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Kort præsentation 

Jeg er 36 år gammel, bor sammen med min datter Karen på 5 år. Jeg er uddannet 

svømmetræner, men har de sidste 13 år arbejdet som projektleder i et udviklingsprojekt 

mellem 3F, Falck og Brandvæsenet i Nicaragua, Mellemamerika. Jeg har i alt boet 20 år i 

Nicaragua, men er nu vendt tilbage til Danmark efter at projektet er afsluttet.  

 

Jeg har siden jeg var 15 år været interesseret i politik, specielt politiks indflydelse på lighed i 

samfundet (eller mangel på samme) er et tema der interesserer mig meget. I Nicaragua har 

jeg deltaget i det nuværende regeringsparti FSLN´s valgkamp i 2006, 2008, 2011, 2012 og 

2016.  

 

Jeg har også siddet i forskellige bestyrelser lige fra svømmeklubber til brandvæsenets 

trivselsklub. Jeg har besiddet poster som kasserer, sekretær og revisor og er i dag 

initiativtager og menigt medlem i foreningen Inhijambia Danmark, som hjælper gadebørn i 

Nicaragua.  

 

Jeg har med stor interesse og glæde fulgt Alternativet fra dets spæde start til idag, så godt 

som det var muligt via internettet og har været medlem siden september 2016. Jeg deler 

fuldt ud vores værdier og øver mig dagligt i at bruge vores debatdogmer. Jeg vil gerne 

fremhæve gennemsigtighed og empati som mine favorit værdier og prøver selvfølgelig at 

leve op til dem så godt som jeg kan.  

 

En af mine mærkesager må siges at være borgerløn eller UBI. Jeg synes det er så smuk en 

ide at sætte os alle fri til at bidrage til samfundet, som vi bedst selv kan og vil. 

 

Jeg vidste allerede inden jeg landede i Danmark igen, efter tyve år i udlandet, at jeg skulle 

være med til at videreudvikle og styrke det store arbejde andre ildsjæle allerede har lagt for 

dagen her i partiet. 



Jeg håber at få muligheden for at hjælpe storkredsen i dens daglige arbejde og mener selv at 

jeg kan bidrage på flere områder som fx valgkamp og aktivering af de frivillige, specielt vores 

unge medlemmer. 

 

Jeg ser som udfordringer for mig selv i bestyrelsesarbejdet at jeg til tider kan være lidt 

genert i større forsamlinger, ikke er så mobil da jeg ikke har bil (jeg håber offentlig transport 

ikke svigter mig) og at min datter stadig er så lille at hun skal passes, når der er aktiviteter 

eller møder hun ikke kan deltage i (til gengæld har jeg ikke nogen kæreste, som jo også kan 

være tidsslugere).  

 

Jeg håber vi kan blive klogere sammen. 

 

Med kammeratlig hilsen 

 

Jens Harder Vingaard Larsen 


