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Vi skal være klar til næst-kommende Folketingsvalg og derfor skal vi vælge 

kandidater til dette.  

 

Vores medlemmer i Storkreds København blev derfor bedt om at lade høre fra sig 

hvis de var interesseret i at stille op til torkredsens opstillingsmøde den 9. oktober.  

Det har følgende 24 personer gjort og det er nu tid til at vælge udfra disse, hvem der 

skal være vores folketingskandidater i storkreds København.  

 

 

For at give dig en nogenlunde fornemmelse for hvilken kandidat der bedst 

repræsenterer dine politiske holdninger, interesser mv., blev kandidaterne bedt om 

at svare på et spørgeskema, så du kunne få en ide om hvad de ville kæmpe for hvis 

de kom i folketinget. På de følgende sider har vi fremlagt disse svar for dig.  

 

Ydermere afholder vi to aftener hvor man kan møde kandidaterne i vores lokaler på 

Åbenrå. De bliver henholdsvis holdt 29. september og 4. oktober kl. 18:30-21:30.  

 

Til disse arrangementer bliver der mulighed for at møde kandidaterne, stille 

spørgsmål og diskutere med dem. Så for at få den bedst mulige diskussion opfordrer 

vi stærkt til at man kigger disse sider igennem.  

 
 
 
 
Kandidaterne er opsat efter alfabetisk rækkefølge efter fornavn. 
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Kandidat  Bo Heimann 
 
 
Alder: 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Kunst & Kultur - fordi vi ikke lever af brød alene. Vi er som race ikke kloge nok på os 
selv, men kunsten hjælper os løbende til at blive det. 
 
Uddannelse - fordi vores børn er vores største ressource, og fordi vi ikke kun skal 
uddanne dem, men hjælpe dem til dannelse. 
 
Sundhed - fordi sundhedssystemet slet ikke afspejler det, vi egentlig ved (og fordi vi 
bruger alt for mange penge i DK på medicin). 
 
Miljø - fordi...argh altså: fordi det er helt, helt uomgængeligt.  
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
´Jeg, mig og mit´ har styret længe nok - og bragt os til kanten af mange ting: miljøet 
gisper, økonomien vakler, uddannelse- og sundhedssystemerne skranter, stress er 
den nye folkesygdom etc. 
 
Vi er gået fra at være borgere i et demokratisk samfund ti lat være arbejdstagere og 
forbrugere i et marked. 
 
Det er tid til at tænke i større helheder, bæredygtighed i alle sammenhænge og i 
fællesskaber. Der er brug for ård, dannelse - højere bevidsthed. 
 
Ordene i partiprogrammet om, at vi skal være det bedste land FOR verden ér store, 
ja. Men den storhed står jeg gerne ved.   
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- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Det er helt urimeligt at skulle vælge imellem de 17.  
 
Og de kan reelt ikke rigtigt skilles ad - education ligger underneden det meste, især 
synlig mht. good health, gender equalities og responable consumption. 
 
Partnership for the goals er nærmest en præmis for at lykkes. 
 
Var det to? :-) 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Jeg har været frivillig i Alternativet siden januar 2015, og i bestyrelsen på 
Frederiksberg siden sen-sommeren 2015.  
 
Jeg har som journalist, forfatter og konsulent skubbet på ´udviklingen´ i mange år. 
 
Jeg stiller op som kandidat, fordi jeg gerne nu vil bidrage helt direkte. Og fordi jeg 
oprigtigt mener (med al tilskrabet ydmyghed), at jeg kan repræsentere vores 
bevægelse godt, sobert og med gennemslagskraft. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg synes, at vi generelt i bevægelsen fra begyndelsen har været gode til tale egne 
sager op i stedet for andre partier ned. 
 
Jeg synes, at vi har været gode til at udfordre pressen ved at insistere på egne 
spilleregler. 
 
Som uddannet journalist, og med arbejdserfaring (omend kort) på Christiansborg, 
så bilder jeg mig ind, at jeg bidrage og styrke de gode ting, der allerede er sat i gang. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
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Min morfar var smed. Min farfar stor på Helsingør Skibsværft i 49 år. Min far fik en 
real-eksamen. Jeg er den første med en videregående uddannelse i familien. Jeg 
hører til de 1%, men kommer ud af de 99, der ved hvad ærlighed, oprigtighed og 
svære tider betyder. 
 
Jeg er far, vegetar og buddhist, og oplever at vi her i 2016 kan finde viden og 
sandheder i vores relationer, nænsomhed imod alt levende og i de gamle traditioner, 
der kan bidrage til, at vi får gjort op med udnyttelsen af de 99, dyrene og miljøet. 
 
Bernie Sanders gennemslagskraft i USA har vist, at længslen ´derude´ er enorm. 
 
Mine drenge er i skrivende stund fire og ti år gamle. Det handler om dem og deres 
generation. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Jeg har været selvstændig konsulent i 12 år. Før det har jeg været inden for murene i 
mediehuse og private virksomheder.  
 
Jeg har skrevet bøger, artikler og debatindlæg om bevidsthedsudvikling (og det 
stigende behove for en sådan) i årevis. 
 
Tidligere har jeg fungeret som kommunikationsdirektør, pressechef og journalist. 
 
Jeg er vokset op i et arbejderhjem og på en fodboldbane, har interviewet ministre og 
undervist direktører. Jeg har erfaring med at begå mig alle steder i samfundet. 
 
  

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Jeg har ikke noget politisk liv. Jeg har ikke nogen karriere. Jeg har forsøgt at skabe 
mig et Liv. 
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født og opvokset i Helsingør - ligesom min far, min farfar og oldefar. Måske 
går familien endnu længere tilbage.  
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Mine drenge (Oskar fra 2006 og August fra 2012) er de første i fem generationer, 
der ikke er helsingoranere. 
 
Men jeg følger mig ikke kun hjemme i Helsingør. Det gør jeg også i Århus, hvor jeg 
boede nogle år i 1990´erne. Og i København/Frederiksberg, hvor jeg har boet siden 
1997. Og i Indien og Grækenland, hvor jeg har opholdt mig meget. 
 
Og jeg følger mig hjemme flere andre steder, og tænker så også, at ´hjemme´ er 
blandt ligesindede, på fodboldbanen, til koncerten, i armene på en elsket, i 
litteraturen. Jeg er ikke specielt bundet af fysiske steder.  
 
 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
M.A. Ledelses- og organisationspsykologi (AAU). 
Bachelor Journalistik (DJH). 
 
Selvstændig konsulent udi ledelses- og organisationsudvikling siden 2004. 
 
Forfatter til 12 bøger og mængder af artikler. 
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Selvstændig. 
 

  
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
 Jeg er nysgerrig og tænder på læring. Så har svært ved at nære og begrænse mig. 
 
Jeg kan fortælle jer, hvorfor Liverpool ikke har vundet mesterskabet i +25 år (snøft), 
hvad der kendetegner Cormac Mccarthys forfatterskab, grundlæggende buddhistisk 
filosofi, om Lennon og Leonard Cohens liv og værker, og om skiftet fra proletariat til 
prækariat... 
 
Synteser, politik, kunst, kultur, samfund...Liv. 
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Kandidat Carolina Magdalene Maier 
 
 
Alder:  42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Uddannelsespolitik:  
Fordi uddannelse for mig grundlæggende handler om at sætte eleven/den 
studerende i stand til at skabe forandring, til at bruge sin skaberkraft og lade sig 
drive af sin begejstring. I dag er der alt for meget fokus på at eleverne/de 
studerende skal nå bestemte mål. Vi ser det i det stærke fokus på målstyring via 
nationale test og karakterkrav. Når f.eks. folkeskoleelever skal bevæge sig, så er det 
for at optimere deres indlæring - ikke for bevægelsen og det den gør ved kroppen i 
sig selv! Der er stærkt brug for et helt nyt uddannelsesparadigme, hvor faglighed 
betyder mere end at kunne læse og skrive, og hvor de kreative og 
håndværksmæssige fag har lige så stor legitimitet som de boglige.  
 
Ligestilling: 
På det formelle plan er vi langt med ligestillingen i Danmark. Uformelt er vi årtier 
tilbage. Derfor er der brug for et helt nyt 'take' på ligestillingsdebatten, hvor vi 
proaktivt udfordrer danskerne - ikke mindst børn og unge - på de værdier og 
fordomme, de ubevidst reproducerer, og som på det uformelle plan skaber 
uligestilling både mellem mænd og kvinder, men også ift. minoriteter.  
 
Retspolitik 
Den retspolitiske dagsorden i et land siger uhyre meget om det perspektiv - eller 
mangel på samme - som mange politikere ukritisk repræsenterer. Når der f.eks. 
henvises til danskernes retsfølelse som argument for højere fængselsstraffe, hvad er 
det så lige præcis der lægges i det begreb? Disse spørgsmål bliver aldrig stillet, 
derfor er der behov for et kritisk og stædigt træk på det retspolitiske område, som 
stiller spørgsmålstegn ved det tilsyneladende og lader fagligheden, forskningen og 
erfaringen få langt mere plads. 
 
 



 8 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Jeg er ret vild med det her afsnit af manifestet: 
 
ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og 
levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, 
betydning og medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i 
verden i dag. Rundt om os. Med os. 
 
Det er jeg fordi det både rummer det personlige niveau og det fælles niveau. Og for 
mig kan netop Alternativet favne det personlige og det fælles - det var en af 
grundene til at jeg i sin tid meldte mig ind. Hos os er der intet i vejen for at du 
forfølger din personlige drøm - så længe den ikke ødelægger jordens ressourcer 
eller fællesskabet. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Nr. 1: No poverty 
Fordi det er så åbenlyst grotesk, at de 62 rigeste i verden ejer det samme som 
halvdelen af jorden. Og det er så alvorligt brug for et opgør med den fordeling hvis 
verdens befolkning skal føle sig taget alvorligt. 
 
Nr. 4: Quality Education. 
Fordi det ikke kan siges nok: Uddannelse, uddannelse, uddannelse er den eneste vej 
frem for at gøre oprør mod undertrykkelse, komme ud af fattigdom, skabe 
bæredygtige, lokale og entreprenante løsninger, som banker luften fuldstændig ud 
af meningsløse og vækstfokuserede livsførelser. Fordi uddannelse - særligt 
uddannelse i bæredygtighed - er det allervigtigste redskab vi har til at sikre at 
fremtidens generationer tager langt bedre vare på vores klode end vi gør lige nu. Og 
fordi uddannelse er dannelse, medmenneskelighed, etik og moral. Det er der brug 
for i fremtidens samfund. 
 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi jeg nu rent faktisk har prøvet kræfter med det qua at jeg blev valgt i 
Folketinget i 2015. Jeg var ved at skide i bukserne af skræk, da jeg blev valgt ind og 
anede intet om, hvordan man gjorde!  
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Nu - godt et år efter - kan jeg bare sige: I'm loving it! Jeg befinder mig som en fisk i 
vandet i dansk politik, det er hårdt, men sindssygt meningsfuldt.  
 
Det første år på Borgen har kun overbevist mig endnu mere om, hvor vigtigt 
Alternativets projekt er for Danmark. Jeg har ikke en gang oplevet at skulle mene 
noget andet, end det, jeg helt inde i bunden af mit hjerte mener og føler. Derfor er 
Alternativet for mig, med mig og i mig. Så intet er mere naturligt for mig end at 
genopstille som FT-kandidat. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil fortsætte med at debattere sagligt og ordentligt. Nogle har misforstået 'ny 
politisk kultur' som at det betyder at man ikke må være uenig. Intet kunne være 
mere forkert. Vi er ofte uenige med vores politiske modstandere - både i skrift og 
tale. Men den nye politiske kultur handler for mig om at fremstille denne uenighed 
sagligt og ordentligt, uden at blive personlige eller perfid. At vi forholder os til dels 
fakta og saglighed og dels vores værdier. Det er ikke altid nemt! Det ville være 
usandt at sige. Men det er en lille sejr hver eneste gang men har haft lyst til at skrige 
højt og så alligevel vælger at svare igen pænt og ordentligt. When they go low, we go 
high! 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Jeg var blot 11-12 år gammel da jeg engagerede mig meget aktivt i Amnesty 
International. Jeg har, fra mit teenageværelse med blomstret tapet -  skrevet 
hundredevis af breve til fangerne på dødsgangen i USA og til verdens 
regeringsledere med opfordringer til at afskaffe dødsstraf. Den indignation har boet 
i mig lige siden. Men børn og job og uddannelse har holdt mig travlt optaget i 
30erne. Nu er jeg i den grad tilbage på sporet i en kamp for langt mere nærvær, 
meningsfuldhed og inderlighed i vores levede liv. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Klart mine erfaringer fra det første år på Christiansborg. Før det var jeg leder for et 
videnscenter og har derfor ledererfaring og erfaring med at arbejde med alvorligt 



 10 

syge mennesker. Det giver en ydmyghed og et perspektiv på livet, som sætter en 
masse ikke-vigtige behov i perspektiv. 
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
 Åh! En masse artikler i aviser og dagblade. Og faste blogs på folkeskolen.dk og 
gymnasieskolen.dk 
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født i Haderslev og boede her til jeg var 18. Har efterfølgende boet en årrække 
i udlandet inden jeg i 1996 flyttede til København. Og her har jeg boet siden. Jeg 
føler mig i den grad hjemme i København, det er min by, den har bragt mig 
kærlighed og smerte og mine tre børn og min uddannelse, mine jobs og mit politiske 
liv. 
 
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Min uddannelse som sociolog har hjulpet mig rigtig meget i mit første år på 
Christiansborg. Den giver mig ballast i forhold til at perspektivere og huske udsynet. 
Og så hjælper den med til at jeg meget hurtigt kan sætte mig kritisk ind i en faglig 
problemstilling, læse videnskabelig litteratur og perspektivere. 
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Ingenting :). Ud over mine børn, min kæreste og en smule løb nu og da. 
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Kandidat Charlotte Ditløv Jensen 
 
 
Alder:  45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
• Indsats mod klimaforandringer & bæredygtig energi 
Det frustrerer, undrer og gør mig indigneret at opleve hvor lidt fokus emnet får i den 
politiske debat. Det er suverænt det største politiske problem vi har i dag, globalt og 
nationalt – og alt for få politikere taler om det på en måde som borgerne kan forstå. 
Kompleksiteten er til at tage at føle på og af samme grund føler jeg stor ærefrygt 
overfor dette område som politisk fokusområde – ikke mindst fordi jeg desværre 
ved alt for lidt om det til rigtig at gøre mig klog på det.  
For det kan lade sig gøre at få folk til at interessere sig for fx microplast i 
forbrugsvarer – og rigtig mange mennesker VIL gerne ændre vaner, hvis de får at 
vide hvad de skal gøre. 
Det handler om at kommunikere i øjenhøjde og formidle, hvad der egentlig foregår 
for at skabe den politiske vækkelse hos ganske almindelige danskere. Det hjælper. 
Det gør en forskel.  Kloge analyser fra journalister som fx Naomi Klein viser os alle 
konturerne af den rovdrift globale virksomheder driver på klodens ressourcer – og 
det gør en forskel. 
 
Desværre præges vi alle af et meget ensidigt vækst-begreb, fra den offentlige debat, 
hvor vækst alene beskrives som økonomisk vækst, som dominerer den politiske 
debat, med især klimaet som offer.  
Det er en tankegang som er skabt og drevet af liberalismens økonomer og en trang 
til at kvantificere vores verden – også alt det der unddrager sig kvantificering.  
Men konkretiseringen og formidlingen af hvad den tredobbelte bundlinje er, hvorfor 
den er vigtig, hvor vi bør møde den i vores samfund, er en stor udfordring, jeg gerne 
vil bidrage til at løfte.  
I min lille verden oversætter jeg det med, at det ikke er summen på min bankkonto, 
der gør mig lykkelig. Jeg er glad, hvis mine indtægter matcher mine udgifter.  
Det der gør mig lykkelig er menneskerne omkring mig, at jeg har et godt helbred og 
en tryg hverdag. Oven i købet er jeg så privilegeret at have et arbejde, jeg synes om. 
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Og selvom det er klart at min økonomi skaber rammerne for flere af disse elementer 
– så er pengene jo aldrig målet i sig selv, men midlet for alt det andet. 
 
 
• Ny politisk kultur 
Jeg brænder for facilitering som socialt værdiskabende praksis og tror klippefast på 
dets 
enorme potentiale for politiske fællesskaber som fx Alternativet, Folketinget og 
Danmark.  
Det handler grundlæggende om respektfuld og autentisk involvering, som folkevalgt 
at påtage sig at række ud – også efter valget er ovre -, selvom det er et kolossalt 
stykke rugbrødsarbejde at gøre det. 
Men det er pinedød nødvendigt at afbøde den krise som det moderne demokrati 
befinder sig i. Aldrig har færre borgere været politisk aktive, hvilket naturligvis 
hænger sammen med, at alt for mange mennesker i dag som føler, at politik ikke 
vedkommer dem, at de ikke er kloge nok til at forstå politik. Det gør desværre, at de 
i hverdagen ikke handler ud fra politisk overbevisning, men ud fra grådig 
opportunisme styret af det skævvredne vækstbegreb  og grotesk opskruede 
forbrugsvaner.  
Shopping kan ikke gøre os lykkelige. Samtaler kan. 
 
• Staten som ansvarlig arbejdsgiver  
Vi skal genindføre tilliden i relationerne mellem de fagprofessionelle i offentlige 
institutioner i Danmark, fremfor at lade økonomisk tænkning styre deres udvikling.  
Det handler selvfølgelig først og fremmest om, at ”staten” for os alle jo ER de 
medarbejdere, som borgerne møder på sygehuse, i ældreplejen, daginstitutioner 
m.m.  
Og jo ringere deres vilkår er, jo ringere ydelser leverer de til borgerne. 
Det offentlige Danmark som arbejdsplads er et nødlidende fællesskab, hvor vi taler 
for lidt om det, der egentlig driver udviklingen. 
Ja, de offentlige budgetter er under pres i disse år og i tiden der kommer, så 
midlerne er begrænsede – så lad os føre samtalen om, hvad der gør denne udvikling 
mulig?  
Hvad det kræver af os som borgere, fremfor hvad der udfordrer økonomerne. 
En lang række statslige funktioner lider i dag under de senere års drastiske 
nedskæringer ude af trit med den nødvendige teknologiske udvikling af deres 
ydelser, som netop skulle muliggøre nedskæringerne, som det var tilfældet i SKAT 
og store dele af sundhedsvæsenet.  
Det forarger mig, hvordan vores tillid til de folkevalgtes dømmekraft i de senere år 
er blevet svigtet igennem en serie af fejlprioriteringer i udviklingen af den offentlige 
sektor, drevet af økonomiske analyser i stor skala, skrevet af store udenlandske 
konsulenthuse, bestilt af en borgerlig regering.   
Retorikken omkring de offentlige instanser handler alt for meget om, hvor meget 
eller lidt de får – og alt for lidt om offentlig innovation af ydelser indenfor rammerne 
af de budgetter der findes.  
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• Sundhed og psykiatri 
Jeg er født med en lille rygskævhed, en såkaldt ’skoliose’. Det kan skabe ledsmerter i 
bl.a. hofte og bækken. Havde jeg fulgt indtil flere lægers anbefalinger, så var jeg 
allerede som 17-årig blevet fast, dagligt medicineret med gigt-medicin.  
I stedet har jeg valgt at gå til yoga og har med fysioterapeutisk hjælp fået udviklet et 
lille træningsprogram, som muliggør en helt normal og aktiv hverdag.  
Fordi jeg selv er og altid har været ressourcestærk nok til at drive det på egen hånd. 
Men jeg har stor forståelse for, at det er en vej som er svær, for ikke at sige næsten 
umulig for mange mennesker. De følger i stedet anbefalinger fra autoriteterne, 
lægerne. 
 
Vi skal udvikle et behandlingssystem med et holistisk menneskesyn og brugerfokus, 
der støtter patienten på den måde, han eller hun har brug for støtte – og ikke på den 
måde, der er lettest for plejepersonalet. 
Det betyder et psykiatrisk system og et sundhedssystem generelt, der involverer 
patientens ressourcer og netværk på helhedsorienterede måder, der anviser den 
hurtigst mulige vej ud af medicinering og i højere grad supplerer de traditionelle 
evidensbaserede behandlingsformer med komplementære og alternative 
behandlingsformer.    
Vi skal modarbejde den tiltagende sygeliggørelse af danskerne, drevet af et alt for 
mekanistisk og ensidigt naturvidenskabeligt menneskesyn blandt de 
fagprofessionelle, godt bakket op af en grådig og mangelfuldt reguleret 
medicinalindustri. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Jeg er kæmpe fan af debatdogmerne. De driver og bærer det vigtigste vi har, nemlig 
den gode samtale.  Det er et fælles værktøj og fokus for den personlige udvikling 
som politiske aktører, vi alle er midt i, hele tiden. Det er noget vi hele tiden stræber 
efter – og nok aldrig helt bliver færdige med. 
 
Personligt har jeg særligt fokus på værdierne ydmyghed og mod. 
Ydmyghed, fordi det er så uendeligt vigtigt at være ydmyg for andres forståelse af 
verden - uden at det betyder, at jeg altid skal være enig. 
Mod, fordi jeg oplever, at det kræver mod nogle gange at stå alene med et 
synspunkt. Det behøver dog på ingen måde at betyde at jeg ikke har ret – eller uret, 
for den sags skyld.  
Det kan være svært at gå ad en vej, ingen før har betrådt – og jeg oplever, at det er 
hårdt tiltrængt, at vi træder nye politiske veje for at løfte fremtidens udfordringer. 
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- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
7 – zero hunger 
Klimaforandringerne som grundlæggende mekanisme bag flygtningestrømme er 
desværre slet ikke en faktor i den politiske bevidsthed hos mange af de mennesker 
jeg kender.  
Flygtningedebatten i Danmark styres af mere eller mindre tilfældige frygt og angst-
styrede agendaer, der desværre slet ikke adresserer de egentlige globale politiske 
udfordringer, fx fødevaremangel som følge af klimaforandringer. 
I Danmark ved vi slet ikke, hvad det vil sige, at være rigtig sulten.  Heldigvis.  
Men det ved langt de fleste af de flygtninge som strømmer til Europa og Danmark i 
disse år.  
Når man er sulten er der kun én ting, der er vigtig: At skaffe mad. Ingen anden 
prioritet er vigtigere. 
Hvis vi derfor vil afbøde en stor del af de komplekse, globale udfordringer vi har i 
dag, fx flygtningestrømme, så er ingen anden prioritet vigtigere end at bidrage til 
sikring af stabile fødevareforsyninger.  Mange af de flygtninge vi ser komme til 
Danmark kommer fra områder, som i de senere år er blevet ramt ikke bare af 
borgerkrige, men også tørke, oversvømmelser – eller alle tre ting.  
 
12- responsable consumption & production 
Jeg vil gerne bidrage til at træde stierne for os alle, hvad angår en ny forståelse af 
forbrug og genbrug på større skala i Danmark. Det gryende fokus på at undgå 
madspild, eller fx genanvendelse af affald er et vigtigt skridt på vejen i retning mod 
en mere ansvarlig forbrugskultur. Men vi er slet ikke i mål endnu. Et vigtigt 
fremtidigt skridt er en omlægning af vores skattesystem til tungere beskatning af 
forbrug – og jeg er ikke i tvivl om hverken nødvendighed eller potentialet for dette i 
et globalt perspektiv. Money talks.  
Det 20. århundredes kommercialisering er kammet over i et forbrugsvanvid, der for 
mange af os er blevet både nytte – og tankeløse vaner, som fx parfumeret 
skyllemiddel til vasketøjet.  
Resultatet heraf er beskæmmende – vi er i fuld gang med at ødelægge vores eget 
livsgrundlag, nemlig klimaet. Blot sker det så langsomt, at mange af os slet ikke er 
klar over at det sker.  
Eller at vi selv er med til at få det til at ske. 
 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Spørgsmålet, om det ikke var noget for mig at stille op som folketingskandidat, var 
et af de her sjældne spørgsmål som gjorde mig mundlam (!) Men det var et vigtigt 
spørgsmål.  
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Før jeg blev medlem af alternativet i 2014 havde jeg aldrig været politisk aktiv – og 
det har været dybt inspirerende og berigende for mig at føle mig som en del af et 
politisk fælleskab.   
Og i dag mærker jeg en længsel efter at udvikle min politiske stemme, selvom jeg 
naturligvis på ingen måde er sikker på at ’jeg kan finde ud af det’ og mærker en vis 
frygt for at ’stille mig frem’. Men den dybe lyst til at gøre det er meget større.   
 
Som så mange andre i Alternativet drives jeg af en stor politisk indignation. Jeg føler 
mig slet-slet ikke repræsenteret af den siddende regering, endsige den traditionelle 
måde, som vores demokrati fungerer på. Det politiske apparat er for afsondret fra 
resten af hverdagen og det overgår min forstand, hvordan vores folketing i så mange 
år har ladet stå til for blot at se deres mandat og opbakning i befolkningen er 
smuldret så voldsomt. Jeg mener: Langt de fleste mennesker jeg kender, forstår slet 
ikke sig selv som politiske aktører, eller føler et medansvar for, hvordan Danmark 
ledes. Det synes jeg er dybt problematisk og jeg vil gerne bidrage til vi almindelige 
mennesker, der lever almindelige hverdagsliv generobrer den politiske arena og 
fravrister magten fra de politikere, som hidtil har tilladt det politiske miljø at lukke 
sig om sig selv.  
Sikkert fordi de ikke orker det store rugbrødsarbejde (det forstår jeg godt!) eller 
skuffes, fordi så få reelt dukker op til politiske events (det forstår jeg også godt!) . 
Men det gør det i mine øjne til et samfundsmæssigt og strukturelt problem, som vi 
som politisk fællesskab må løse. 
 
Dertil er jeg er et politisk dyr. Noget af det mest inspirerende jeg ved, er at navigere i 
et politisk miljø, som en større organisation eller virksomhed også altid er. Det 
driver mig at skabe sammenhæng, at forhandle, at søge løsninger, at afstemme 
forventninger, indgå alliancer – og jeg har med alderen opdaget, at jeg har et talent 
for at se og forstå strategiske sammenhænge og handle på det i min ledelse og 
organisations interesse. 
Men savner at arbejde visionært, tænke tanker med anden relevans end hvordan det 
påvirker en virksomhedens KPI´er. Det motiverer mig slet ikke. 
Siden jeg var ganske ung har jeg altid haft det sådan, at hvis ikke jeg var medlem af 
en forening, så manglede der noget i mit liv.  Det driver mig at arbejde for et større 
fællesskab. 
Det eneste tidspunkt jeg ikke følte denne trang til fællesskab, var i de første år, jeg 
var ansat i SKAT 
(2007-2009) – inden verden gik helt af lave i SKAT. Dét var fedt! Dér var den store 
klinge!  
Dét gav mening! Og det var første gang i mit liv, at ideen om et politisk virke blev 
sået i mig. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
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Jeg mener, at vi i Alternativet lige nu har en meget stor og kritisk udfordring med at 
få politikudvikling til at hænge sammen som organisatorisk proces, fra 
folketingsgruppe til græsrødder og tilbage igen. Og den er afgørende for vores 
troværdighed. 
Den udfordring vil jeg gerne bidrage til at løfte, på baggrund dels af min erfaring 
med selv at frivillig og aktiv i Alternativets Pola-team, siden dets start i 2014, 
facilitering af en lang række politiske laboratorier om skattepolitik, religions-, 
sundheds-, global politik m.m, siden jeg blev medlem i september 2014.  
Tillige underviser jeg i efteråret/vinteren 2016-2017 i facilitering internt i 
Alternativet, mere præcist på det kursus i facilitering, som vil finde sted i Roskilde. 
Som valgkamps-”værktøj” mener jeg dog at polaernes gennemslagskraft er 
begrænset.  
Vi får simpelthen for få mennesker i tale i løbet af et pola, set i forhold til, hvor 
meget krudt vi bruger på at sætte det op.  
Det er naturligvis ikke ensbetydende med at vi ikke skal gøre det, men jeg vil gerne 
lave meget FÅ og meget STORE polaer under valgkampen (mindst a la polaet om 30 
timers arbejdsuge under valgkampen i 2014) – i tæt samarbejde med mine 
kandidatkolleger, hvor vi bruger meget krudt på at sælge det ind hos div. medier 
forud for afvikling. 
Det kan give os en platform at tale Ny Politisk Kultur på, til launch på både 
traditionelle og sociale medier. 
I Folketinget vil jeg med min egen adfærd, både i folketingsgruppen og dialog med 
andre partiers medlemmer, stræbe efter at være det bedst mulige eksempel på ny 
politisk kultur. Jeg føler mig ret sikker på, at det er lettere sagt end gjort, men værd 
at stræbe efter. Men hvis man gerne vil ændre verden, er man nødt til at begynde 
med sig selv. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Først og fremmest fra mit eget og mine omgivelsers liv, men også fra bøger jeg 
læser, aviser, tv og sociale medier.  
Jeg mindes med gru et sølvbryllup jeg deltog i for 7-8 år siden i en lidt fjernere del af 
min familie. 
Min bordherre sad på et tidspunkt og fortalte om sin nevø, som indimellem lavede 
lidt sort arbejde som tømrer, hvortil min bordherre, med et smørret grin, 
kommenterede: ”De unge kan jo sagtens finde på noget at bruge lidt ekstra penge 
til.” Så gik der vel 10 minutter og samtalen ved bordet tog en drejning i retning af 
forholdene på det lokale plejehjem.  
Til det kommenterede min bordherre forarget:” Det er virkelig for dårligt, at 
hjemmehjælperne på min gamle mors plejehjem ikke kommer og gøre rent lidt 
oftere. Der er møgbeskidt.”  
Der blev lidt stille rundt om bordet, da jeg spurgte min bordherre, om det ikke var 
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svært at øse penge ud af statskassen i den ene ende, til ældrepleje, når der ikke 
kommer penge i statskassen den anden vej, p.gr.a. sort arbejde? 
Den slags samtaler er ekstremt vigtige, men indimellem vanskelige at føre. 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Jeg har et arbejdsliv bag mig i store organisationer, hvor jeg har opelsket og styrket 
mine evner til at gennemskue komplekse sammenhænge og formidle min indsigt til 
andre.  
Jeg oplever, at det politiske liv i dag kræver netop disse to kompetencer – dels for at 
forstå, dels at formidle for at skabe forståelse hos andre for en given 
samfundsmæssig sammenhæng. 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
 Desværre ikke lige nu. Jeg bloggede for et par år siden, da jeg trådte ind i 
alternativet om at blive politisk aktiv i en voksen alder, men hjemmesiden har jeg 
desværre lagt ned siden.  
 
I dag bruger jeg dog alt mit 'skrivekrudt' professionelt og når jeg ikke er på arbejde, 
giver jeg mine blindskrivende hænder tastaturfri. 
 
Men det vil blive et flittigt brugt og højtelsket værktøj for mig som FV-kandidat at 
skrive blogs m.m. om mit politiske liv.  
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født og opvokset i et villakvarter i Hårlev, en lille by 14 km syd for Køge – og 
flyttede derfra som 20-årig. Jeg holder stadig meget af Stevns – der er landligt og 
selvom jeg har boet i København i snart mange år, så føler jeg mig dog, og er stolt af 
at være 'en pige fra landet' – det er vist noget med gummistøvler og snusfornuft, 
tror jeg.  
 
Jeg føler mig naturligvis også hjemme i både Århus og København – jeg boede i 
Århus i 1994-98 – de første af mine universitetsår. Både før og efter har jeg boet i 
København – først i Valby, og de sidste 6 år på Østerbro. 
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- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
 Humanistisk akademiker, årgang 2003 (Idehistorie og Moderne 
Litteraturvidenskab) 
Umanerligt nysgerrig – i en sådan grad at jeg også efterhånden har for temmelig 
mange tusind kroner efteruddannelse i bl.a. coaching, proceskonsultation og 
facilitering, herunder en aktiv, international certificering som Facilitator igennem 
organisationen ’International Association of Facilitators’, www.iaf-world.org 
Rent praktisk har jeg også på egen krop, igennem 7 år mærket på egen krop hvad 
det vil sige at være medarbejder i en kriseramt, statslig organisation, nemlig SKAT, 
fra 2007-2014. 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
 Mine dejlige venner. Jeg slapper virkelig godt af med at lave mad.  
Jeg læser en del, både fagligt, filosofisk og skønlitteratur.  
Jeg hører musik, går i teatret og i biffen.  
 
Siden den 15. maj 2014 har jeg været ansat i et fuldtidsjob som 'Kommunikations & 
Service Excellence Specialist' i Københavns Lufthavne. Jeg har to arbejdsområder: 
1. Kommunikationspartner for Security, Københavns Lufthavne, som 
personalemæssigt  
andrager knap halvdelen af medarbejderne i Københavns Lufthavne (ca.1200 
medarbejdere), heraf knap 70 ledere, som jeg yder rådgivning og bistand til. 
1. Udviklingskonsulent for Security, Københavns Lufthavne.  
Indenfor rammerne af Service Design/Design Thinking er jeg rådgiver på 10 
projektspor, i 
regi af de 10 interne afdelinger i Security, drevet af de respektive chefer. 
 

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
 Jeg har haft den meget interessante, men temmelig blandede oplevelse at gå ned 
med stress for 5 år siden.  
Det tog mig størstedelen af 3 meget vanskelige år at komme mig, så jeg igen kunne 
varetage et (travlt) fuldtidsjob – hvilket jeg gør i dag med stor fornøjelse, lyst og 
overskud. 
Men det har gjort, at jeg har et meget kvalificeret holdning til stress, både personligt 
og som samfundsfænomen.  
Det har givet mig den stærke personlige kvalifikation, at jeg er meget robust i dag.   
Det skyldes, at jeg meget bevidst om mine egne stressorer – og tager vare på dem i 
tide.  
Intet er vigtigere for mig. 
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Kandidat Charlie Ngigi 
 
 
Alder:  36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Alt er vigtigt! Men jeg har valgt 3 politiske områder, jeg gerne vil fokusere mere på: 
 
KUNST & KULTUR: 
- Jeg oplever at kunst og kultur er gode måder at formidle historie, viden og 
komplekse problemstillinger.   
- Det kan samle mennesker og skabe forståelse samt fællesskab   
 
UDDANNELSE & LIVSLANG NYSGERRIGHED  
- "Gennem uddannelse skaber vi fremtidens samfund". Jeg ser dette politiske 
område som yderst vigtigt for at opnå en langsigtet succes med visionen om et 
bæredygtigt samfund.  
 
IVÆRKSÆTTERI & SOCIAL OPFINDSOMHED 
- Jeg tror, at mange at svarene på de udfordringer, vi som samfund står overfor, skal 
komme fra nye ideer og opfindelser. Derfor forudser jeg at iværksætteri og ikke 
mindst social opfindsomhed bliver grundelementer i hvordan vi ser, arbejder med 
og løser fremtidig problemstillinger.  
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Dette citat:  
"Vi vil arbejde for, at Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste 
land for verden."  
 
Hvorfor:  
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For mig udtrykker citatet en klar holdning om, at vi vil resten af verden. Ikke bare i 
tale men også i handling. Det udtrykker også, at for at være det bedste land at bo i, 
skal flest mulige borgere også føle sådan.  
 
"Lead by example and help others to find their own ways" 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Vil først starte med at sige, at jeg mener, de alle har indflydelse på hinanden, og 
derfor er vigtige, for at vi opnår vedvarende succes.  
 
Men skal jeg vælge to.  
 
Mål nr. 4 (Lighed i Læring): For at det skal lykkes på verdensplan, at vi får skabt en 
global bæredygtig udvikling og når  FN's 2030-mål, skal vi uddanne mange flere 
mennesker i hele verden, til at kunne arbejde med bæredygtig energi, klima, lighed, 
innovation, teknologi, menneskerettigheder m.m.    
Viden skal være tilgængelig for så mange som muligt, så den bliver en del af folks 
måde at tænke livet på.   
 
Mål nr. 16 (Fred og retfærdighed) Uden fred, retfærdighed og stærke 
samfundsinstitutioner der underbygger det, er det for mig næste umuligt at skabe et 
bæredygtigt samfund.  
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Jeg ønsker at være med til at facilitere en samfundsændring. En ændring der bygger 
på involvering og sammentænkning mellem alle lag og klasser i samfundet. En 
samfundsændring der bygger på ideen om det bæredygtige samfund med de 3 
bundlinjer (miljø. empati og økonomi).  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Alternativet: Jeg kan bidrage med forsat at være en aktiv medlem af partiet. At 
sprede budskabet og de resultater vi opnår sammen.  
 
Valgkampen: Ved at køre en positiv og åben kampagne. En kampagne hvor jeg "går 
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efter bolden og ikke manden" samt anerkender andre kandidaters arbejde og 
forslag.   
 
Folketinget:  
Bibeholde den gode tone. 
Arbejde ud fra Alternativet værdier. 
Indragelse og involvering af alle berørte parter i lovarbejdet   
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Inspiration: Jeg bliver inspireret af mennesker (politiker og ikke politiker) der 
bruger tid og energi på at skabe positive rammer og rum til at folk kan vokse og 
udvikle sig. Mennesker der ser mangfoldighed som en styrke og støtter de svageste  
grupper i samfundet og gør dem stærke og ligestillet.  
 
Indignation: Jeg bliver indigneret når politikere med åbne øjne gør nogle af landet 
fattigste og mest udsatte borger mere sårbare. Ligeledes når vigtige rettigheder og 
lighedsbegreber bliver overskredet pga. enkeltsager. Jeg mærker det også, når 
meningsdannere og politikere groft generaliserer grupper, borgere og landsdele og 
dermed skaber konflikter.       
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Jeg vil bruge alle mine erfaringer til at løfte rollen. Det er svært at nævne hvilken 
der (især) vil blive brug for at man bidrager med.   
I løbet af processen vil jeg udvikle mig ydeligere, få nye kompetencer og fokus på 
hvor mine styrke slår stærkest igennem.  
 
Jeg er en åben person der tilpasser mig nye rammer og agere ud fra dem - men altid 
med udgangspunkt i mine værdier.   
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
 - KV13 debatmøder på Aalborg Universitet København  
 
- Debatema - (debat og oplysningsside på facebook) ikke aktiv  
https://www.facebook.com/debatemakbh/ 
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- Alternativet Folkemødet 2016  
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født i Kenya og begge mine forældre er derfra.  
Min opvækst fandt sted i det østlige Jylland - primært mellem Vejle og  Fredericia. 
I mit voksenliv har jeg først boet 7 år i Aarhus, mens jeg de sidste 10 år  har haft min 
hverdag  i København. 
 
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
 Formelt er jeg uddannet Markedsføringsøkonom og har en Bachelor i Design & 
Business.  
Har efteruddannet mig indenfor facilitering, projektledelse og Sociale Medier.  
 
Har erfaring med at udvikling og afvikling af kulturarrangementer, debatmøder og 
undervisningsforløb.     
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Arbejder indenfor servicebranchen, skaber egne projekter samt frivilligt arbejde. 
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Kandidat Christina Alfthan 
 
 
Alder: 49 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
1. Familiepolitik, arbejdsliv og børns vilkår. Jeg ønsker at alle børn skal have lige 
vilkår under opvæksten og at familien - i alle tænkelige konstruktioner - skal have 
rummelige rammer, så man kan få frihed til at vælge, hvordan man vil være familie.  
 
2. Ligestilling for begge køn, fordi det er det jeg beskæftiger mig med i mit 
arbejdsliv.    
 
3. Nordisk samarbejde, jeg er finsk født, taler svensk og interesserer mig meget for 
de nordiske lande, bla. via mit arbejde med feminisme. Jeg mener vi bør styrke det 
norske samarbejde i EU 
 
4. sundhed, jeg har har været sundhedsjournalist i flere år og dækker det stadig som 
redaktør for Kvinden&samfundet  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Helt overordnet er det at i talesætte Den store omstilling af samfundet og en ny 
definition af vækst. 
 
Mod - fordi det kræver mod at sætte en ny dagsorden. 
 
Og debatdogment 'at indrømme fejl og at indrømme, når man ikke kan svare.' Det 
kræver mod og gør en mere troværdig.  
Og så er punktet i manifestet der siger ' det er allerede virkelighed'. Det er meget 
vigtigt, for det viser at der er håb, forandringen er igang, og det er troen på at vi kan 
gøre en forskel der skal give energien til arbejdet.   
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_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
Mål nr 5 Opnå ligestilling, styrk alle kvinders 
 
og pigers rettigheder - fordi jeg tror, at mål nummer 5 er helt grundlæggende for at 
de andre mål kan blive opnået.  
 
mål nr. 2 Udryd sult, opnå fødevaresikkerhed, 
 
og frem bæredygtigt landbrug - et helt grundlæggende behov, som skal opfyldes, for 
at de andre giver mening. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Jeg tror på den store omstilling, lige siden bogen udkom og jeg var til foredrag om 
den. Klimakrisen og miljøkrisen er de største udfordringer verden har, og 
Alternativet er det parti der tør komme med en ny måde at løse problemerne på, 
Her er de tre bundlinjer helt afgørende.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Jeg er meget åben og god til at skabe relationer, og så har jeg en del politisk erfaring 
bl.a. fra mit arbejde i Dansk Kvindesamfund, hvor vi har opnået resultater med flere 
forskellige partier i Folketinget. 
 
Jeg har desuden været journalist i 20 år. og har været på Berlingske politiske 
redaktion på Christianborgs ( med bl.a Henrik Qvortrup og Ask Rostrup) så jeg 
kender gamet med journalisterne, og vil kunne medietræne mine kollegaer. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
I mit arbejde i Dansk Kvindesamfund og i min hverdag når jeg taler med mennesker, 
- på samme måde som jeg har fundet mine journalistiske historier. Men især udsatte 
kvinder og børn får mig til tasterne, og ligestillingsproblematikker for begge køn. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Min viden om ligestilling og køn, sundhed, familieliv og børn  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født i Danmark, har finske forældre og finlandssvensk er mit modersmål.   
 
Jeg føler mig hjemme på Østerbro, i Lapland og overalt i naturen, og på biblioteker, 
hvor jeg sniffer bøger. 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Journalist fra journalisthøjskolen 
 
To år på Biblioteksskolen - elsker biblioteker og beundrer den forandring de har 
været igennem. 
 
Seks år i skolebestyrelse, så ved en del om skolereformen, lærernes hverdag og 
bestyrelsesarbejde. 
 
Har stiftet en andelsforening 
 
Har dyrket yoga og meditation i 30 år.  
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Jeg er presse- og kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg har to store børn og er enlig mor, og engagerer mig altid i alt muligt frivilligt 
arbejde - som det er min erfaring, mange enlige mødre gør. Vi er altid 
overrepræsenterede. 
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Kandidat Fidan Schultz 
 
 
Alder: 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Klima og miljø - ingen plastik i naturen, og ingen slaver i verden. 
 
Fordi klima og miljø er verdens største udfordring, og vi får ikke fred, før vi finder 
en bæredygtig model, som vi kan leve med. 
 
 
 
Uddannelse: Jeg kan ikke se andre veje end, at vi arbejder med chancelighed for alle 
børn - danske børn med minoritetsbaggrund, børn som kommer fra ikke boglige 
hjem og social udsatte børn i Danmark. På verdensplan er chancelighed gennem 
uddannelse er også vejen frem. 
 
 
 
Lighed: For vi ved, lighed fremmer fred, innovation og humanisme 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Alternativet er et opråb - det betyder mest for mig, fordi kynisme, mangel på 
gavmildhed og hakken nedad er årsagerne til alt ondskab i vores samfund. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
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Ingen fattigdom: Kampen mod fattigdom - først og fremmest af humanitære årsager. 
Men også for at kunne udnytte alle menneskelige ressourcer og engagere alle i 
arbejdet for at gøre verden et bedre sted.  
 
 
 
Life below water: Fordi over tre milliarder mennesker er afhængige af livet i 
verdenshavet for at overleve, og det er en stor industri, der især beskæftiger de 
fattige. Med livet i verdenshavet forsvinder også arbejdspladserne.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Fordi jeg vil være med til at ændre verden. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Ved at lytte mere end at tale, og at vi kommer i øjenhøjde med borgerne -også dem 
uden stemmeret 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Ved at mærke mit hjerte, bruge min sunde fornuft, involvere mig i politisk arbejde, 
og være sammen med dejlige mennesker.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
 Jeg har min passion og kan bidrage med mine erfaringer i politikudvikling indenfor 
uddannelses-og småbørns områderne for at forbedre chanceligheden hos 
minoritetsbørn, og børn fra svage hjem, da jeg arbejder som integrations-og 
sprogvejleder i Københavns Kommune. 
Jeg har bred erfaring i undervisning af fleresprogede børn og de udfordringer, som 
både elever, lærere, forældre og skoler har. Mit kendskab rækker også 
daginstitutionsområdet, da jeg har et meget tæt samarbejde med dem. 
Mange børn starter i skolen med sådan et mangelfuldt sprog, at det forhindrer dem i 
at kunne følge med i undervisningen. Andre forsvinder i mængden uden at opnå 
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tilstrækkelig læring , da de har svært ved at navigere i den  abstrakte og 
indforståede skoleverden. Jeg ved, hvor udfordringerne er og har bud på, hvordan 
man griber det bedre an. 
 
Derudover er jeg optaget af at få alle ombord, kommunikere til forskellige 
befolkningsgrupper på deres præmisser og komme i øjenhøjde med dem. Da jeg er 
vokset op i Tyrkiet og har et godt kendskab til flere minoritetsgrupper i DK, har jeg 
det fortrin, at jeg bedre kan forstå deres værdisæt og tankegang.  
Med disse erfaringer kan jeg bidrage til at påvirke politikudvikling indenfor 
undervisning, og social-og sundhedsområderne.  
 
Jeg har et meget stort netværk i Tyrkiet blandt tilhængerne af oppositionen. Jeg ved 
ikke helt præcist, hvordan dette netværk kan bruges -måske til udvikling af 
forskellige demokratiske platforme og vidensdeling- eller måske til at etablere et 
tyrkisk "Alternativet". 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født og opvokset i Tyrkiet og flyttede til DK i en meget voksen alder. Men jeg 
føler mig hjemme i Danmark.  
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg er uddannet pædagog og har en diplom uddannelse i journalistik.  
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Jeg har et fuldtidsarbejde som integrationsvejleder i Københavns Kommune, hvor 
jeg er tilknyttet til seks skoler.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg er single og bor alene i København. 
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Kandidat Franciska Rosenkilde 
 
 
Alder: 40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Landbrug og fødevarer. 
 
Ernæring, livsstil og folkesundhed. 
 
Global og udviklingspolitik. 
 
Bæredygtig byudvikling 
 
Ligestilling og mangfoldighed. 
 
 
 
Det er mine interesser, det er her jeg er bedst uddannet, det er disse emner, der 
udgør min mission om at arbejde for en bæredygtig verden. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
MOD! 
 
At være modig, eller stræbe efter det, er noget af det mest inspirerende og 
udfordrende. For mig handler mod både om at stå frem, kæmpe og have store 
visioner, men ligeså meget om at lytte, udvikle sig, blive klogere. Samtidig er mod at 
ture at tage fejl, eller indrømme mangler. I modet søger jeg altid efter at blive den 
bedste version af mig selv, både privat og professionelt. 
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_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
De er alle vigtige! 
 
Men hvis jeg skal, vælger jeg nr 10 og 12. Jeg vil fremhæve nødvendigheden ved at 
arbejde for at udligne den både nationale og globale ulighed og nødvendigheden for 
bæredygtig produktion og forbrug. Disse to mål er essentielle for en tryg og 
bæredygtig verden, som vi stolt kan videregive næste generationer! 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Jeg ser mig selv som kandidat for Alternativet.  
 
Jeg vil bidrage til at Alternativets visioner for en bedre verden kommer øverst på 
den (globale) politiske dagsorden. Og at vi sammen, gennem en ny politisk kultur, 
skaber politik der opbygger menneskers- og naturens fulde potentiale. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Jeg tænker at vi hele tiden skal tænke politik med højt til loftet. Altså have høje 
ambitioner og tænker nye måde hvorpå de kan realiseres. Have meget fokus på 
relationer, både mellem mennesker, men også mellem byer og mellem lande. Skabe 
venskaber ligemeget hvor vi er. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Min politiske inspiration finder jeg hos mange forskellige mennesker og 
organisationer, det er altid inspirerende når nogen handler uselvisk og har modet til 
at gå steppet længere end den foregående. 
 
 
indignationen er overalt, især i uvidenhed og arrogance.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
Som kandidat for Alternativet vil jeg bidrage med mig, det hele menneske!  Jeg har 
livserfaringer og uddannelseserfaringer fra alle hjørner af livet, hvilke jeg mener bl a 
har udviklet min skarphed og empati. 
 
Derudover har jeg været medlem af Alternativet i godt 2 år og deltaget i mange 
forskellige processer og relationer. fx var jeg folketingskandidat ved valget i 2015. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født i København, har boet i alle dens bydele og 1 1/2 år i Paris. Jeg føler mig 
absolut hjemme i storbyen, men nyder dog også naturen.  
 
Vi bor alle på en planet, hvis landegrænser man ikke kan se udefra, derved føler jeg 
et absolut globalt ansvar. 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg har en Professionsbachelor i ernæring og sundhed og er Cand. Scient. Geo fra 
Københavns Universitet. Med min tværfaglighed har jeg haft fokus på udvikling, 
landbrug/folkesundhed og klimaforandringer. 
 
Jeg har arbejdet meget med økologiske landbrugssystemer og er samtidig også 
meget optaget af fair trade og udviklingsarbejde. 
 
Jeg har i de sidste 5 somre arbejdet som daglig leder i Spisehuset Maarbjerggaard, 
hvor jeg også har udviklet det gastronomiske koncept. 100% økologisk grøn mad. 
 
Jeg er også uddannet fotograf fra kbh teknisk skole. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
jeg arbejder fuldtid som kok i et cateringfirma. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg er mor til Ella på 14 år og har været alene med hende siden hun var 3 år.  
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Kandidat Hans Stougaard Ahlmann-Ohlsen 
 
 
Alder: 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Mit hjerte banker særligt for integration, uddannelse og internationalt samarbejde - 
tre områder som alle er uundværlige i løsningen på vores miljø, empati og 
systemkrise.  
 
1) Integration 
 
Integration er blevet til kassetænkning. Vi forstår det som den process hvor en 
gruppe mennesker med et-eller-andet særpræg - for det meste nytilflyttede - 
stræber efter at passe ind i “vores” rammer. 
 
For mig er det en definition der skaber afstand. Vi ender med at reproducere en 
måde at tænke på, hvor det er “dem og os, og hvor “de” altid står på mål for, om “de” 
lever op til et (politisk) bestemt integrationskrav.  
 
Men det er en falsk præmis baseret på myten om det ensartede, og drevet af frygten 
for at miste det vi synes er vores.   
 
Integration er i virkeligheden et levende fænomen - det er noget vi gør. Integration 
er derfor ikke begrænset til nytilflyttede med en anden bagage end vores, men er 
noget vi allesammen bør deltage i hver dag. Ja, faktisk er integration noget vi “gør” i 
alle vores møder - for ingen deler jo samme bagage, selvom de deler hårfarve.  
 
For mig er succesfuld integration lig med aktivt at overkomme misforståelser, 
igennem en oprigtig interesse for det som er anerledes. Jeg ønsker mig, at der fra 
politisk hånd sættes en tone, og skabes et rum, hvor vi netop anerkender hinandens 
forskelle, og genkender alt det grundlæggende vi har til fælles. 
 
Sorg, kærlighed, håb og fortvivlelse - der findes ikke en “særlig” muslimsk, kristen 
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eller jødisk måde at grine og græde på. Også her kommer mennesket først. 
 
Det bør derfor være helt naturligt, at når man først er ankommet til vores land - 
uagtet omstændighederne - så behandles man med al værdighed. Vores politikere 
har her et stort ansvar for at opretholde en menneskelig tone i debatten. 
 
2) Uddannelse 
 
Dannelse er måske det mest grundlæggende spørgsmål, i en tid hvor investeringer i 
uddannelse fremstilles som udgifter. Vi lever efterhånden i et hyper-mobilt 
udvekslingssamfund, hvor teknologi gør mange ting hurtige og lette - men der er en 
reel og voldsom risiko for, at dybdegående refleksion erstattes af hurtig-på-
aftrækkeren reaktion. 
 
Denne udvikling risikerer at skævvride vores demokratiske fundament, da vi skal 
efterlade vores unge mennesker som kritisk-engagerede, oplyste og empatiske 
medborgere.  
 
Dannelse former vores bevidsthed, kreativitet og evne til at overskue både vores 
egen og andres trivsel - og er altså ikke en ret alene for universitetsstuderende, men 
for alle borgere. 
 
Vi bør skabe det rette rum for læring - da læring indeholder så meget mere end 
funktionelle færdigheder (omend disse er en hjørnesten). Jeg ser gerne en politisk 
virkelighed hvor uddannelsespolitik handler om fra starten, at efterlade vores unge 
med evnen til, ikke bare at løse, men også at redefinere problemerne på deres egen 
måde.  
 
Kort sagt, så skal vi etablere dannelseskultur baseret på tillid, helhed og 
menneskeligt overskud - ikke kontrol, ensartethed og bureaukratisk tankegang.  
 
Desværre mangler vores land en grundlæggende, ud-af-boksen diskussion omkring, 
hvad dannelse indebærer - jeg bruger her begrebet som vores menneskelige 
fundament, og sådan noget kan naturligvis ikke indeholdes i en 10-punktsplan. 
 
En ting er sikkert, vi må ikke lade os overbevise af påstandene om en “neo-liberal 
virkelighed” hvor uddannelse mest er et spørgsmål om jobs, lån samt tilbagebetaling 
af gæld. Det efterlader nemlig et fattigt samfund - på alle bundlinjer! 
 
3) Internationalt samarbejde 
 
For mig er udenrigspolitik en meget omfattende, og næsten overvældende størrelse. 
Det fremkalder billeder af G20-topmøder, FN-resolutioner og diplomatiske 
spændinger regeringer imellem. Udenrigspolitik virker som et “top-down” 
fænomen, du og jeg ikke har meget indflydelse på. 
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Men det er forkert.  
 
Jeg kalder her udenrigspolitik for internationalt samarbejde. I de sidste årtier har vi 
nemlig set verden skrumpe markant - afstanden til hinanden har aldrig været 
mindre - mens vores udfordringer til gengæld aldrig har været mere globale og 
krævende!  
 
Den positive forandring vi arbejder på, skal finde sted på et internationalt spor - og 
heldigvis er Alternativet en del af en global bevægelse mod en fremtid, som vi kan 
være bekendte at give videre til vores børn og børnebørn.  
 
Ligesom herhjemme, må vi ikke vente på, at løsningerne præsenterer sig selv. Vi må 
selv  deltage aktivt og skabe løsninger. Udenrigspoltik skal i langt højere grad være 
en “bottom-up” tilgang, hvor vi arbejder sammen på tværs af landegrænser. Hvor vi 
fra politisk hånd styrker de mange globale bevægelser, men også bidrager til selv at 
skabe de nødvendige platforme for globale samtaler (og aktiviteter!) 
 
Fælles for disse tre politiske områder, er at de alle søger at skabe rum. Og det er 
egentlig min grundlæggende opfattelse af, hvad der er succesfuld politik; at skabe de 
rette rum og samle folk - uanset politisk område - med støtte og inspiration til 
iværksættelse af de empatiske, modige og gennemsigtige løsninger.  
 
Flere ved nemlig mere. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Empati. 
 
Empatien er for mig hjertet i al menneskelig samvær. Empatien er faktisk det som 
“giver liv” til vores møde med verden. Jeg hørte engang en mand i Indien fortælle, at 
hvis hjertet dør, bliver kroppen stiv, kold og livløs. Han talte om religion, men hans 
ord har fulgt, og inspireret mig i de projekter jeg har været en del af.  
    
Alle bevægelser starter med et ønske om forandring. Alle bevægelser drives af både 
indignation over tingenes tilstand, og af den inspiration vi finder i hinandens ideer 
og samvær. Der er plads til begge dele, for udfordringen er stor - men mister vi 
empatien, vores evne til at lytte og forstå hinanden, så bliver bevægelsen simpelthen 
stiv, kold og livløs.  
 
Empatien er vores åndedræt - i det personlige såvel som det fælles. Den er ikke 
naturgiven. Den er noget vi skal puste til og værne om. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Jeg finder 13. og 17. mål for henholdsvis “klimaindsats” og “partnerskaber for 
handling” at være de vigtigste. Det er nemlig to fundamentale mål, hvis vi skal 
imødekomme den vifte af uretfærdigheder, og globale trusler, vi står overfor - og 
kommer til at stå overfor i min levetid.  
 
Klimakrisen udfordrer os på alle niveauer - og er uden tvivl den største trussel mod 
en harmonisk fremtid. I lyset af global opvarmning, samt andre miljøkatastrofer, vil 
de konflikter vi allerede kender til, og desværre er vænnet til, eskalere. 
 
Hvis jordens velbefindende er vores fundament, så er vores evne til samarbejde og 
partnerskaber den grundlæggende måde at skabe en bæredygtig omstilling. Netop 
derfor valgte jeg i foregående afsnit at prioritere international samarbejde som et af 
de områder, der står mig mest nær. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, fordi jeg her fandt mit politiske hjem, på 
et tidspunkt hvor jeg troede det var umuligt. 
 
For mig repræsenterer det her projekt modet til at bevæge sig fra det kortsigtede til 
det langsigtede, fra det “trygge” til det nødvendige og fra det useriøse til det seriøse.   
 
For mig er vi er meget mere end et parti. Og vores kandidater skal derfor også være 
meget mere end politikere. 
 
Først og fremmest er vores kandidater en slags ambassadører for Alternativet, men 
de er også ganske almindelige mennesker, og håbefulde alternativister. Dog med 
den store opgave det er, at binde to verdener sammen i en tid, hvor tilliden til 
Christianborg er i alvorligt minus.  
 
Den fornemmeste opgave som kandidat for Alternativet er derfor at gå forrest. 
Alternativets opgave, som både bevægelse og parti, er at tage de første skridt og 
udstede en bæredygtig retning, der efterlader vores kommende generationer med 
løsninger på vores miljø, system og empatikrise. 
 
Er det en umulig opgave? 
 
Det mener jeg ikke det er - slet ikke. De udfordringer der tegner sig i horisonten, er 
virkelige og alvorlige, men de kan, og skal, løses af dig og mig - nedefra og op, og 
indefra og ud (som Uffe har formuleret det.)  
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En af måderne hvorpå vi kan ændre vores politiske kultur, og genvinde den fælles 
tillid, er ved at se vores folkevalgte ude i lokalmiljøerne, søsætte de selvsamme 
alternative løsninger, som deres parlamentariske arbejde banede vejen for. Jeg 
forestiller mig en alternativ politiker, som én der bruger sin tid på at iværksætte 
løsninger sammen med bevægelsen. 
 
Vores grundlæggende styrke er nemlig, at vi er inkluderende og involverende - og 
ikke begrænset til Christiansborg.  
 
Det er vigtigt at vi nu, i en tid hvor alting stadig er nyt, bevarer vores fokus på de 
kerneværdier der binder os sammen - og at vi husker at lytte til hinanden i vores 
daglige samarbejde. Lige fra den hektiske hverdag på den grønne gang, til de mange 
initiativer ude i lokalkredsene.   
 
Alternativet er nemlig vores fælles platform - og vi er derfor mere end et alternativ! 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Vi lever i en ny virkelighed, hvor enhver med en smartphone kan læse en 
kandidatprofil på ti minutter – hvad enten de sidder i metroen, eller venter på at 
risen koger færdig.  
 
Så i stedet for en valgkamp, hvor kandidatens hovedfokus er (selv) promovering, lad 
os hellere bygge en 3-ugers fortælling, med både begyndelse, mellemspil og klimaks! 
En fortælling hvor vælgeren er inviteret helt ind i det politiske maskinrum sammen 
med kandidaten - og hvor de sammen udforsker det politiske landskab.  
 
Jeg forestiller mig her en valgkamp, ikke som en kampplads, men som en åben 
invitation. I en tid hvor vores politiske interesse, eller hvert fald bevidsthed, er 
højere end normalt, skal en alternativ valgkamp nemlig være en invitation til 
politisk samskabelse, samtale og samvær!  
 
Det er det Alternativet gør bedst. 
 
Kulturforandringer finder sted, når mange finder sammen om fælles værdier. Så på 
den måde, er vi godt på vej - og i den rigtige retning! Hvis vi skal skabe en ny kultur, 
ikke bare på Christiansborg eller i en valgkamp, men også mellem mennesker i det 
daglige, må vi hele tiden vende tilbage til, og minde os selv om, Alternativets seks 
kerneværdier.  
 
Mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati.  
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Hvis vi med disse som kompas sørger for at at løfte hinanden i vores dagligdag, så er 
det her, at de alternative løsningsforslag viser sig. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Jeg voksede op i et hjem præget af landspolitik. Min far fortalte mig engang, at hans 
beslutning om at træde ind i politik, skyldtes et ønske om at værne om basale 
menneskerettigheder - et ønske som udsprang af, at han som 18-årig, med egne 
øjne, så og oplevede koncentrationslejren Auschwitz og dets museum.  
 
For ham var det en skræmmende påmindelse om, at demokratiet kan bruges til at 
afmontere selvsamme demokrati - hvis vi lader frygten bevæge os, i stedet for 
medmenneskeligheden.  
 
Min indignation kommer fra samme sted: mennesket først, uanset hvilken farve 
systemet har. Idag  er måske nok en ganske anden verden end den min far voksede 
op i, men principperne er fuldstændig de samme. Når vi lader frygten være vores 
drivkraft, bliver vi irrationelle, urokkelige og hårdhændede. Vi kan bruge lang tid på 
at diskutere frygtens berettigelse i en tid hvor truslerne virker så mangfoldige. Men 
bevæger vi os med frygten, bevæger vi os smalt, trægt og for os selv, i stedet for 
bredt, livskraftigt og medmenneskeligt. 
 
Vi skal passe på vores demokrati, for vi er altid vores egne værste fjender. Jeg synes 
Alternativet minder os om, at vi også kan være hinandens bedste venner.  
 
Med hensyn til inspiration finder jeg den ikke så meget i politik og i de politiske 
idealer, som i mit møde med “den anden”. Jeg har haft rejsefeber siden min 
gymnasietid, og brugte mange af mine formative år på at rejse rundt i andre lande - 
ikke mindst Indien og Nepal. I mine hundredevis af smukke, grimme og inspirerende 
møder, synes jeg at ane den fællesmenneskelige fortælling. Fortællingen der handler 
om det meningsfulde liv. På samme måde, som vi har brug for mad og drikke, har vi 
brug for åndeligt føde, skønhed og fællesskab. 
 
Jeg ved godt at der er en politisk virkelighed, og at den hele tiden skifter. Men jeg 
mener dybest set, at hvis vi lader mennesket stå før systemet, så er vi godt på vej 
mod en fremtid vi kan være stolte af. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
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Jeg har i løbet af det sidste år hjulpet med at koordinere Alternativets Nepal-
aktiviteter, i et projekt vi kalder “Join The Party”. Jeg har sammen med en gruppe 
utroligt dygtige alternativister, arbejdet for et langsigtet fællesskab med et helt nyt 
parti i Nepal, som vil den samme venlige revolution som os.  
 
Jeg har været så heldig at arbejde tæt sammen med, og lært en masse af, både 
udviklingsafdelingen på den grønne gang, og en masse kompetente frivillige! 
Sammen har vi afprøvet nye samskabelses-processer, iværksat seje seminarer i 
Nepal, og arbejdet hårdt for, at Alternativet skulle være det bedste parti FOR 
verden!  
 
Det arbejde er jeg stadig en del af - og projektet kører fortsat med fuld fart frem. Og 
det er ligeså crazy og ambitiøst, som Alternativet selv er.  
 
Det unikke ved at videregive Alternativets DNA, er at vi skal undersøge hvad pokker 
der egentlig er sket siden 2013. Vi har, foruden værdier og manifest, skulle 
identificere måden vi kommunikerer på, måden vi samskaber på, og måden vi 
begejstrer hinanden til aktivisme på. Vi har kort sagt haft muligheden for, og tiden 
til, at kigge os selv efter i sømmene og finde ud af, hvad det er vi egentlig kan. 
 
Det er nemlig ofte sådan, at det først er når man skal give noget videre til andre, at 
man virkelig forstår, hvad det er man har. 
 
Noget jeg tager med mig, og som jeg vil forsøge at bidrage med i mit 
folketingskandidatur, er netop det jeg har lært her - at holde bevægelsen i gang og 
hele tiden udfordre mig selv (og andre) til at tænke nyt og friskt. Det kan godt være 
det gamle og afprøvede virker trygt, men det er jo dét mod handler om!  
 
Modet til at træde foran, ved siden af og afprøve tingene selv. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født og opvokset i Aalborg i en familie med tre ældre søskende, en mor der var 
sygeplejerske og en far der var aktiv i dansk politik - og hvor der altid var højt til 
loftet. Som 16-årig  flyttede jeg til Hørsholm hvor jeg startede på Rungsted 
Gymnaisum. De seneste år har jeg boet midt i skønne og farverige Nørrebro.  
 
Jeg har, så længe jeg kan huske, været ramt er “vandrelyst”, og egentlig altid fundet 
mig mest hjemme når jeg var på spejdertur, eller ude og udforske nye spændende 
steder og projekter. 
 
For mig har det altid været det uudforskede territorium , der ventede ude i 
horisonten, som hev i mig. Det ærlige svar er nok, at mit andet hjem findes i den 
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næste udfordring. Det er i arbejdet med at sætte nye ting i værk, at rykke de gængse 
grænser, og samskabelse, at grundfølelse af hjem for alvor rammer mig. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
 Den 25. april 2015 ramte det største jordskælv i mands minde Nepal, og jeg var 
netop ankommet en uge før. Det var en oplevelse som rystede min grundvold. Jeg 
boede på daværende tidspunkt i et meditativt fællesskab oppe i bjergene, og moder 
natur mindede os om, at vi trods alt, er meget, meget små.  
 
Jeg brugte de næste fire måneder på, sammen med de mest entreprenante og 
storhjertede nepalesere, at stifte og iværksætte et genopbygnings-initiativ som vi 
kalder “Rebuild For Change” - et projekt jeg stadig er stærkt knyttet til. 
 
Vores ambition er, at vende den største tragedie, til den største mulighed.  
 
Enormt mange landsbyer i Nepal er ubeboelige, eller ligefrem jævnet med jorden, og 
vi satte os for at tænke både nyt og ambitiøst, og genopbygger derfor 
jordskælvsdygtige, klimasmarte og helhedsorienterede landsbyer. 
 
Når de nye huse står klar med hjælp fra vores mange dygtige frivillige og lokale 
kræfter, er det vores ambition at understøtte udviklingen af et harmonisk fælles-liv. 
I sidste ende står vi forhåbentlig med et selvkørende lokalsamfund hvor kvinder, 
børn og mænd har adgang til sund mad, rent drikkevand, ren solenergi og en stærk 
uddannelse!  
 
I dag, over et år efter, står vores første landsby næsten klar, med flere nye projekter 
på vej.  
 
Se mere her: http://www.creasion.org/rfc/rebuild-for-change.php 
 
I forhold til min uddannelse, så havde jeg to vildt seje år på Det Teologiske Fakultet i 
København, men fulgte en pludselig indskydelse i mit hjerte, og tog til Indien. Det 
var denne “hjertes indskydelse”, som i sidste ende førte mig til Nepal og til det 
omtalte jordskælv.  
Da jeg endelig kom hjem fra den lange rejse, skiftede jeg over til Filosofi på 
Københavns Universitet - som jeg i dag nyder at læse. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
 Jeg beskæftiger mig mest med førnævnte projekt “Rebuild For Change”, samt mit 
spændende studie. Desuden prioriterer jeg en masse kvalitetstid med min familie, 
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herunder mine to dejlige niecer. Selvfølgelig er der også tid til et godt grin med mine 
venner. 
 
Meditation har også en særlig plads i min hverdag - for mig er denne praksis et slags 
mentalt og åndeligt bad, som gør det er lettere at have travlt. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Der var engang en virkelig sej forfatterinde (og aktivist) som fortalte mig, at den 
hurtigste måde at kende andre mennesker, er ved at kende deres yndlingsbøger.  
 
Jeg har tre bøger som står mit hjerte helt nær: “Glasperlespillet” af Herman Hesse, 
“Billedet af Dorian Gray” af Oscar Wilde og “Norwegian Wood” af Haruki Murakami.  
 
.. Jeg er også rigtig glad for Anton Chekhov! :-) 
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Kandidat Helene Egtved 
 
 
Alder:  52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Børn og unge 
På 0-6 års-området er der nu så få voksne til at passe børnene i vuggestuer og 
børnehaver, at børnepsykologer ikke længere mener institutionerne opfylder 
børnenes mest basale pasningsbehov. Jeg ønsker minimumsnormeringer i 
daginstitutioner.  
 
Folkeskolen og ungdomsuddannelserne 
Jeg ønsker uddannelser uden fokus på test og målstyret undervisning. Skolerne er 
blevet så målstyrede, at selv bevægelse ikke har værdi i sig selv, men er et 
instrument til at højne indlæringsevne.  Jeg ønsker skoler og uddannelser, der 
danner hele mennesker og giver børnene glæde, begejstring og forventninger til 
fremtiden. 
 
Familiepolitik 
Indførelsen af 30 timers arbejdsuge skal sikre balance mellem arbejdsliv  og 
familieliv.  
 
Ældrepolitik 
Vi skal væk fra tankegangen om, at de ældre skal blive længst mulig i eget 
hjem/længst mulig i egen elendighed. Jeg ønsker værdige alternativer: oldekoller, 
bofællesskaber og seniorhjem med mulighed for omsorg og fællesskab. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
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Jeg har valgt det sidste afsnit af manifestet: "Alternativet er for dig, som kan mærke, 
at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. 
En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet. Det er 
alternativet." 
Det er essensen af partiet/bevægelsen. Det udtrykker et håb og en længsel, som jeg i 
den grad kan tilslutte mig. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
Nr. 8 Decent work and economic growth 
Begrebet working-poor, hvor det at have et fuldtidsjob ikke sikrer en indtægt, man 
kan leve af, er tæt på at være global. Vi skal ikke længere væk end til Tyskland, hvor 
nogle jobs er så lavtlønnede, at man selv med fuldtidsjob tjener så lidt, at man må 
supplere op med sociale ydelser - altså en form for indirekte statsstøtte til 
erhvervslivet. Jeg mener, at man fra politisk side har al mulig grund til at støtte 
fagforeningerne i, at erhvervslivet skal overholde gældende overenskomster. 
Metrobyggeriet i København er et eksempel på, hvor vigtigt kædeansvar er - det 
burde være en umilghed, at et statsligt byggeri, bliver bygget af folk, der arbejder for 
60 kroner i timen. 
 
Nr. 13 Climate action 
Ønsket om at reagere på klodens tilstand står over alt andet. Når vi i min familie har 
skåret væsentlig ned på forbruget af kød skyldes det blandt andet et ønske om at 
sætte så små CO2 aftryk som muligt. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet for at sikre mangfoldigheden i 
folketingsgruppen: En hvid, midaldrende, heteroseksuel og gift kvinde, der på 
tyvende år lever i en kernefamilie med mand og børn. Mange danskere kan sikkert 
identificere sig med mig og min tilværelse og derfor overveje at stemme på mig. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil dele min glæde og begejstring for Alternativet med alle, jeg møder på min vej 
internt i partiet/bevægelsen. Gennem valgkampen vil jeg dyrke ensemble-ånden, 
hvor vi skaber opdrift for hinanden. Som MF'er vil jeg sikre mig en tæt kontakt til 



 43 

bevægelsen, og jeg vil bruge enhver given lejlighed til at booke landstingssalen til 
POLA'er og høringer.   
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Jeg finder min inspiration og indignation mange steder: hos mine børns lærere, der 
klager over arbejdsvilkår, hos familielægen, der fortæller om det stigende antal børn 
med symptomer på angst og hos en person som formanden for Dansk 
Psykologforening Eva Secher Mathiasen, der udtrykker et specifikt ønske til en ny 
politisk dagsorden: 
"Jeg ønsker mig politikere, der har visioner for et samfund, hvor vi alle har det godt, 
i stedet for et samfund, hvor vi kan piske flest mulige til at være konkurrencestatens 
fodsoldater."  
En sådan politiker vil jeg være. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Som 52-årig har jeg mange erfaringer, jeg kan sætte i spil som folketingskandidat.  
 
Jeg anser mig selv for at være frontløber i opgøret med konkurrencesamfundet og 
den evindelige nedskæring på velfærdsområdet. Efter endt barsel måtte jeg og min 
mand erkende, at vi ikke kunne få os selv til at aflevere børn i institutioner, hvor alt 
få få voksne skulle tage sig af alt for mange børn. Og da vores fag ikke tilbyder 
deltidsstillinger traf vi et valg - jeg blev hjemmegående. Jeg håber ikke, at det i 
fremtiden skal være nødvendigt at vælge mellem fuldtidsjob og ingen job. Jeg håber, 
at kommende generationer kommer til at opleve forældre på deltid og 
minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Jeg drømmer om, at forældre 
kan aflevere deres børn i daginstitutioner i tryg forvisning om, at de trives og har 
det godt. 
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
http://www.b.dk/kommentarer/folkeskolens-succes-ligger-i-vuggestuen 
http://www.b.dk/kronikker/mor-har-ikke-fortjent-en-gave-paa-soendag 
http://www.b.dk/nationalt/de-er-traette-og-udmattede-naar-de-kommer-hjem-fra-
skole 
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- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg har rødder i den sønderjyske lerjord, hvor jeg er født og opvokset på et 
husmandssted Laaangt ude på landet i et indremissionsk miljø. 
 
I dag er jeg ikke medlem af folkekirken og jeg tager kraftig afstand fra religiøs 
fanatisme. Religion skal ud af grundlov, regeringsgrundlag og folkeskole. Og 
kirkeskatten skal ikke opkræves via SKAT. Kun ved at adskille kirke og stat bliver 
Danmark et sekulært samfund, hvor alle religioner og trosretninger er ligestillede. 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Efter studentereksamen tog jeg en karruseltur i det danske uddannelsessystem: 
handelsskole, klassisk filologi, lærerseminarium. Først på Danmarks 
Journalisthøjskole i Århus fandt jeg det rette studie og fuldførte uddannelsen. 
Som journalist har jeg både lavet TV, været på et ugeblad og arbejdet i 
kommunikationsafdelingen hos medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline. 
  
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er mor til en datter på tretten og en søn på tolv, og kan hver dag servere 
eftermiddagste, da jeg p.t. er ledig på dagpenge. Jeg har siddet i diverse 
forældrebestyrelser i børnenes institutioner, og fra 2010 har jeg været 
forældrerepræsentant i skolebestyrelsen på min datters skole - i en periode på to år 
var jeg formand. Jeg har lært, at stort set alt anskues ud fra ens personlige politiske 
ståsted og livssyn. Der går politik i alt lige fra børnehavens slikposer til beslutningen 
om skolelukninger. Det har været gode politiske lærepenge. 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg har ikke berørt emnet musik. Jeg vil lige nævne et par numre som betyder meget 
for mig.  
Mit absolutte favoritnummer er White Lily fra filmen Laurie Andersons koncertfilm 
Home of the brave fra 1986. Teksten lyder: 
What Fassbinder film is it? 
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The one-armed man walks into a flower shop and says:  
What flower expresses days go by 
and they just keep going by endlessly 
pulling you into the future. 
Days go by 
endlessly 
Endlessly pulling you into the future. 
and the florist says: 
White Lily 
: https://www.youtube.com/watch?v=wf0q7q9Zu5Y 
 
Jeg elsker at danse og også i den henseende opfylder Alternativet alle håb og 
længsler - Alternativets medlemmer er jo i den grad nogle festglade mennesker, der 
bare giver helt slip på det politiske dansegulv. I det hele taget er det forrygende at 
opleve den glæde og begejstring, der opstår, så snart medlemmer at alternativet er 
sammen.  
If It Can't Dance Its Not My Revolution 
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Kandidat Henrik Marstal 
 
 
Alder:  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Jeg vil især fokusere på disse områder: Ligestilling og mangfoldighed, kultur og 
kunst samt uddannelse og forskning. 
 
Som forfatter og debattør har jeg arbejdet intenst med køn og ligestilling de senere 
år, og jeg ser derfor en nødvendighed i at bidrage til at sætte disse områder på den 
politiske dagsorden.  
 
Som kulturpolitiker (jeg er bl.a. medlem af Statens Kunstfond og har tidligere været 
sagkyndig for Nordisk Kulturfond) har jeg gennem en længere årrække arbejdet 
med især musikområdet, men også med teater, film og andre beslægtede områder. I 
en tid, hvor kunsten som indsatsområde er kommet under pres fra politikere såvel 
som meningsdannere, vil jeg arbejde for at sikre kunsten fortsat så optimale vilkår 
som muligt.  
 
Som musikforsker (jeg har en ph.d. i musikvidenskab, en deltidsstilling som lektor 
på Rytmisk Musikkonservatorium og har publiceret artikler i internationale 
tidsskrifter og antologier) har jeg indsigt i forskningsverdens vilkår, og som 
Kunstfonds-medlem har jeg desuden fået stor indsigt i folkeskolens tarv og vilkår. 
Jeg interesserer mig for hvordan Danmark som uddannelsesland udvikler sig, og 
hvordan forskning kan være en ressource for landet.  
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Først og fremmest er jeg optaget af partiprogrammets punkt 2 en ny politisk kultur. 
Det tror jeg er en af de allervigtigste forudsætninger for at skabe en værdig fremtid 
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for landet, hvilket jeg siger ud fra et håb om, at også andre partier vil tage den nye 
politiske kultur til sig. Derudover er jeg især optaget af partiprogrammets punkt 7 
om kunst og kultur og punkt 6 om uddannelse og livslang nysgerrighed.  
 
Partiets liste over dets seks kerneværdier har også betydet meget for mig, og da jeg 
en dag sidste sommer læste, at et parti ville arbejde ud fra en overbevisning præget 
af mod, empati, ydmyghed, humor, generøsitet og gennemsigtighed, besluttede jeg 
mig på stedet at melde mig ind i partiet. For sådan en politisk selvforståelse ville jeg 
gerne være med til at underbygge.  
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Jeg er enig i rigtig mange af punkterne på FN's liste, som jeg som debattør tidligere 
har beskæftiget mig med. Og jeg finder at dets to første punkter - No Poverty og Zero 
Hunger - af indlysende grunde er de allervigtigste. Selv vil jeg især kunne beskæftige 
mig med initiativer relateret til punkt 4, Quality Education, og punkt 5, Gender 
Equality, da de er tæt knyttet til de fagområder, jeg ved mest om.  
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi jeg ønsker at stille min viden, min erfaring, mine holdninger - og vel også min 
platform i det danske mediebillede - til rådighed for det parti herhjemme, som jeg er 
fuldkommen sikker på er mest i tråd med både den nære og den lidt fjernere 
fremtids udfordringer og potentiale.  
 
Desuden fordi jeg ønsker at gøre mig selv til del af en ny, politisk kultur, hvor også 
politiske modstandere kan blive langt bedre til at arbejde uselvisk for at opnå fælles 
mål.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg forestiller mig at jeg bedst kan bidrage ved at fortsætte meget af det, jeg allerede 
gør i forvejen: Ved at være en stemme med megen taletid i debatten vedrørende 
emner som kultur, ligestilling, mangfoldighed og uddannelse. Det kunne være som 
MF med ordførerskaber på et eller flere af disse områder.  
 
Jeg er som debattør vant til at være både i debat og dialog med mennesker med 
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radikalt andre holdninger og tilgange til verden, og som sådan er jeg trænet i at stå 
på mål for mine meninger, samtidig med at jeg har lært at lytte med respekt til 
andres argumenter og afstå fra mudderkastning. Jeg mener at debatkulturen 
trænger til en ændring i retning af det mere dialogiske og mindre rethaveriskhed.  
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Jeg er inspireret af mange af de begivenheder som gennem de senere år har fundet 
sted i USA og Europa inden for kønsdebatten. Som erklæret feminist har jeg lært 
utrolig meget af at følge aktivisters arbejde for at gøre opmærksom på de 
urimeligheder der følger af accepten af sexisme, racisme, homofobi, ableisme m.v.  
 
Min indignation stammer især fra de måder, hvorpå privilegier udfolder sig i 
samfundslivet som var det noget helt selvfølgeligt, selvom begrundelserne for at 
praktisere dem som 'naturlige' er faldet bort i det tidlige 21. århundrede.  
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Det fremgår af de ovenstående svar - jeg vil gerne bringe min indsigt i spil i forhold 
til de anførte områder ligestillling/mangfoldighed, kultur/kunst og 
uddannelse/forskning. 
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
  
Jeg har i meget af mit virke som debattør indtaget politiske standpunkter som jeg vil 
mene er i tråd med partiets visioner og værdier - det fører for vidt at linke til de 
mange artikler, debatindlæg, kronikker m.v. der er tale om.  
 
Men jeg vil tilføje at jeg i min karriere som musiker ved mange lejligheder har 
bedrevet politisk aktivisme ved at arrangere koncerter for og i samarbejde med 
Amnesty International; kuratere og producere albummet 'Prostestsange.dk' (2006) 
med kendte kunstneres nyindspilninger af ældre dansksprogede protestsange samt 
i det hele taget forholde mig aktivt til musikkens politiske potentiale, hvilket jeg 
desuden har gjort i flere forskningsartikler.  
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
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Jeg er etnisk dansker, er født og opvokset i Esbjerg, men har boet i København siden 
sidst i 1980'erne, hvor jeg begyndte at studere på universitetet. Jeg er på mange 
måder ærkekøbenhavner af sind og elsker byen utrolig højt. Dog har jeg qua mit 
virke som musiker og foredragsholder rejst rigtig meget rundt i Danmark og føler 
mig også hjemme mange andre steder end i hovedstaden.  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
 Jeg vil fremhæve min særlige kombinerede erfaringer med at være musiker, 
forsker, kulturpolitiker - og feminist. Til sammen har disse erfaringer sammen med 
min generelle nysgerrighed på den verden vi lever i bragt mig langt.  
 
Mine uddannelser er selvfølgelig relevante at nævne i den forbindelse: Jeg har en 
magistergrad og en ph.d.-grad i musikvidenskab, begge fra Københavns Universitet.  
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg har en deltidsansættelse som lektor på Rytmisk Musikkonservatorium, er 
medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik (2014-2017), 
producerer og spiller musik (herunder laver koncerter), holder foredrag om emner 
relateret til køn, feminisme, dannelse og kultur - og er desuden debattør med fast 
base på Politiken.  
 

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg har ikke tidligere været aktiv i partipolitisk sammenhæng. Men pludselig har jeg 
kunnet se en mulig politisk karriere for mig, som selvfølgelig vil medføre en række 
ændrede prioriteter for mit arbejdsliv. Jeg har gennem hele mit voksne liv haft gode 
erfaringer med at ændre kurs og sætte mig ind i nye fagområde - kønsdebatten er et 
godt eksempel på det: for blot tre et halvt år siden var dens relevans og 
nødvendighed overhovedet ikke gået op for mig.  
 
Jeg vil tilføje at begrebet dannelse også optager mig, og jeg har skrevet om det ved 
en lang række lejligheder. Jeg mener at det er en politisk opgave også for 
Alternativet at forholde sig til hvordan dannelsesbegrebet bedst muligt kan sættes i 
spil i forhold til børn og unge. Af samme årsag har jeg ved flere lejligheder foreslået 
dannelsen af et obligatorisk fag i folkeskolen fra sjette klassetrin med navnet 
'Medborgerskab', hvor demokratiforståelse i bredest mulige forstand kunne komme 
på dagsordenen såvel som viden om nethad, netchikane, sexisme, homofobi, 
hævnporno, pornografi m.v. 
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Kandidat Henrik Preisler 
 
 
Alder:  63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Udenrigspolitik: vi skal være en rollemodel for verden 
 
Uddannelse: giver det bedste grundlag for forandring  
 
Bæredygtighed: er en forudsætning for de kommende generationer. 
 
Kunst og kultur: giver den bedste livsglæde og livskvalitet 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
En ny politisk kultur er nødvendig for at løse de alvorlige problemer vi alle står over 
for både i Danmark og i resten af verden. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
16. Peace, Justice and strong Institusions og 4. Quality Education betyder meget, 
fordi de i forening er rigtig gode forudsætninger for at opnå de andre mål 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
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Fordi jeg vil være med til at forandre vores samfund  som lovgiver i den eller de 
retninger Alternativets politikker giver muligheder for 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg kan bidrage med et målrettet, engageret og innovativt arbejde ud fra 
Alternativets nuværende værdigrundlag 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Den finder jeg i hverdagen, i  tv, avisartikler, sociale medier, i mit arbejde, i familien, 
i vennegruppen og ikke mindst i nyhederne. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Jeg har altid arbejdet med mennesker og med udvikling, og det vil jeg gerne 
fortsætte med på det politiske niveau 
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Twitter adresse: @HenrikPreisler 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født og opvokset i Birkerød lidt nord for København. Vi gik altid og lavede 
sjove, gode og spændende ting sammen i de venskabsgrupper, jeg var med i. 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
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Uddannelse som folkeskolelærer med liniefag i biologi og formning. 
 
3 års studier på arkitektskolen i København 
 
Rigtig gode erfaringer med at undervise (forandre) og udvikle. 
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg ansat som lærer på Skelgårdsskolen i Taarnby kommune, hvor jeg underviser i 
biologi, geografi og matematik i udskolingen. Og i fotolære på 8. og 9. årgang. Har 
arbejdet en del med skolens æstetiske udtryk og skal igang med et projekt om skak i 
matematikundervisningen. 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg er et engageret menneske som bekymrer sig om andre mennesker og deres 
levevilkår, og som gerne vil yde mit bedste til, at disse vilkår ændres til det bedre, 
hvor det er nødvendigt. 
 
Jeg holder også af filosofi, æstetik, naturvidenskab og af kunst og kultur. 
 
Desuden af at fotografere. 
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Kandidat Jacob Fuglsang Mikkelsen 
 
 
Alder: 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Kultur - Det er mit specialeområde  
 
 
 
Klima & Alternativ Energi - Det har jeg arbejdet med i mange år og min hovedsaglige 
indgang til Alternativet 
 
 
 
Inkubation/Integration - Noget jeg følt på egen krop 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Jeg elsker partprogrammet fordi det er Crowdsourcet! 
 
 
Tanken at vi Alternativet har sammenstillet partiprogrammet gennem POLAer og en 
lang række menneskers tanker og ideer er så smukt! 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
# 7 - Billig og ren energi: De fleste problemer og konflikter vi er ude i er baseret på 
vores afhængighed af fossile brændstoffer. Hvis vi kan stoppe denne afhængighed 
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vil vi kunne ændre hele verdens situationen. 
 
Olie = Krig 
 
Alternativ energi = Fred 
 
 
 
#13 - Climate Action: Det kan ikke gå hurtigt nok at gøre opmærksom på og tage 
aktion i forhold til klima krisen vi er dybt inde i. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Fordi jeg mener at jeg har noget at byde på og kan være med til at skaffe stemmer til 
næste valg. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Gennem at være den forandring og selv være en del af den nye politiske kultur jeg 
mener vi har behov for i dansk politik. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Min inspiration finder jeg bland andet i Bernie Sanders, Occupy bevægelsen, Olof 
Palme og i Alternativet som bevægelse. 
 
 
 
Min indignation har jeg fået gennem at se på vores lands politiske tilstand gennem 
de seneste 10 år. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
Jeg vil bruge min erfaring fra valget i 2015, hvor jeg var en del af en smuk gruppe 
kandidater og personligheder der støttede og bakkede hinanden op. 
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Jeg vil bruge mig selv på den måde jeg bedst kan, hvor der er mest behov og hvor det 
giver bedst mening. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 
blogs, mv.) 

  
Relevante projekter: 
 
 
 
CO2 Green Drive - om Alternativ energi: 
 
http://co2-e-race.blogspot.dk/ 
 
 
 
The Triangle Project - om kultur, integration, netværk og samarbejde: 
 
http://triangleproject.blogspot.dk/ 
 
 
 
Ærø Dog Days - om kunst, kultur og asyl ansøgere i udkants Danmark: 
 
http://www.aeroedogdays.dk/ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg har mine rødder på Ærø, voksede op i Sverige, blev mand i New York og nyder at 
bo på Amager! 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg vil gerne fremhæve mit globale perspektiv og arbejde, der har givet mig stor 
erfaring inde for mange områder.  
 
 
 



 56 

Som projektleder og ildsjæl har jeg været med til at samle folk bag en ide og vision. 
Jeg mener at jeg vil kunne være med til at gøre det samme for Alternativet, igen. 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Jeg er kunstner, iværksætter, kreativ konsulent, fotograf og DJ. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg vil gerne fortælle at jeg ser meget frem til næste folketingsvalg! 
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Kandidat Jan Kristoffersen 
 
 
Alder:  42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Mere gennemsigtighed - fordi det er nødvendigt for tilliden til demokratiet. 
 
Mere økonomisk magt til kommunerne - fordi kommunerne står med kernen af 
velfærdsstaten 
 
Mere EU debat i folketinget - fordi det er vigtigt for vores europæiske fremtid. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Gennemsigtighed er det vigtigste for at demokratiet skal klare sig i konkurrencen 
mod pengestærke lobbyister, og folkebevægelser der enten vil have en stærk mand 
eller en stærk stat.  
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Peace, justice and strong institutions;  
Fordi fundamentet for en fredelig fremtid, er stærke pålidelige institutioner der er 
under folkelig kontrol - ikke på få, og private hænder.  
 
Zero hunger;  
Fordi mennesker skal spise. 
 



 58 

 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Jeg stiller op fordi, jeg gerne vil have de større emner på den politiske dagsorden.  
 
F.eks forholdet mellem stat, region og kommune, EU - hvad vil vi med det i 
fremtiden og hvordan? 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil prøve at undgå at deltage i de sædvanlige værdipolitiske debatter på 
facebook mv., hvor kommentarene og dialogen er alt for forudsigelig. 
 
Jeg vil holde hovedet koldt, selvom hjertet banker hurtigt, og jeg vil byde ind med 
pragmatiske løsninger. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Inspiration hos Danmarks nye Søren Kierkegaard, Lene Andersen, og især hende 
mesterværk, Baade Og. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Mine erfaringer som jurist, hvor jeg har arbejdet med både god og dårlig forberedt 
lovgivning. 
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg har boet på Nørrebro siden 95 og føler mig stadig hjemme. 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
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Mine erfaringer fra sidste valgkamp og debatterne der. Mine erfaringer fra arbejdet 
med politik i Alternativet. Arbejdet med politiske laboratorier og arbejdet i 
Alternativets politiske forum. 
 
  
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er selvstændig og laver juridisk arbejde, primært skat og selskabsret. 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg har skrevet bøger, handlet vin, været konsulent og selvstændig. 
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Kandidat Mads godballe 
 
 
Alder:  27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Jeg vil arbejde for mere åbenhed i forbindelse med politikudvikling, hvem jeg er, og 
hvad jeg kæmper mod og for. Som niche er jeg interesseret i den politiske regulering 
af finansmarkederne, hvor jeg synes, at åbenhed forstået som gennemsigtighed er 
afgørende.   
 
 
 
Jeg er interesseret i, hvordan vi imødekommer befolkningens stigende krav til 
sundhedsvæsenet. Der er en spændende ide indenfor alternativ sundhedspolitik, 
hvor ideen er, at betale medicinalfirmaerne for den helbredende effekt de leverer 
fremfor den konkrete medicin. Det kræver øget samarbejde omkring data, men jeg 
synes ideen rummer et fantastisk potentiale. 
 
 
 
Stærkere samarbejde mellem det private og det offentlige. I kampen for et grønnere 
Danmark og en mere bæredygtig verden tror jeg på stærkere samarbejde mellem 
det offentlige og det private. Teslas afgiftsbesparelse i 2015, der kostede statskassen 
cirka 750 millioner eksemplificerer min pointe. Man giver en profitmaksimerende 
virksomhed en kæmpe fordel, men glemmer at kræve en medgift fordi det er 
bæredygtigt. Jeg tror på, at man gennem stærkere samarbejde mellem det offentlige 
og det private kan skabe bæredygtige og økonomisk rentable løsninger. 
 
 
 
På et mere abstrakt plan vil tage brodden af den klassiske politiske retorik. 
Politikere kritiserer hinanden, men er i virkeligheden enige om det meste. Og det de 
ikke er enige om kræver en international løsning. Finanslovene har et meget lille 
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råderum (mangle kilde). Typisk gætter jeg på, at der bliver forhandlet om mellem 3 
og 10 milliarder ud af et budget på 1000 milliarder. Det vil sige vi flytter rundt på 
1% om året. Hvorfor afbryder vi så hinanden? Hvorfor lytter vi ikke?  
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Ideen om en "En ny politisk kultur" er for mig hovedgrunden til, at jeg har meldt mig 
ind i Alternativet. "Set fra helikopteren" virker alle bange for at være politiske på 
trods af, at medierne aldrig har præsenteret os for flere kriser end på nuværende 
tidspunkt. Jeg har altid opfattet mig selv som et politisk menneske, og jeg synes 
Alternativet med ideen om en ny politisk kultur tilbyder en platform, hvor nye 
mennesker får lyst til at engagere sig.  
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Quality education betyder mest for mig. Jeg tror på uddannelse som en vej til at 
skabe en bedre, rigere og mere retfærdig verden. Men det er ikke nemt at vælge.  
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi jeg drømmer om nye fællesskaber og tænker i politiske løsninger.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil række ud gennem de sociale medier. Jeg vil lave en kampagne, hvor jeg 
interviewer 1000 forskellige mennesker i 1 minut om, hvad der er vigtigst for dem. 
Det tror jeg kan sprede sig og symbolisere Alternativets inklusive tankegang om 
politikudvikling.  
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
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Ole Fogh Kirkeby - protreptik.  
 
Hans Rosling - typisk hans TED talks.  
 
Rejser rundt i verden (Argentina, Østafrika, Papua New Guinea, Sydafrika).  
 
Fodboldtræner i Brønshøj Boldklub. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Jeg har haft lyst til at engagere mig i politik. Men aldrig haft modet eller muligheden 
før Alternativet. Det er min største erfaring og jeg tror, at jeg deler den med mange.  
 
 
 
En anden erfaring er, at jeg er vokset op i uddannelsessystemer og på 
arbejdspladser, hvor altid har været kriser. Krisen er med andre ord blevet et status 
quo. Det vil jeg gerne bryde med i en tid, hvor vi aldrig har været rigere. Vi skal 
droppe nødvendighedens politik og nuancere og kvalificere, hvad krisen er og 
hvorfor visse handlinger er nødvendige at gøre.  
  
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
http://www.nupi.no/en/Publications/CRIStin-Pub/The-Governance-of-Global-
Wealth-Chains --> Jeg har gennem mine studieår interesseret mig for reguleringen 
af de finansielle markeder og skattely. Sidstnævnte skrev jeg speciale om og udgav i 
den forbindelse en kort forskningsartikel (se link).  
 
 
 
https://www.facebook.com/Decideret/ --> Jeg er engageret i et cider-kollektiv, hvor 
vi brygger vores egen cider med danske æbler. Sidste år bryggede vi vores første 
forsøg og i år går vi all in, når vi skal prøve at brygge 1000 liter cider.  
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
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Jeg er født på fyn, hvor jeg er vokset op på en højskole. Mine tanker om samfund og 
politik er derfor formet af dette. De mange forskellige mennesker og gode 
højskolesange.  
 
 
 
Om at føle sig hjemme må jeg indrømme, at jeg lige nu kæmper med at føle mig 
hjemme. Jeg vil gerne opholde mig mere på landet, men samtidigt være omkring 
venner og de ting jeg interesserer mig for i byen.  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Jeg er frivillig fodboldtræner i Brønshøj Boldklub, hvor jeg møder mange familier og 
børn fra Tingbbjerg. Det sætter tanker i gang omkring, hvad integration er.  
 
 
 
Jeg er uddannet fra CBS, hvor jeg har læst en bachelor i International Business and 
Politics og en kandidat i International Business. Jeg forstår i høj grad 
problemstillinger ud fra det internationale, hvad enten det er forurening eller 
skattely.  
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er ansat som embedsmand i SKAT.  
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Kandidat Malene Brix Pilegaard 
 
 
Alder: 46 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
1. Danmark - det bedste land for verden. Jeg mener, at Danmark skal være en aktiv 
og konstruktiv deltager i det internationale samarbejde. Med afsæt i 'fra Syrien til 
Samsø', vil jeg arbejde for en styrkelse af civilsamfundet i Europa; en værdibaseret 
deltagelse i det europæiske samarbejde; en styrkelse og nytænkning af 
udviklingsbistanden og et fokus på bedre og mere værdig integration af flygtninge i 
Danmark. Danmark er i mine øjne et multikulturelt samfund. Formet af krige, 
migrationsstrømme og international handel. Der findes i Danmark kulturelle islæt 
fra hele verden, ganske som vi har sat vores kulturelle præg på møbler, design, 
børneopdragelse, andelsbevægelser, bioteknologi og legetøj over resten af verden. 
Hele verden findes i Danmark, ligesom Danmark kan findes i resten af verden. Vi har 
en plads i næsten alle internationale organisationer og vi er gode til at samarbejde. 
Fordi vi ser muligheder og fordi vi ved, at vi kan gøre en forskel. Fordi vi tror på, at 
verdens mange problemer kan løses. 
 
2. En ny politisk kultur – jeg mener at vi skal udfordre nødvendighedspolitikken 
(”sådan er det bare”), skråsikre eksperter og den konfrontatoriske debatkultur. Til 
gengæld skal vi introducere ydmyghed, lydhørhed og tolerance. Det er svært i et 
medielandskab præget af sensationalisme og hurtige tweets, men det er muligt, hvis 
vi tør tænke politisk kommunikation på nye måder. Alternativets tilgang til en ny 
politisk kultur taler op til folk, i stedet for at tale ned til dem. Den debatkultur vil jeg 
gerne være med til at fremme.  
 
3. Indenfor landets grænser er jeg meget optaget af arbejdsmarkeds- og 
fordelingspolitik, herunder mulighederne i ABIF (’Arbejdsbelønnende 
Indkomstfordeling’), som jeg blev introduceret til for nylig og hvor jeg er blevet 
medlem af arbejdsgruppen. Jeg er i gang med at sætte mig mere grundigt ind i 
emnet. Jeg tror at en gentænkning af skatte- og bistandssystemet kan have mange 
positive afledte effekter - fx i forhold til fleksibel arbejdstid gennem livet, ligestilling 
og helt overordnet livsglæde og værdighed for alle borgere. Og jeg er samtidig meget 
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bevidst om de forhindringer der ligger i de samfundsøkonomiske modeller, som er 
formet af den ortodokse neo-liberale økonomiske tænkning. Det er tankevækkende, 
at vi i fællesskab har valgt at lade økonomiske computermodeller afgøre hvad der er 
muligt, hvad der er nødvendigt, og hvad der er ”uansvarligt”. Denne tankegang skal 
udfordres. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Værdien 'mod' - modet til at se problemerne i øjnene, men også mod på den fremtid 
vi sammen skaber. Modet til at bevæge sig fra 'nødvendighedspolitik' til 
'mulighedspolitik': For mig handler politik om at se muligheder; at skabe 
muligheder. Der er ikke noget i politik, som er nødvendigt. Der er altid et valg at 
træffe. Flygtningestrømme gør det ikke nødvendigt at lukke grænserne. Det kan vi 
vælge at gøre, ligesom vi kan vælge at gøre noget ved de kriser, som folk flygter fra. 
NATOs artikel 5 nødvendiggør ikke, at Danmark køber nye bombefly. Det kan vi 
vælge at gøre, ligesom vi kan vælge at styrke vores alliancepolitik på andre måder. 
Det er aldrig bare nødvendigt. Det er heller ikke nødvendigt at kontrollere og straffe 
bistandsmodtagere. Det kan vi vælge at gøre, men vi kan også vælge at mærke efter, 
tænke os om, og overveje om der er andre måde at inkludere og favne de 
mennesker, som har svært ved at finde fodfæste. Der er altid et valg. Der er et 
Alternativ. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
16. Promote just, peaceful and inclusive societies: Fordi ulighed er ved at ødelægge 
vores samfund. Uligheden ødelægger fællesskabet; den graver sig fast, forstiller sig 
som en ”nødvendighed” og ødelægger dermed håbet om en bedre fremtid. Den 
ekskluderer, marginaliserer, og fremmedgør. Uligheden gør os fremmede over for 
hinanden. Uligheden i de enkelte samfund er dermed også med til at svække 
verdenssamfundet.  
 
17. Revitalize the global partnership for sustainable development: Verden er ikke 
forbandet og menneskeheden er ikke dømt til at gentage fortidens fejltagelser. Vi 
kan lære af historien og vi kan vælge at ændre verden. Sammen kan de Forenede 
Nationer ændre verden. De fik besejret Nazityskland, afviklet kolonialismen og fik 
nærmest udryddet polio.  Sammen kan de også bremse den forurening, som er ved 
at kvæle kloden. De ”splittede nationer” kan skyde skylden på hinanden, sende 
ansvaret videre, og udnytte de kortsigtede gevinster det måtte give. De Forenede 
Nationer kan tage et fælles ansvar og konfrontere de langsigtede problemer vores 
nuværende vækstmodel giver anledning til.   
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_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Fordi Alternativet repræsenterer en ny og meget kærkommen tilgang til politik, 
baseret på mod og muligheder, i stedet for angst og nødvendighed. Vi skylder de 
fremtidige generationer at tænke nyt og arbejde for et bedre, mere rummeligt og 
mere bæredygtigt samfund. Det er på tide, at jeg selv tager ansvar.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
Jeg vil tage dogmerne til mig og arbejde med positiv argumentation og åbne 
løsningsforslag. For mig handler det først og fremmest om at skabe muligheder. Jeg 
vil udfordre nødvendighedspolitikken og have os til at være ærlige om de valg vi 
træffer hver eneste dag. Jeg vil udfordre ”plejer” og vende vanerne lidt på hovedet. 
Hvis jeg kan udfordre ”realpolitikken” – vise at den hverken er realistisk eller 
nødvendig – så kan jeg måske give andre mod til at formulere et alternativ. Ved at 
udfordre dogmatikken kan jeg forhåbentlig være med til at skabe en mere livlig 
debat, hvor der også er plads til argumenter og ideer vi endnu ikke har set. Jeg tror 
vi kan komme langt med faglige argumenter, ved f.eks. at sætte fokus på 
dissidenterne i de dominerende faglige miljøer. Der er ”sprækker” i alle discipliner – 
også inden for nationaløkonomien. Men jeg tror også, at der er brug for humor og 
happenings, der får folk til at stoppe op og mærke efter. Spørgsmål der udstiller 
vanetænkningen; happenings der viser, at vi har et valg.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Jeg synes verden er på vej i den forkerte retning. Selvom der bliver færre fattige (i 
absolutte tal) og færre mellemstatslige storkrige, så synes jeg stadig at den aktuelle 
udvikling er dybt bekymrende.  Vi synes at bevæge os tilbage i historien. Den 
egennyttige, suveræne nationalstat er på vej tilbage med grænsehegn og 
undtagelser fra fællesskabet, mens grundlaget for fælles internationale løsninger 
langsomt smuldrer bort. Jeg tror der ligger muligheder gemt i vores fælles historiske 
hukommelse og i de mange ressourcer som det moderne samfund råder over (fx 
politisk bevidste unge, sociale bevægelser, ny teknologi, og kommunikation på tværs 
af landegrænser). Jeg blev rørt da jeg besøgte Omaha Beach i Normandiet, hvor 
tusinder af unge amerikanere ofrede deres liv for at redde verden fra nazismens 
ondskab. Og jeg bliver oprigtig glad når jeg ser sociale bevægelser erobre 
dagsordenen og skabe en virtuel platform hvor de svage og de marginaliserede kan 
forsvare sig. Vi har en fælles historie og vi kan lære af vores tidligere fejl. Og vi har 
bedre muligheder end nogensinde før for at organisere os og styrke fællesskabet på 
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tværs af sociale og økonomiske skel, på tværs af landegrænser.  De muligheder skal 
udnyttes og udvikles. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
Mit arbejde for menneskerettigheder og imod menneskehandel. Mine personlige 
erfaringer fra arbejdet med socialt udsatte, både danske og udenlandske. Jeg har 
arbejdet med græsrodsbevægelser i fattige udviklingslande, 
menneskerettighedsorganisationer og offentlige myndigheder. Jeg har set 
mennesker blive handlet som en vare, hvad enten det var til børneprostitution eller 
simpelt identitetstyveri. Jeg har set hvad mennesker kan finde på at gøre mod 
hinanden, men jeg har også bevidnet et ufatteligt mod i situationer, hvor de fleste 
nok havde givet op. Der er så meget, der kunne være anderledes. Og selv om vi 
måske føler os magtesløse som individer, så kan vi sammen forandre verden.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 
blogs, mv.) 

  
Er uprøvet i det politiske liv - indtil videre. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født på Bispebjerg, er opvokset i Farum Midtpunkt, Hellerup 
(Maglegårdsskolen) og boede syv år i Bruxelles, hvor jeg gik på Europaskolen 
(1974-1978, 1983-1986). Jeg har gået på kostskole i to år (Sorø Akademi) og har 
boet seks år i Århus, tre år i Malawi, to år i Zambia og resten af tiden på Nørrebro, 
hvor jeg nok føler mig mest hjemme. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Europaskolen var en identitetsformende oplevelse. Jeg tog den for givet i 70’erne og 
80’erne, men når jeg ser tilbage, var det en temmelig unik konstruktion: En offentlig, 
fælleseuropæisk smeltedigel, hvor børn af mange nationaliteter delte hverdag som 
noget helt naturligt. Langt senere statskundskab og siden en engelsksproget 
tillægsuddannelse i journalistik. Erfaring med menneskerettighedsarbejde, 
fortalervirksomhed, og udviklingssamarbejde både i marken og fra skrivebordet. 
Erfaring med rehabilitering og integration af handlede kvinder i Danmark og 
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erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser for socialt udsatte i Danmark, 
herunder flygtninge. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Jeg har efter mange år i NGO-miljøet, for tiden mest løse ansættelser som 
beskæftigelseskonsulent for danske jobcentre. Jeg har for nylig stiftet bekendtskab 
med ’prekariatet’ som et voksende segment på arbejdsmarkedet , og det er nok dér 
jeg hører til i disse år.  
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg er mor til fire børn, hvoraf tre er piger. Familiepolitik og ligestillingsspørgsmål 
optager mig også meget. 
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Kandidat Manu Sareen 
 
 
Alder:  49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Det overordnede tema for mig er social bæredygtighed.  
        Jeg har selv arbejdet med socialt udsatte igennem hele mit liv     og derfor ligger 
det mit hjerte nært. 
Herunder er der især tre grene, som virkelig optager mig. Det drejer sig om:  
- Sundhed (herunder bekæmpelse af stres og ulighed i sundhed, samt arbejde for 
bedre mental sundhed) 
- Livskvalitet (herunder muligheden for at skabe balance i arbejds- og familielivet - 
gennem hele livet og en værdig alderdom) 
- Ligestilling og mangfoldighed på alle niveauer. 
- Der findes kortsigtede løsninger. Det er også Alternativet. Alternativet er et politisk 
mod, der vil forandre, forny og forbedre, fordi Danmark har brug for et 
fundamentalt anderledes blik på, hvad der skaber gode samfund og gode liv. Vi har 
brug for seriøse investeringer i en social bæredygtig omstilling ud fra et hensyn til 
vores børn og børnebørn. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Det er uden tvivl generøsitet! Generøsitet er at række hånden ud til dem der ikke 
har. Det er at tænke på sin næste. Det er at tænke på alle andre end sig selv. Det er at 
åbne døren. Det er at give en hånd med i den lokale boldklub. Det er at tænke på 
miljøet og gøre sit for at give den bedste udgave af kloden videre til den næste 
generation.  
- Generøsitet er mindre mig og mere os. Det er et nyt vi. 
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- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Nr 5: Gender Equality – Hvis kvinder og piger på kloden opnår reel ligestilling, så vi 
kloden være et anderledes og bedre sted at leve for alle. Det er langt fra alle kvinder 
og piger der nyder reel ligestilling. De fleste har ikke retten til at bestemme over 
egen krop, mulighed for uddannelse og arbejde, retten til abort, seksuel sundhed og 
reproduktive rettigheder. Der er kvinder og piger, der ikke har medbestemmelse i 
hvem de skal giftes med, ligesom kvinder og piger oftest er ofre for 
menneskehandel. Det er en skændsel og en af de største udfordringer. 
 
 
Nr 13: Climate Action – Jeg var tidligere på året i Indien med Aktion Børnehjælp. Vi 
skulle besøge projekter og landsbyer. De største problemer for de fattigste 
mennesker, som vi besøgte, var klimaforandringer. Monsunregnen skabte årligt 
voldsomme oversvømmelser og skyllede deres hjem væk. Den efterfølgende tørke 
udtørrede deres afgrøder, så de ikke havde noget at høste. Priserne på mad stiger 
støt og konstant, så et kilo linser koster 200 rupees pr kilo (20 kr. som et kilo linser i 
øvrigt også koster på Vesterbro). De fattige har ikke udsigt til flere penge, så 
alternativet for dem og deres børn er at spise mindre. Alt dette sker rundt omkring 
på kloden, fordi vi har forurenet igennem flere årtier. Vi har været med til at skabe 
et problem for de mest udsatte og derfor har vi også et ansvar for at være med til at 
løse det. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Det er det eneste sted hvor der er et ægte mod til at tænke alternativt.  
• Hvor andre tænker i begrænsninger, tænker vi i muligheder,  
• hvor andre ser tilbage, ser vi frem, 
• hvor andre ser bekymringer, ser vi håb.  
- og fordi jeg ikke kan lade vær! Jeg har en indre ild, som er blusset op og nu 
brænder i lys lue. Jeg vil gøre en forskel. Jeg har oplevet gang på gang – og også på 
egen krop – hvordan man den gamle politiske kultur kan knuse selv den stærke 
idealist. Vores ønsker om en ny politisk kultur sætter politikere fri, så de kan 
genskabe forbindelsen med befolkningen, genoprette den politiske tillid og tjene 
demokratiet. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
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2005 lancerede jeg 10 dogmer for ny og bedre politisk kultur. Dem har jeg fuldt 
siden, og det vil jeg blive ved med at gøre, for der er i høj grad stadig brug for dem: 
 
1)Ingen mudderkastning: Jeg går efter bolden og ikke efter personen Jeg bruger ikke 
min tid på at hænge andre ud 
2)Jeg vil forklare hvordan jeg mener mine forslag, ideer og mål kan blive til 
virkelighed 
3)Jeg siger hvad jeg mener 
4)Jeg ved ikke alt og vil ikke skjule min tvivl. 
5)Jeg forbeholder mig retten til at blive klogere og til at ændre holdning i en sag og 
respekterer andres ret til det samme 
6)Jeg lytter til dem jeg går i dialog med, og jeg forsvarer andres ret til at mene noget 
andet end mig 
7)Jeg forhåner ikke andre mennesker og befolkningsgrupper i min argumentation 
8)Jeg vil besvare kritiske spørgsmål ordentligt 
9)Jeg vil kæmpe for mine synspunkter, men anerkender, at politiske resultater 
skabes gennem kompromis og forhandlinger 
10)Jeg lytter til eksperter og lægfolk 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Det gør jeg hos min familie og især min mor.  
Min mor havde 10 søskende. De var 10 piger og én dreng. 10 piger i Indien var en 
katastrofe for min mormor og morfar. Det krævede 10 store bryllupper og medgift 
for alle 10 piger, i et land hvor drenges anses som mere ”værdifulde” end piger. 
Mine bedsteforældre giftede alle pigerne væk til gode familier, men de insisterede 
også på at alle skulle have uddannelse inden ægteskabet, så de kunne klare sig selv. 
Der var ingen forskel på piger og drenge i deres øjne.  
Vi er alle lige og vi er alle lige meget værd som mennesker, sagde de til deres børn. 
Det er de samme værdier min mor har givet videre til mig. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Både som socialarbejder og frivillig har jeg igennem hele mit liv arbejdet for, at alle 
mennesker i vores samfund får en chance til. Og hvis de falder, så endnu en chance, 
og endnu en. Jeg tror på at man bedst får mennesker til at vokse ved at vise dem 
tillid. Og ud fra den devise har jeg igennem mit arbejdsliv oplevet så mange 
mennesker blomstre, selv når andre har dømt dem ude. Dette vil jeg gerne arbejde 
på at udbrede, sådan at vi i Danmark taler hinanden op og arbejder ud fra tillid og 
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oprigtig nysgerrig over for hinanden, både på et arbejdsmarked, i fritiden, 
derhjemme og på gadeplan som medmennesker i et fællesskab.  
  
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født i Indien, har rødder i København, men der hvor jeg føler mig hjemme har 
ikke nødvendigvis nogen fast geografisk placering. For det der især gør, at jeg føler 
mig hjemme, er når folk ikke behandler mig som fremmed, men som en del af 
fælleskabet. Fællesskaber skaber tryghed og varme - noget der for mig definerer 
følelsen af ‘hjem’ – og jeg bliver oprigtigt frustreret, når jeg tænker på, hvor mange 
der IKKE føler sig hjemme i Danmark 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Jeg er uddannet socialpædagog og konfliktmægler 
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg har sammen med nogle venner udviklet en app, som vi er ved at afprøve i Kenya 
lige nu. Det er en app, der skal hjælpe underklassen af kenyanere til at starte deres 
egen virksomhed. Appén skal være en hjælp ud af fattigdommen 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg dyrker yoga i min fritid og kører på min gamle motorcykel fra 1981, hvis vejret 
er godt.  
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Kandidat Martin Schepelern 
 
 
Alder:  42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Jeg ønsker at arbejde for lige adgang og muligheder for alle borgere i Danmark til 
uddannelse, sundhed og et meningfuldt og godt liv. Herunder hører et markant 
fokus på sammenhængen mellem sociale forhold, sundhed og muligheder den 
enkelte borger har til at skabe og tage ansvar, for at lede og leve sit eget liv.  
I forhold til sundhedsvæsnet ønsker jeg derfor et langt større fokus på forebyggelse 
og rettidig hjælp, frem for at vente indtil det bliver til et spørgsmål om behandling. 
På den måde kan vi reducere udgifterne, og øge kvaliteten og fagligheden. 
I forhold til socialpolitik ønsker jeg at sætte det enkelte individ i centrum og gøre op 
med den direkte destruktive kassetænktning, som i dag udstikkes fra politisk side. 
Lad faglighed, fornuft og frihed være grundstenen i mødet mellem borger og stat, til 
gavn for begge parter.  
I forhold til uddannelse, ønsker jeg at vi som samfund kommer tilbage på sporet 
omkring det at skabe et videnssamfund. Vi skal fortsat og løbende skal have 
mulighed for at uddanne og videreuddanne os, i kraft af at verden forandrer sig i 
rasende hast. Uddannelse bør ses som investering, ikke som en udgift. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Jeg blev i sin tid tiltrukket af alternativet, da jeg endelig oplevede at den politiske 
proces blev tænkt på ny. At fornuften, de langsigtede løsninger og det skabende og 
konstruktive samspil mellem borger og stat, kom (tilbage?) i fokus. At forældede og 
forstenede ideologier ikke længere skal bruges som kompas for at finde løsninger på 
meget komplekse politiske spørgsmål og udfordringer. Jeg har ikke før i mit liv 
været politisk aktiv. Medmindre det tæller at råbe af fjernsynet. Men jeg har altid 
været et politisk menneske. Derfor ønsker jeg nu at forsøge at bidrage og arbejde 
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aktivt og direkte for at opnå de ting, som jeg tror på. Jeg har vanskeligt ved at 
fremhæve enkelte af Alternativets 6 værdier, da de alle komplimenterer hinanden 
og måske har svært ved at står alene. På det mere personlige plan, vil jeg dog 
fremhæve empati og gennemsigtighed som den måde jeg forsøger at leve mit 
daglige liv. Ligeledes, er debatdogmerne også en måde jeg tilstræber at være på i 
verden med andre mennesker. Det er ikke altid at det lykkedes, men jeg tror jeg 
bliver bedre til det som tiden går. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Alle målene er væsentlige. Jeg synes også at man kan se på målene fra et nationalt og 
globalt perspektiv. Jeg vælger i denne sammenhæng, at fokusere på det nationale. 
Der er det nr. 3 (Good health and well being) og nr. 16 (Peace, justice and strong 
institutions) som jeg ser som grundlæggende forudsætninger for at have et 
velfungerende samfund. At have en retsstat, hvor borgerne har tillid til staten og 
hvor alle i princippet har ens rettigheder og muligheder for at blive hørt og 
beskyttet, er faktisk noget unikt som vi stort set har opnået i Danmark. Jeg bliver 
desværre bekymret for om det er ved at skride. Hvis embedsapparatet bliver en 
forlænget arm for direkte politiske manifisteringer, signalpolitik, og bekæmpelse af 
modstandere, åbner det op for magtkorruption og en udvikling hvor større eller 
mindre dele af samme apparat, bliver udskiftet efter et valg. Jeg har selv levet i 
samfund hvor dette er praksis, og tro mig, der skal vi ikke hen. For det leder til en 
total opløsning af sammenhængskraft, lighed for loven og tillid til hinanden. Og det 
tror jeg på mange måder er vores samfunds største styrker. Og det skal vi ikke tage 
for givet. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Politisk set, har jeg i årenes løb desværre selv oplevet at glide hen imod voksende 
apati og mismod. Med Alternativets fødsel, har jeg genopdaget min egen entusiasme 
og vilje til at forsøge at gøre noget indefor den politiske process, frem for at se til fra 
sidelinjen. Og denne energi er drevet af optimisme og håb, fremfor opgivenhed og 
håbløshed. Jeg føler også, at jeg nu er et sted i livet hvor jeg rent faktisk har noget 
erfaring og en forståelse af de dynamikker som er med til at forme vores samfund.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
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Jeg tager vores værdier og dogmer meget seriøst. Det betyder at vi ikke kun udadtil, 
men i dén grad indbyrdes i partiet, skal gøre alt hvad vi kan for at efterleve disse i 
det daglige og i vores omgang med hinanden. Jeg tror faktisk på, at vi ved at vise 
vores omgivelser at det virker, kan inspirere vores kollegaer og andre, til at være 
med til at skabe en ny politisk kultur. Jeg tror fuldt ud på samskabelse, tillid, 
åbenhed og transparens. Og det håber jeg en dag at kunne være en politisk 
repræsentant for. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Jeg inspireres mest af alt af at tale med og lytte til de mennesker jeg møder i mit liv, 
både personligt og professionelt. Og jeg er meget bevidst og ydmyg omkring, at jeg 
fortsat har masser at lære, forstå og sætte mig ind i. At kunne sætte sig i andres sted 
og forstå deres virkelighed, er efter min mening en forudsætning for at kunne være 
en dygtig politiker. 
Indignation ser jeg egentlig som et synonym for forargelse. Og der skal efterhånden 
en del til at forarge mig. Men jeg kan til gengæld blive utrolig vred når jeg politisk, 
oplever bevidst manipulation og løgn. Når der med overlæg appelleres til den 
destruktive og frygtsomme side af vores menneskelighed. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
 Jeg har i de seneste år arbejdet meget direkte med både borgere, sagsbehandlere, 
samt private og offentlige institutioner/virksomheder. Derved har jeg opnået en 
erfaring og indsigt, både i samspil som fungerer, og også de som ikke fungerer. 
Problemet er oftest ikke hverken vilje og engagement, men derimod de rammer som 
der arbejdes under og som er formet af politikkere. Jeg håber at jeg kan være med til 
at forbedre og forandre disse rammer. 
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg bev født på Rigshospitalet i 1974. Mine forældre arbejde i den danske 
udenrigstjeneste, så min opvækst har været meget præget af afsked og nye 
begyndelser. En omskiftelig men også fantasktisk spændende tilværelse som har 
formet mig og givet mig et udsyn og en forståelse for den globale verden. Jeg har 
boet i Madrid, Athen, Los Angeles, Stockholm og New York. Det at ”høre til ” har altid 
været et eksistentielt tema i mit liv, og jeg har brugt mange år på at søge og lede, 
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efter mening og identitet. Det var egentlig først i en alder af 28, at jeg for første gang 
oplevede at jeg hørte til i Danmark og jeg har haft fast base i København siden 2001. 
 
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Jeg blev i 2010 færdiguddannet som psykoterapeut. Før det blev jeg uddannet på 
UCLA film school (University of California, Los Angeles) hvor jeg boede fra 1997-
2001. Som barn har jeg desuden haft oplevelsen af 4 år på en Britisk international 
skole i Athen i 80érne, samt et kort men heftig forløb i en Spansk-katolsk 
nonnebørnehave! 
  
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er i dag selvstændig psykoterapeut, og arbejder med både private klienter og 
kommunalt anviste borgere. I årenes løb har jeg været ansat i både offentlige og 
private virksomheder/institutioner og arbejdet med unge og voksne, som kæmper 
med psykosociale udfordringer, mennesker med afhængighed, samt pårørende til 
misbrugere. 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
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Kandidat Morten Svendsen 
 
 
Alder: 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Klima og Miljø. Jeg vil arbejde for afgifter på ikke-bæredygtige og CO2 udledende 
ressourcer. Afgifterne skal virke til at ændre både konsument og producent adfærd. 
 
 
 
Investeringer i grøn og CO2-reducerende teknologi. Den grønne omstillingsfond skal 
udbygges til at omfatte forskningsprojekter. Fonden skal medfinansieres af 
ressourceafgifterne. 
 
 
 
Forsvarspolitikken. Det danske forsvar skal i højere grad fokusere på fremtidens 
klimaudfordringer. Ressourcerne skal rettes mod kystsikring både i Danmark og 
ude i verden. 
 
 
 
Sæt folkeskoleeleverne fri ift. Finsk forbillede. Vi skal have glæden tilbage i 
læregerningen og den fri tænkning tilbage i vores elever. 
 
 
 
Energi. Danmark skal arbejde for at Thorium kraftværker kommer på dagsordenen i 
EU. Ren og billig Thorium Energi bør være hjørnestenen i et fælles EU 
energisamarbejde. Den billige energi kan yderligere resultere i, at det kan lade sig 
gøre og betale sig, at genanvende langt flere ressoucer end i dag. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Danmark, det bedste land for verden. 
 
 
Hvis vi skal løse fremtidens udfordringer skal vi tænke globalt. Danmark har 
tidligere været et foregangsland når det gælder miljøpolitik. Vi skal have denne 
føretrøje tilbage og staten skal i langt højere grad motivere de grønne initiativer og 
den grønne omstilling. 
 
 
 
Samtidig skal vi bruge vores stemme i EU for at skabe et paneuropæisk 
energisamarbejde, der kan inspirere resten af verden. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
Climate Action. Hvis ikke vi får klimasituationen under kontrol, bliver resten af de 
ellers meget sympatiske mål ligegyldge. 
 
 
 
Responsible Consumption and Production. Det samme gælder dette mål. Der er intet 
alternativ til bæredygtig produktion og forbrug. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Fordi vi bliver nødt til at gøre noget. Alle kan se civilisationens endeligt, men det er 
for hårdt at tænke på. 
 
 
Vores politikere vil ikke se virkeligheden i øjnene, men tænker snævert på deres 
kernevælgere. I forhold til vores overlevelse er der ikke noget der hedder 
kernevælgere. 
 
 
Økonomi bliver ofte brugt som en undskyldning for ikke at gøre noget. Men 
økonomi, tror jeg, er det værktøj der skal til for at inspirere handling. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil arbejde for at gøre de globale problemstillinger relevante for den danske 
befolkning. Jeg vil tale i løsninger og ikke i dommedagsscenarier.  
 
 
Det er meget let at gøre folk bange for at nogen vil stjæle deres frikadeller, det er en 
hel anden udfordring at motivere folk og virksomheder for at gøre en forskel. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Jeg har altid interesseret mig for astronomi. Med interessen for vores kosmos 
kommer et helt andet perspektiv på de problemer vi tumler med her på kloden. 
Menneskeracen har teknologien og mulighederne for at sikre vores egen 
overlevelse, men alligvel er vi drevet til at gøre vores planet ubeboelig. Hvorfor? 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
Jeg er selv medejer af en dansk virksomhed med 40 ansatte. Jeg ved hvad det vil sige 
at samarbejde, fastsætte og opnå mål som en del af et større hele. 
 
 
Derudover mener jeg at partiets kommunikation kan stå skarpere. Der er ikke 
nødvendigvis en modsætning mellem at være skarp og at være nuanceret. Begge 
dele er uundværlige for en konstruktiv politisk debat. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født og opvokset i Vor Frue, en lille landsby et par kilometer syd for Roskilde. 
 
Min barndom er fra landet og provinsen. Mit voksenliv er fra Nørrebro og Vesterbro. 
Jeg føler mig hjemme de fleste steder jeg kommer frem i verden. For mig handler det 
om at møde mennesker, så kan man føle sig hjemme hvor som helst. 
 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
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- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg har læst Datalogi og Kommunikation på RUC og læst Design, Kommunikation og 
Medier på IT-Universitetet. 
 
 
Jeg har været lønmodtager og er i dag selvstændig. Jeg har også i en kort periode 
prøvet det danske dagpengesystem.  

_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Jeg er medejer af Tactile Entertainment, en lille dansk spilvirksomhed med 40 
ansatte. 
 
 
Så interesserer jeg mig for astronomi og legobyggeri. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg er en genert, men alligevel udadvendt nørd. 
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Kandidat Rolf Bjerre 
 
 
Alder: 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Digitaliseringen af vores Infrastruktur   
har indsigt og brænder for et samfund, hvor borgeren igen kan have magten over 
deres data, og der igennem ikke bliver et produkt i den store maskine vi kalder 
Internettet. 
 
Nært Demokrati 
Ser mere system fejl end onde mennesker, er grunden til vores problemer i 
København. Tror at hvis vi er modig og lade institutionerne, borgerne mf  bestemme 
mere, vil vi se en tillidsskabende effekt af de store. 
 
Den FællesBy 
Privatiseringen af det offentlige rum er ved at tage overhånd, Vi må simpelthen til at 
organisere dem som vil en fælles by. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Humør er min klare favorit 
Og må indrømme at jeg først rigtig har lært værdien i flere af de andre, efter min 
indblandelse i ALTERNATIVET tidlige start. 
 
Er specielt glad for Humor, fordi det både kan bruge skarpt rettet imod forandring. 
komikere har ændre mit syn mere på verden end politikerne har. Men humor er 
også det der gør processen det hele vær. 
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- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 
 
Vi har gode chancer for at bliver store på bærredygtighed og det er er blå skyer OG 
penge ind. 
 
 
Goal 12: Ensure sustainable consumption and production patterns 
 
Fuldkæde Genbrug, alt andet er for dyrt. vi må udvikle og sælge videre. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi elefanten i det nationale politiske rum er at dårlig statsdrivende software er 
skyld i danmarkshistoriens største værdi tabt og ingen gør noget.     
 
Fordi jeg har indsigt i at "IT infrastruktur og samfunds design" underminerer vores 
demokratiske samfund, lokalt, nationalt og globalt.  
 
og  
Fordi jeg har visioner om en national IT Infrastruktur som genvinder indivieds 
digitale suviranitet, ved ikke at afkræve genkendelse, men kun godkendelse. 
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg kender Alternativet rimeligt og kan samle. Ser at en sam-organisering med 
mandat delegering vil styrke både partiet politiske og organisatoriske ben. 
 
Jeg vil også kunne bistå i folketingsgruppen med min fag videnskab indenfor IT, 
Digital Organisation og magt delegering.    
 
Og få Humant IT på debat 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
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Poul Bjerre 
http://www.ibravn.dk/211-det-gode-samfunds-filosof.htm 
 
Charlie Chaplin 
https://youtu.be/CsgaFKwUA6g 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Har erfaringer med at stille op til både lokal, regional og nationalvalg. Da jeg har 
været med fra starten ser jeg er de mange nye som er kommet til, og jeg kan helt 
sikkert bidrage med kommunikation på tværs. 
 
Jeg har også være med til at udvikle vores interne beslutningsprocesser og erfarring 
omkring afholdelses af Politiske Laboratorium'er og udvikling af politik i 
Alternativet.     
 
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Her er et lille udvalg: 
http://bfy.tw/7VnZ  
 
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Er opvokset i et andelfælleskab lidt nord for Horsens fjord, tæt ved skov og strand 
OG før mobil og hele digitaliseringen begyndte for alvor. 
 
Mine rødder er helt sikkert fællesskabet og i Alternativet er det første parti jeg kan 
spejle mig selv i som helt menneske. 
 
Jeg har også politiske rødder i Pirat Partiet Danmark, hvor jeg sad som formand op 
til Alternativets tilblivelse. Så ser også at jeg kan bidrage med det gode samarbejde 
vi har med de Islandske Pirater.   
 
Bosiddende i københavns nordlige del i nu over 20 år har også skabt en masse 
fantastiske rødder.  
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- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Militæret  
Medic 
 
Bygnings Konstruktør 
Facility Manager 
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Deltid i TIMEREPUBLIK Danmark ellers Start Ups 
Tjener det sidste som Handicaphjælper, Respirator kyndig    
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Er vild med humor og ret naivt anlagt 
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Kandidat Rune Lundgaard Jørgensen 
 
 
Alder: 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
1) Uligheden i Danmark.  
Danmark er nok verdens mest privilegerede samfund. Det forpligter over for vores 
medmennesker. Vi kan ikke være bekendt at børn fødes ind i fattigdom, uden at vi 
gør noget aktivt for at forhindre det. Og vi kan ikke være bekendt at mennesker skal 
slides fysisk og psykisk ned pga arbejde.  
Tværtimod medvirker den politik der bliver ført i disse tider, til at uligheden bare 
vokser og vokser.  
Kampen mod uligheden betyder rigtig meget for mig, da jeg selv har prøvet at måtte 
gå og samle flasker på gaden da jeg var 4 måneder på barsel. Det er ikke det jeg har 
betalt skat for i hele mit voksne liv. Skatten skal være en del af en forsikring og et 
sikkerhedsnet mod at folk ryger ud i økonomiske/sociale problemer. 
 
2) Multinationale selskabers magt og indflydelse skal 'stækkes'. 
Det er fuldkommen uacceptabelt at store multinationale virksomheder kan flytte 
overskud ud af Danmark uden at betale skat. Det er dybt undergravende for vores 
samfund, og med de (umiddelbart) kommende ceta og ttip aftaler kan vi forvente os 
mere af samme skuffe, hvis ikke vi udviser en massiv modstand. 
Hvis der opstår en ildebrand i en bygning der er ejet af et multinationalt selskab, er 
det vores skattefinansierede brandvæsen der bliver sendt ud for at slukke branden. 
Hvorfor skal de ikke være med til at betale for dét? 
 
3) 
Grøn teknologi er fremtiden.  
Jordkloden er vores allesammens, og hvis de kommende generationer også skal 
være her, bliver vi nødt til at få sat skub i den grønne omstilling. 
Genbrug, giftfri natur, vedvarende energikilder, en grøn omlægning af landbruget, 
offentlige investeringer i grøn teknologi mm. Er alle områder jeg vil kæmpe for at 
fremme. 
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Vi skal alle være her, og det kan vi kun, ved at have respekt for, og passe på jorden 
og hinanden. 
 
4) 
Legalisering af cannabis.  
Med over 500.000 brugere af planten i Danmark, er det et kæmpe samfundsproblem 
at disse mennesker er kriminelle, selvom de bruger planten medicinsk eller 
rekreationelt. Oplysning frem for straf er vejen frem. Som jeg ser det, kan hamp 
potentielt være nøglen til at kickstarte en grøn og bæredygtig 'revolution' (via 
fødevarer, byggematerialer, tøjproduktion, medicin mm) 
 
5) 
Fred på jorden. 
Jeg har SÅ ondt i hjertet over at se den måde mennesker behandler hinanden på. Lad 
os alle samarbejde om at få stoppet krig, had og ødelæggelse. 
Uanset hvilken motivation og drivkraft der ligger bag menneskers valg om at 
bekrige hinanden, må vi sprede ringe i vandet og oplyse om at vi ikke vil acceptere 
det, og at folk må lære at acceptere og leve med hinandens forskelligheder. Det er 
trods alt folks forskelligheder, kulturforskelle og mangfoldighed der gør jorden til 
sådan et smukt sted at være :) 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Jeg vil mene at nedenstående sammenfatter ret præcist hvorfor jeg er medlem af 
alternativet, og hvorfor jeg har valgt at engagere mig aktivt som kandidat og frivillig.  
 
Alternativet mener grundlæggende, at et bæredygtigt samfund er  
et hensynsfuldt samfund, der ikke driver rovdrift på hverken dyr, miljø eller 
mennesker.  
Et bæredygtigt samfund handler om at finde balancen. Balancen mellem vores 
forbrug af naturens ressourcer og naturens evne til at genoprette sig selv. Balancen 
mellem fællesska- 
bet og individet. Balancen mellem tillid og kontrol. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
Dette punkt synes jeg er meget svært at svare på, da alle 17 punkter er yderst 
relevante.  
Man kan måske også sige, at punkterne på sin vis hænger sammen. 
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Derfor har jeg valgt at fremhæve punkt 7; 
 
Goal 7: Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. 
Alle mennesker har brug for en eller anden form for energi. Ved at sikre at energi er 
tilgængelig for alle og samtidig bæredygtig, sikrer vi naturens velbevarende og at 
alle på jorden har adgang til rent vand og strøm.  
 
Og punkt 10; 
 
Goal 10: Reduce inequality within and among countries 
 
Ved at mindske uligheden vil vi skabe langt flere muligheder for de fattigste i 
verden. Jordens ressource fordeling er ALT for uligevægtig. Det vil øge menneskers 
muligheder for at uddanne sig, være gavnligt for den globale folkesundhed og skabe 
bedre adgang til sunde fødevarer.  
Jeg begriber ikke at jordens befolkning accepterer, at de 62 rigeste på jorden, ejer 
det samme som de 50% fattigste (altså ca 3.500.000.000 mennesker) 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Jeg stiller op for at sætte fokus på den voksende ulighed i verden, og den fortsat 
stigende udpinsel af Jorden. Vi er alle forpligtet til at overlevere jordkloden i god 
behold til de kommende generationer.  
Jeg var også kandidat ved valget i '15, og den erfaring og oplevelse har kun givet mig 
mere blod på tanden, til at tage kampen op mod krig, had ødelæggelse, ulighed, 
magtbegær, miljøsvineri og menneskelig elendighed.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Som kandidat og repræsentant for alternativet har jeg fået den 'ny politiske kultur' 
ind under huden.  
Jeg vil være mig selv og sætter en ære i at bevare min ærlighed og personlige 
integritet som politisk repræsentant. 
Jeg er ikke bange for at indrømme, at jeg ikke altid kender svaret.  
Så vil jeg hellere undersøge og bruge min nysgerrighed, fremfor at komme med en 
søforklaring. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
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Min politiske inspiration  og indignation finder jeg i hverdagene.  
Inspirationen kommer ofte fra alle de spirende foreninger og grønne tiltag, som 
hver især forsøger at trække verden og samfundet i en bedre retning.  
 
Indignationen kommer let. Man skal blot åbne en avis eller overvære en 
folketingsdebat, for at konstatere at listen over ting der kan gøres bedre, er meget 
lang. Min retfærdighedssans blusser dagligt op. 
 
Mit største politiske forbillede er dalai lama. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Som FT - kandidat i 2015 for alternativet, har jeg lært hvad rollen som kandidat vil 
sige og medfører.  
 
Jeg vil møde folk i øjenhøjde. 
 
 
 
Jeg vil personligt mene at det er enormt vigtigt at man har prøvet mange (og gerne 
forskellige) ting i livet, før man kommer ind hvor beslutningerne tages. Uden indsigt 
i 'den virkelige verden', kan det virke meget fjernt at tage afgørende beslutninger 
henover folks hoveder, uden at have en reel indsigt (og måske endda interesse) i 
hvordan det påvirker dem. 
  
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Jeg holdt min første rigtige store offentlige tale for flere tusinde mennesker til 
G.M.M. 
d. 7/5/16 
 
https://youtu.be/rtuR86KPDxc 
 
Se meget mere på min Facebook side: 
 
Www.Facebook.com/flerevedmere 
  
 



 89 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født og opvokset i København. 
Ser dog mig selv som en verdensborger. 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
 Jeg er ufaglært, men mit cv vil fortælle at jeg har prøvet et hav af forskellige ting, 
inden (og imens) min tid i alternativet ( siden vinter 2014). 
En hurtig oversigt tæller:  
Tømrer- snedker- smede- & bådbygger arbejde.  
Tjener, kok, opvasker jobs.  
Tidligere tillidsmand. Bagageportør i lufthavnen. Sømand på island og grønland.  
Pædagogmedhjælper på specialskole og byggelegeplads, 
 Postarbejder, 
Bygget bylandbrug på Nørrebro.  
Og flere andre småjobs.  
 
 
Har derudover været bosat i både Spanien og Island á 9~10 måneder.  
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Pt er jeg blevet selvstændig med en foodtruck hvor hele køkkenet kører på solceller 
og hvor vi laver en fantastisk hjemmeudviklet hampefrøsfalafel. 
 
Derudover bruger jeg meget tid på at lave musik, min kolonihave og min søn på 2,5. 
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Til sidst vil jeg understrege, at jeg stiller op som kandidat, for at værne om 
fællesskabets bedste.  
Jeg føler mig forpligtet til at tage kampen op mod et samfund med uretfærdighed og 
ulighed. Jeg føler at jeg bliver NØDT til at gøre noget nu!  
I alt for mange år har jeg (måske lidt naivt?) håbet at nogle ville tage kampen op for 
mig, men er nået til erkendelsen af at jeg ikke bare kan sidde og vente på at det sker. 
Jeg bliver nødt til at gøre noget for at få det til at ske! 
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Kandidat Tanja Aertebjerg 
 
 
Alder: 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

 
Omstilling, fordi det er ere bæredygtigt end revolution. 
 
Bæredygtighed som laveste fællesnævner. 
 
Social bæredygtighed fordi ulighed ikke er nødvendigt eller ønskeligt for/i en stabil 
verden. 
 
ReConnomy - fordi vores økonomiske system skal omstilles og geares efter Klodens 
ressourcer.  
 
Sundhed: Vi skal have en sund sektor og ikke en syg sponseret af 
medicinalindustrien. Vi skal sikre, at der ikke bliver tilladt sundhedsskadelige 
stoffer eller ubæredygtige produkter - hverken her eller i verden generelt. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 

 
Iværksætterkultur! 
 
 
 
Jeg ser Alternativet som det eneste parti, der reelt tager iværksætteri alvorligt som 
det innovative vækstlag vi skal bygge vores fremtid på. Vi er SUPER gode til at finde 
grønne løsninger, og det skal vi fremelske. Det vil give eksport, og det skal vi støtte 
op om kan ske. 
 
Vi skal sikre stor diversitet (mangfoldighed), ved at lade kreativiteten blomstre. Vi 
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skal styrke de lokale cirkulære økonomier, der opbygger fællesskaber og holder 
værdien så længe som muligt der hvor den bliver skabt, hvilket vil betyde 
arbejdsplader, tillid  og glæde. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar kort hvorfor. 

 
Hvis vi ikke starter med nr 13 om klima, så er der ingen håbe for de andre. Og derfor 
skal vi se på nr 12, der handler om vores forbrug og produktion. Når klimaet går 
amok vil der ikke være hverken retfærdighed, mad, eller uddannelse, og de der lider 
mest under ringe vilkår er børn og kvinder, og konflikter betyder også altid større 
ulighed. Alt hænger sammen. Men klimaudfordringerne vil være forstærkende for 
alt det vi ikke ønsker, så derfor skal vi arbejde ben hårdt på at forberede os. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Fordi jeg ikke kan forvente at andre skal tage mere ansvar end jeg selv. Jeg må - for 
at følge min samvittighed, og holde min klimadepression i skak - ud og være aktiv i 
omstillingen, motivere og informere om alle de fantastiske muligheder vi kan finde i 
den krise vi står i. Jeg ser muligheder mere end udfordringer. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 

 
I Omstillingsbevægelsen hvor jeg kommer fra har vi en masse rigtig gode værktøjer, 
som vi bruger til at få fælleskabet og samarbejdet til at glide mere ukompliceret. Det 
er en kultur, hvor vi passer på hinanden og os selv. Ikke Voldelig kommunikation, 
Sociokrati og indre omstilling er nogle af dem. Drage Drømning er en anden. De 
passe aller perfekt til Alternativet. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Min morfar var bonde og engageret i en masse foreningsliv og lokal politik, og 
selvom han var Radikal, som enhver anden småbonde fra krigen og frem, så var 
hans sociale retfærdighedssans og integritet altid en inspiration. 
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Ellers er det ikke så meget politikere, men mere økonomer som Robert Reich, 
Thomas Piketty og Joseph Stiglitz der har inspireret mig de sidste år på økonomi, og 
filosoffer og aktivister som Charles Eisenstein og Rob Hopkins og Vandana Shiva, 
der er mine forbilleder. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 
for Alternativet? 

 
Omstillingsbevægelsen spænder over alle søjler af bæredygtighed, og derfor er jeg 
inde i fakta om stort set alt. Jeg kender til (R)economy, miljø, økologi, permakultur, 
løsninger, udfordringer - hele pakken. Jeg er en fantastisk motivator og iværksætter. 
Jeg har integritet, er stædig og ikke bange for at stille mig op og sige min mening, og 
lytter gerne til andres også - man kan altid blive klogere. Jeg er NØRDET, og sætter 
mig grundigt ind i alt det jeg mener er nødvendigt for at vide hvad jeg taler om. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 
blogs, mv.) 

 
Jeg er MEGET aktiv på Facebook, og administrerer bla. Omstilling Danmarks side, er 
initiativtager til RoundUp Stop kampagnen og administrerer dens Facebook.  
 
Jeg er initiativtager og medstifter af foreningen Grønne Hjerter, der bla. driver en 
bæredygtig blomsterbutik, har kontorfælleskab, afholder workshops, gavecirkler og 
foredrag. Desuden støtter den socialt med at tilbyde folk at bruge foreningen som 
springbræt til egenforsørgelse ved at facilitere fakturerering og løn til grønne 
iværksættere.  
 
Jeg har siddet i tillidsgruppen til Folketræffet Det Fælles Bedste i 2 år, og var eneste 
fonds raiser på det i april i år, og desuden aktivt med i planlægningsgruppen. 
 
Og så er jeg initiativtageren til at få den franske miljødokumentar "I Morgen" til 
Danmark. Pt. arbejder vi på at få "SEEDS" hjem. 
 
Jeg er initiativtager og medstifter af foreningen Lokal Valuta Kbh, der arbejder på at 
få en lokal valuta for Kbh op at stå, og dele erfaringerne med andre, så det kan brede 
sig. 
 
https://www.facebook.com/tanja.aertebjerg 
https://www.facebook.com/RoundUp-Stop-834637116591689/?fref=ts 
https://www.facebook.com/OmstillingDanmark/?fref=ts 
https://www.facebook.com/groups/vestervaluta/ 
https://www.linkedin.com/in/taertebjerg?trk=hp-identity-name 
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Twitter: @taertebjerg 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født på Amager, men flyttede til Odsherred som 3 årig til det hus mine 
forældre byggede ved siden af mine bedsteforældres ned til Lammefjorden. Jeg er af 
en maritim familie, der tæller kaptajner, fiskere, marinbiolog og langturssejlere. På 
stranden på Ærtebjerg med duften af malurt er jeg lykkeligst, men jeg er idag mere 
til jord under neglene, end saltvand i årene. 
  
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg har læst biologi 3 år på KU, og kort tid jura samme sted. Derefter har jeg været 
selvstændig igennem mange år - ikke speciel succesfuld i kr/øre, men meget i at 
skabe netværk. Jeg er mor til 3 med i gennemsnit 10 år imellem dem. Jeg går mere 
op i at vi har tid sammen end at alting er perfekt. De er alle tre yderst kreative, 
sociale og empatiske og tør en masse, som de fleste end ikke tør som voksne - som at 
stå på en scene eller foran et kamera. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 
 
Omstilling, fælleskaber og familie. At sprede håb og give folk muligheden for at 
turde gøre noget selv. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     
skrive det her. 

 
Jeg er pt. på kontanthjælp, og skal udredes som flexjobber, da jeg ikke længere kan 
arbejde så det passer et arbejdmarked, hvor man skal være 8 timer i træk på en 
funktion. Men hvis jeg selv kan tilrettelægge og tage små pauser, og meget kan 
klares hjemmefra eller liggende på gulvet, så er det ikke noget jeg ser ikke skulle 
kunne forenes med et FT kandidatur. Jeg er sej og nørdet, og er knivskarp, men skal 
ind imellem i forskelligt omfang lige oplades. Med det og ved at passe min kost 
(vegetar, kun økologisk med masser af ingefær, hvidløg, gurkemeje og chili) og 
væske (tea og vand), så er jeg klar til kamp. Jo længere arbejdsdage jo bedre, ment 
på den måde at det er ok, at sprede arbejdet ud, så der er plads til opladning. 
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Kandidat Torben Nybo Steffen-Nielsen 
 
 
Alder:  32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Undervisning og uddannelse:  
Jeg er lektor i Engelsk og Historie på Christianshavns Gymnasium. Hver dag ser jeg 
problemer med karakter- og præstations-ræs. Det har en yderst negativ effekt på 
eleverne og går ud over deres indlæring. Forskningen viser, at nøglen til læring 
ligger i elevernes motivation og elev-lærerforholdet. Jeg vil arbejde for et 
undervisningsmiljø, der har fokus på elevernes motivation, fra folkeskolen og frem 
til deres uddannelsesstart (hvad enten det så er som snedker, pilot eller lingvist). 
 
Kultur:  
Alt for ofte bryder politikerne armslængdeprincippet og begynder at blande sig i, 
hvad der er god og hvad der er dårlig kultur. Det er problematisk, for det er ikke 
politikernes rolle. I stedet bør vi arbejde for at åbne kulturen op. Politikerne skal 
træde væk fra smagsdommer positionen og lade alle typer kultur byde sig til. Vi bør 
lade et bredere udsnit af kulturscenen komme med i uddelingen af støttekronerne. 
Man kunne sagtens forestille sig en anden tilgang til støttekroner. Bl.a. kunne film, 
der klarer sig godt i biografen, få færre (hvis nogen overhovedet) støttekroner til en 
evt. efterfølger. Disse penge kunne så bruges til mindre etablerede navne eller mere 
eksperimenterende genrer. 
 
Udenrigspolitik:  
Når det kommer til resten af verden, så skal vi tilbage til en udenrigspolitik fra før 
Fogh. Danmark er et lille land; det kan vi lige så godt erkende. Vi skal samarbejde 
med vores allierede, men ikke følge dem blindt. Irak-krigen var en fejl, og det er en 
fejl, vi må lære af. 
 
EU skal bestå. Vi må under ingen omstændigheder komme tilbage til tiden før det 
fælles europæiske projekt. EU er nøglen til mange af nutidens problemer, herunder 
flygtningenkrisen. Men EU bør reformeres. Problemet for EU er, at for mange mener, 
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at det fylder for meget i hverdagen, og at der er for lidt gennemsigtighed. Her passer 
DIEM25 fremragende ind. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Puha, det er på mange måder et urimeligt spørgsmål. Det er som at skulle svare på 
hvilken af mine døtre, jeg elsker mest. 
 
For mig er det ikke en enkelt ting, men et hele. Alternativet tilbyder mig noget, jeg 
ikke har stødt på i andre partier. Indtil Alternativet dukkede op, var jeg sikker på, at 
jeg skulle stille op som løsgænger uden nogen chance for at have indflydelse. 
 
Men i Alternativet mødte jeg en imødekommenhed, der var helt fantastisk. Tanken 
om, at det rent faktisk var muligt at være med til at gøre en forskel. Lige fra første 
gang jeg var til et arrangement i Åbenrå (med Rasmus Bahnsen - über-positivist) til 
jeg skrev til Carolina Maier med forslag til, hvordan undervisningspolitikken kunne 
blive bedre - og hun svarede og var interesseret og inviterede mig til et panel med 
andre gymnasielærere. 
 
Alternativet kan for mig ikke bare koges ned til mod, samarbejde, nysgerrighed og 
ny politisk kultur. De er alle en del af det allervigtigste et politisk parti kan tilbyde: 
håbet om at kunne gøre en forskel. 
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
1: Quality Education. Selvom det selvfølgelig kunne være fantastisk at udrydde 
fattigdom og udrydde hungesnød, så må det siges at være målet; et mål vi aldrig 
kommer til at opnå uden midlet, uddannelse.  
 
2: Life below water. Haven er jordens lunger og med hvert stykke plastik der ryger i 
havet gør vi jordens - og dermed vor egen - overlevelse det sværere. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi jeg er træt af politikere, der udtaler sig uden at have erfaringsgrundlaget i 
orden. Det gør mig indigneret at høre politikere tale ud fra mavefornemmelser. Som 
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politiker kan man ikke vide alt, men man kan gøre forsøget og lytte til dem, der ved, 
hvad de taler om.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Jeg vil tale ud fra min erfaring og viden, og jeg vil ikke sige noget, bare for at gøre 
det. Problemet med mange politikere er, at de siger for meget, men lytter for lidt. 
Hvis regeringen havde lyttet mere til gymnasieeleverne, til lærerne, til forskerne, så 
havde den kommende gymnasiereform set markant anderledes ud. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Min politiske inspiration finder jeg ofte i mine elever. De er skide seje. De klarer en 
8-timers skole(arbejds)dag fem dage om ugen, og de ved så meget. Men det pisser 
mig af, at de kunne vide endnu mere, fordi skiftende regeringer har skåret ned på 
undervisning og uddannelse, og fordi politikerne mod bedrevidende fortsætter med 
reformer, der ikke kommer til at have den ønskede effekt. 
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
At man ikke behøves høje karakterer fra folkeskolen for at klare sig godt i 
gymnasiet. 
At karakterer betyder mindre end motivation. 
At det ikke er rart at være på kontanthjælp. 
At Carolina Maier lyttede til mine råd. 
At det er fedt at skabe noget med hænderne. 
At vi skaber bedre i fællesskaber. 
At der er forskel på København og Skive. 
At det er bedre at læse en god bog end to dårlige. 
At det er hårdt at være forælder. 
At det er hårdt at blive skilt. 
At Beatles er bedre end Rolling Stones. 
  
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
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Jeg er født og opvokset i Skive. Som 20-årig flyttede jeg til København for at studere. 
Jeg havde egentlig sigtet efter Århus, for København var i hvert fald ikke noget for 
mig, og jeg skulle helt klart hjem igen efter studierne. Men langsomt blev hjem 
København og Jylland et sted man tog hen. 
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Jeg har en cand.mag. i Engelsk og Historie fra Københavns Universitet og har i 
forbindelse med mit hverv som gymnasielektor taget pædagogikum via Syddansk 
Universitet. 
 
Derudover har jeg i en kort periode (ca. 9 mdr.) stået i lære som kok. Jeg afsluttede 
grundforløbet og stod i lære 2 mdr. på Kroghs Fiskerestaurant i København. 
  
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er lektor på fuldtid på Christianshavns Gymnasium i fagene Engelsk og Historie. 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg er fraskilt og bor i et kollektiv i Indre By i København. Jeg har to piger på 4 og 5, 
der bor hos mig hver anden uge. 
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Kandidat Uffe Elbæk 
 
 
Alder: 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Iværksætteri. Vel at mærke værdibasseret iværksætteri. Og hele 4. sektor-
ambitionen (læs: generation 2.0 af andelsbevægelsen.  
 
Uddannelse. Vi har brug for et langt mere personligt frigørende, entreprenant og 
motiverende uddannelsessystem. Fra folkeskolen og op.  
 
Kultur. Uden kunst og kultur bliver vi et meget meget ukritisk og åndeligt fattigt 
samfund.  
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
 
Det hele. For jeg var med til at skrive det:-) Men hvis jeg skal vælge bliver det 
værdierne og manifestet.  
 
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
De er alle væsentlige. Men jeg vælger:  
4 - fordi uddannelse er det der skal få os til at træffe de kloge valg - både personligt 
som fagligt.  
5 - fordi ligestilling er afgørende for mig.  
10 - fordi der er to ting der vælte civilisationer: ekstrem ulighed og mangel på 
ressourcer.  
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- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi jeg har grundlagt partiet og stadig tror 100 procent i det vi er ved at bygge op. 
Kan ikke forestille mig noget mere meningsfuldt at være involveret i i dag.  
 
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Fortsætte med det jeg gør i dag.  
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
Fra mine livserfaringer, venner og ikke mindst min mand.  
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
Mine erfaringer som social og kulturel iværksætter gennem efterhånden et langt liv. 
Fra Frontløberne over KaosPiloterne til Alternativet.  
  
 

 
- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Tusindevis. Men tror godt at folk ved, hvad jeg har lavet - sagt med et smil.  
  
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Ry Højskole - er højskolebarn.   
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
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Mine erfaringer med at bygge organisationer og institutioner som Frontløberne, 
KaosPiloterne og Outgames.  
 
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Intet. Ud over nødvendige mentale kæreste-pauser 
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Kandidat Vagn Molnit 
 
 
Alder: 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop 

disse? 
 
Erhvervsudvikling og arbejdsmarkedet. 
Det internationale arbejdsmarked i form af net-basserede arbejdspladser, de 
internationale forretningsmodeller, internethandel og kommende frihandelsaftaler, 
behøver at også Alternativet er på banen for at skabe de menneskelige rammer i 
fremtiden. 
 
Indvandring og integration. 
Alternative stemmer kan finde løsninger, som de "ansvarlige" partier åbenbart er 
blinde overfor i deres skræk for den store indvandring. 
 
EU og udenrigspolitik. 
Den Europæiske Union er vores eneste mulig for at skabe en lang række løsning 
indenfor miljø, forurening, umenneskelige arbejdsforhold, flygtningespørgsmål, 
forsvar mod terrorisme og grænseoverskrivende kriminalitet. Derfor bør 
Alternativet være med til at forbedre EU i fremtiden, på sammen måde som vi gerne 
vil forbedre Danmark, De danske Regioner, kommunerne og så videre. Vi skal ikke 
ud af EU og i Danmark skal vi stå sammen, by og land, indkant og udkant.   
 
Kulturpolitik. 
Alternativet har allerede vist vejen, men i Folketinget skal vi også tage kulturen 
alvorligt på den sjove måde. En kultur der ikke indholde fyrtårnene, eliten og 
stjerne, kan ikke samle nye generationer op og gøre dem aktive 
kulturpersonligheder. Kultur og sport spiller på samme følelsesregistre. 
 
 

 
- Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest, 

der betyder mest for dig?  Og skriv lidt om, hvorfor. 
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I Alternativets Værdier finder jeg Mod til at være Empatisk for noget af det vigtigste. 
Det er her det hele begynder. Herfra kan der arbejdes i den rigtige retning. 
  
 

 
- Nævn de to af FN's 17 2030-mål for bæredygtig udvikling, som betyder 

mest for dig, og forklar kort hvorfor. 
 
No Poverty betyder for mig, at det er hovedaksen for at indfrie mange af de andre 
mål for bæredygtig udvikling. Omfordelingen af verden goder, er mere vigtig i dag 
end nogen side, og dette opnås først og fremmest ved Peace, Justice and Strong 
Institutions. 
 
 

 
- Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

 
Fordi evne forpligter.  
 

 
- Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur? I 

Alternativet, i valgkampen og / eller i Folketinget? 
 
Ved at foregå med en positiv og empatisk indfaldsvinkel og arbejde med inddragelse 
af andres synspunkter i debat og løsningsresultater. Det være sig både i Alternativet, 
i valgkampen og i folketinget. 
 
 

 
- Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

 
De daglige informationer via medierne, ved politiske Laboratorier og resultaterne 
deraf. Min baggrund som iværksætter og det arbejdsmarked jeg har virket i igennem 
45 år.  
 
 

 
- Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat 

for Alternativet? 
 
De meneskelige relationer. 
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- Har du andre links, der fortæller noget om dit politiske liv? (artikler, 

blogs, mv.) 
 
Mit politiske liv har foregået på facebook indtil nu.  
  
 

 
- Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 

 
Jeg er født i København og opvokset i Sundby, men føler mig hjemme overalt på 
denne jord. Som aktiv i rejsebranchen har jeg boet i udlandet, bl.a. Italien og 
Ægypten i længere perioder. Jeg er først og fremmest "verdensborger", men også en 
glødende tilhænger af at de europæisk folk skal holde sammen - ikke imod andre 
folk i resten af verden, men internt, så vi kan leve videre i en fredelig verden.  
  
 

 
- Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 
Mit aktive erhvervsliv bygger på handelsmedhjælper eksamen suppleret med 
diverse merkonom og HD-kurser. Ellers er det livserfaring, et omfattende liv i andre 
lande med fremmede kulture, religioner og sæder, som jeg er sikker på at givet mig 
den empati for andre mennesker, som jeg vil bygge mit politiske liv med. 
  
 

 
- Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

 
Jeg er iværksætter, selvstændig erhvervsdrivende og humanist.  
 
  

 
- Har du andet, som du vil fortælle om dig selv og din baggrund, så kan du     

skrive det her. 
 
Jeg er vokset op i et arbejderhjem på Amager, der lærte mig at respektere andres 
meninger, men kæmpe for en humanistisk og social retfærdighed.  
  
 
 
 
 
 


