
Folketingskandidat    
Ulla Sandbæk 
 

 

 

Hvem er jeg; Jeg er 73 år. Bor i andelslejlighed i Gentofte om vinteren og i min kolonihave om 

sommeren. Jeg har to voksne børn, en datter og en søn og en bonussøn fra Afghanistan, som jeg 

var forældremyndighedsindehaver for til han fyldte 18, og som jeg nu bare er mor for. Jeg er 

reservebedstemor for min afdøde søsters 13 børnebørn. Jeg er præst – det er man hele livet selv 

om man går på pension – og har som Art of Living lærer undervist mennesker, der lider af stress, 

angst og depression i vejrtrækningsteknikker, yoga og meditation. Jeg har været politisk aktiv stort 

set hele mit voksenliv. I studenterrådet mens jeg læste teologi, i Præsteforeningens 

Hovedbestyrelse, I Amnesty International og Sex og Samfunds Hovedbestyrelser og jeg har i 3 

perioder været medlem af Europaparlamentet, hvor jeg satte det største aftryk som formand for 

den tværpolitiske gruppe for Kvinders Reproduktive Sundhed og Rettigheder og næstformand i 

den europæiske tilsvarende gruppe IPF. Jeg har haft utallige bijobs. Det mest spændende var at 

være brevkasseredaktør i Fyns Stiftstidende.  

Hvad laver jeg til daglig; Jeg er medlem af Folketinget for Alternativet, med udviklingssamarbejde 

og kirke som mine ordførerskaber. Jeg er også medlem af Europarådet og af Folketingets 

tværpolitiske gruppe for Kvinders reproduktive Sundhed og Rettigheder, og valgt ind i IPF. Arbejdet 

i Folketinget er meget omfattende og spænder lige fra at besvare et utal af mails om dagen til at 

modtage besøg af skoler, NGO’er og afholde POLA’er. Forestå rundvisninger i Folketinget og 

deltage i paneldebatter, udvalgsrejser og studieture.  Og naturligvis frem for alt udvalgsarbejdet 

med tilhørende forberedelse, at stille spørgsmål til ministrene og kalde i samråd, deltagelse i 

gruppemøder, deltagelse i debatter og afstemninger i folketingssalen.  

Hvorfor er jeg i Alternativet; Jeg har aldrig tidligere været medlem af et politisk parti, og 

forestillede mig at jeg selv blev nødt til at stifte et. Det behøvede jeg så ikke. Alternativet bygger på 

respekt for alt levende, på værdier jeg deler, er visionært og inddragende. Alternativet er et helt 

nødvendigt parti hvis vores børn og børnebørn skal have en jord at vokse op på. 

Hvad vil jeg; At være med til igen at gøre Danmark til det bedste land i verden og for verden 

socialt, miljømæssigt og økonomisk   

Særlige mærkesager: Udviklingslande og modtagelse og integration af flygtninge. 

 



Folketingskandidat					
Anders	Stjernholm	
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En alternativ drengerøv, der ønsker at redde verden 
 
Hvem er jeg; 35 år - journalist af uddannelse, komiker af personlighed og politiker af hjertet.  
 
Jeg er en vred ung mand – i en lidt krop, der er blevet lidt ældre. 
 
Hvad laver jeg til daglig; Siger min mening om ting. 
 
Jeg har lavet stand-up i over et årti og gør mig stadig på scenerne. Om søndagen kommenterer 
jeg amerikansk fodbold på tv. Jeg har tidligere lavet tv-programmer både indenfor underholdning, 
videnskab og samfund.  
 
Derudover skriver jeg i disse dage min første bog, som udkommer i foråret på Gyldendal. Den 
handler om mennesker, som har forladt forskellige religioner. 
 
Meget af min tid bliver brugt som formand for Ateistisk Selskab, Mit engagement handler ikke om, 
at folk ikke må tro – men om at modarbejde forkyndernes ufortjente magt.  
 
Hvorfor er jeg i Alternativet; Jeg er smaskforelsket i Alternativets vision om den bæredygtige 
omstilling. Både miljømæssigt, økonomisk og socialt. Mine indsigter ligger i de to sidste grene.  
 
Den økonomiske ulighed den menneskelige civilisations næststørste udfordring - efter klimakrisen.  
Den stress-epidemi, som Alternativet har gjort opmærksom på, forstår jeg fuldstændig. Vi presser 
mennesker for hårdt, og symptombehandler, når det går galt. 
 
Til valget i 2015 fik jeg 1153 personlige stemmer. Jeg er pt. suppleant for Ulla Sandbæk.  

Hvad vil jeg;  Redde verden. Et lille rationelt skridt af gangen. Først og fremmest ved at sikre 
økonomisk og social lighed for alle.  

Særlige mærkesager: Cannabis-legalisering. 
 
Religionsfrihed og -lighed. Jeg ønsker, at alle skal kunne sige sig fri for religion. Og jeg ønsker en 
adskillelse af kirke og stat.  

	



Folketingskandidat      
Qasam Nazir Ahmad 

 

Alternativ politiker der møder sine medmennesker med ydmyghed og lytter med empati 

 Hvem er jeg: Jeg er 36 år og bor med min kone (Asmaa), min søn (Ishaac, 7 år) og tvillingepiger (Inaya & Tanisha, 5 år).  

Jeg var folketingskandidat i 2015 for Alternativet i København Omegn Storkreds og har været aktiv lige siden.  

Jeg er også aktivist og frivillig i diverse organisationer samt i det private. Jeg har boet på Vestegnen og samarbejder her med 

flere NGO’er og frivillige i asylcenter samt omkring integration, sameksistens, lektiehjælp og hjemløse. Jeg har i 2016 lavet Den 

Venlige Væg for hjemløse i København, samt arrangeret en fredsdemonstration i København.  

Jeg er løbende med til at støtte humanitære aktiviteter. Jeg har prøvet at være langtidsledig under finanskrisen, hvilket har givet 

mig et godt indblik i behandling af de ledige. Efter et par års ledighed, fik jeg nok og valgte at smøre ærmerne op og investere i 

et taxa kørekort. Jeg kørte taxa i ca. 2-3 år. Taxaarbejdet gav mig en realitetssans for hvordan virkeligheden er for de ældre, 

syge, svage og studerende, da jeg hver dag kørte med dem. Netop derfor gik jeg i politik, da jeg ønsker at gøre en forskel.   

 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg arbejder i dag med IT. Jeg har dog erhvervserfaring som skolelærer, skoleleder(vikar), finansielle 

branche, telebranche, kundeservice digitale medier, IT og chauffør. Samtidigt er jeg ambassadør for Helping Humanity der giver 

en hånd til svage borgere i Danmark og i udlandet. Jeg er også Bestyrelsesmedlem og stifter af Alternativet lokal afdeling i 

Halsnæs. Endvidere er jeg aktiv i diverse aktiviteter i Alternativets regi. 

 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Hele tanken om, at politik skal udvikles sammen med borgere bl.a. gennem POLA’er, tiltrak mig i 

Alternativet. Det er vigtigt, at vi inddrager og lytter til borgerne fra alle samfundslag for, at kunne udvikle politik. Jeg har lært som 

frivillig, at kun i fælleskab kan man skabe bærerdygtige resultater. Jeg har i Alternativet været med til at oprette lokal afdeling, 

POLA, deltaget i samtalesaloner, aktivt repræsenteret Alternativet til byfester, var første deltager i Uffe’s Masterclass, samt aktiv 

i Alternativets ”Handleværk for ligestilling og mangfoldighed”. Jeg har erfaring fra rigtig mange områder, som jeg allerede deler 

ud af, gennem mine debatter i netaviser og frivilligt arbejde. Dette vil jeg gerne arbejde videre med i folketinget, da jeg brænder 

for det.  

 

Mærkesager:  

Social Bæredygtighed: Vi skal have mindre social kontrol og mere tryghed og tillid til borgerne. Kontanthjælp uden 

mistillid, da man i forvejen kan være fysisk og psykisk drænet af situationen. Hurtigere indsats mod hjemløse og de unge 

hjemløse så de får den bedste start på voksenlivet.  

Uddannelse: Der skal mere fokus på de studerende, og de sårebare unge skal styrkes. Alt for mange unge har i dag svært 

ved at forsætte i uddannelsessystemet efter folkeskolen. Folkeskolen skal tidligt identificere de elever, der ikke har de 

sociale og personlige færdigheder, som er nødvendige for at gennemføre en uddannelse. Efteruddannelse og kurser skal 

være en mulighed for alle ledige.  

Retspolitik: Det er vigtigt vi får kriminaliseret hadforbrydelser og hævnporno, for at sende et klart signal om, at det er strafbart 

og ikke hører hjemme i et retssamfund. I dag er hadforbrydelser ikke særskilt kriminaliseret i straffeloven.  

Vi ved at hadforbrydelser mod homoseksuelle og minoriteter er stigende. Hævnporno og deling af nøgenbilleder skal 

kategoriseres som seksuelle krænkelser.  

Ligestilling og Mangfoldighed: Vi lever i et mangfoldigt samfund, hvor mennesker kommer i alle mulige former, køn og 

farver. Forskellige mennesker ønsker forskellige liv, og jeg vil gerne arbejde for at skabe et lige samfund. Unge skal lære 

tidligt om ligestilling i skolen.  

        

        Jeg vil arbejde for, at Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. 

  Dette er min politisk ambition. 



Folketingskandidat      
Morten Krohn 

 

 

 

Jeg er en 62 årig landmand i København. Jeg bor på Østerbro med Henriette, med hvem jeg har 5 

voksne børn, som bor rundt i byen. Jeg er selvstændig gartner mv. og arbejder også som frivillig i 

Alternativet.  

Jeg har siddet i Hovedbestyrelsen i 1,5 år og har lært Alternativet grundigt at kende, ved at 

deltage, lytte og byde ind når det skal til. Det er vildt, at vi tør drømme det ultimative, beskrive 

hvordan det bliver muligt og så kæmpe for forandringer.  

Det kræver mod at gå foran. Dette har jeg bl.a. oparbejdet gennem 20 år som grundlægger og 

arbejdsgiver for en stor gruppe ansatte på Øllingegaard landbrug og mejeri, som udviklede sig til 

en spydspids i den økologiske omlægning i Danmark. Jeg har holdt utallige rundvisninger og 

foredrag om økologi og miljø er trænet i motivation til nytænkning.  

Jeg har hele mit voksen liv arbejdet med økologisk landbrug og grøn omstilling af vores 

fødevareproduktion. Jeg ved meget om økologi, miljø og iværksætteri – både fra Danmark og 

udviklingsprojekter i udlandet. Jeg vil gerne arbejde med disse områder videre frem.  

Forslag til Alternativets økologiske landbrugspolitik ligger til debat på Dialog. Denne politik vil jeg 

gerne være med til at føre ud i livet.  

Stem på mig til opstillingsmøde den 12. November. 

 

 

 

 

 

 
 



Folketingskandidat      
Mariane Victor Hansen 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ politiker med gode talegaver, lytte-evner og højt humør 

 

Hvem er jeg; Jeg er 51 år, bor i Gentofte, sammen med mine to politisk engagerede sønner Alfred 17 år og 

Oskar 20 år. Jeg er også kæreste, aktivist, danser, roer, vinterbader, løber og en festabe – når jeg har tid.  

Hvad laver jeg til daglig; Jeg er uddannet i statskundskab og historie og har arbejdet de sidste 27 år med 

international politik og udvikling som rådgiver, organisationskonsulent, leder, facilitator, underviser, 

projektleder og igen nu som selvstændig konsulent. Jeg har arbejdet for Ibis og MS og nogle år i Bolivia for 

indianske organisationer. Jeg har haft job hos hhv. Enhedslisten og SF på Christiansborg, hvor jeg pt. er 

deltidsansat 14 timer om ugen på SF’s partisamarbejdsprojekter i Bolivia og Malawi.   

Hvorfor er jeg i Alternativet; Jeg har været politisk engageret, haft tillidsposter i danske 

uddannelsesorganisationer, været aktivist i solidaritetsarbejde med Palæstina og Latinamerika og arbejdet i 

danske udviklingsorganisationer hele mit liv. Jeg har lige så længe været frustreret over den unuancerede 

og konfrontatoriske politiske kultur. Jeg er så begejstret over Alternativet – både ny kultur, politik og fokus, 

især for at være nuanceret og sætte miljø og mennesker højest. Bestræber mig meget for at efterleve 

debatdogmer og grundværdier. I to år har jeg deltaget aktivt i POLA’er, samtalesaloner, sommerhøjskole 

mm.. Jeg er valgt som kredsens medlem af Politisk Forum og jeg har været tovholder på at udforme udkast 

til Alternativets udviklingspolitik og aktiv i at formulere uddannelsespolitik og senest Global Politik.  

Hvad vil jeg; Jeg bobler af energi, erfaring og ideer til hvordan vi bruger folketinget som platform:  

1. til at påvirke den politiske kultur via den måde vi agerer politisk på.  

2. skaber, søger og indgår i alliancer med alle der vil bare lidt af det samme som os. Politiske resultater er 

vigtigere end symbolpolitik og hvem der får likes på forslag og initiativer. Vi skal have fat i de Konservative 

på klima og det grønne område, vi skal arbejde sammen med Liberal Alliance om iværksætteri, vi skal 

arbejde tæt sammen med rød blok om igen at øge dansk udviklingsbistand og en hel masse andet. 

3. understøtte alle andre dele af den Alternative bevægelse, lokalt, socialøkonomiske virksomheder, mmm. 

 

Hvilke ordførerskaber vil jeg især gerne arbejde med;  

Finans-, erhvervs- og skattepolitik  

Udenrigs-, udviklings-, handels-, forsvars og sikkerhedspolitik 

Uddannelses- og familiepolitik  

 

Min politiske kæphest er; Alternativet skal skabe brede politiske alliancer for at Danmark skal bidrage 
aktivt til at gennemføre FN’s 17 mål for en bæredygtig udvikling både I Danmark og globalt.   

 

Min største styrke; bredt politisk netværk, lokalt, nationalt og internationalt 



Folketingskandidat      

Erling Groth 

 

  
 

 

ERLING GROTH – bud på et alternativ fra Vestegnen 

Hvem er jeg  Er gift med Jette og vi har sammen tre fantastiske voksne børn Sidsel, Marie og Andreas.      

Jeg er født i 1950 og opvokset i Hvidovre, hvor det antiautoritære ungdomsoprør (HIPS) nogle år senere 

kickstartede min holdningsmæssige dannelse og mit tværpolitiske miljøarbejde. Bl.a. med en masse rock n 

roll ved Rebæk Sø Festivalerne, som jeg var initiativtager til. I min verden er græsrodsbevægelser, grønne 

miljøbevægelser og NGO’er mm. klare forudsætninger for Alternativet i 2016.  

Særlige mærkesager  * Reduktion af økonomisk og social ulighed * Tilbagerulning af økonomiske 

straffeordninger overfor de arbejdsløse * 30 timers arbejdsuge * Flere billige boliger * Lokalt 

ejerskab til innovative grønne løsninger (FN’s klimamål) * 

Hvad laver jeg til daglig  Det der fylder mest lige nu er mit engagement i borgergruppen Idéforum 

HVIDOVRE 2025. Her har jeg, som projektleder, været med til af udviklet forslag til en mere levende og en 

mere bæredygtig bymidte. Vedholdenhed har nu givet resultater i byrådet. Spørgsmålet om bymidter er et 

indsatsområde vi i Alternativet arbejder med på tværs af forstadskommunerne i Københavns Omegns 

Storkreds. Her føler jeg mig for øvrigt rigtig meget hjemme i bestyrelsens holdarbejde og kollektive 

ledelsesstil. 

Hvorfor er jeg aktiv i Alternativet  Det bypolitiske område er min spidskompetence. Som byplanlægger (fra 

RUC) har jeg i flere år arbejdet med byudvikling, særligt i forstæderne rundt om København: Kvarterløft i 

Avedøre Stationsby (5år), gennemførelse af socialt bæredygtig helhedsplan i Vejleåparken i Ishøj (6 år) og i 

bymidte-arbejdet med omfattende brug af de elektroniske medier i borgerdeltagelsen (i alt 16 år). Jeg er 

stærkt optaget af borgerdrevet demokrati – nedefra og op. Som iværksætter har jeg i seks år drevet 

selvstændig virksomhed FORSTADSKONSULENTERNE med 14 dedikerede rådgivere i Filmbyen i 

Avedørelejren. Er nu tilknyttet Statens Byggeforsknings Institut, SBI på Aalborg Universitet i Sydhavnen. 

Mangfoldighed er en nøgleværdi for mig. Jeg repræsenterede kommunens kultur- og miljøforeninger i 

Folkeoplysningsudvalget i 5 år. Det skete gennem paraplyorganisationen MANGFOLDIGHEDEN som jeg var 

initiativtager til. I det aktuelle valg af folketingskandidater den 12. november spiller mangfoldighed også en 

rolle. Her bør vi skabe et kandidatfelt med en god balance mellem kandidater fra den nordlige og den sydlige 

del af Københavns Omegns Storkreds. Også derfor stiller jeg op som forstads-kandidat og som den eneste 

kandidat fra de otte Vestegnskommuner. Jeg har modtaget Hvidovre Kommunes Kulturpris i 2002.  

Se min videopræsentation her: https://www.facebook.com/erlingg1/videos/10211289590532628/ 

https://www.facebook.com/erlingg1/videos/10211289590532628/


Folketingskandidat      
Kim Christiansen 

    
  
  

Miljøaktivist klar til at tage en tørn for Alternativet 

 

Hvem er jeg: Jeg er 61 år, bor i Gladsaxe, sammen min kone Marianne. Jeg har to sønner, 

Kasper og Jesper på henholdsvis 34 og 30 år – begge IT beskæftigede. Marianne er pædagog i en 

vuggestue. Jeg er uddannet som kemiingeniør på DTU fra 1981. Jeg har været ansat i private 

virksomheder, hos rådgivere, Dansk Standard og på DTU. Nu har jeg mit eget firma, 

kimconsult.dk, hvor jeg arbejder med ledelsessystemer, bæredygtighed og samfundsansvar m.m. 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er formand for foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe på 16 år. Vi 

har ansat en grøn guide via støtte fra kommunen, som vi sammen med har etableret Grønt Idé 

Center på hovedbiblioteket. Under mit kemiingeniørstudie var jeg aktiv i Polyteknisk Forening både 

som rusvejleder og onkel for nye studerende og som studenterpolitiker. Efter studiet fortsatte jeg 

som aktivist i NOAH og siden i Danmarks Naturfredningsforening, hvor jeg stadig er medlem af 

Miljøfagligt Udvalg. Jeg deltager også som DN’er i 92-gruppens udvalg for samfundsansvar (CSR), 

hvor vi primært arbejder med nationale og internationale spørgsmål. Min viden om kommunal- og 

landspolitik, foreningsliv og frivilligt arbejde baserer sig både lokalt, nationalt og internationalt på et 

mangeårigt engagement som miljøaktivist. Min professionelle karriere har tilsvarende handlet om 

miljø, bæredygtighed og samfundsansvar. Jeg har i 25 år deltaget i internationalt og Europæisk 

standardiseringsarbejde og har en masse erfaringer både med indhold og processer – hvor jeg 

ikke mindst har lært både at lytte og formulere mig. Arbejdsmæssigt samles dette meget fint i mit 

lille firma, som netop har haft 1 års fødselsdag. 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Jeg har ikke før været partipolitisk engageret. Mine sympatier og 

stemme har altid ligget hos venstrefløjen, men jeg har ikke kunne forlige mig med alle synspunkter. 

Og som formand for Lokal Agenda 21, som skolebestyrelsesformand og i andre sammenhænge 

har det været en fordel at kunne gå tværpolitisk til diskussionerne. Men jeg har altid tænkt politisk 

og også partipolitisk – og da Alternativet kaldte til samling i Gladsaxe mødte jeg op og endte som 

mulig folketingskandidat. Jeg deltog i Alternativets ½-årsmøde i Odense i foråret, og jeg drager 

også til Vejle. Atmosfæren er engageret, åben, humoristisk og dedikeret. Det minder meget om ½-

årsmøderne i NOAH. Umiddelbar glæde og tillid til hinanden. Vilje til at lytte, diskutere og blive 

klogere. Så tiden er kommet til at prøve kræfter med det landspolitiske – og ikke mindst sørge for, 

at den miljømæssige bæredygtighed, økologien og samfundsansvaret får en stemme mere i 

Alternativets folketingsgruppe. Social og miljømæssig bæredygtighed er målet – beskytte og 

bevare natur og sundhed – økonomisk bæredygtighed er kun et middel. 

Jeg kan stille de kritiske spørgsmålet, jeg ved, hvad jeg snakker om - og jeg ved også, hvornår jeg 

ikke gør og skal undersøge tingene nærmere. Kernen i Alternativet jer, frivillige. Når jeg 

samarbejder med netværk handler det for mig om at lytte, forstå, grine sammen, træffe 

beslutninger og handle. 

 



Folketingskandidat 
Ove Lund 

 

 

 

OM MIG 

Jeg hedder Ove Lund. Er 74 år. Er uddannet som bankassistent, socialpædagog og psykolog. Er gift med en 

(dejlig) jordemoder. Har 3 børn og en hel bunke børnebørn.  

MINE ERFARINGER 

Jeg har I 40 år arbejdet med at skabe, skaffe penge til og lede nye sociale dansk- og/eller EU-baserede 

initiativer for misbrugere, voldsramte kvinder, indvandrerkvinder og -mænd, dobbeltdiagnosticerede unge, 

unge kriminelle og mange flere af de mennesker der er født med et minimum af chancer og et maksimum 

af risici.  

Det kendteste projekt jeg har taget initiativ til er nok DANSK RÅSTOF – et revalideringsprojekt med 

sloganet ”Mennesket – Danmarks bedste råstof”. 

MIT SAMFUNDSENGAGEMENT 

Jeg er i øjeblikket formand for Krisecentret Garvergården; formand for ALDER 3.0; formand for 

“Haengoddag”-gruppen; i bestyrelsen for krisecentret “Den åbne Dør”; i bestyrelsen for “Det Europæiske 

Hus”; i bestyrelsen for Socialpolitisk Forening Hovedstaden; medlem af Socialpolitisk Forenings “Sociale 

Råd”, delegeret i PKA og medlem af bestyrelsen i ALTERNATIVET Gentofte. 

JEG ER MEDLEM AF ALTERNATIVET, FORDI JEG 

Vægter sandhed over spin 
Vægter gennemsigtighed over tilmudring 
Lytter med hjertet og taler med forstanden 
Tror på, at uenighed og kompromiser er vejen til bedre resultater 
Betragter alle som de første blandt ligemænd og –kvinder.  
 

HVIS JEG BLIVER VALGT, VIL JEG ARBEJDE FOR 

At vores børn og unge i enhver henseende sikres de bedst mulige leve- og udviklingsvilkår. 

At fremme sameksistens mellem alle uanset køn, alder, tro, etnicitet, seksuel identitet samt hvad der ellers 

findes af alvorlige forskels- og fordomsmarkører. 

At arbejde for et samfund ”hvor få har for meget og færre for lidt”.  

 


