
Jeg hedder Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen og vil være dit talerør i Hvidovres  
kommunalbestyrelse.
Politisk brænder jeg for at blive talsmand for dem, der ikke høres ofte i debatten: de syge, 
kontanthjælpsmodtagere og ledige - det bliver min fornemste opgave i 
kommunalbestyrelsen at sikre deres retssikkerhed, når de er i kontakt med Hvidovre 
Kommune. Udover det brænder jeg for miljøsagen og vil arbejde hårdt for at sætte miljø 
øverst på dagsordenen i Hvidovre Kommune. Blandt andet derfor stiller jeg op som 
kandidat til kommunalbestyrelsen for dig og for Alternativet Hvidovre.
Jeg går op i medlemsdemokrati og samarbejde - derfor går jeg op i Alternativets 
debatdogmer og bruger dem aktivt i offentlige debatter med politiske med- og 
modstandere bl.a. på sociale medier, i læserbreve og i offentlige debatmøder. Jeg har 
været med i Alternativet siden juni 2015, siddet i bestyrelsen i Københavns Omegns 
Storkreds, været primus motor i opstarten af Alternativet Hvidovre og er pt. næstforperson 
i lokalforeningen. Jeg har partiets værdier med mig både privat og i mit arbejde for 
Alternativet.
Jeg søger inspiration og viden og skaber netværk mange steder: i Alternativet København,  
i søsterforeningerne i nabokommunerne, deltager i Alternativets arrangementer på 
Christiansborg, og har en god kontakt til både politisk og daglig ledelse i Alternativet. Jeg 
har også en god kontaktflade i Hvidovre, hvor jeg er født og opvokset. Det gælder både til 
lokalpolitikere fra andre partier, foreninger og borgere. Som hvidovreborger ser jeg et 
behov for en ny politisk kultur i Hvidovre - med en reel inddragelse af borgerne i 
beslutninger, der vedrører dem. Pt. er jeg valgt ind i Hvidovre Kulturråd - hvor jeg har 
præget programmet så der både kommer et foredrag om bæredygtighed og om 
klimaforandringer i løbet af 2016/2017. 
Erfaringsmæssigt har jeg arbejdet frivilligt og lønnet i forskellige organisationer siden jeg 
var 20 år - i bagagen herfra ved jeg meget om lovgivning (og kan læse og forstå 
konsekvenser af en lovgivning). En egenskab der bliver højaktuel hvis jeg vælges ind i 
kommunalbestyrelsen. På miljøområdet har jeg læst biologi/geografi med hovedvægt på 
miljø i 3 år. Men valgte at blive strategisk journalist, det vil sige jeg både kan skrive og 
planlægge kommunikation - hvilket bliver vigtigt i både valgkampen samt efter 
kommunalvalget.
Privat er jeg 48 år, er forlovet, og bor på Torstensvej i Risbjergkvarteret. Du er altid 
velkommen til at kontakte mig på 41115415 eller via hvidovre@alternativet.dk, hvis der er 
lokale sager, jeg bør tage op.


