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31 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Jeg vil hovedsageligt arbejde for, at København bliver en by med renere luft og mere 
grønt, at sikre København som en blandet by, hvor vi bor med og omkring mennesker, der
ikke nødvendigvis ligner os selv, at afska,e kontrollen og mistilliden i 
beskæftigelsessystemet og tage et opgør med at beskæftigelsespolitik kan erstatte 
socialpolitik. Det skal snarere være omvendt. Så vidt som muligt vil jeg arbejde for, at 
Københavns Kommune bliver en progressiv kommuner indenfor social- og 
beskæftigelsesområdet med langt mere personlig frihed og ind*ydelse med f.eks. 
personlige budgetter, afska,else af personlig administration mv.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
For mig er det Manifestet, der gør magien. Det er ønsket om at skabe et mere 
meningsfyldt samfund, hvor vi genopliver troen på gode fællesskaber og det, at gøre det 
rigtige for os selv og kommende generationer. Det er modet til at tænke anderledes 
kombineret med længslen efter det nære og mere meningsfulde end konkurrence for 
konkurrencens skyld.

For mig følger værdier og debatdogmer naturligt af Manifestet. Manifestet er i min optik 
målsætningen og drivkraften og dogmer og værdier er essentielle midler. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Det gør jeg, fordi der er behov for, at sætte fokus på nye ting i dansk politik. Ikke mindst 
et behov for at skabe et nyt sprog for, hvad vi værdsætter og dermed, hvad politikken 
skal arbejde for. Det kræver et mod og en kreativitet som er meget svær at stå med 
alene, men som jeg mener Alternativet har skabt et fællesskab for. Derfor tror jeg 
enormt meget på Alternativet som projekt til at kickstarte en ny måde at arbejde politisk
på og jeg håber og tror at jeg selv har en masse at bidrage med i det fællesskab.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Det er svært at formulere på skrift synes jeg, for - i hvert fald i mit tilfælde - handler det 
nok meget om personlighed. Og det er svært at rose sin egen personlighed.

Men skal jeg forsøge at sætte et par ord på, tror jeg, at jeg er blevet begunstiget med en 
god kombination af tålmodighed, ydmyghed og nysgerrighed, der gør at jeg altid ønsker 
at forstå, hvordan andre opfatter verden eller en given situation. Og jeg er overbevist om,
at jeg kan lære noget af alle. Tilgengæld har jeg også en stor tro på, at jeg selv har 
meget at bidrage med og ved at give andre plads til at lære mig noget, er det min 
oplevelse at de *este også er åbne for, at lytte når jeg prøver at sige noget. Det giver som
regel gode debatter, hvor der både er plads til meget stor uenighed og plads til at alle 
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bliver klogere uden det opleves som et nederlag. Så mit bidrag til en ny politisk kultur 
ligger nok i dialogen og at debatdogmerne er en ret naturlig del af min tilgang til verden.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Det vil jeg nok omformulere til, at jeg 3nder min politiske inspiration i indignationen. 

Jeg reagerer stærkt, når jeg oplever uretfærdighed - og det gælder faktisk i meget bred 
forstand. Selvfølgelig den sociale ulighed og uværdighed, som er det, der står mig 
nærmest, men for mig er uretfærdighed ikke (alene) et ""klassespørgsmål"" og det driver 
mig at kunne agere når jeg oplever en sådan uretfærdighed uanset, hvor den er. Det kan 
for såvidt også være overfor dybt kriminelle eller højtlønnede advokater.

Og så 3nder jeg min motivation og min inspiration i, at jeg tror vi kan gøre det her 
samfund så meget bedre, så meget mere kærligt og så meget mere meningsfuldt. Vi har 
slet ikke toppet endnu. Snarere tvært i mod. Desværre synes jeg den nuværende politiske
scene er groet lidt fast og handler langt mere om administration end ambition og vision. 
Det los i røven vil jeg gerne være med til at give dansk politik.  

Jeg har lyst til politik, fordi jeg synes der er så meget, der kan gøres bedre og meget 
mere ambitiøst.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg var i sin tid med i den lille gruppe af mennesker, der arbejdede ben hårdt, for at 
starte Alternativet, hvor jeg i opstartsperioden sad med ansvaret for store dele af 
kommunikationsarbejdet. Jeg er derfor vant med tankesættet og formidlingen af de 
ambitioner og visioner som jeg synes Alternativet repræsenterer.

I mit daglige arbejde er jeg rådgiver på Den Grønne Gang, hvor jeg særligt sidder med 
Integration, Social og beskæftigelsesområdet som alt andet lige også er en stor del af det
kommunale arbejde. Derfor håber jeg også at jeg har en faglighed, der kan bringes i spil 
som en styrke for Alternativet, hvis jeg skulle være så heldig at blive kandidat. 

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Det er min overbevisning og mit håb, at jeg vil appellere meget til målgruppen af politisk
interesserede, som har en ønske om, at politik kan formidles og praktiseres på en meget 
mere konstruktiv måde.

Dertil tror jeg, at min faglighed og mine politiske ambitioner i særdeleshed vil have 
sammenfald med de kommunalt ansatte frontmedarbejdere og de borgere, der mødes 
med disse gennem social- og beskæftigelsespolitikken. Dertil kommer jeg fra et 
skolehjem og har en passion for- og en tilgang til - skolepolitik, som jeg tror og håber vil 
være en tiltrængt og anerkendende imødekommelse af de mennesker, der arbejde med 
vores børn, hver eneste dag. 

Største lyst: 
At gøre en positiv forskel

Styrke:
Rummelig og dedikeret
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Største frygt:
At Alternativet - af et ellers godt hjerte - udvikler sig til et dogmatisk og (for)dømmende 
projekt. Derfor mener jeg, at Ydmyghed, Humor og Empati er meget vigtige pejlemærker 
i vores projekt.

Svaghed:
Jeg kan nok godt opfattes for ydmyg og tålmodig og derfor give for meget plads. Det er 
en slem balance, hvornår det er en svaghed og hvornår det er en styrke.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg har rødder i Jylland, opvokset på Fyn og føler mig hjemme i København, hvor jeg har 
boet i mere end 10 år.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg vil først og fremmest fremhæve min erfaring med at bo og rejser. Jeg har boet i 
Nepal og Canada og rejst utroligt meget i lande, der bestemt ikke ligner Danmark, men 
som vi kan lære meget af. Politisk administrativt er vi overlegende i Danmark, men ikke 
nødvendigvis i den politiske tækning. 

Min erfaring med at starte Alternativet op, vil jeg selvfølgelig også gerne fremhæve som 
en tid, der har lært mig utroligt meget.

Min uddannelse er funderet i samfundsfaglige, sociologiske og politisk 3loso3ske 
tilgange. Den endelige titel blev vist noget i retningen af Cand.soc. i Politisk 
Kommunikation og Ledelse

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Arbejdet er på Christiansborg hos Alternativet og jeg er bestyrelsesmedlem i Valby 
kredsen, så meget af tiden går med Alternativet og politik i bredere forstand.

Dertil elsker jeg kulturoplevelser (primært musik og teater) og sport af stort set enhver 
slags.

Andet:
Ikke rigtig. Det meste af min sparring på Blogs og artikler og politiske udmeldinger 
kastes ind i puljen på Den Grønne Gang.

Side 8 af 113


