
MALTHE ULDBÆK IVERSEN 

Hvem er jeg? 
For at præsentere mig selv så hedder jeg Malthe Uldbæk Iversen. Jeg er jeg 18 år og bor i 

Hunderup lige udenfor Bramming, her har jeg en skøn udsigt med natur, og marker, som desværre 

bliver sprøjtet. Jeg studerer på Rybners HTX, hvor jeg læser teknologi, design og innovation som 

linjefag. Jeg meldte mig ind i Alternativet i november 2016, da jeg længe havde fulgt med og nu 

ikke længere bare ville følge med fra sidelinjen. Da jeg meldte mig ind var min første tanke, at jeg 

ville være debattør til skolevalget og at jeg ville gøre Alternativets Unge aktive i Esbjerg. Jeg 

opdagede så at Alternativets Unge var ved at stifte sig som selvstændig forening, hvilket jeg derfor 

tog del i og jeg mødte der en masse unge som jeg fik snakket meget med. Jeg blev vildt begejstret 

for engagementet og hyggen blandt os unge og fik lyst til mere, det var blandt andet her at jeg 

begyndte at overveje at tage del i landstovholdergruppen.  

I januar inden skolevalget var det derfor også en glæde at være med til at stifte ÅU i Sydjylland og 

blive landstovholderrepræsentant og lokalansvarlig. Jeg deltog derefter i skolevalget som debattør 

på fire forskellige skoler og fik nu prøvet, at debattere vores politik mod nogle af de sejeste unge 

politikere.  

Jeg brugte her vores debatdogmer. 

1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper 

2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er 

3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter 

4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl 

5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med 

6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske visioner kan nås 

Jeg oplevede at vi, i Alternativet, kan føre en politik som kan forbinde de røde og blå partier. Jeg 

oplevede, at jeg på nogle punkter blev bakket op af Liberal Alliance og De Konservative, og på 

andre punkter blev bakket op af Enhedslisten og Radikale Venstre. Jeg oplevede, at vores politik 

kunne få folk til at være enige, selv i Hjerting hvor jeg havde de største modstandere fik jeg 

snakket med eleverne og ungdoms politikerne om vores politik og kunne fornemme, at begge 

parter lyttede, forstod og respekterede stort set alt hvad jeg sagde.  

I marts stod jeg så for, at stifte ÅU i Esbjerg og Fanø, her mødte jeg nogle unge mennesker med en 

masse gåpåmod og gode ideer. Jeg oplevede her, at der i Esbjerg er en masse unge som vil vores 

politik og kæmpe for at sprede budskabet. 



Som I nok kan læse, er jeg en ung dreng som gerne vil kæmpe for Alternativet. Jeg er modig og vil 

med glæde tage seriøse beslutninger og kæmpe for at få vores politik indført i kommunen. Dette 

vil jeg gøre meget gennemsigtigt ved at snakke med folket og det er her jeg vil prøve at være de 

unges stemme. Jeg vil være ydmyg, empatisk og generøs, huske at jeg, ligesom alle andre, bare er 

et menneske der kan lave fejl og kan have brug for hjælp og vejledning. Jeg vil søge hjælp når jeg 

skulle have brug for dette og indrømme og undskylde hvis jeg har lavet en fejl. Og til sidst vil jeg 

ikke glemme min humor og medmenneskelighed, jeg vil huske at respektere andres holdninger og 

lade være med at lade politiske uenigheder komme i vejen for private forhold og omvendt ikke 

lade private forhold komme i vejen for politiske beslutninger. 

 

Hvorfor vil jeg stille op til kommunalvalget ’17? 
Jeg stiller op, da jeg mener, at vi skal give de unge i Esbjerg en ung stemme der kan forstå de 

problemer de kan have og kæmpe for deres ønsker.  

Jeg stiller op for, at føre Alternativets politik i en kommune som mangler at tænke bæredygtigt og 

desværre primært lever på olieindustrien.  

Jeg vil udfordre de fordomme der i Esbjerg kunne være om Alternativet, men også de fordomme 

der kunne være om de unge politikere i kommunen. 

 


