musik over Præstø Fjord Nordisk Folk Festival, som i høj grad er værdibaseret. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg var med i Næstved Byråd i sidste valgperiode for SF. Som formand for Kulturudvalget 
var min forståelse for andre politikeres styrker og ønsker et omdrejningspunkt for at 
gennemføre så meget så muligt i et samarbejde, der førte til beslutninger, der førte til 
handlinger. Jeg er meget optaget af at skabe uddannelsesmuligheder og ønsker at 
integrere kunst og kultur indenfor alle politikområder.  

Jeg er uddannet indenfor det sundhedsfaglige felt som sygeplejerske, sundhedsplejerske 
og Master i Folkesundhedsvidenskab. Jeg har undervist på University College Sjælland og 
er tilknyttet som censor på sygeplejerskeuddannelsen samt på masteruddannelser.  

Jeg har gennem arbejdslivet været aktiv i udvikling af mit fag og kritisk overfor New Public 
Management implementeringen. Der skal findes andre veje at gå indenfor vores offentlige 
forvaltning af de fælles ressourcer.  
Jeg er meget optaget af vores demokrati. Jeg tror på foreningernes kraft til at styrke 
demokratiet og på at uddannelsesfeltet har den allerstørste betydning for fremtiden på 
Kloden. Jeg tror på at medmenneskelige relationer, hvor forskelligheder anerkendes som 
en styrke, giver bevægelse og håb om skabelse af fælles løsninger. Jeg tror på at 
personlig frihed i fællesskaber, der giver mening for den enkelte, er til gavn for udvikling af 
demokratiske samfund.  
Jeg bor på landet i en lille landsby Nørre Smidstrup, hvor vi har et stærkt fællesskab. Jeg 
er sundhedsplejerske, medlem af Lokalrådet, medlem af LAG-bestyrelsen, nylig blevet 
medlem af AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, samt formand for foreningen 
Musik over Præstø Fjord. Jeg er med i en bevægelse som skaber god energi i vores 
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lokalsamfund. Vi er generøse og deler gerne livet med dem der har lyst. Vi har skabt en 
forening som har fokus på fællesskab med kultur i naturen. Vi bygger faciliteter på vores 
matrikel, som anvendes af dem der har lyst. 
Jeg lære en masse ved at deltage i udvikling af Alternativets politik og forsøge at 
undersøge muligheder for borgerløn, da jeg mener, at det kan medvirke til at stabilisere 
samfund og give tryghed for den enkelte.  
Jeg er et aktivt og engageret menneske og har meget lyst og energi til nationalt og 
international politisk arbejde. 
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Asger Holmgaard Kristensen
Mail: asger.van.holmgaard@gmail.com 

Valgkreds: Roskilde 

Facebook: Asger Holmgaard 

Twitter: nej  

LinkedIn: ja 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 8 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 7 Ja / Nej

Lytter reelt til andres argumenter 8 Ja / Nej

Er en behagelig debattør 8 Ja / Nej

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 7 Ja / Nej

Tager godt imod direkte kritik 7 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 9 Ja / Nej

Holder hovedet koldt i en debat 9 Ja / Nej

Er vidende om mange forskellige områder 8 Ja / Nej

Er specialist på specifikke områder 9 Ja / Nej

Får andre til at følge sig god tilpas 8 Ja / Nej

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Ja / Nej

God til at skabe motivation omkring sig 10 Ja / Nej
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Det sociale område, kultur og international politik 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
I øjeblikket brænder jeg for det sociale område, men er ekspert på det kulturelle som 
årelang livs(n)yder 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8 Ja / Nej

Er løsningsorienteret 9 Ja / Nej

Kan lykkes som politiker 10 Ja / Nej

Er visionær 10 Ja / Nej

Er pragmatisk 8 Ja / Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år X

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær X Værdi-baseret
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Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Det er vel det der handler om at tale pænt og repræsentere græsrødderne 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg har de seneste årtier oplevet forringelser og stramninger på det sociale hvilket har 
ramt min familie som studerende, ledige og halvt udenlandsk og jeg vil kæmpe for at 
mennesker med få midler opnår samme respekt som dem der er født med en sølvske i 
munden 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Jamen det er jo mit politiske bagland der danner baggrund for den politik jeg vil føre i 
folketinget 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg vil lytte til råd - især om lokalpolitiske emner 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Demonstrationer, festivaler, taler og musik 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Samfundsvidenskabelig basisuddannelse på RUC og Kampagneleder for Junibevægelsen 
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Carsten Bering 
Mail: carsten@berings.dk 

Valgkreds: Næstved 

Facebook: carsten bering 

Twitter: berings 

LinkedIn: carsten bering 

Andre sociale medier du er tilstede: insta c.bering 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 9 Ja 

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 Ja 

Lytter reelt til andres argumenter 7  Nej

Er en behagelig debattør 7 Ja 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 10 Ja 

Tager godt imod direkte kritik 6 Ja 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 Ja 

Er en overbevisende taler 10 Ja 

Holder hovedet koldt i en debat 9 Ja 

Er vidende om mange forskellige områder 8 Ja 

Er specialist på specifikke områder 6 Ja 

Får andre til at følge sig god tilpas 7 Nej

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Ja 

God til at skabe motivation omkring sig 8 Ja 



!13
5

KANDIDATGRUNDLAG 

FOLKETINGSVALG 

De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Bæredygtigt erhvervsudvikling derunder iværksætteri  

Kompetence udvikling af vores offentlige ansatte og tilliden tilbage så beslutningerne 
kan tages i mødet med borgeren. 

Et bæredygtigt økonomisk system der ikke kun tilgodeser grådighed – vi skal skabe et nyt 
økonomisk system der bedre fordeler ressourcerne og som ikke kun tilgodeser de få. 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8 Ja 

Er løsningsorienteret 8 Ja 

Kan lykkes som politiker 8 Ja 

Er visionær 10 Ja 

Er pragmatisk 4  Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
X

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk 
X

Visionær Værdi-baseret
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Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
Skat og økonomi – kirke – transport – Eu. Skat og økonomi da det er maskinrummet for 
enhver politik og fordi jeg gerne vil være med til at ændre den måde vi tænker skat og 
økonomi på. Kirke fordi jeg kender til området og har selv siddet som 
menighedsrådsformand. Transport da logistikken er vigtig for både den sociale, 
miljømæssige og økonomiske bundlinje. Eu fordi jeg er europærer og fremtiden ligger i 
et tæt og stærkt Europæisk samarbejde. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
De eneste grund til at jeg overhovedet et gået ind i politik igen – ellers at lytte og finde 
åbninger, hvor vi er enige og kan skabe resultater. Fremhæve vores idéer fremfor blot at 
kritisere andres. Have mod til at indrømme fejl og anerkende og rode andres forslag. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg synes vi generelt på alle planer har valgt eller vælger den forkerte vej. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Ingen har vundet med en énmandshær og det vigtigste for folkevalgte er at de henter 
deres inspiration fra baglandet. Et demokrati virker kun hvis der er kortest mulig afstand 
mellem borgerne beslutningstagerne. De er vigtigt at stimulere til uformelle møder og 
sammenkomster, hvor vi kan tale frit om ønsker og drømme. Sidst men ikke mindst 
inddrage og give feedback. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Nu kender jeg ikke alle kandidaternes bagrund men ser frem til at lære alle at kende så vi 
sammen kan skabe den symbiose det skaber den stærkeste Alternative profil ved det kommende 
valg. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Kommer helt an på hvilke områder det drejer sig om - hele vores politik er baseret på en 
alternativ tilgang til problematikkerne så vi skal bruge alle muligheder for at gøre 
opmærksom på vores politik. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Uden at lyde patetisk så livets skole – har taget ”flere uddannelser” men på tværs af al min 
teoretiske viden vil jeg fremhæve min kreative tilgang til problematikkerne.  
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Claus Jansson 
Mail: claus.jansson.dk@gmail.com 

Valgkreds: Greve-Solrød 

Facebook: ClausJansson 

Twitter: @ClausJansson 

LinkedIn: Claus Jansson 

Andre sociale medier du er tilstede: En række fora, aviser m.m. herunder egen blog på 
htwww.avisen.dk/blogs/ClausJansson 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 Nej

Lytter reelt til andres argumenter 7 Ja

Er en behagelig debattør 9 Ja

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 7 Ja

Tager godt imod direkte kritik 9 Ja

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 Ja

Er en overbevisende taler 9 Ja

Holder hovedet koldt i en debat 8 Ja

Er vidende om mange forskellige områder 8 Nej

Er specialist på specifikke områder 8 Ja

Får andre til at følge sig god tilpas 9 Ja

Er god til at få grupper til at arbejde 9 Ja

God til at skabe motivation omkring sig 8 Nej
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FOLKETINGSVALG 

De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Jeg har ingen personlige mærkesager, men jeg har politiske områder, hvor jeg ønsker at bidrage 
til en fornyet politisk udvikling. Det drejer sig primært om de socialesikringsordninger, 
beskæftigelsespolitik for et mere rummeligt arbejdsmarked, tilgængelighed på det 
handicappolitiske område. 

Hvis jeg alligevel skulle vælge en dagsaktuelt mærkesag, så ville jeg uden tøven nævne: at få 
afskaffet brugen af sengepraktik som del af pratktikforløb i ressourceforløb. 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
I forlængelse af forrige svar, så ligger mine kompetencer og kan virke direkte eller indirekte for 
ordførerskaberne for social-, beskæftigelses- og handicappolitik. Ordførerskaber er ikke i sig 
selv en målsætning, men et redskab til at nå en fælles målsætning. 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8 Nej

Er løsningsorienteret 8 Nej

Kan lykkes som politiker 10 Ja

Er visionær 8 Nej

Er pragmatisk 10 Ja

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdi-baseret
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FOLKETINGSVALG 

Valg af ordførerskaber sker udfra de kompetenceområder, hvor jeg er stærkest og dermed af 
størst værdi for storkredsen, partiet, vores medlemmer og vælgere. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Det betyder alverden. Det giver alle mulighed for at tilgå en vilkårligt emne med åbent sind, 
plads til meningsudvekslinger og danne rammerne for ejerskab, gennemskuelighed og 
inddragelse I den demokratiske valgproces. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg har I lang tid forsøgt at bidrage til en ny politisk udvikling som politisk debattør, som 
aktivist og via tillidsposter i interesseorganisationer, patientforeninger og bevægelser. Dette 
har vist sig ikke at være nok til at ændre på den politiske kurs af skibet Danmark. 

Selvom jeg p.t. er så privilligeret at være tilknyttet folketingsgruppen på Christiansborg som 
politisk assistent for Torsten Gejl, så føler jeg at mine komeptencer skal i spil i en eventuel 
valgkamp, såftemt storkredsens medlemmer kan se fornuften heri.Udfra “flere ved  mere” så 
vil også flere kandidaters indsats øge Alternativets chancer for at få en større tilslutning ved en 
fælles indsats i storkredsen. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Som aktivist er jeg vant til at spille sammen med andre for den fælles målsætning, så jeg ser 
selv store værdier I inddragelse af medlemmer og frivillige I Alternativets arrangementer og 
aktiviteter. Her kunne jeg f.eks. nævne Folkemøde Bornholm, som med meget store fælles og 
frivillige indsatser var den bedste af mine oplevelser I 2016. 

Men samarbejdet indenfor det politiske område vil få en anden karakter, hvor jeg først og 
fremmest ser det som en styrkelse af lokalkredsene I Storkreds Sjælland, som mit primære 
fokusområde indledningsvis. Dette hverken skal eller bør dog stå I stedet for andre områder, 
hvor jeg kan bidrage direkte eller indirekte – her tænker jeg f.eks. på udbredelse af vores 
ungenetværk som et af mine interesseområder. 

Jeg værdsætter bl.a. Alternativet, fordi det også er en bevægelse. Og jeg håber at kunne 
bidrage til at fremme vores bevægelse med bl.a. parlamentarisk aktivisme og udbygge unge-
netværk og andre frivillige understøttende netværk og fællesskaber tilknyttet Alternativet som 
parti og bevægelse. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Et samarbejde der styrker vores gruppe som helhed, som aktivt kan profilere Alternativet som 
parti og bevægelse fremtil og under næste valg. Mit håb er, at vi kan få bedre tid til at 
etablere et fællesskab blandt kandidaterne og hjælpe hinanden til at blive den bedste “mig”, 
som overhovedet findes. Den fælles styrke ligger I at vi alle er bedst sammen og hverforsig. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Der findes ikke et enkelt svar på politisk aktivisme i det nuværende politiske miljø, da vi 

ikke længere ser tidligere tiders mobiliseringer. Derfor er jeg i min egen aktivisme 
mere fokuseret på mindre happenings, så målrettes et specifikt politisk budskab og når 
så bredt ud som muligt. Her kunne jeg liste en række tiltag op, men nøjes med at nævne 
”Sort Onsdag” eventen ifm. kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen. 
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Mit fulde karriereforløb fremgår af min LinkedIn profil, hvor jeg vælger at fremhæve mine 
erfaringer indenfor regnskab og IT, fordi det var I den periode, hvor jeg benyttede mine 
analytiske, strategisk og kreative evner mest. Jeg vil dog også gerne have lov til at fremhæve 
de politiske erfaringer, som jeg har og fortsat gør mig indenfor social- og 
beskæftigelsespolitikken. 
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Just Worm 
Mail: just.worm@outlook.dk  
Valgkreds: Holbæk  
Facebook: just worm  
Twitter:-  
LinkedIn: just worm  
Andre sociale medier du er tilstede:  
Ønske om at stille op som spidskandidat: ja 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker oplever 
dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. Det er oplagt, 
at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige nu handler det 
mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og det, som du skal/kan arbejde 
med. 

Mulig beskrivelse Hvad siger andre?/ (0-10 skala) / Har de ret? 
Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen / 10  / Ja  

Er god til at bruge Alternativets værdier / 10  / Ja  

Lytter reelt til andres argumenter / 10 / Ja  

Er en behagelig debattør / 10 / Ja  

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele / 10 / Ja  

Tager godt imod direkte kritik / 10 / Ja 
  
Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback / 10 / Ja 
  
Er en overbevisende taler / 10 / Ja 
  
Holder hovedet koldt i en debat / 10 / Ja 
  
Er vidende om mange forskellige områder / 10 / Ja  

Er specialist på specifikke områder / 10 / Ja 
  
Får andre til at følge sig god tilpas / 10 / Ja  

Er god til at få grupper til at arbejde / 10 / Ja  

God til at skabe motivation omkring sig / 10 / Ja 
  
Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt / 10 / Ja  

Er løsningsorienteret / 10 / Ja  

Kan lykkes som politiker / 10 / Ja  

Er visionær / 10 / Ja 
  
Er pragmatisk / 10 / Ja  
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FOLKETINGSVALG 

De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine muligheder 
for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 
senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til forandring i verden. 

Hvilken arbejdstid forventer du at kunne ligge som kandidat? 
1 time om ugen  3-5 time om ugen   7-10 timer om ugen  

Hvordan er din politiske erfaring? 
Ny i politik   1-5 år     Mere end 5 år  

Hvordan er din foretrukne politiske tilgang? 
Real-politisk Visionær    Værdi-baseret 

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de bokse, 
der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med bestyrelsen til 
interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 
At økonomisk, social- og miljømæssig bæredygtighed skal overvejes ved alle beslutninger. At 
øge information og borgerinddragelse gennem alle tænkelige kanaler. At man arbejder med 
forebyggelse frem for helbredelse. 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor lige 
netop disse? 
Sundhedspolitik, socialpolitik, økonomisk politik, uddannelsespolitik og miljøpolitik, fordi den 
nuværende politik er uhensigtsmæssig og dermed skaber nye problemer i stedet for at løse de 
gamle. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat? 
At jeg er en troværdig kandidat der taler og handler i overensstemmelse med Alternativets bud 
på en ny politisk kultur, men faktisk har jeg gennem mit arbejde som underviser, coach, 
ejerleder, sælger, embedsmand og byggesagkyndig haft min egen version af dette noget 
lignende 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat? 
Jeg vil gerne bidrage til samfundet ved at være med til at udvikle en mere retfærdig og 
forebyggende politik i Danmark, byggende på visdom frem for mode og manipulation 
Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Ligeværdigt, afstemme forventninger og prioritere ønsker/opgaver /mål. Lytte, lære og forstå. 
Dele viden. Være inspirerende og målrettet på en entydig måde. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Ligeværdigt, fælles mål- og udvikling, vidensdeling, mod og ansvarlighed
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Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Møde så mange mennesker som muligt, så de kan høre hvad jeg kan tilbyde, og hvad jeg 
mener og gennem troværdige medier. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Ledelse, coaching, undervisning, økonomi, administration, jordbrug. Privat er jeg optaget af 
sociologi, socialantropologi, krop, sjæl og legeme, natur og miljø. 
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Kristian Gylling 
Mail:   kr.gylling@gmail.com 

Valgkreds: Roskilde 

Facebook: Kristian Gylling  

Twitter: Kr Gylling 

LinkedIn: Kristian Gylling 

Andre sociale medier du er tilstede:  

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen                9 Ja 

Er god til at bruge Alternativets værdier                9 Nej

Lytter reelt til andres argumenter                9 Ja 

Er en behagelig debattør                9 Ja 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele                8 Ja 

Tager godt imod direkte kritik                7 Ja 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback                9 Ja

Er en overbevisende taler                8 Ja 

Holder hovedet koldt i en debat                8 Ja 

Er vidende om mange forskellige områder               10 Ja 

Er specialist på specifikke områder                4 Ja 

Får andre til at følge sig god tilpas                9 Ja 

Er god til at få grupper til at arbejde                9 Ja 

God til at skabe motivation omkring sig               10 Ja 
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FOLKETINGSVALG 

De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

- Etik, - da jeg mener vi er ved at mistet fokus på fællesskabet som det vigtigste 
element i vort samfund. 

- Økonomi, - da jeg mener at vi har for meget fokus på regne drengende, og slet 
ikke har øje for at økonomi er mere end bundlinjer. I øvrigt mener jeg at 
Alternativets arbejde med nye bundlinjer er altafgørende for at vi kan manøvrer 
bedre i en meget kompleks verden. 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt                9 Nej

Er løsningsorienteret                7 Ja 

Kan lykkes som politiker                7 Ja 

Er visionær               10 Ja 

Er pragmatisk                6 Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år     X Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær     Værdi-baseret    X 
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Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 

- Økonomi. 

- Social. 

- Undervisning 

- Jura. 

- Erhverv 

- Etik/religion 

- Kultur 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Det er afgørende for at jeg overhovedet stiller op. Jeg har overvejet og gå ind i politik i mange 
år, men udelukkende pga kulturen, har jeg valgt det fra. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg vil gerne gøre en forskæl der hvor jeg kan. Og hvis jeg kan bidrage ind i Alternativets fine 
værdier, og der kunne blive brug for mig i folketinget, så er jeg på. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 

- Jeg er en holdspiller, og er altid meget bevidst om mine rødder.  

- Der ud over nyder jeg at være i engagerede grupper, - og det er man altid sikker 
på når man har med frivillige at gøre. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Det er Alternativets værdier vi arbejder for, og vi løfter langt bedre i flok. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 

- Jeg vil kaste mig ud i fælleskaber hvor politiske ideer og meninger brydes, - høre 
hvad der sker, og så gi´ mit bidrag ind i aktivismen for at forme ud fra mit 
ståsted. 

- Og så er jeg ikke bleg for at tage opvasken, - det er ofte her de kærlige og ærlige 
snakke kommer. 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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

- Min brede indsigt i erhvervslivet, som revisor/økonomikonsulent, der har været 
rundt i mange forskellige miljøer, ikke mindst i de mellemste og nederste lag af 
erhvervslivet, da mit speciale hurtigt blev menneskers interaktion med systemerne.  

- Jeg har læst HD-R 4 år på CBS, - men begyndte på teologistudiet og fik derfor ikke 
afsluttet min hovedopgave på CBS, man kan sige, at jeg skrev min hovedopgave, 
da jeg blev kandidat i teologi på KUA.  

- Jeg er små-ordblind, så jeg har kun skrevet og læst det allernødvendigste for at 
komme igennem mine studier. 

- Min lange om mange-facetterede erfaring med frivillighedskulturer, primært som 
ideudvikler og igangsætter. Lige fra min opbygning af madbod/fodvaskningstelt på 
Roskilde Festival over et utal af små og store kirkelige sommerlejre, til 
reorganisering af Karneval i København for Kulturbogmesteren. 

- Så mener jeg også at mit store sociale drive, som er primær grund til, at jeg er 
præst, har givet mig dyb indsigt i danske kulturværdier. Og jeg er bestemt på den 
mest rebelske fløj af folkekirken, da jeg mener at Folkekirken lang fra møder det 
moderne menneske, - og derved er skyld i et stort værditab i grund-etik, da kristne 
grundværdier trives bedst, ikke som nu bagved samfundets udvikling, - men foran 
som en skarp lygte ind i det ukendte og spændende.  
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Lonnie Busted (Nielsen) 
Mail: flaben39@hotmail.com  

Valgkreds: Greve 

Facebook: x 

Twitter: 

LinkedIn: x 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 8-9-10 Ja

Er god til at bruge Alternativets værdier 8-8,5-9 Ja 

Lytter reelt til andres argumenter 8-8,5-9 Ja 

Er en behagelig debattør 9 Ja 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 8-8,5-9 Nej 10

Tager godt imod direkte kritik 8-9-10 Ja 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 9 Ja 

Er en overbevisende taler 9  Nej 8

Holder hovedet koldt i en debat 8-9-10 Ja 

Er vidende om mange forskellige områder 9-10 Ja 

Er specialist på specifikke områder 8-9-10 Ja 

Får andre til at følge sig god tilpas 9 Ja 

Er god til at få grupper til at arbejde 8-9 Ja 

God til at skabe motivation omkring sig 8-9-10 Ja 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 8-9 Nej 7-8

mailto:flaben39@hotmail.com
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Handicappolitik, herunder også syge på fx kontanthjælp, flexjob og førtidspension – Alle 
har ret til muligheden for en høj livskvalitet, trods deres udfordringer. Derfor skal alle 
mødes med respekt for individet, samt have hjælp i.f.t. deres individuelle situation. 

Bedre uddannelse for alle, herunder også Folkeskolen – bl.a. sørge for, at der undervises 
af uddannede lærer, samt mulighed for adgang af ALLE (tilgængelighed). 

Boligpolitik – der skal bl.a. ses på, hvordan lån gives samt gives mulighed for at ændre 
lån i Almenboliger. Der skal også ses på, hvordan der kan gives mulighed for, at få 
huslejerne ned i lejeboliger, så alle har råd til en bolig (en del af det, er bl.a. 
ovennævnte mulighed vedr. lån). 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
Jeg brænder helt klart mest for socialordfører, men det vil også give mening med bl.a. 

Er løsningsorienteret 9 Ja 

Kan lykkes som politiker 8-9-10 Ja 

Er visionær 7-9-10 Ja 8-9

Er pragmatisk 8-9 Ja 

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år 
X

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær 
(X)

Værdi-baseret 
X
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sundhed, uddannelse, bolig, arbejdsmarked & kultur, som er områder jeg ved noget om. 
Og så er jeg åben overfor at lære nye områder. Generelt hælder jeg meget til, at der 
skabes meget mere tværpolitisk arbejde indenfor områderne, da mange områder ofte 
krydser hinanden, hvilket er en stor udfordring. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Jeg vil mødes med alle, uanset parti, og invitere til samarbejde, hvor vi ser på 
muligheder frem for begrænsninger og forhindringer. Det vil give større og bedre 
muligheder for at kunne finde samlingspunkter at arbejde for, i stedet for at modarbejde 
og føre blokpolitik. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
At være med til at skabe en ny politisk kultur, som også ser på de menneskelige værdier 
& vores miljø, og ikke blot på økonomi, som også skal følge med, men ikke kan stå alene 
= Den sociale-, miljø- & økonomiske bundlinje skal balancere. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Jeg vil bevare mit forhold til frivillige organisationer, samt evt. udvide. Jeg vil udvikle- 
og fastholde mit samarbejde med medlemmerne i Alternativet. Herigennem vil min 
tætte dialog betyde, at jeg har fingeren på pulsen, så jeg ved, hvad der rører sig. Og jeg 
vil altid indbyde til samarbejde. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Pt. har jeg en god dialog med flere på tværs af landet, hvor vi drøfter div. Ting pr. 
telefon, mail og facebook, samt når vi mødes ved arrangementer –det forestiller jeg mig 
fortsætter. I storkredsen forventer jeg, vi vil mødes om forskellige emner, hvor vi kan 
hjælpe og støtte hinanden i vores kandidatur, samt have dialog på telefon, skype, mail 
og evt. Facebook.  

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg vil bl.a. skabe dialog med alle andre partier (gør jeg allerede), så vi sammen kan 
skabe nye veje i vores samfund ved bl.a. at vende tingene på hovedet, se med 
nyskabende øjne og finde løsninger. Skabe kontakter i samfundet (borgere, 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner osv.), så jeg derved har alle sider i samfundet 
med i mine/vores øjne, når der skal arbejdes med konkrete tiltag.  
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Jeg er uddannet all-round kontorassistent – hvilket betyder, jeg bl.a. er god til at 
organisere, planlægge og lægge strategier. 

Jeg har en ½ Folkeskolelæreruddannelse – hvilket betyder, jeg har indsigt i Folkeskolen. 

Jeg er uddannet handicapcoach (speciale i sorg, traumer og kriser) – hvilket betyder, jeg 
bl.a. har arbejdet meget med mig selv, som individ. Jeg kan håndtere fx kriser, stress 
o.lign., både i mit eget liv, hos andre samt arbejdsmæssigt. 

Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejde i 32 år, været politisk aktiv både gennem 
partipolitisk arbejde, samt igennem bl.a. mit forskellige bestyrelsesarbejde og indenfor 
handicappolitik, hvor jeg har været repræsentant for Muskelsvind Fonden (i 25 år) i 
Danske Handicaporganisationer, først i Roskilde amt (indtil amterne blev nedlagt), 
senere i Greve kommune (som jeg var med til at oprette), og de sidste 3  år har jeg 
siddet i Handicaprådet i Greve kommune, som repræsentant for Danske 
handicaporganisationer. 
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Rasmus Nordqvist 
Mail: rasmus.nordqvist@ft.dk 

Valgkreds:  

Facebook: https://www.facebook.com/rasmus.nordqvist/ 

Twitter: https://twitter.com/rasmusnordqvist 

LinkedIn: https://dk.linkedin.com/in/rasmusnordqvist 

Andre sociale medier du er tilstede: https://www.instagram.com/rnordqvist/ 

Ønske om at stille op som spidskandidat: ja  

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 Ja 

Lytter reelt til andres argumenter 9 Ja 

Er en behagelig debattør 10 Ja 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 8 Nej

Tager godt imod direkte kritik 8 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 8 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 10 Ja / Nej

Holder hovedet koldt i en debat 10 Ja 

Er vidende om mange forskellige områder 10 Ja 

Er specialist på specifikke områder 10 Ja 

Får andre til at følge sig god tilpas 8 Ja 

Er god til at få grupper til at arbejde 7 Ja / Nej

God til at skabe motivation omkring sig 8 Ja 

https://dk.linkedin.com/in/rasmusnordqvist
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Det vigtigste for mig ved et kommende valg er at få gjort klart at Alternativet har reelle svar på 
de politiske udfordringer vi står med som samfund.  

Det er afgørende at vi får gjort klart for vælgerne at en seriøs bæredygtig omstilling er 
en mulighed for at skabe bedre og stærkere lokalmiljøer, arbejdspladser og vilkår for det 
gode liv.  
Derudover er Danmarks rolle som aktiv del af den globale dagsorden, gennem blandt 
andet EU helt central for mig. 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 9 Ja 

Er løsningsorienteret 10 Ja 

Kan lykkes som politiker 10 Ja / Nej

Er visionær 10 Ja 

Er pragmatisk 8 Ja 

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

7-10 timer om ugen

Hvordan er din 
politiske erfaring?

1-5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdi-baseret
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Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
Mine erfaringer fra mit arbejde i folketinget siger mig at der ikke findes ordførerskaber 
der ikke er spændende og udfordrende. Men jeg har en stor kærlighed til det 
internationale område som jeg håber at arbejde videre med.  

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Jeg arbejder hver dag med at kommunikere og løse politiske dilemmaer, for mig handler ny 
politisk kultur ikke bare om at tale ordentlig men mere den tilgang vi har til at løse politiske 
spørgsmål i fællesskab og med nysgerrighed, og så en god portion ydmyghed ift opgaven.  

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Det er meget motiverende at kigge tilbage på de tre år der er gået, fra da vi tænkte de 
første tanker om Alternativet og så se hvordan det har vokset og udviklet sig. Samtidig 
har min korte tid i Folketinget givet mig en stor lyst til at forsætte med at kæmpe 
hverdag for den forandring vi ønsker for vores samfund. Det er nok den største 
motivation for mig at være en del af en bevægelse som jeg håber sætter afgørende 
aftryk på vores samfund.  

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Det er afgørende for at vi får succes ved næste valg er at vi får alle i kredsen i spil. Vi skal blive 
endnu bedre til at finde på de gode lokale initiativer som kan udvikle og kommunikere vores 
politik. Det vil jeg gerne have at vi sammen bliver endnu bedre til fremadrettet.   

Derudover skal vi ud og tale med borgerne, ikke lukke os om os selv, men opsøge ideer 
og løsninger i kredsen  

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg ser det som helt centralt i vores samarbejde at vi som hold kan præsenterer en brede der 
kan kommunikere Alternativets vision ud i kredsen, derfor skal et samarbejde have som fokus at 
få hver og en af os til at træde frem på vores helt egen måde, kun sådan vil holdet være stærkt. 

Min viden og erfaring fra Folketinget vil være vigtigt at få i spil ift til resten af holdet, så 
den kan bruges til at folde vores fælles fortælling ud for vælgerne.  

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Det er vigtigt at vi arbejde med aktivisme både i den gamle forstand på gader og 
stræder men i lige så høj grad får gang i den digitale aktivisme. Specielt med den 
udfordring der ligger i storkredsens geografi er det vigtigt at vi tænker nye måder og 
modeller.  

For mig vil det at vi alle sammen som borgere tager vores demokratiske autoritet tilbage 
et vigtigt tema i vores dagsorden.  



!33
5

KANDIDATGRUNDLAG 

FOLKETINGSVALG 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Først og fremmest vil jeg fremhæve mit arbejde i Folketinget. Derudover har jeg stået 
som central koordinator i flere valgkampe tidligere, både til Folketingsvalg og til 
kommunalvalg. 

Jeg er uddannet designer, og det at arbejde med en kreativ metode til at skabe svar og 
løsninger ser jeg stadig som meget central i mit politiske arbejde.   
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Sascha Silver Faxe
Mail: ssfaxe@yahoo.dk 

Valgkreds: Roskilde 

Facebook: https://www.facebook.com/sascha.faxe 

Twitter: https://twitter.com/saschafaxe 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sascha-faxe-28735686 

Instagram: https://www.instagram.com/saschafaxe/ 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Jeg har spurgt forskellige om at bedømme mig på nedenstående skala, så tallene er 
gennemsnittet at de seks, der har givet feedback. Jeg har valgt at spørge folk, som 
kender mig i ret forskellige sammenhænge, så jeg fik det bredeste indtryk. Tallene 
er afrundede. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og 
lokalafdelingen 10

Ja - dog qua 
mit arbejde 
har jeg ikke 
været særlig 

forankret 
lokalt

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 Ja

Lytter reelt til andres argumenter 9 Ja

Er en behagelig debattør

9 Dette er et af 
de punkter 

jeg gerne vil 
blive bedre til
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Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun 
fordele

9 Dette er et af 
de punkter 

jeg gerne vil 
blive bedre til

Tager godt imod direkte kritik 9 Ja

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 Ja

Er en overbevisende taler

10 Det er nok 
noget af det 
jeg selv har 
svært ved at 

vurdere

Holder hovedet koldt i en debat

9 Ja - men 
dette er et af 
de punkter 

jeg gerne vil 
blive bedre til

Er vidende om mange forskellige områder 9 Ja

Er specialist på specifikke områder 9 Ja

Får andre til at følge sig god tilpas 10 Det håber jeg

Er god til at få grupper til at arbejde 10 Ja

God til at skabe motivation omkring sig

9 Dette er et af 
de punkter 

jeg gerne vil 
blive bedre til

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 Ja

Er løsningsorienteret 10 Ja

Kan lykkes som politiker

10 Det er nok 
noget af det 
jeg selv har 
svært ved at 

vurdere

Er visionær 10 Ja

Er pragmatisk 10 Ja
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre end lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Vi er nødt til at skabe en anden måde at være sammen med hinanden og denne planet 
på. Ny politisk kultur og en grøn omstilling hænger tæt sammenhængende. 

Derfor vil jeg gerne udfordre vækstbegrebet og hele tankegangen om at liv kan gøres op 
i kroner og ører. Den økonomiske bundlinje er et middel, hvor de to andre bundlinjer er 
målet. For mig betyder det at vi skal skabe lige muligheder for alle uden at slide på 
planeten og derigennem skabe plads til mangfoldighed. 

Vi skal investere i mennesker både i uddannelsessystemet og på beskæftigelsesområdet. 
Vi skal gå til hinanden med tillid. Vi skal have uddannelser, som fremelsker frem for at 
fremtvinge. Vi skal udfordre akademiseringen af uddannelser, som er kreative og 
håndværksorienterede. Vi skal skabe rum for faglig stolthed i alle typer af virke og væk 
fra en rangordning af, hvilke kompetencer der er bedre end andre. For at lykkes med 
dette projekt er vi også nødt til at se helt anderledes på, hvordan vi tænker arbejde. 
Basisydelser uden modkrav er blot et redskab. Vi skal undersøge og afsøge andre 
muligheder, så alle har mulighed for at føle og mærke, at de bidrager til samfundet - vel 
at mærke uden de bliver slidt eller stressede udover egne grænser.  

For at opnå langtidsholdbare løsninger er vi også nødt til at eksperimentere, og ikke blot 
indrømme når vi tager fejl, men faktisk lade fejl være en naturlig del af vores læring i 

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne lægge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdibaseret
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den fælles stræben efter den bedste løsning for alle. Som en del af dette ønsker jeg at 
bidrage til at vi endnu engang tager det til os, at lade os inspirere af andre verden 
rundt, som måske har stået med lignende udfordringer. Flere ved mere. 

Udover de udfordringer vi har i Danmark, skal vi hele tiden huske at vi indgår i et globalt 
fællesskab. Derfor skal vores løsninger ikke være på bekostning af vores omgivelser. 
Hverken miljø eller mennesker. 

Linsen vil altid være mere mening, mere skaberkraft og mere liv, hvor individet bliver en 
styrket del af et styrket fællesskab i samklang med vores smukke planet. 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 

● Uddannelse, mangfoldighed og mønsterbrydning 

● Borgerinddragelse og demokrati 

● Beskæftigelse og single/familieliv 

Alle tre områder er vigtige for at skabe et mangfoldigt fællesskab på den lange bane, 
hvor folk føler sig værdsat og brugt, på netop den måde de kan. Derfor er det tre 
områder jeg gerne vil være ordfører på. 

Hertil kommer at jeg kompetencemæssigt også mener at kunne bidrage til 
udviklingspolitikken, og det ville også være en ære, at kunne være med til at skabe en 
ny tilgang til dette vigtige område. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
For mig er ny politisk kultur ikke kun noget jeg skal gøre og være som kandidat, det 
efterstræber jeg at være i alle dele af livet. Konkret som kandidat for min storkreds vil 
det bl.a. betyde at jeg 

● er åben for at lære i alle situationer 

●  efterleve debatdogmer og værdier i alle sammenhænge og være åben for kærlig 
kritik 

● vil bruge vores mangfoldighed og uenighed som åbning til erkendelser, nytækning 
og undersøgelse fremfor at se det som forhindring 

● vil stræbe efter at stille en mængde spørgsmål 

● stå respektfuldt ved at være den nye politiske kultur også i mødet med ’gammel’ 
politisk kultur 

● støtte samfundsmæssigt engagement både indadtil og udadtil i Alternativet 
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● er lyttende og dialogsøgende  

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Motivationen er enkel: Jeg brænder for at bidrage med de erfaringer, indsigter og 
kompetencer, jeg har, og for at give den jeg er til det, jeg tror allermest på. Både som 
holdspiller i kandidatgruppen mellem valgene, i en valgkamp og i Folketingsgruppen for 
det tilfælde, at jeg skulle blive valgt. Jeg brænder for, at Alternativet kan lave den 
bedste politik for Danmark, så Danmark kan blive det bedste land for verden. 
Udover mit brændende engagement for hele grundideen, for politikken og for alt hvad 
Alternativet står for, så ser jeg også, at jeg kan bidrage med tre ting: 

1. Jeg mener selv, og har fået bekræftet fra mange, at jeg har de tre 
grundkompetencer en kandidat for Alternativet skal have (være Alternativet ind- 
og udadtil, have flair for det politiske arbejde og havegennemslagskraft). 

2. Jeg har set livet fra rigtig mange sider og har stået i rigtig mange af de 
situationer, livskriser, udfordringer osv. som mange danskere står med. Empati, 
indsigt i og forståelse for det almindelige daglige liv vil være den klangbund, jeg 
kommer til at føre politik på.  

3. Jeg hører hjemme i storkreds Sjælland. Det er her jeg er vokset op og har trådt 
mine politiske barnesko, det er her jeg har lavet projekter, det er her jeg har 
valgt at mine børn skal vokse op. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Støtte, inspirere og lytte! 

Jeg holder rigtig meget af at samarbejde med og lytte til andre frivillige/medlemmer. 
Det vil jeg gøre endnu mere, så jeg kan lære. For selvom jeg kender til mange dele af 
livet, er der altid nye perspektiver. 

Jeg vil meget gerne bidrage til at gøre vores storkreds til en glad og stærk storkreds som 
samskaber på trods af vores store afstande og forskelle i levevilkår. 

Flere frivillig, især tillidsvalgte, har indimellem brug for inspiration, peptalk, støtte osv. 
for at holde fast i visioner og værdier. Den slags snakke tager jeg allerede, og dem vil 
jeg gerne tage endnu flere af. Både telefonisk, lokale møder og hvis de har lyst til 
indspark fra min side. 

Desuden vil jeg meget gerne lave politisk aktivisme – med alle dem som har lyst til at 
være med.  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Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg stiller bl.a. op, fordi jeg tror på, at vi også kan ændre den politiske kultur gennem 
den måde, vi går til valg på. Det vil jeg gøre både gennem konkret handling, og ved den 
fortælling vi skaber sammen. Vi skal bruge forskelligheden som styrke, og vi skal gå til 
valg som et hold. 

Indadtil træner vi hinanden, sparrer med hinanden og finder måder at samarbejde på, 
der er til gavn for både medlemmer, storkreds, kandidater og Alternativet. 

Udadtil fx i medier, debatter og meget andet taler vi hinanden op, fx ved at henvise/
referere til hinanden, gennem at lave politiske projekter sammen, tage til møder 
sammen osv. 

Jeg synes, det er vigtigt altid kærligt at støtte hinanden i at bruge dogmer og værdier, 
have feedforward som metode samt fælles at formidle det politiske budskab – også når 
vi ikke er ens eller enige. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg vil gerne være med til at sætte handlingsorienterede projekter i gang. Både som 
opstart og som koncept. Nogle vil være lokale, andre kunne sagtens gå på tværs af 
storkredsen. Jeg tror, at det daglige liv er et vigtigt element i ændringen af vores 
politiske bevidsthed og at påvirke til at skabe større bærdygtighed. Det vil jeg meget 
gerne bidrage til. 

Desuden kunne jeg godt tænke mig at undersøge, om vi kan skabe en måde at udvikle 
politik, som er mere end et involverende rum, hvor vi snakker. Altså hvordan kan vi 
handle samtidig med, at vi politikudvikler og samtidig skaber det bedste fundament at 
føre politik på. Jeg har ikke den endelige løsning, men jeg er med på at undersøge 
sammen med andre, som vil udforske sammen med mig. 

Desuden synes jeg, det er vigtigt at de kandidater, som ikke bliver valgt til Folketinget 
fortsætter denne opgave efter et valg, så de bliver ved med at være de valgte MF’eres 
forbindelse til storkredsen. Når man har lavet valg som et hold, vil der være et stærkt 
fælles fundament for det arbejde.  

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Jeg er cand.mag. i medievidenskab, cert. Council Guide samt dennes to-årige 
overbygning. 

Både uddannelsesmæssigt, arbejdsmæssigt og gennem mit frivillige arbejde har jeg 
arbejdet politisk og organisatorisk og jeg har arbejdet med bæredygtige beslutninger, 
ledelse, læring/aflæring, processer, involvering og kommunikation. 

Desuden har jeg et levet liv, der har givet mig et meget bredt spektrum af erfaringer.  
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Sven-Åge Westphalen 
Mail: svenagewestphalen@gmail.com 

Valgkreds: Kalundborg 

Facebook: https://www.facebook.com/svenage.westphalen  

Twitter: 

LinkedIn: 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej. 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 8 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 8 Ja / Nej

Lytter reelt til andres argumenter 9 Ja / Nej

Er en behagelig debattør 8 Ja / Nej

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 10 Ja / Nej

Tager godt imod direkte kritik 7 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 7 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 8 Ja / Nej

Holder hovedet koldt i en debat 9 Ja / Nej

Er vidende om mange forskellige områder 8 Ja / Nej

Er specialist på specifikke områder 9 Ja / Nej

Får andre til at følge sig god tilpas 8 Ja / Nej

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Ja / Nej

God til at skabe motivation omkring sig 8 Ja / Nej

https://www.facebook.com/svenage.westphalen
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

• Et velfungerende arbejdsmarked uden omgåelse af de danske regler; sociale klausuler og 
kædeansvar for alle offentlige myndigheder og organisationer (stop udnyttelse af au pair 
ordningen og udenlandske lærlinge i landbrug og gartneri)

• Empati og økonomi til en anstændig social- og beskæftigelsespolitik
• Få banker og finanssektoren under kontrol – til gavn for samfundet nu og i fremtiden
• EU er et nødvendigt gode – hvis vi vil have lokal og global indflydelse
• Et miljø- og økonomisk bæredygtigt og eksportorienteret landbrug kræver omstilling nu

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 Ja / Nej

Er løsningsorienteret 10 Ja / Nej

Kan lykkes som politiker 9 Ja / Nej

Er visionær 9 Ja / Nej

Er pragmatisk 9 Ja / Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk 
Omsætte visioner 
til værdibaseret 
realpolitik 

Visionær Værdi-baseret
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Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 

• Ordfører for national og international regulering af finanssektoren (burde være et 
selvstændigt udvalg samt ordførerpost ☺ ) 

• Ordfører for bæredygtighed – herunder nye økonomimodeller (burde være et selvstændigt 

udvalg samt ordførerpost ☺ ) 

• Ordfører for skat, miljø, EU, landbrug 

Der er naturligvis meget samarbejde uformelt, men det kunne være godt med formelle ”Fælles 
Ordførerskaber” som 2-3 folketingsmedlemmer deles om for at synliggøre synergien, fx for erhverv, 
iværksætter, beskæftigelse og arbejdsmarked. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
At jeg fastholder værdier og saglighed som kernegrundlag for politikudvikling og realpolitik og 
insisterer på redelighed og anerkendelse – også når det er andre aspiranter, borgere, partier 
eller samfundsinteressenter, der kommer med gode eller bedre ideer end mig selv eller 
Alternativet. At jeg/vi er villig til at opsøge, lytte til og være i dialog med befolkningsgrupper, 
eksperter, erhvervsinteresser mv. – herunder at indgå kompromiser med andre politiske partier i 
det realpolitiske arbejde. 

Men ikke indflydelse for enhver pris: Magt uden indhold er værre end indhold uden magt! 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg har altid været politisk engageret motiveret af, hvordan man kan opnå det gode liv for flest 
mulige ud fra den enkeltes forudsætninger. Samtidig har jeg også været meget optaget af miljøet – 
ikke mindst siden Brundtland rapporten udkom i 1987. Endelig er mit ellers positive fremtidssyn for 
demokratiet i Danmark (og verden) blevet kraftigt udfordret de senere år af de strukturelle 
udviklinger inden for ikke mindst finanssektoren og den afmagt, som de fleste politiske systemer 
har stillet til skue; det vil jeg gerne kæmpe imod. 

Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel i det landspolitiske arbejde. Primært fordi jeg selv har eller 
kan identificere holdbare løsningsforslag til en række grundlæggende problemstillinger i Danmark, 
EU og verden; løsningsforslag, som jeg er villig til at testprøve og videreudvikle sammen med 
andre og spidsformulere til realpolitiske løsninger, der omsætter værdier og visioner. 

I holdterminologien er jeg den løbevillige, offensive midtbanespiller, der fodrer andre med gode 
bolde men også selv er målfarlig! 
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Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Her vil det være godt at høre andres erfaringer – og begynde at bruge de værktøjer mm., som 
findes i Alternativets landssekretariat. Ting tager tid, og i lokalafdeling Kalundborg er vi først nu 
- efter at havefået os etableret og konsolideret organisatorisk – klar til at blive mere politisk 
synlige for vores medlemmer og andre. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen?
Først og fremmest er det vigtigt, at vi lærer hinanden at kende og accepterer, at selv om vi er i 
en direkte konkurrencesituation, skal vi primært se vores individuelle indsats som en del af en 
samlet holdindsats.  

Det bliver vigtigt med løbende sparring, videns- og erfaringsudveksling samt hvordan vi får 
mobiliseret medlemmer og frivillige. 

Samarbejde skal også sikre, at vi bruger hinandens styrker bedst i forbindelse med fx fordeling af 
deltagelse i vælgermøder, koordinering af det, vi skriver i de traditionelle og sociale medier, mv.  

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Det er et godt spørgsmål. Ved etableringen af lokalafdelingen i Kalundborg har det vist sig svært 
lokalt at få skabt aktivisme/deltagelse ud over den lille kerne omkring bestyrelsen. Men vi arbejder 
på det. 

Mine egne kommunikations- og aktionsformer er klassiske med debatindlæg, debatmøder og 
gadeaktiviteter, som jeg selv mener, jeg er god til. Jeg vil trappe op på min synlighed på de sociale 
medier. 

Jeg er til gengæld mindre erfaren med at lave bredere aktivisme, fx demonstrationer, happenings 
mv. for at begejstre og mobilisere medlemmer og andre. Her vil jeg meget gerne udvikle mig – og 
gerne sammen med de øvrige folketingskandidater. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Erfaringer 

• Deltog som kandidat i kommunalvalgkampen 2013; debatpaneler, interviews, debatindlæg, 
gadeaktiviteter mv. (og har tidligere også været aktiv som frivillig op til valgkampe) 

• Etablering og nuværende bestyrelsesmedlem af Alternativet Kalundborg 
• Har i mange år været regelmæssig debattør og oplægsholder som privatperson, politiker, 

fagperson til møder, i paneler, aviser mv.  
• 3 år som konsulent i Friluftsrådet 
• Initiativtager til og nu på 10. år formand for Løve lokalråd med godt 150 medlemmer 
• 10 år som udviklings- og analysechef i Servicestyrelsen under Socialministeriet 
• Ungdomstræner i håndbold (tidligere), fodbold, badminton (møder og taler med mange 

forskellige mennesker) 
• 3 år som national ekspert i EU (CEDEFOP) 
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Uddannelser 
• Cand. Scient. Adm. 
• KIOL (længerevarende lederkursus; Kvalitet i offentlig ledelse) 
• Retorik, kommunikation og formidling (længerevarende fjernstudie på Aarhus universitet) 
• Diverse værktøjskurser, personlighedstest (MBTI m.fl.) mv. 
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Søren Rønhede
Mail: soeren.roenhede@gmail.com 

Valgkreds: Vordingborg 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1177599912&fref=ts 

Twitter: chttps://twitter.com/SNhede 

LinkedIn: 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Ikke som spidskandidat, men gerne som nomineret 
kandidat i Vordingborgkredsen, hvor jeg er rimelig kendt. Så er jeg lettere at finde på 
stemmesedlen, og det kan trække lidt flere stemmer til Alternativet.    

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker oplever dig. 
Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. Det er oplagt, at det 
er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige nu handler det mest om 
at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse / Hvad siger andre? (0-10 skala) / Har de ret? 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen / 10 / Ja / Nej 

Er god til at bruge Alternativets værdier / 7 / Ja / Nej 

Lytter reelt til andres argumenter / 8 / Ja / Nej 

Er en behagelig debattør / 7 / Ja / Nej 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele / 8 / Ja / Nej 

Tager godt imod direkte kritik / 9 / Ja / Nej 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback / 10 / Ja / Nej 

Er en overbevisende taler / 8 / Ja / Nej 

Holder hovedet koldt i en debat / 9 / Ja / Nej 
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Er vidende om mange forskellige områder / 10 / Ja / Nej 

Er specialist på specifikke områder / 10 / Ja / Nej 

Får andre til at følge sig god tilpas / 7  / Ja / Nej 

Er god til at få grupper til at arbejde / 8 (rutineret underviser) / Ja / Nej 

God til at skabe motivation omkring sig / 8 / Ja / Nej 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt / 10 / Ja / Nej 

Er løsningsorienteret / 10 / Ja / Nej 

Kan lykkes som politiker / 10 / Ja / Nej 

Er visionær / 10 / Ja / Nej 

Er pragmatisk / 10 / Ja / Nej 

De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine muligheder for 
at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 
senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til forandring i verden.  

Hvilken arbejdstid forventer du at kunne ligge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

Hvordan er din politiske erfaring? 

Ny i politik  1-5 år  Mere end 5 år 

Hvordan er din foretrukne politiske tilgang? 

Real-politisk  Visionær  Værdibaseret 



!47
5

KANDIDATGRUNDLAG 

FOLKETINGSVALG 

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de bokse, der 
er sat op. Klare, korte tanker er bedre end lange! Du kan uddybe med bestyrelsen til interviewet 
og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

Det afhænger naturligvis af kontekst. Men her et aktuelt bud:  

2025 plan skal efter sigende sætte gang i væksten. Det gør den ikke, for FM’s beregninger bygger 
på konstruerede, ideologisk bestemte forudsætninger. Den bygger også på en misforståelse, når 
den ser manglende vækst som et problem. Jo højere udviklet samfund, desto lavere vækst. Det 
skyldes, at højt udviklede samfund er baseret på service/tjenester frem for vareproduktion. 
Service/tjenester kan ikke forøges i samme takt som  vareproduktion, medmindre man gør 
ydelserne robotbaserede. Ønsker vi varme hænder erstattet af kolde? Hvis vi siger nej, siger vi 
også nej til tankegangen bag 2025 planen.  

Udadtil blir hovedopgaven i næste valgperiode at revitalisere det europæiske samarbejde, så 
folks bekymringer tages alvorligt. Det indebærer, at EU afkobles den  nyliberalistiske tsunami.  

Dertil kan anføres: 

Fredspolitik. Danmark meldes ud af oprustning og anden krigsforberedelse.  Nye fly anskaffes 
kun til overvågning i nærområdet. 

Økonomisk lighed som mål, der nås gennem bl.a. progressive beskatninger. 

Samfundsskabte jordværdistigninger tilfalder fællesskabet.  

Den almennyttige realkredit genskabes gennem etablering af andelsbaseret realkreditinstitut. 
Grundkapital tilvejebringes af stat, pensionskasser og beskatning af eksisterende udbydere af 
realkredit. 

Etablering af offentlige basisforsikringer. 

Miljømæssigt bæredygtig prisfastsættelse for flytrafikken, der selv skal dække alle omkostninger 

Togtransport skal være billigste transportform på alle strækninger. 

Over en kort årrække afvikles kemi i maden, også de hemmelige aromastoffer. 

Forurening fra brændeovne nedbringes væsentligt, jf. anbefalinger fra Det økologiske Råd. 

Dyreetiske krav: Smågrise må først tages fra soen efter 7 uger, udsætning af dyr til jagt bringes 
til ophør.  

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor lige netop 
disse?  
Skolen 0.-12. klasse. Her mangler en sammenhængende politik.  

EU-politik. Rasmus gør det udmærket, men jeg hjælper gerne med at bringe folk i Danmark ud 
af 500 års reservation.   https://docs.google.com/document/d/
1mrDXS2U1Wky1MrChyhP3wE5o7V332vE05Mn6u7ZnnUY/edit 

Skattepolitik: Genskabelse af den progressive beskatning 



!48
5

KANDIDATGRUNDLAG 

FOLKETINGSVALG 

Trafikpolitik: Styrkelse af det kollektive og miljøbevidste. Trafikken skal gøres sikker. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere kandidat?  
Ny politisk kultur befordres bedst gennem politikere, der har det som ideal at optræde som 
forbillede. Det modsatte af masil, masil og …    

http://politiken.dk/debat/kroniken/premium/ECE1429831/det-store-skel-i-dansk-politik/ 

Fra omkring årtusindskiftet er opstået “the new normal”: klare ulovligheder hindrer ikke 
personer i at genindtræde som minister eller blive statsminister. Ny politisk kultur blir svær at 
realisere uden at gøre op med denne “new normal”, Berlusconi-modellen, som fremmer 
egoisme, selvtilstrækkelighed, grådighed og selvrådighed som det succesfulde alternativ til 
Alternativets værdier.   

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  

Yde et beskedent bidrag til en bedre verden. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 

Vi har et godt samarbejde her i Vordingborg baseret på gensidig respekt og lydhørhed. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 

Supplere og erstatte hinanden 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 

Gå ud og opsøge. Opmærksomhedsskabende lokale aktiviteter. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

Citerer fra Facebook 8. oktober kl. 23:53 

“Mange tak for din hilsen Søren.  
Jeg er blevet færdig med studierne, afsluttende med et speciale om Churchill.  
Jeg ved, at jeg også taler på vegne af andre af den nye generation af historikere, når jeg siger, 
at jeg / vi har været meget beriget af dine perspektiver på historiefaget såvel som på mange 
andre af livets forhold.  
Det sker ikke sjældent at jeg / vi der har haft den glæde at deltage i din undervisning ønsker, at 
vi kunne få dit syn på et givent historisk eller aktuelt emne, så derfor er det dejligt i hvert fald 
at have mulighed for at følge med i dine indlæg her og i den offentlige debat generelt. Jeg har 
blandt andet for nylig genlæst din glimrende kronik om stavnsbåndets "ophævelse".. Bliv endelig 
ved, der er brug for det!  
De bedste hilsener  
Peter Gustav Manly.”  

Hertil kommer: 30 års TR og organisationsarbejde + politisk virksomhed, folketingskandidat mm 
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Tanja Schjellerup
Mail: tanja.schjellerup@alternativet.dk 

Valgkreds: Faxe 

Facebook: www.facebook.com/Tanja.Schjellerup.Alternativet - Alternativ profilside 

Har også egen facebookprofil: https://www.facebook.com/tanja.schjellerup - Mig som 
jeg er og en blanding af alt det jeg laver. 

Twitter: www.twitter.com/Schjellerup_T - Alternativ Twitterprofil 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/tanjaschjellerup - Mig selv - primært som selvstændig 

Andre sociale medier du kan findes på:  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_K7iNTsgRZ0sTsYmqP1Psw - Alternativ 
Youtube kanal (oprettet som ny for lidt tid siden og lukket den ned fra sidste år. Løbende 
videoer fremad) 

Hjemmeside(r): www.schjellerup.wix.com/alternativettanja - Alternativ Hjemmeside - 
skifter navn når jeg er helt færdig med den, så wix reklamerne forsvinder.  

Online blogs: Avisen.dk – http://www.avisen.dk/blogs/tanja.schjellerup
%40alternativet.dk Har et stykke tid haft blog klar på avisen.dk – dog først lige begyndt 
at få mine skriblerier ind den vej også.  

Ønske om at stille op som spidskandidat: Den dag, hvor medlemmerne på 
opstillingsmødet beslutter, at flere af kredsens kandidater skal være nominerede (og 
eventuelt spidskandidater) og spiller på Alternativets ønske om et synligt mangfoldigt 
felt af kandidater og nominerede, den dag stiller jeg mig gerne op sammen med én eller 
flere. Makkerpar – individuelt og teamspillende.  

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Jeg har bedt 9 forskellige mennesker, som kender mig fra forskellige sider om 
at svare på nedenstående spørgsmål. Ud fra svarene har jeg indsat deres 
”gennemsnit” af mig.  

http://www.facebook.com/Tanja.Schjellerup.Alternativet
https://www.facebook.com/tanja.schjellerup
http://www.twitter.com/Schjellerup_T
http://www.linkedin.com/in/tanjaschjellerup
https://www.youtube.com/channel/UC_K7iNTsgRZ0sTsYmqP1Psw
http://www.schjellerup.wix.com/alternativettanja
http://www.avisen.dk/blogs/tanja.schjellerup%2540alternativet.dk
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Mulig beskrivelse

H v a d 
s i g e r 
andre? 
( 0 – 1 0 
skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for 
Alternativet 10 Ja 

Er god til at bruge Alternativets 
værdier 10 Ja (9)

Lytter reelt til andres argumenter 

9-10 Ja (8-9 – men siger dog også fra, hvis 
argumenter gentages og gentages og jeg 
mener, at vi skal flytte os videre. Et 
argument der gentages ændrer 
umiddelbart ikke min holdning med 
mindre ny viden kommer på bordet.)

Er en behagelig debattør 9-10 Ja (8-9)

Kan tale om ulemper ved egne 
forslag, ikke kun fordele

9-10 Ja (8-9 – jeg kan som regel, men jeg er 
ikke altid opmærksom på at påpege 
ulemperne)

Tager godt imod direkte kritik

8-9 Ja (7-9 der kan altid arbejdes på at tage 
imod kritik – jeg spreder den ud på 7-9 
fordi reaktionen er alt afhængig af 
hvordan kritikken gives – der er 
konstruktiv og ukonstruktiv kritik)

Opsøger og værdsætter 
konstruktiv feedback

9 Nej (7-8 – jeg er vild med konstruktiv 
sparring. Skal dog blive bedre til at søge 
det)

Er en overbevisende taler 9-10 Ja (8-9 her kan jeg da klart styrkes 
også)

Holder hovedet koldt i en debat

9 Ja (7-9 – primært. Det styrkes desuden 
i den virkelige verden i reelle og ikke 
opsatte debatter. Jeg er ikke vild med 
opsatte rollespil – slet ikke frivilligt 
tvungne)

Er vidende om mange forskellige 
områder

9-10 Ja og nej (Jeg ved dog, at der er meget 
jeg ikke ved – det opmuntrer mig til 
forsat at lære og suge viden til mig)

Er specialist på specifikke 
områder

10 Ja og nej (se ovenstående svar)
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

Får andre til at følge sig godt 
tilpas

9-10 Ja havde jeg svaret i første 
kandidatgrundlag. Dog tænker jeg 
alligevel, at det vel er forskelligt fra 
person til person, hvordan de oplever 
mig. Jeg forsøger dog, at få andre til at 
føle sig godt tilpas. Så 0-10

Er god til at få grupper til at 
samarbejde

9-10 Ja (8-9. Nogle grupper kræver mere 
igangsættelse end andre)

God til at skabe motivation 
omkring sig

9 Ja (8-9 – jeg motiverer dagligt x-antal 
børn og voksne via mit arbejde)

Kan sætte sig ind i nye 
problemstillinger hurtigt

10 Ja

Er løsningsorienteret 10 Ja (9-10)

Kan lykkes som politiker 9-10 Ja

Er visionær 10 Ja

Er pragmatisk

9 Ja (selvom jeg også er glad for teorier, 
så foretrækker jeg at tanker kan udføres 
i direkte handlinger og dermed er 
praktisk gennemførlige)

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år 
X

Mere end 5 år
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De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

• Familier, børns og enkeltindividers retssikkerhed samt forvaltningen af de socialt 
baserede love 

• Vidensdeling og uddannelse – Børn, unge og voksne – Sammen udvikler vi fremtiden 

• Jorden - Naturen – Uden den er vi prisgivet  

• Legalisering af cannabis samt fokus på industriel hamp – Styrker alle 3 bundlinier 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 

• Jordens eller naturens ordfører  

o Fordi sådan én mangler vi. En post som kan spille sammen med de ordførerskaber 
(bl.a. miljø, klima, energi, landbrug, fødevarer, erhverv), som vores nuværende 
MF’ere har.  

• Retsordfører og/eller socialordfører 

o Jura interesserer mig. At læse love (i hvert fald en stor del af dem) er noget, som 
jeg ofte fordyber mig i. Love, bekendtgørelser, cirkulærer, reformer etc. er en del 
af alle borgeres hverdag. Det er relevant, at lovgivningen er let at finde, let at 
forstå for de myndigheder og for de borgere, der på den ene eller anden måde er i 
berøring med en eller flere love.  

o Det er mere tendensen end undtagelsen at borgere er nødt til at klage sin ret, 
frem for at få sin ret – når borgeren altså har ret. Det er ikke okay.  

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk 
X

Visionær 
X

Værdi-baseret 
X 

Når jeg skal vælge 
mellem en af disse vil 
jeg svare, at jeg 
foretrækker en 
værdibaseret visionær 
realpolitisk tilgang til 
politik. Jeg anser, at 
de tre tilgange giver 
en ekstra styrke, når 
de bruges sammen 
frem for at adskille 
dem i kasser
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o Jeg ønsker, at være med til at forenkle forvaltningen af love i offentlige instanser. 
Fokus på, hvorledes reformer eller sociale love forvaltes i kommunalt regi. Eller 
hvorledes cirkulærer med tjenstlig befaling til underordnede myndigheder holdes 
up to date, når en lovgivning eller bekendtgørelse undergår en ændring.  

• Vidensdeling, forskning og uddannelse/skoleordfører 

o De seneste 11 år har jeg været en del af uddannelsesverdenen – både som 
studerende og som underviser og konsulent. Jeg har derfor en bred viden indenfor 
området, særligt folkeskolen. Det er uden tvivl et område jeg også brænder for, 
da uddannelse er vigtig for udvikling – også udvikling hen imod styrkelse af de 3 
bundlinier, samt en større forståelse for de 3 kriser (system, empati og klima).  

o Jeg ønsker, at være med til at skabe fokus på andre måder at skabe undervisning, 
læring, uddannelse og dannelse på end vi gør nu samt sætte fokus på 
forskningsområdet og vidensdeling både lokalt, nationalt og globalt. Det er 
muligt. Særligt er det muligt i vores land, med de ressourcer der er til rådighed, 
når vi tænker i alternative baner.  

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Jeg ser ny politisk kultur som et direkte modspil til ”det politiske hamsterhjul”, hvor mudderkast 
og valgkampe er højere på dagsordenen end det der virkelig tæller – nemlig reel fremdrift og 
politisk udvikling, der har seriøse svar til de kriser vores samfund og resten af verden står over 
for.  

Ny politisk kultur er konstruktiv kritik uden mudderkast. Det er modet til at debattere om samt 
stille spørgsmål til uenigheder med vores politiske modstandere på en måde der fremmer fokus 
på fakta i stedet for at blive personligt mudderkasten. Faglig og saglig debat både i tale og på 
skrift. Det er modet til at lytte, men samtidig er det i den grad og endnu mere modet til at være 
uenig og åbent turde argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.  

Ny politisk kultur er fokus på fremtiden på en empatisk, sympatisk og tillidsfuld måde. Samtidig 
med at det her – det er fucking serious business. Seriøst. Ja – bande, det må vi selvfølgelig godt i 
ny politisk kultur. Det er nogle gange med til at understrege alvoren. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Der trænges til forandring. I samfundet. På Christiansborg. Den forandring vil jeg være med til 
at skabe. Naturen, samfundet, systemet og individerne deri har brug for et andet tempo – et 
balanceret tempo. Det tror jeg på, at vi og jeg kan være med til at skabe ved at sidde med 
mandatet til det i Folketinget.  Jeg er blevet prikket på skuldrene mange gange siden starten af 
mine 20´ere med ønsket om, at man så mig som politisk engageret eller som politisk kandidat. 
Partiet har aldrig været det rette.  

Så kom Alternativet.  

Pludselig blev jeg prikket på skulderen af nogen og noget der gav mening helt ind i marven. 
Derfor stillede jeg op sidste år. Derfor er jeg forsat aktiv som Folketingskandidat siden 2015. 
Derfor ønsker jeg forsat at være folketingskandidat for Å og med tiden repræsentere Sjællands 
valgkreds på tinge.  

For der – lige der kan jeg få lov til at være med til at styre roret og pille helt inde i maskineriet 
for lovgivningerne, der styrer vores land og samfund.   
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Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
At komme mere ud og møde alle de gode kræfter i Alternativet i forskellige arenaer er noget jeg 
glæder mig til. For mig vil det være fedt med samarbejde på tværs af lokalkredsene – også 
sammen med kandidatgruppen, hvor vi spiller hinanden stærke og energiske via diverse 
arrangementer; POLA’er, debataftener, arrangementer for nysgerrige individer på Å. Derudover 
vil jeg gøre mit til at sætte politiske initiativer i gang i samarbejde med de aktive frivillige i 
vores skønne grønne kreds.  
Jeg tænker også samarbejde på de sociale medier, hvor jeg i forvejen er aktiv nu. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg tror på et stærkt team af kandidater. Og jeg tror på, at vi har tillid og mod til at løfte 
hinanden op, samtidig med at vi løfter os selv op. Jeg tror på individuelle teamspillere – 
teamspillede individer kan man også kalde det. Sammen er vi stærkere. Kender vi hinandens 
kompetencer, så kan vi med fordel spille bold sammen i stedet for imod hinanden. Ved at spille 
på vores kompetencer kan vi skabe et stærkt team, som løfter niveauet op ved at sætte 
kompetencerne frem på scenen, frem for udelukkende (som de fleste andre partier gør) at køre 
på én person (som den eneste ene partiet ønsker at vise frem og dermed sende signalet om, at 
det kun er den person, der er relevant at få valgt ind).  

På den måde får vi vist Å’s kandidaters kompetencer og mangfoldighed bredt og rammer dermed 
ud til en bredere vælgerskare.  

Sammen kan kandidatteamet vise vores fælles styrke. Vores fælles intelligens – vores fælles 
handlekraft. Sammen ved vi mere. Sammen kan vi spille de stærke kompetencer i spil, når 
behovet for det opstår. Det er det, der gør os til Alternativet. At vi har modet til at bruge både 
individuelle og fælles kompetencer frem for udelukkende at have fokus på enkeltpersoner. At vi 
har styrken til at stå sammen. At vi har tilliden til hinandens faglighed. Og at vi tror på 
hinanden. Vi tror på fællesskabet. Vi løfter den enkelte og fællesskabet sammen. Det – det er 
for mig alternativt samarbejde i et kandidatteam hos verdens bedste parti.  

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg ser frem til at fritstille mig fra min tillidspost i Storkredsbestyrelsen (vil komme til at savne 
møder med teamet, dog), da jeg dermed vil få tid til at fokusere på det politiske på flere planer. 
Jeg vil gerne være idéstarter samt medløber på fredelige aktioner. Aktioner og aktivisme med et 
mål – politiske forandringer. Samfundsmæssige forandringer. Både på gaderne og online via 
digitale platforme.  

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
At have boet forskellige steder og deriblandt i flere lande har givet mig forskelligartede 
oplevelser og erfaringer, som har været med til at forme mig til den jeg er i dag. Mine 
uddannelser som henholdsvis underviser og cand. pædagogisk filosof, mit arbejde som 
selvstændig rådgivende filosof, samt mit juridiske arbejde, særligt med socialjura, giver mig et 
godt og stærkt grundlag til at stille uddybende konstruktive filosofiske, faglige spørgsmål til 
blandt andet politik. Det giver mig ligeledes grundlaget til, at turde blande mig og være med til 
at styre roret og maskineriet omkring samfundet via udvikling af politik og ikke mindst 
lovgivningerne.  
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Anna Medone. 
Mail: astroam@msn.com. 

Valgkreds: Storkreds Sjælland. 

Facebook: Anna Medone og medone.dk 

Twitter: 

LinkedIn: 

Andre sociale medier du er tilstede: Instagram.  

Website: www.medone.dk (jeg har tilføjet min hjemmeside, som netop omhandler social 
politiske emner). 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Ikke på nuværende tidspunkt. 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 Ja

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 Ja

Lytter reelt til andres argumenter 10 Ja

Er en behagelig debattør 10 Ja

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 Ja

Tager godt imod direkte kritik 9 Ja

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 Ja

Er en overbevisende taler 7 Ja

Holder hovedet koldt i en debat 10 Ja

Er vidende om mange forskellige områder 7 Ja

Er specialist på specifikke områder 10 Ja

Får andre til at følge sig god tilpas 10 Ja

http://www.medone.dk
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg? 

• En styrkelse af den socialpolitiske del i BPA-hjælperordningen, således der bliver balance mellem det 
sundhedsfaglige og det socialfaglige aspekt. 

• Investering i borgernes og personalet ressourcer og trivsel på døgninstitutioner ved at indføre mere 
brugerindflydelse. 

• Forbedringer af hjælp og tilbud for udsatte børn og unge. 

Er god til at få grupper til at arbejde 7 Ja

God til at skabe motivation omkring sig 9 Ja

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 Ja

Er løsningsorienteret 10 Ja

Kan lykkes som politiker 8 Ja

Er visionær 9 Ja

Er pragmatisk 8 Ja

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

7-10 timer om 
ugen.

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik.

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Visionær (mit 
foretrukne 
område).

Værdi-baseret (mit 
helt klare 
foretrukne 
område).
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Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
Jeg vil helst bestride social- og sundhedsordførerskaberne. 

Jeg er en ildsjæl indenfor social- og sundhedsområdet og har en særlig indsigt i, hvilke love og paragraffer i 
lovgivningen, som kan give en borger mulighed for at modtage en støtte, således at personen kan opnå en 
meningsfuld, betydningsfuld og medmenneskelig værdi i og for samfundet. 
Imidlertid har jeg også et indgående kendskab til, hvilke udfordringer og problematikker der kan være, når 
dele af lovgivningen ikke fungerer i praksis, samtidig med at jeg har det juridiske perspektiv med i mit 
arbejde. 
Med mit store engagement, erfaringer og viden indenfor social- og sundhedsområdet, vil jeg kunne bidrage 
med ny og anderledes viden samt at være med til at videreudvikle lovgivningen, således at området kan blive 
et repræsentativt og positivt modspil til den dehumaniserende politik, der føres i dag af det sociale og 
sundhedsmæssige område, som etablerede partier går ind for – ud fra idealet om den neoliberale 
economisme. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Jeg vil have en nysgerrig, positiv og åben tilgang til de forudgående, aktuelle og kommende politiske samtaler 
og debatter, hvor fordele og ulemper i mine synspunkter og argumenter bliver lagt åbent og ærligt frem på et 
sagligt niveau gennem mit partis (Alternativets) værdigrundlag. 

Endvidere er det en selvfølge, at jeg vil tage mod konstruktivt kritik. 
Yderligere vil jeg oprigtigt være lyttende og have en forståelse over for de politiske modstanderes standpunkt 
– og ikke have en nedvurderende holdning til deres synspunkter. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Qua mine forskellige virker indenfor social- og sundhedsområdet har jeg fået en berøringsflade, hvorpå jeg 
har fået indblik i, at der kan udvikles på en meget mere bæredygtig måde og dette vil jeg gerne være med til 
at påvirke og gennemføre forbedringer på disse områder gennem politik på landsplan. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Et konstruktivt og åbent samarbejde, hvor medlemmer, frivillige og jeg kan dele politiske synspunkter, 
inspirere og støtte hinanden samt være hinandens sparringspartnere vedrørende forslag og aktiviteter 
indenfor social- og sundhedsområdet. 

Jeg ser, at fundamentet for et sundt demokrati er mangfoldigt.  

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg ønsker et sagligt og åbent samarbejde med de øvrige aspiranter/kandidater, hvor vi kan have 
konstruktive og inspirerende samtaler og debatter på tværs af ordførerskaberne og politisk overbevisning, 
således vi kan få en nuanceret synsvinkel på et givent politisk forslag eller projekt. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg vil bl.a. udføre politisk aktivisme ved at afholde foredrag og debatforummer, da jeg mener, at det er 
vigtigt, at fordele og ulemper ved gældende og kommende lovgivning på social- og sundhedsområdet 
synliggøres i det offentlige rum. 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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Jeg har flere forskellige uddannelser - bl.a. pædagogisk grundkursus, som har kvalificeret mig til kunne 
holde foredrag og undervise faggrupper, der arbejder med vores svageste borgere inden for social- og 
sundhedssektoren.  

Endvidere har jeg læst psykologi. 
Jeg er ansat som kommunikationskonsulent i et bruger- og handicaphjælper firma og har været ansat som 
formidlingskonsulent ved Formidlingscentret Øst, hvor jeg på det sidstnævnte sted har observeret 
forholdene på døgninstitutioner for vores svageste borgere - og har holdt foredrag for personalet, 
pædagogstuderende, SOSU assistenter og politikere, om hvad der har været godt, og hvilke områder, der kan 
udvikles samt på hvilken måde. 
Jeg har udarbejdet rapporter til Socialministeriet vedrørende ovenstående. 

Yderligere har jeg haft samarbejde med MF'ere og ministre, som har kontaktet mig i forbindelse med samråd 
og høringer om reformering af det sociale område indenfor BPA-handicaphjælperordningen og andre 
reformer af Serviceloven efter voksenbestemmelserne. 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Erling Arne Vetterstein 
Mail: erling@vetterstein.dk 

Valgkreds: Kalundborg 

Facebook: https://www.facebook.com/erling.vetterstein 

Twitter: Nej 

LinkedIn: Nej 

Andre sociale medier du er tilstede: Ingen 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej 

Hvem er jeg?  
Jeg er en udflyttet københavner på 57 år, gift med Jeanne, som jeg holdt sølvbryllup med 
sidste år og pga. ufrivillig barnløshed, adopterede to drenge fra Indien med i 2001. 

Jeg er ikke akademiker eller politiker og sidder ikke i en højtlønnet stilling. Jeg har 
tidligere siddet i en mellemlederstilling, men valgte det fra for at arbejde med 
udviklingshæmmede børn og unge. 

Jeg er et logisk tænkende menneske som bruger analyse som redskab. Jeg trives 
med store mængder information. 

Jeg har en trosbekendelse som guider mig i livets forhold. Den er ganske kort og 
første del er: 

Det ved jeg ikke. 
Jeg kan have stærke holdninger (og det har jeg) og være overbevist om at jeg 
kender sandheden, men i bund og ved jeg det ikke, fordi.. og her kommer anden 
del af min trosbekendelse: 

Hvad nu hvis? 
Hvad nu hvis det alligevel ikke var mig der havde ret? På den måde prøver jeg at 
holde nysgerrigheden og åbenheden over for andres sandheder i live og aldrig 
optræde på en bedrevidende facon. 
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I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker oplever dig. Som 
senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. Det er oplagt, at det er godt, at 
kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige nu handler det mest om at blive klar 
over din nuværende profil, dine styrker, og det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 Ja / Nej

Lytter reelt til andres argumenter 10 Ja / Nej

Er en behagelig debattør 8 Ja / Nej

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 Ja / Nej

Tager godt imod direkte kritik 8 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 7 Ja / Nej

Holder hovedet koldt i en debat 8 Ja / Nej

Er vidende om mange forskellige områder 7 Ja / Nej

Er specialist på specifikke områder 2 Ja / Nej

Får andre til at følge sig god tilpas 9 Ja / Nej

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Ja / Nej

God til at skabe motivation omkring sig 7 Ja / Nej

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 9 Ja / Nej

Er løsningsorienteret 9 Ja / Nej

Kan lykkes som politiker 10 Ja / Nej

Er visionær 7 Ja / Nej

Er pragmatisk 6 Ja / Nej
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Mine interesseområder ligger delt i området sundhed (ikke sygdom), ernæring, 
fødevareproduktion, landbrug, natur, miljø, som jeg synes hænger sammen og dels 
Danmarks rolle i internationale relationer (Norden, EU, Nato, FN) og vores ageren ift. aftaler 
og konventioner. Jeg er tilhænger af forpligtende medlemskaber frem for en holdning 
som ”hvad for jeg ud af det”. 

Jeg finder også interesse i emner som socialpolitik og finanspolitik, men her tror jeg 
umiddelbart at andre kan være bedre kandidater. 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
Skulle det ske, kan jeg godt tænke mig at der kan komme et ordførerskab for sundhed og 
ernæring. Vores nuværende sundhedsvæsen mener jeg er mere fokuseret på sygdom og 
sygdomsbekæmpelse, hvilket også er et utroligt vigtigt område, men jeg vil gerne have 
det balanceret af et institut for sundhed (eller noget i den stil) som er uafhængigt af 
erhvervsmæssige og kommercielle interesser. Et øget fokus på sundhed har potentialet til 
at blive en investering som kan give afkast i sygdomssektoren, mindre fravær på 
virksomhederne, større livskvalitet i befolkningen og påvirke den måde vi producerer 
fødevarer på, hvilket så igen kan få en positiv effekt på miljøet. 

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 

X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 
X

1-5 år Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk 
35 %

Visionær 
25 %

Værdi-baseret 
40 %
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Jeg finder også ordførerskaber for miljø, natur, landbrug og fødevareproduktion 
interessante, ligesom jeg interesserer mig for internationale relationer, samt 
udviklingen af demokratiet i en forandret verden. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
Nu ligger det jo lige til højrebenet at citere debatdogmerne og værdierne, som var meget 
vigtige i min beslutning om at melde mig ind i et politisk parti og i at ville stille op til noget 
som helst. For mig betyder ny politisk kultur ikke mindst at vi har humor, respekt og evnen til 
at lytte med i de personlige relationer. I forhold til et større publikum og politikeres 
omdømme generelt, kommer ny politisk kultur, for mig til at dreje sig om troværdighed. Det 
betyder f.eks., at vi ikke forholder os til statistikker som fanden læser biblen, men i stedet 
søger at finde den mest upartiske sandhed og søger at formidle den på en ordentlig 
måde, samt altid indrømme hvis vi har taget fejl. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Det er, som man siger, et godt spørgsmål og svaret kan meget nemt blive noget 
højtflyvende bs. Egentlig kommer ambitionen også bag på mig selv, men efter at 
impulsen opstod, har jeg følt at det er det rigtige at gøre. 
Egentlig har jeg altid godt kunne se mig selv i Folketinget, men jeg har ikke syntes 
det var et parti der i tilstrækkelig grad repræsenterede mine synspunkter og 
holdninger, og jeg har ikke haft lyst til at gå på kompromis med disse. Jeg mener 
selv, at jeg med min livserfaring, personlighed, intelligens og integritet kan gøre en 
forskel. 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Nu har jeg ikke været politisk aktiv før jeg meldte mig ind i Alternativet op til valget i 2015, 
så jeg vil være ydmyg og lytte intenst til dem der har prøvet det før. 

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Jeg finder det naturligt, at vi får et udbredt samarbejde mellem kandidaterne i 
storkredsen. 

Ved at samarbejde og fordele interesseområder mellem os mener jeg, at vi kan 
komme til at stå stærkere i mediebilledet og allerede her blive eksponenter for en 
ny politisk kultur og den venlige revolution. Vi vil selvfølgelig være konkurrenter om 
de samme pladser, men ganske som et fodboldhold vil vi blive stærkere ved at 
støtte hinanden og for holdets skyld ønsker vi selvfølgelig, at stille med det 
stærkeste hold når kampen bliver fløjtet op. 
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Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg mener at politisk aktivisme kan være et rigtig godt redskab til at få et budskab ud på, 
når det er svært at komme igennem med det i de førende medier, men jeg mener også 
at det er et redskab der skal bruges med stor forsigtighed og omtanke. Forkert udført 
politisk aktivisme kan i nogen tilfælde få den modsatte effekt af det ønskede. Jeg vil 
derfor arbejde med politisk aktivisme med grupper af interessenter, så formål og metode 
kan blive belyst bedst muligt, før handlig bliver iværksat. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?  
Jeg er uddannet købmand, men er i øvrigt ikke i en position hvor jeg kan 
fremhæve mit uddannelsesniveau. Jeg arbejder som ufaglært socialpædagog. 
Jeg blev faktisk optaget på pædagogstudiet, men følte ikke det var det jeg skulle 
bruge min tid på. 

Erfaringer: Har været på arbejdsmarkedet siden jeg blev hjemsendt efter aftjent 
værnepligt og før det altid haft ’fritidsjob’. Jeg har været målerkontrollør i 
Københavns Belysningsvæsen, hvor jeg kom i folks hjem i alle typer kvarterer i 
København og også havde til opgave at køre inkasso, hvor det var nødvendigt at 
lægge det ydmyge lidt fra sig og tage den autoritære kasket på. Jeg har kørt taxa 
i København om natten og været systemansvarlig med ledelsesansvar på et IT-
system på Bispebjerg Hospital. Siden 2008 (tror jeg) har jeg arbejdet i 
pædagogikken på specialområdet, primært på autismeområdet med både 
voksne og børn og unge. Det er i denne periode jeg blev ramt af arbejdsløshed. 

På det private område vil jeg fremhæve, at min hustru, Jeanne, og jeg i 2001 
hentede to drenge i Indien, som desværre begge to viste sig, pga. massive 
omsorgssvigt i deres første levetid, at lide at personlighedsforstyrrelser (tidligt 
følelsesmæssigt skadet). Det har givet mig et unikt indblik i og fornemmelse for 
sociopati/psykopati. I forbindelse med den hormonbehandling Jeanne fik under 
behandlingen for barnløshed, har jeg efterfølgende interesseret mig stærkt for 
human ernæring og det er nok det, og nærliggende områder, jeg har det største 
erfarings- og vidensgrundlag på. 

Med andre ord; en bred erfaring som i daglig tale vel bare er livserfaring, parret 
med en evne til at reflektere, analysere og være nysgerrig, men ingen egentlig 
uddannelsesmæssig eller politisk baggrund. 
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Kasper Kaae-Aarup 
Mail: kasperaarup@gmail.com 

Valgkreds: Lolland 

Facebook: Kasper Kaae-aarup 

Twitter:@KasperKaaeAarup 

LinkedIn: 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker 
oplever dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. 
Det er oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men 
lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og 
det, som du skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 8,5 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 8,5 Ja / Nej

Lytter reelt til andres argumenter 9 Ja / Nej

Er en behagelig debattør 8 Ja / Nej

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 8 Ja / Nej

Tager godt imod direkte kritik 8 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 9 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 8 Ved ikke

Holder hovedet koldt i en debat 7,5 Ved ikke

Er vidende om mange forskellige områder 8 Ja / Nej

Er specialist på specifikke områder 7 Ja / Nej

Får andre til at følge sig god tilpas 8 Både og

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Både og

God til at skabe motivation omkring sig 8,5 Ja / Nej
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de 
bokse, der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med 
bestyrelsen til interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Kampen for at ophæve forskellen by-land med teknologi, bæredygtige kommuner, borgerløn. 

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og hvorfor 
lige netop disse? 
By og land, landbrug, teknologi, uddannelse  

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og senere 
kandidat?  
For mig betyder ’ny politisk kultur’ at der er plads til at Alternativets værdier i div. Offentlige 
institutioner heriblandt folketinget. 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 7 Ja / Nej

Er løsningsorienteret 8 Ja / Nej

Kan lykkes som politiker 9 100%

Er visionær 9 Ja / Nej

Er pragmatisk 8 Ja / Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdi-baseret
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Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/kandidat?  
Jeg vil gerne være med til at gøre Danmark til det bedste land FOR verden 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige? 
Jeg vil gøre alt hvad der skal til for at få samarbejdet mellem medlemmer, frivillige og de 
forskellige kandidater til at køre i overensstemmelse med Alternativets værdier og debatdogmer. 
Det ligger mig på sinde at skabe de bedste betingelser for at Alternativet får så mange mandater 
i folketinget, som det er muligt.  

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
At vi kan lære af hinanden og kæmpe i fællesskab for Alternativets mandater i folketinget. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme? 
Jeg vil deltage i Alternativets kurser og workshops og bruge det i valgkampagnen. Det jeg lære i 
Alternativet vil jeg give videre til frivillige og medlemmer, således at Alternativets værdier og 
debatdogmer kan række så langt ud i befolkningen som mulig. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Uddannet murer, arbejdet som selvstændig, Fuld HF, 8 års erfaring som frivillige i 
spejderbevægelsen.  
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Lulle Zahle   (fulde navn Lulle Linah Augusta Zahle) 
Mail: luza@lejre.dk 

Valgkreds: Lejre 

Facebook: Ja 

Twitter: ikke endnu 

LinkedIn: ikke endnu 

Andre sociale medier du er tilstede: Nej 

Ønske om at stille op som spidskandidat: 

I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan andre mennesker oplever 
dig. Som senere kandidat er det netop andres oplevelse, der er det afgørende. Det er 
oplagt, at det er godt, at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – men lige nu 
handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine styrker, og det, som du 
skal/kan arbejde med. 

Mulig beskrivelse
Hvad siger 

andre? 
(0-10 skala)

Har de ret?

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 Ja / Nej

Er god til at bruge Alternativets værdier 10 Ja / Nej

Lytter reelt til andres argumenter 10 Ja / Nej

Er en behagelig debattør 10 Ja / Nej

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 8 Ja / Nej

Tager godt imod direkte kritik 7 Ja / Nej

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 Ja / Nej

Er en overbevisende taler 8 Ja / Nej

Holder hovedet koldt i en debat 8 Ja / Nej

Er vidende om mange forskellige områder 7 Ja / Nej

Er specialist på specifikke områder 7 Ja / Nej

Får andre til at følge sig god tilpas 10 Ja / Nej

mailto:luza@lejre.dk
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De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 
muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner blot 
udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til 
forandring i verden.  

De følgende spørgsmål har en anden form. Her må du gerne udbrede dig inden for de bokse, 
der er sat op. Klare, korte tanker er bedre en lange! Du kan uddybe med bestyrelsen til 
interviewet og når du snakker med medlemmer. 

Hvad er dine personlige mærkesager ift. et folketingsvalg?  
Gennemsigtighed ift. kontakten til borgerne og vores fælles mulighed for at skabe de 
ændringer som Alternativet er i bevægelse omkring. Jeg vil være med til at gøre det 
borgernært, trygt og brugbart, at forstå og deltage i vores store projekt. 
 
Vi har bevæget os væk fra anderkendelsen af, at barndommen er noget i sig selv, og vi skal 
tilbage til at prioritere livsbetingelser for alle børn og arbejdsbetingelser for alle der arbejder 
med og omkring børn.  

Hvilket eller hvilke ordførerskaber ville du helst bestride i Folketinget? Og 
hvorfor lige netop disse?  
Kultur og børneområdet, som jeg har arbejdet med og udfra igennem hele mit liv. 

Er god til at få grupper til at arbejde 8 Ja / Nej

God til at skabe motivation omkring sig 10 Ja / Nej

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 10 Ja / Nej

Er løsningsorienteret 10 Ja / Nej

Kan lykkes som politiker 8 Ja / Nej

Er visionær 8 Ja / Nej

Er pragmatisk 10 Ja / Nej

Spørgsmål Svarmuligheder

Hvilken arbejdstid 
forventer du at 
kunne ligge som 
kandidat?

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen  
X

Hvordan er din 
politiske erfaring?

Ny i politik 1-5 år Mere end 5 år  
X

Hvordan er din 
foretrukne 
politiske tilgang?

Real-politisk Visionær Værdi-baseret  
X
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Anderkendelse af betydningen af barndommen er altafgørende for et sundt samfund, og kunst 
og kultur er nogle af vores stærkeste og mest brugbare værktøjer i understøttelsen af samme. 

Hvad betyder ’ny politisk kultur’ ift. hvordan du agerer som aspirant og 
senere kandidat?  
Det er altafgørende for succes fulde ændringer. Et eksempel fra min hverdag: jeg sidder i 
kommunal bestyrelsen og fra dag 1 har jeg (selvfølgelig) kigget på den person der taler. Hver 
gang, og hvem som helst! 

(det er mærkelig nok ikke en selvfølge) 
Så da jeg gik fra mit tidligere parti for at blive Alternativ, havde jeg” kun venner”. Der var og er 
masser at tale om, spørgsmål jeg får, men kontakten VAR etableret, inden ”problemerne” kom 
på bordet. 
At ha` vores værdier som udgangspunkt for det jeg taler om, gir større tryghed og indre ro, 
fordi det er så fundamentale livsværdier, som kan ”bære al snak”. 

Hvad er din personlige motivation eller årsag til at ville være aspirant/
kandidat?  
Jeg sidder som kommunalpolitiker, og går efter at udfylde en opgave omkring formidling af 
Folketings arbejdet, det kommunale arbejde, det frivillige arbejde, som en slags fjerde 
kommunikationsled? 

Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med medlemmer og frivillige?  
Jeg kunne tænke mig, at vi på græsrodsmaner sætter gang i mange enkle og tilgængelige 
projekter som synliggør den proces som vi har sat i værk.  

Hvilket samarbejde ønsker du med de andre aspiranter/kandidater i 
Storkredsen?  
Som ovenstående. Jeg tror at opgave løsningerne og hvem ”der gør hvad” vil træde tydeligere 
frem, når vi arbejder sammen i praksis. 

Hvordan tænker du, at du vil arbejde med politisk aktivisme?  
Jeg er et meget åbent menneske, og jeg har tidligt valgt, at forholde mig til mine omgivelser. 
Derfor snakker jeg ”med alle”, hjælper til der hvor det vil være godt osv. At det så nu ikke bare 
er en livsform, men med et politisk mål, synes jeg kan realiseres positiv, fordi Alternativet 
grundlæggende afspejler det menneske jeg er, eller jeg afspejler grundlæggende en alternativ.  

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

Pædagog, kunstner og kunstterapeut.


