
Mit navn er Magnus Juul Tanggaard Strange.  

Jeg blev valgt ind i Ombudsrådet som repræsentant 

for Storkreds Sjælland ved det ekstraordinære 

årsmøde i 2016. Siden da har jeg arbejdet i 

Ombudsrådet og været med til at få rådet op at stå - 

hvilket vi i rådet stadig er i gang med. 

Alternativets ombudsråd er i en følsom fase lige nu, fordi rådet står uden tidligere 

erfaring.  Af denne grund synes jeg, at det er vigtigt, at jeg får lov til at fortsætte i 

Ombudsrådet, fordi rådet ellers ville tabe en del af den nyligt opbyggede kollektive 

erfaring, som vi i rådet har tilegnet os. 

Jeg er 18 år gammel og går på samfundsfaglig linje på Køge Gymnasium, hvor jeg 

også sidder i elevrådet. Jeg har været medlem af Alternativet i 1½  år, inden for 

hvilken tid jeg har engageret mig meget på diverse planer i vores organisation. 

Særligt i Alternativets Unge har jeg brugt min tid, og lokalt er jeg i dag aktiv i 

Alternativets Unge i Køge, som jeg selv har været med til at etablere. Jeg sidder også 

som sekretær i bestyrelsen for Alternativet i Køge, og jeg håber fortsat at kunne 

bruge denne politiske og organisatoriske erfaring i Ombudsrådet. 

Vitalt for at Ombudsrådet skal kunne vejlede Alternativet bedst muligt i at opnå 

bevægelsens og partiets mange visioner, er at Ombudsrådet er et mangfoldigt råd. Et 

sådant Ombudsråd vil have en dybde og repræsentation i sine beslutninger, som ikke 

kan findes i et Ombudsråd, som er modsvarende ensartet. Af denne grund mener jeg, 

at jeg spiller en vigtig rolle i Ombudsrådet. I egenskab af mit ungsind synes jeg selv 

at have et anderledes blik på verden og Alternativet end mine mere erfarne 

medalternativister. Dette synes jeg er centralt for min rolle i Ombudsrådet, fordi 

Ombudsrådet netop har som job at vejlede og tolke Alternativet i dets grønne vision - 

hvorfor dets beslutninger må være så bredt kvalificerede som muligt. Jeg håber 

fortsat at kunne bidrage med dette og endnu mere i Ombudsrådet! 

Bedste hilsner, 

Magnus J. T. Strange


