
 

Aspiranter og kandidater til 

opstillingsmødet 10/5 2017 
 

Vælg dine byrådskandidater i Aarhus 

Nu skal medlemmerne af Alternativet vælge den endelige liste med de fantastiske 

mennesker, der stiller op til byrådet i Aarhus.Det er en historisk dag for Alternativet. 

Ambitionerne er store, og håbet er grønt! Kom og sæt dit X ved dem, som du mener skal 

repræsentere dig og Alternativets værdier i Aarhus Byyråd. Det er super vigtigt, at du 

som medlem kommer, så alle kandidater kan få et stort demokratisk mandat og din 

opbakning. 

Ankomst kl.18.30. Arrangementet 19.00-22.00. Bus 100 og bus 18 går lige til døren. 

Sted: Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg 

Tilmeld dig gerne på Facebook: 

https://www.facebook.com/events/1051355445000530/ 

 

  

https://www.facebook.com/notes/alternativet-aarhus/aspiranter-og-kandidater-til-opstillingsm%C3%B8det-105-2017/1869631913250848/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Flink.alternativet.dk%2Fwf%2Fclick%3Fupn%3DxRI5bbTbRgkQfOI1yVvSJepxI5Rtx-2FCYcKmYF4-2BMTyiJwYYQhvXG9pyHGvId56Hot14xF-2BtiTh4ZeVDLm9kSBg-3D-3D_g6CicIUX5rXtw5YXicbTHHNSCjQ2WcyGaIThgl9QW69eAnKnn2AWpWCVuUadel8PcINq-2FUE2jedW4aXF0G2J9eyD-2B3N8FsUQeT1nnhpBByTQpR8fS6D7nhrF-2BK8JCRk6VWvdfvl43YFxFwE3zCUkoM3GcA4Jw0QHRIk1RN9m0tl-2BK5ZNSPO5l8vBqNj8LKp6Q9aHizGJMRKAGP3K2H8ElqABbip310SzGEjxfru0GiSKgF1MH6ESVcHLkVd-2FYN65-2FHi3rYclVzHe0wplJoIU2X-2BjB0GS-2BI42ENJXoiInExj1G8Kp4XxgfIXR-2FrwkXSEu1NZ433Bzso0YseIpp5Z0tHlLhymaBaxPBW71fUcQilQ6x4HheCZsl-2BWARYhdOLJGbP1m6LQwFHfOOmI7zKMZeqv9HX0v2iJ9dsic-2Fl05nBKNgOMR15EKgFmObZlU7DrihGjUcaGUuPQKip4kB-2BUgxQ-3D-3D&h=ATO0MRxZh70VRBersWAHr2CJ6CEqFTaRdI1BZqC63GHe6xXTWsKm7LyYw-Q95mrA9P8fdsGdJ5F1R75-Ujn-MbECozCsongwMX1QiJkiorBiALij2hmAiJ73uaL9xYpT0Ar6&s=1


Kandidaterne præsenteres her i tilfældig rækkefølge med aspiranterne først. 

Aspiranter (på valg som nye kandidater til opstillingsmødet): 

Faisal Mohamed 

Liv Gro Jensen 

Mohamed Mroue 

Jørn Grønkjær 

Lissi Bagge 

 

Kandidater (er valgt som kandidater, men er også på valg til afstemningen 

om rækkefølgen af kandidater på stemmesedlen): 

Henrik Hjortshøj 

HC Molbech 

Hosein Mirshahi 

Sander Jensen 

Jan Birch Sørensen 

Thor Clasen Jonasen 

Marie Ambrosius 

 

  



Byrådsaspiranter 

Er på nyvalg på opstillingsmødet. De valgte aspiranter er 
herefter kandidater og derefter på valg til afstemningen om 
rækkefølgen af kandidater på stemmesedlen. De 
præsenteres her i tilfældig rækkefølge. 

Faisal Mohamed 

26789818 

faisalhire@gmail.com   

https://www.facebook.com/franko.vegas 

På hvilken måde har du vist din interesse 

for Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

Det som fangede mig allermest ved Alternativet 

som parti, er partiets nytænkning og innovative 

tilgang til politik. Her har jeg længe savnet et 

parti, som tør tænke anderledes i forhold til de 

problemstillinger, vi står over for i dag. Jeg kan specielt lide ideen med at hjælpe 

entreprenører og give dem frie tøjler til at udvikle deres ideer/forretning f.eks. i 

ledighedsperioden. Jeg er også stor tilhænger af partiet mærkesag, om at reducere en 

almindelig arbejdsuge på 37 timer til 30 timer. Her mener jeg, at det vil medføre mere 

effektivitet, flere arbejdspladser og bedre trivsel, som i sidste ende vil spare samfundet 

og skabe vækst. 

https://www.facebook.com/franko.vegas


Jeg er også glad for at partiet vægter empati og medmenneskelighed i en tid hvor verden 

er underernæret på disse. Det er særdeles fedt at Alternativet prøver at forbedre 

debatdogmer i dansk politik, og skabe mere gennemsigtighed. 

Jeg er også tilhænger af Alternativet pga. deres løsningsstrategier, heriblandt det at 

skabe nye koblinger og samarbejdsmodeller og hermed at få samfundet til at løfte i 

samlet flok. En løsningsstrategi hvor man bruger det bedste fra det private, det offentlige 

og NGO'er. Jeg er generel tilhænger af den holistiske tilgang til probromstillingerne og 

videreudvikling af demokratiet. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

 · Jeg vil være med til at udvikle lokalsamfundet. Her mener jeg, at jeg kan bidrage 

positivt til den udvikling vi har behov for. Jeg har størstedelen af mit liv været frivillig 

aktiv hos foreninger, som har haft til formål at forbedre integrationen. I øjeblikket sidder 

jeg bla. i styregruppen for Samvirket i Gellerup og Toveshøj, som er et kommunikativt 

netværk og partnerskab mellem frivillige foreninger, myndigheder, politiet, kommunen 

og ildsjæle. Derudover er jeg foredragsholder hos De Blå Stjerner og mentor/sportschef 

hos Viborg Internationale forening og Somalisk Kultur Og Medie-Forening. De Blå 

Stjerner er især et projekt, som har været populært og har til formål at nedbryde 

fordomme om somalisk-danskere samt få unge af anden etnisk herkomst til at reflektere 

over de forestillinger, holdninger og følelser som har betydning for deres trivsel, 

udvikling, og tilknytning til samfundets fællesskab. 

· Jeg brænder også meget for iværksætteri og innovation, hvor jeg bl.a. er tovholder på et 

projekt, som er udsprunget af det store Kulturhovedstadsprojekt ’HollyWoodge’, hvor 

kunstnere, iværksættere og kreative mennesker fra fire lande samarbejder om at skabe 



kreativt entreprenørskab, jobåbninger og krydsbestøvning over landegrænserne. 

Projektet der hedder Kultur I Beton, har til formål at støtte medborgerskab og fremme 

Gellerups image, samt understøtte udvikling af områdets kreative entreprenørskab og 

kulturliv. Jeg vil forsat kæmpe for initiativer som disse. Projekter der øger vækst, 

integration og medborgerskab i vores dejlige by. 

· Jeg er blevet opfordret af talrige personer til at stille op til kommunalvalget, specielt af 

mange medborgere fra Gellerup og Tovehøj. Jeg havde selv gået og overvejet min 

kandidatur, men dette har klart været en stor faktor for min opstilling.  

· Jeg vil også være med til at forbedre den politisk debat igennem empati og ærlighed. 

Jeg synes at vi skal kunne tale ærligt og pænt til hinanden. Jeg er tilhænger af at debatter 

ikke skal være 'verbal boksning' men konstruktive dialoger. 

· Jeg er stor tilhænger af at det hele ikke skal være så firkantet og humor har en stor 

betydning i mit liv. Det er vigtigt, at man kan grine af tingene, og sig selv, da det åbner op 

for muligheder og kreative løsninger. 

 

 

 

  



Liv Gro Jensen 

20566401 

livgro@hotmail.com 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

https://www.facebook.com/liv.g.jens... 

På hvilken måde har du vist din 

interesse for Alternativets arbejde – 

som parti og bevægelse? 

Jeg har fulgt Alternativet fra partiets spæde begyndelse og oplevede oprindeligt 

bevægelsen som et tiltrængt, tilpas provokerende og betydningsfuldt indspark i den 

politiske debat, der på nye måder satte fokus på klima /miljø, trivsel, mening, andre 

måder at arbejde på mv. Jeg var et andet sted i min politiske rejse på dette tidspunkt, så 

jeg nøjedes med at lade mig inspirere. Nysgerrigheden har dog været med mig hele tiden, 

og jeg har fulgt flere politikere fra Alternativet i debatter og på sociale medier, og jeg har 

længe haft en lidt ukonkret fornemmelse af, at partiets og min fremtid hænger sammen. 

Og sådan er det gerne med mig, når jeg står overfor noget nyt og stort. Ukonkret, men 

det er der. Så jeg har gået og ventet på, at det skulle blive tydeligt for mig, hvordan jeg 

skal lægge mig i selen for at støtte partiet. Indenfor de seneste to måneder er det begyndt 

at blive klart for mig. 

En dag, da jeg kom hjem fra arbejde og var frustreret over, at jeg oplevede for mange 

organisatoriske, tankemæssige og økonomiske begrænsninger i forhold til at styrke børn 

og unge, der er i mistrivsel, kunne jeg mærke, at jeg skulle tage fat i Alternativet og gøre 

opmærksom på de her udfordringer. Det blev til en ret hjertevarm mail til Carolina 

Maier, hvor jeg satte min lid til, at sloganet ”der er brug for nye tanker” ikke bare var 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F12714&h=ATOKGgLSHCKxf9MMhQk99xmelzqtuto1Uia1cxwWirVk-s6rIN17w0AjEVd4qj_tONvYOXSRHRaeEuCGWhNoMJuSspX14-sw5_nJ-TyfiIGFov9QyLa0_38LuOeZmDCQEg-L&s=1
https://www.facebook.com/liv.g.jensen


varm luft, og foreslog, at vi skulle mødes og drøfte, hvordan vi sammen løfter på dette 

område. Og hun svarede ret hurtigt, og mødet kom i stand. Et betydningsfuldt tegn for 

mig. 

Senere så jeg udspillet omkring de tre bundlinjer, og det blev det afgørende punkt i min 

politiske proces. Der blev jeg endeligt overbevist. Jeg meldte mig med det samme ind i 

Alternativet og læste først bagefter yderligere om partiprogram, værdier mv. Måske lidt 

omvendt rækkefølge, men jeg vidste, at det var det rigtige, og det blev jeg absolut kun 

bekræftet i ved at gå i dybden med materialet. Det var tilnærmelsesvis en smuk oplevelse 

for mig; Så meget handlekraft. Så mange ideer til, hvordan vi skal leve, bygge vores 

samfund og økonomi op, arbejde og være nærværende på andre måder. Og så meget mod 

på at stå fast på forandringernes nødvendighed, selvom det bryder med vaner, 

overbevisninger, magelighed og tryghed. 

Dette arbejde kommer til at kræve stærke og modige folk. Og da jeg modtog mailen med 

forespørgslen om opstilling til kommunalvalg, svarede jeg med det samme. Uden at vide 

helt hvordan man er kommunalpolitiker. Men jeg ved fra tidligere processer, at jeg er 

modig, entreprenant og kan skabe utroligt meget, når jeg tror på ´sagen´. Og de 

kompetencer er jeg ikke i tvivl om, at jeg gerne vil tilbyde til Alternativets arbejde. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

· Helt overordnet set handler det for mig ikke om, hvad jeg som individ brænder for. Det 

handler om, at der – med bidende nødvendighed - skal ske udvikling på en lang række 

områder – særligt i forhold til miljø/klima, økonomi og forbrugerisme, udfordringer 



omkring mental sundhed i befolkningen og særligt blandt børn og unge, udvikling af 

måderne at tænke grundskole og uddannelse på samt bedre forhold for iværksætteri. 

Denne udvikling, tror jeg på, skal skabes på et overordnet og handlingsorienteret niveau. 

Jeg tror, mange mennesker – inklusive mig selv – mister overblik over, hvordan deres 

valg og fravalg påvirker verden, og det vil jeg gerne lægge mig i selen for at genskabe. Og, 

som jeg ser det, har Alternativet stærke og modige bud på, hvordan vi griber dette an. 

Bud som skal videreudvikles og kommunikeres ud af stærke og tryghedsskabende 

personligheder, og disse opgaver, tænker jeg, at jeg kan være med til at løfte med de 

kompetencer, jeg har. Derfor melder jeg mig på banen. 

· Det er ikke længere nok for mig at arbejde på disse vigtige områder i mindre skala i min 

egen andedam. Det gør ikke en stor nok forskel. Jeg vil gerne hæve mit arbejde op på et 

politisk niveau og dermed sikre, at jeg kan se mig selv, mine børn og alle mulige andre i 

øjnene og sige ”Jeg gør alt, hvad jeg kan for at skabe et Aarhus, Danmark og en verden, 

der er bæredygtig både miljømæssigt, økonomisk og socialt”. 2017 er idealismens år for 

mig. Nu skal der ske handling og gøres op med dårlige undskyldninger. 

· Mit særlige kerneområde er børn, unge og uddannelse, og på dette område vil jeg meget 

gerne bidrage med at styrke visionerne i Aarhus og få dem ud at leve i alle grene af vores 

uddannelsessystem. 

Jeg møder børn og unge, der ikke længere kan se meningen med den viden, de 

præsenteres for i skolen. Og at tests, lange, stringente skoledage samt utilstrækkelige 

nære relationer udfordrer en del børn og unge. Jeg har også set, hvordan meningsfuld og 

tilpasset læring flytter mennesker uendelig langt. Hvordan fokus på den personlige 

udvikling, mentale sundhed og foretagsomhed samt bevægelse og kropsforståelse ved 

siden af det faglige virkelig gør en afgørende forskel. Og hvordan arbejdet med 

fællesskab og fællesskabende kompetencer er uendeligt vigtigt. Og alt dette er 



underbygget af teori og forskning. Så skal vi ikke bare få det ud at leve for alvor i 

institutionerne nu?! 

Og det handler ikke bare om læring. Det handler også om børn og unge i trivsel. 

Oplevelse af mening og af at indgå i fællesskaber, at kende sig selv, at kunne være i nuet 

og at have konstruktive mentale strategier er af stor betydning for menneskers psykiske 

trivsel. Og i en tid med flere og flere tilfælde af angst, depression og stress – også blandt 

børn og unge – er det afgørende, at disse temaer får ”en plads på skemaet” i vores 

uddannelsesinstitutioner i Aarhus. Det vil jeg uendeligt gerne arbejde for.  

· Selvfølgelig er der også personlig motivation i det for mig. Politik har altid interesseret 

mig enormt meget. Dog har jeg set faget som en form for ekstremsport, som kun de 

stærkeste (på en ret overmenneskelig måde) overlever, og hvor magtspil og spin fylder 

for meget. Alternativets perspektiver på den menneskelige politiker med ydmyghed og 

respekt for andre personer og perspektiver samt med en dialogbaseret tilgang til debatter 

har genvundet min tiltro til, at det rent faktisk er muligt som autentisk menneske at 

påvirke politik både lokalt og i større skala. 

Mit politiske liv vil uden tvivl være fyldt med tro på de gode intentioner, og at vi alle vil 

hinanden, Aarhus og vores jord det bedste, selvom dette perspektiv bliver voldsomt 

udfordret af det, der foregår omkring os. Kynisme er ikke en del af mig, og jeg kan ikke 

forestille mig, at det bliver det nogensinde. I Alternativet er jeg overbevist om, at denne 

form for idealistiske - måske nogle gange naive – tro på mennesker vil passe ind og 

gavne hele den måde, der arbejdes på i partiet. 

· Jeg er visionær og er nok egentlig født til at skabe udvikling, hvor der er behov. Stort set 

uafhængigt af fagområde. Derfor trives jeg og er allerbedst, der hvor det er en af mine 

fornemmeste opgaver at være innovativ. Alternativet kalder på ideer, nye tanker og 

handling. Så det er et fællesskab, hvor jeg kan indgå og bidrage med det, som er min 

spidskompetence. Ingen tvivl om, at Alternativet er nået langt i formuleringerne af 



værdier, dogmer og politik. Men alting er foranderligt og skal kontinuerligt 

videreudvikles. Hvor bliver det fedt at være med til det!  

 

Mohammed Anis Mroue 

60 46 67 06 

mohammedmroue@gmail.com 

 

På hvilken måde har du vist din interesse 

for Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

Passivt har jeg med spænding fulgt alternativets kæmp siden stiftelsen. Det har været en 

fornøjelse, at følge med, og efterhånden som alternativets politik har udviklet sig, på de 

forskellige politiske områder, kun jeg hen af vejen afspejle mig selv i de ønskede visioner. 

Mit nytårsforsæt var derfor, at jeg måtte gør noget for at alternativets tanker, nåede 

længere ud, så vi i fællesskab, kan bygge et samfund op, som passer til alles forskellige 

behov. og da alternativet så, søgte nye kandidater til byrådet, tænkte jeg at nu skulle det 

være, selvfølgelig efter en del overvejelser. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

● Med ydmyghed overfor opgaven, vil jeg stræbe efter, at forme en bæredygtig fremtid 

for Aarhus kommune, så Aarhus ude i den store verden kan være en foregangsby. 



● Med fornuft i hovedet og modet i hjertet , vil jeg turde gentænke den måde, vi lever, 

arbejder og forbruger på. Vi skal i langt højere grad dele både, ressourcer og det arbejde, 

der er. 

● Vi må huske at sætte os i andres sted, så vi på bedste vis kan hjælpe, de kriseramte 

steder. Derfor må det internationale solidaritetsarbejde styrkes. For verdens historien 

taler for sig selv. De mest succesfulde planer, såsom Europas redning tilbage i 

halvtredserne, sker når vi hånd i hånd bære opgaven, og det starter i ønsket om 

forandring i de lokalsamfundene. 

● "noget er sat i bevægelse" dette noget må nøje overvejes og gennemtænkes, så målet er 

klart, for når alt kommer til alt, er revolution ikke en ny opfindelse, vore allesammens 

fortid og forfader, er det bedste eksempel herpå. 

● om man er blåøjet eller bare har så mørke øjne, at det for natten til at ligne dagen, om 

man stadig er legesyg, og render op og ned af gaderne, for at samle på livets søde smil, 

eller har man bar fået noget på hjertet, fordi man er kommet lidt i tvivl, om du er til 

efteråret eller allermest venter på foråret, er der plads her hos alternativet til at vi i 

fællesskab kan kæmpe for guldregn og varme kærtegn for alle dele af denne egn. 

Jeg vil her give en kort præsentation af mig selv, så I kan få et indblik, i hvilken person 

jeg er, og hvilken baggrund og erfaring jeg kommer med. 

Mit navn er Mohammed Anis Mroue. Jeg er 24 år, og ja jeg er aarhusianer. Mit æg blev 

lagt i den sandblandede lerjord, for senere at blive modtaget, i det hvide hus på 

Randersvej, hvor alle andre Aarhusianske børn i halvfemserne, også blev modtaget, og 

som alle de andre, lærte Mor Danmark mig, at nyde en sodavandsis, på både januar 

kolde dage og varme sommernætter. Min opvækst foregik i den lille by, Trige, som ligger 

i udkanten af Aarhus kommune. Der var, og er stadigvæk, masser af plads til frit at 

kunne løb rundt, i mellem de grønne bøgebuske og alle æbletræerne, som er spredt rundt 



på stedet, som var det stjerner på himlen. Skulle man gå hen og blive træt af stilheden, 

som omfavnede livet derude, var bylivet aldrig længere væk end en tur på cyklen, og på 

de våde dage, var der bussen. 

Mit navn røber vist alt. Mine forældre er ikke her fra egnen, men skæbnen viste dem vej 

hertil. Desværre måtte de forlade deres gamle hjem, men heldigvis bragte det nye sted, 

nye drømme og håb for fremtiden. I og med at der i mig, nu bor et gammelt sted, som jeg 

elsker gennem mine forældre, elsker mine forældre nu det nye sted gennem mig. Denne 

kontrast har gjort mig interesseret, i, hvordan vi mennesker, på kryds og tværs af hele 

jorden, arrangerer os på jorden. Dette spørgsmål har i tider og utider, stjålet en masse af 

min tid, allermest når de forskellige kriser rundt omkring rammer os. 

Lige nu er jeg i gang, med sidste år af min bachelor i jura på Aarhus universitet. Arbejde 

har jeg haft masser af, lige fra avisbud til selvstændig i en mindre periode. Jeg har som 

sådan ikke deltaget i det politiske arbejde før, men jeg har igennem min uddannelse, fået 

kendskab til det praktiske. 

Jeg ønsker et samfund hvor vi tager vare på hinanden. Mit politiske projekt, vil være, at 

kæmpe for den klode, vi lever på. For uanset hvilken regering, Danmark har, er der brug 

for en stærk retfærdig, social og grøn stemme i byrådet. Den opgave vil jeg gerne påtage 

mig, derfor stiller jeg op for Alternativet. 

 

 

  



Jørn Grønkjær 

24 62 02 66 

jgroenkjaer@gmail.com 

https://www.facebook.com/profile.ph... 

På hvilken måde har du vist din 

interesse for Alternativets arbejde – 

som parti og bevægelse? 

Helt fra før Folketingsvalget 2015 viste jeg aktiv interesse for Alternativet ved at støtte 

bevægelsen og vores kandidater i valgkampen. Bl.a. med pressearbejde, erhvervspolitisk 

oplæg og andet kampagnearbejde. 

Efterfølgende tog jeg sammen med Jacob Fuglsang Mikkelsen fra København samt flere 

andre medlemmer af Alternativet initiativ til at følge valgkampen og bevægelsens 

aktiviteter mhp at lave en dokumentarbog om Alternativet. 

Jacob og jeg kunne i december 2015 udgive bogen ”Love is in the air”. Den er sidenhen 

blevet et godt redskab i udbredelsen af kendskabet til Alternativet. 

Efterfølgende har jeg været initiativtager til etableringen af Alternativets Forlag Aps. Jeg 

er redaktør og leder af forlaget. 

Lokalt har jeg i Aarhus sammenhæng især været aktiv omkring Alternativets bolig-, 

kultur- og erhvervspolitik. Desuden er jeg dybt engageret i udviklingen af bæredygtige 

transportinitiativer. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=574013958


Er bl.a. initiativtager til VERDENS LÆNGSTE ELBILPARADE ifm åbningen af 

Silkeborgmotorvejen. 

Har i hele 2016 også været aktiv i Aarhus 2017 som rethinker. Dels med Life-Boat 

sejladserne og dels i forberedelserne af åbningen af Kulturbyåret d. 21.01.17. 

Jeg har i en lang årrække været aktiv indenfor kultur, erhverv, uddannelse og 

eventudvikling såvel lokalt som nationalt og internationalt. 

Har ligeledes været politisk aktiv gennem årene. Bl.a. har jeg været medstifter af 

Miljøpolitisk Liste og Tværpolitiske Liste ved tidligere kommunalvalg. 

Desuden har jeg siden jeg var 15 år først været medlem af RU og derefter i mange år De 

Radikale. 

Indenfor de seneste år har jeg været med fra starten af Ny Alliance og var også en af 

partiets folketingskandidater i Midt- og Vestjylland. Forlod partiet inden det blev til 

(ultra) Liberal Alliance. 

Med mine mange samarbejdserfaringer mellem offentlige og private virksomheder er jeg 

meget fortrolig med politik på alle niveauer. Dette også i lyset af min rolle som formand 

for Turismens Udviklingscenter, Danske Turistchefer, Turismens Fællesråd mv. 

Foruden ledelsen af Alternativets Forlag er jeg i dag også projektudvikler og fundraiser. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 



· Har dybfølt engagement ift udviklingen af en progressiv og bæredygtig 

kommunalpolitik 

· Har stort socialt engagement og relation til mange forskellige befolkningsgrupper  

· Har meget stort netværk indenfor politik, medier, kultur og erhverv 

· Har en alsidig baggrund indenfor både offentlige og private virksomheder. Desuden er 

jeg initiativtager til en lang række tværgående kultur- og erhvervsinitiativer 

· Har med basis i partiet og bevægelsen masser af mod og viljestyrke til at kaste mig ud i 

nye opgaver og politisk samarbejde 

 

Lissi Bagge 

61859339 

Lissibagge@hotmail.com 

https://www.facebook.com/lissi.bagg... 

På hvilken måde har du vist din 

interesse for Alternativets arbejde – 

som parti og bevægelse? 

Helt fra starten af partiets opståen har jeg 

fulgt Alternativet og været medunderskriver på en vælgererklæring, således at partiet 

kunne opstille til Folketingsvalget i 2015. 

For mit vedkommende drejede interessen om det nye parti Alternativet sig først og 

fremmest om stifteren Uffe Elbæk, idet jeg gennem de sidste 30 år har kendt en del til 

hans tidlige projekter, stiftelsen af Kaospilot-uddannelsen og det kulturarbejde, han har 

været involveret i. Og dermed hvad Uffe Elbæk har som baggrund og som udgangspunkt. 

https://www.facebook.com/lissi.bagge


Når interessen for Uffe Elbæks ”gøren og laden” har holdt sig i så mange år, handler det 

naturligvis om at jeg selv har en sammenfaldende opfattelse af, hvordan samfundet også 

kan se ud. Og i den forbindelse lød navnet ”Alternativet” bare helt rigtigt. 

Via Alternativets hjemmeside, Alternativet Facebook og Altivisten har jeg løbende fulgt 

med i Alternativets politiske kultur, hvad partiet står for, og hvordan partiet har udviklet 

sig, både politisk og strukturelt. Jeg har fulgt med i partiets arbejde på Christiansborg og 

ikke mindst de bevæggrunde der ligger til grund for, hvorfor Alternativet arbejder som 

det gør og hvorfor Alternativet støtter eller ikke støtter forskellige lovforslag. 

Jeg har især hæftet mig ved den store gennemsigtighed, ligefremhed, åbenhed og 

dialogen som Alternativet lægger vægt på, og ikke mindst på den baggrund, blandt andet 

vil skabe en bedre og mere konstruktiv politisk kultur og et bæredygtigt samfund. 

Alternativets Århus-afdeling ligger kun ca. 400 meter fra min bopæl og hver gang jeg er 

kommet forbi, har jeg tænkt, at nu skulle det være. Med både meget arbejde - hvor en 

stor del foregår i udlandet, har jeg først fornylig, efter at jeg har trappet betragteligt ned 

arbejdsmæssigt, meldt mig ind i partiet. Jeg er straks med i to grupper, der arbejder med 

lokalpolitikken. Bæredygtig politik og Socialpolitikken. 

Jeg glæder mig til at blive en endnu større del af fællesskabet og det politiske liv i 

Alternativet i Aarhus - for Aarhus, forDanmark og for Verden. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, debatdogmer og 

manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi dig nævne 5 gode grunde til, 

at du brænder for at opstille som kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i 

Aarhus 2017. 

· En ny politisk kultur. 



Danmark - og verden – er efter min mening på vej i den helt gale retning – især på to 

fronter. 

1  Måden den politiske samtale foregår på 

2  Den magtpolitiske dagsorden kæmpes om en ideolog som tilgodeser et lille udsnit af 

befolkningen og ikke alle 

Vi i Alternativet er det parti, som kan skabe forandringen til det bedre for alle 

mennesker. Ved at skabe en ny politisk kultur. 

1a  Vi vil samtale med alle partier. Vi vil lytte og debattere med alle parter - 

organisationer, foreninger, NG’er m.m. om, hvilke værdier der fremmer det gode liv for 

alle og indenfor alle områder – fra fødsel til død. En ny politisk kultur, der 

baserer sig på dialogen. Og hvor alle, uanset baggrund og bagage, har mulighed for at 

deltage.  En ny politisk kultur, hvor der bliver lyttet, også til de mere skæve ideer og 

impulser, som findes rundt om i samfundet. En åben og nysgerrig kommunikation til 

fremme for alle i Århus, i Danmark og i Verden. 

1b  Udmøntningen af den ny politiske kultur sætter mennesket – alle mennesker 

- i centrum – alt efter den enkeltes behov og ideer og hvor vi alle kan være deltagere i 

mange forskellige fælleskaber, der går på kryds og tværs i samfundet. 

· Værdier  

I Alternativet arbejder vi med udgangspunkt i grundlæggende værdier, ikke 

ideologier. Værdierne kan ses både særskilt, men i særdeleshed hænger de sammen. 

Værdier, som betyder noget for, hvordan vi kan være med til at skabe et bedre 

samfund for og med hinanden. Hvor vi alle er og bør have lov til være forskellige og 

udvikle os med hver vores personlighed. Og hvor alle hører til i fællesskaberne. 



· Empati    Empati er for mig nok den vigtigste af vores værdier. Det et kunne træde 

indenfor i et andet menneskets liv – så at sige ”at tage et andet menneskes træsko på” for 

en stund, og se livet fra en helt anden synsvinkel. Og at forstå betydningen at dette liv og 

derfor også at kunne handle og udmønte politikker ud fra dette perspektiv. 

· Bæredygtighed 

Bæredygtighed står for mig som det samlende begreb og er overordnet for alle vores 

værdier – Mod – Generøsitet – Gennemsigtighed – Ydmyghed – Humor og - Empati. 

Bæredygtighed handler ikke kun, men også, om miljøet. Bæredygtighed handler for mig 

om dannelse - om at skabe en dannelseskultur, hvor alt i tilværelsen er bæredygtigt 

gennem hele livet og for alle. Bæredygtighed er for mig livlang dannelse, uddannelse og 

udvikling ud fra de bedst mulige betingelser, så vi alle har muligheder for at dyrke vores 

bedste selv. Vi kan eksempelvis lære af Cuba og hele den cubanske måde at være 

inkluderende på. Hvor mobning ikke findes og alle lever i fordragelighed med hinanden. 

Hvor børn får til opgave at inddrage nye/alle børn i fællesskabet. Hvor alle børn lærer at 

udøve og blive god til en sportslig disciplin efter eget valg. Hvor alle børn lærer at spille 

på et instrument – efter eget valg eller/og lærer at synge. Og hvor alle børn lærer en 

disciplin indenfor kunst – efter eget valg. Og lærer at være sammen om disse discipliner. 

Her får alle tidligt i livet et eller andet med sig, som de virkelig kan og som er med til at 

skabe mening og selvværd for dem resten af livet. Bæredygtighed bør blive en ”god 

vane”. Jeg er absolut ikke meget for vaner, men lige her synes jeg, at det kan være godt 

med en form for vanetænkning. Vanetænkningen skal her forstås som at tænkningen om 

bæredygtighed ligesom tænkes ind i alt hvad vi foretager os – altså ligesom ligger i 

baghovedet i hele vores måde at tænke på i alle livets facetter og aspekter. Altså netop 

som dannelse. 



Min mission med at opstille til KV17 er fordi jeg brænder for ”en venlig revolution”, hvor 

der er mulighed for at ALLE er og føler sig som en del af et - på alle planer - bæredygtigt 

samfundet. 

 

Byrådskandidater 

Kandidaterne er ikke på nyvalg, men de er på valg til 
afstemningen om rækkefølgen af kandidater på 
stemmesedlen. De præsenteres her i tilfældig rækkefølge. 

 

Henrik Hjortshøj 

22 96 29 27  

henrik.hjortshoej@alternativet.dk 

 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

https://www.facebook.com/HenrikHjortshoejAlternativet  

 

På hvilken måde har du vist din interesse for 

Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? 

Jeg har været med til at lave de vedtægter, som vi har i lokalforeningen. Jeg er med i en 

strukturgruppe i lokalforeningen Aarhus, hvor vi arbejder med at lave nye vedtægter, 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F8198&h=ATNRog2faoiQvr8mgcrM-QpiouKR759s7c-S1WOUaj21AVFfsJ8SMAz3eYBW1whHQxuRGrNZHseyRg7FBfZJsJUgaz1U22rQRCP5kW1N07qwYrNc5Jeg0mvYwN-5yueYDp9E&s=1
https://www.facebook.com/HenrikHjortshoejAlternativet


som endnu mere end i dag repræsenterer det alternativ, som Alternativet er. Og så er jeg 

med i lokalforeningens Politikgruppe. Jeg er desuden i gang med at få oprettet en gruppe 

i lokalforeningen, hvor vi skal i gang med at få lavet noget børne- og ungepolitik. 

Desuden er jeg kritisk revisor i Alternativet Østjylland og Aarhus. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

Jeg vil gerne være med til at forme fremtiden for Aarhus kommune, så det bliver en 

kommune der altid er på forkant, når det handler om bæredygtig omstilling, empati og 

mod til at fremme en mangfoldig diversitet, hvor der er plads til alle. 

Jeg har lysten og modet til at kæmpe for en politisk kultur, hvor skillet mellem borger og 

politiker bliver mindre. En kultur hvor alle har reel mulighed for at påvirke kommunens 

daglige virke, fordi der bliver lyttet til hver enkelt borger. 

Af de seks dogmer vi har i Alternativet, værdsætter jeg især gennemsigtighed, det vil jeg 

gerne være med til at gøre Aarhus kommune bedre til at være, så alle har mulighed for at 

følge med i kommunens gøren. 

I manifestet står der, at ”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 på.” Det er det, som er min 

drivkraft for at stille op for Alternativet Aarhus, fordi jeg gerne vil kæmpe for at denne 

bevægelse, bliver en politisk realitet i Aarhus kommune. 



Men vigtigst af alt så vil jeg bare gerne være med til at kæmpe, for at Alternativet bliver 

så stort som muligt i byrådet, og det mener jeg personligt, at jeg bedst kan gøre, som 

kandidat. 

 

 

HC Molbech 

60609096 

hcmolbech@alternativet.dk 

 

http://hcmolbech.dk/ 

https://www.facebook.com/hcmolbech 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

 

På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som 

parti og bevægelse? 

Jeg har siden min indmeldelse været meget aktiv i det organisatoriske arbejde, særligt 

med opstarten af Alternativet Aarhus. Her var jeg med i Initiativgruppen, der blandt 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F8720&h=ATNAUxLAKDM7iDusKnIQDtr9mSIBwAUTkiMetA309pf4g9zYT7hI7EMPFtz7Eum727NbzNJsdfKyAJpYpzGf9hydgNig2_nG_AWD6IU_icRhKjoBGb7PNY7b6dVtRycs0i2u&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhcmolbech.dk%2F&h=ATOpqEqLwLApm_T8x2roarOLAEMg4tM5ZQBCqORpuhXk2ko1BjyIe04Pe3ncJpKKQAfCA8OyjrlEB9tf7OyGRkK7-yd8RMx2fXATtaa2uEOt0HE2aBeejm0fr2SAgXONs97i&s=1
https://www.facebook.com/hcmolbech


andet arbejdede med foreningens vedtægter og struktur. Sideløbende var jeg også med i 

kommunikationsgruppen i Alternativet Østjylland, og også her med i arbejdet omkring 

struktur og vedtægter. Endvidere har jeg blandt andet engageret mig i arbejdsgrupper, 

der står for aktiviteter, frivillige og driften af Alternativets lokaler på Nørre Allé 86 i 

Aarhus, samt i strukturgruppen og den politiske arbejdsgruppe. 

Siden jeg blev valgt som folketingskandidat i 2016, har jeg kastet mig mere over det 

politiske arbejde, så jeg i dag koncentrerer mig mest om min egen udvikling som 

kandidat, samt for politikudvikling og den mere politiske del af Alternativets arbejde. 

Her har jeg deltaget i, og selv stået for, en lang række møder. Aktuelt er jeg tovholder for 

kulturgruppen og digitaliseringsgruppen, der udvikler hhv. kulturpolitik og it-politik for 

Alternativet Aarhus. Derudover deltager jeg i en lang række andre gruppers arbejde, 

samt er ofte ude at repræsentere Alternativet både til egne og andres aktiviteter. 

Gode grunde til, at du brænder for at opstille for Alternativet til 

byrådsvalget i Aarhus 2017. 

● Fra frustration til handling 

 Jeg har været meget frustreret over det politiske system og samfundsudviklingen i 

mange år. Der er så mange muligheder for at gøre tingene bedre og mere bæredygtigt på 

alle niveauer; socialt, miljømæssigt, økonomisk, og for simpelthen at gøre livet bedre for 

flere. Det politiske system har en reel mulighed for at hjælpe med at skabe de positive 

forandringer, både på nationalt niveau, men i den grad også på lokalt niveau, hvor jeg 

faktisk mener at vi har langt større mulighed for at få indflydelse og få ændret tingene i 

positiv retning. Jeg vil ikke længere være frustreret. Jeg vil være med til at lave 

forandringerne i og med det politiske system. 

● Kommunen skal være et fællesskab, et frirum, en eksperimentalzone 

 Jeg flyttede til Aarhus for at studere Informationsvidenskab på Aarhus Universitet i 

1997. Jeg havde en rigtig god studietid, og har siden været glad for at bo og arbejde i 



byen. Jeg har rejst meget, og også kortvarigt boet andre steder, men jeg vender altid 

hjem til Aarhus. Det er min hjemby. På godt og ondt. For selvom jeg elsker Aarhus, 

ønsker jeg at byen og kommunen udvikler sig i en helt anden retning, end det jeg har 

oplevet de sidste 20 år. 

Jeg drømmer om at min hjemkommune skal blive en stor eksperimentalzone. Et frirum 

hvor Aarhus kan vise de gode eksempler på hvordan samfund kan indrettes. Fyldt med 

kreativitet og livsglæde. Med bæredygtige løsninger og nye geniale initiativer, der 

udnytter de mange nye teknologier og tanker, der udvikles i disse år. Med bedre sociale 

løsninger, der samler og skaber fællesskaber. Med borgere, der føler at kommunen ikke 

er en modstander eller et koldt, offentligt system, men et fællesskab. At kommunen er 

vores allesammens, og hvor vi alle har indflydelse, også i det helt nære. Der vil jeg bo, og 

den kommune vil jeg gerne være med til at skabe. 

● Bedre vilkår for kulturen 

 Jeg har stor erfaring med at lave kulturelle arrangementer, og kender til mange af de 

udfordringer og frustrationer, man står med som arrangør, kunstner eller kulturarbejder 

i Aarhus. Selvom Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad og har et rigt kulturliv, er der 

meget, vi kan gøre bedre. Jeg har været leder og medarrangør af mange projekter og 

arbejdet som kommunikationsansvarlig for Folkeuniversitetet. Her har jeg blandt andet 

også har været med til at lave større festivaler som Århundredets Festival.  

Flere af mine egne projekter er kun lykkedes på trods, og ikke i samspil med kommunen. 

Den samme sang hører jeg fra mange i forenings- og kulturmiljøet, hvor der bliver luftet 

tydelige frustrationer mange steder. Ofte handler det ikke engang om penge, men om 

noget så simpelt som at få opbakning og støtte eller lettere adgang til at få tilladelser eller 

et sted at være. Her er virkelig meget at tage fat på, hvor jeg med min erfaring med 

området sagtens kunne se mig selv som medlem af eller formand for Kulturudvalget eller 

som rådmand for Kultur og Borgerservice. For mig personligt vil det være et helt 



fantastisk spændende arbejde at kaste mig over, og for Alternativet og for Aarhus tror jeg 

at jeg vil kunne gøre en stor forskel. 

● Aarhus Kommune skal vise det gode eksempel for fremtidens byudvikling 

 Uddannelsesmæssigt har jeg desuden været forbi civilingeniørstudiet, og jeg har blandt 

andet arbejdet som it-konsulent. Da jeg startede på civilingeniørstudiet, var det med en 

drøm om at komme til at arbejde med byudvikling. Jeg elskede at forestille mig hvordan 

ting kunne komme til at se ud og at tegne kort, lave designplaner og tænke over hvordan 

mennesker ville interagere med objekterne i kortene og designplanerne. 

I dag elsker jeg stadig at forestille mig hvordan ting kan komme til at se ud, og hvordan 

mennesker kan leve og interagere med de systemer, vi opbygger for dem. Om det er 

bygninger, byrum eller transportsystemer, men også sociale systemer. Jeg har et godt 

indblik i både de teknologiske og organisationelle udfordringer, vi står overfor både på 

samfundsniveau og i vores hverdag. Jeg mener at det i meget høj grad er forskning, 

uddannelse og den teknologiske udvikling, der kan gøre fremtiden lys, og at det er vores 

opgave at hjælpe udviklingen i den rigtige retning til gavn for menneskeheden og 

planeten.  

Her mener jeg at vi faktisk kan gøre rigtig meget på kommunalt plan. Masser af byer og 

mindre samfund rundt om på kloden går forrest med gode eksempler. Det kan vi også 

sagtens gøre i Aarhus Kommune. På en langt mere bæredygtig og visionær måde end vi 

gør nu. Med meget mere plads til mennesker, natur, liv, kunst og kultur, hvor det 

simpelthen er et bedre sted at være. Det vil jeg meget gerne være med til. Jeg er god til at 

sætte mig ind i store mængder kompliceret stof. Jeg vil derfor også sagtens kunne se mig 

som medlem af Teknisk Udvalg, hvor jeg med stor glæde vil kaste mig over arbejdet, også 

det mere tekniske af slagsen. 

 



Hosein Mirshahi 

53 53 63 06 

hosein_mirshahi@yahoo.dk 

 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

https://www.facebook.com/Hosein.Mir... 

På hvilken måde har du vist din interesse for 

Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

Jeg har med stor interesse fulgt Alternativet siden stiftelsen. I starten holdte jeg mig på 

sidelinjen, men i takt med, at partiets politik blev formuleret, kunne jeg genkende flere 

og flere af mine egne tanker, ønsker og visioner. I maj 2016 besluttede jeg endelig at 

melde mig i Alternativet, efter at have flirtet med tanken i flere måneder. 

På grund af Alternativets politik, og på grund af den store respekt jeg har fået for 

alternativister, har jeg besluttet at tilbyde at stille op til KV17. Jeg er klar over, at hvis I 

vælger mig som kandidat, vil det være slut med det stille og anonyme liv, som jeg altid 

har værdsat. Men jeg er villig i at ofre privatlivets fred for at bevise min interesse for 

Alternativets arbejde. Hvis jeg kommer videre, kan jeg glæde mig over at arbejde på at 

implementere Alternativets politik i Aarhus Byråd og dermed betaler en del af min gæld 

til min by igennem 32 år. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

https://www.facebook.com/Hosein.Mirshahi.Aarhus
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F9371&h=ATMUDdHaUn57YF6sQyYlpxONJElJZJv8xyjbCf7IJ7ikMJZ9jvsoVjijBPd1LfxiwahRVl1fTut1U3VPaPwmq0b8nOm0FIQ8VMvaomTHlhY5JeTfwDjkjVa99ntJ-Lo4O6TC&s=1


dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

· Det går godt i Aarhus og jeg er stolt over at være Århusianer. Verdens mindste storby 

har jo næsten det hele, samtidig med, at bl.a. Aarhus Universitet, Aros, MOMU og Dokk1 

er blandt de bedste af sine slags i verden. Men det er ikke nok at være stolt. Jeg vil også 

være lykkelig – og ens lykke stiger og falder proportionelt med andres lykke. Gennem de 

sidste mange år har Aarhus Kommune fjernet midler fra bl.a. byens ældre, børn og de 

social udsatte for at få råd til prestigefyldte projekter. Det kan vi ikke være bekendte 

med.  Jeg vil være lykkeligere, hvis byrådet fokuserer på mennesker fremfor 

monumenter. 

· Jeg vil komme med positivt modspil til de politiske partier som har domineret byrådet 

gennem de sidste mange år. Jeg mener, at vi kan få råd til både velfærd og 

infrastrukturprojekter ved at rette fokus på mennesker og den enkeltes ressourcer. 

  

 · Jeg synes, vi skal koncentrere os om den miljømæssige, sociale og økonomiske 

bundlinje i stedet for at bruge byens begrænsede midler på impulsive, eksperimentale 

projekter. Hver gang jeg læser nyheder eller bare kører en tur i Aarhus, ser jeg beviser på 

manglende omtanke fra de skiftende byråds side: Kunne man ikke tænke på 

elektrificering af jernbanenettet, da man byggede Bruuns Galleri for blot få år siden? 

Hvad med rundkørslen i Tilst, som blev bygget for få år siden og er nu fjernet? Eller det 

optiske pose-sorteringsanlæg, som kostede et 3-cifret million beløb, men blev opgivet 

efter et par års drift? 

  

 · Gennem over 20 års ansættelse i Aarhus Kommune, herunder 15 år i Borgmesterens 

Afdeling, mener jeg, at jeg kan argumentere for vores politiske visioner på et sprog, som 

er forståeligt for både politikere og embedsmænd. 

  

 · Aarhus er i 2017 Europæisk Kulturhovedstad og temaet er meget passende ”Rethink”, 



som uddybes på denne måde på VisitAarhus’ hjemmeside: ”I virkeligheden er RETHINK 

langt mere end et tema. Det er et mindset. En progressiv tankegang, der handler om at 

handle og tænke åbent, anderledes og bedre i dag, end vi gjorde i går. En videreudvikling 

på samtlige områder af samfundet, som skal være med til at forme vores fælles fremtid.” 

Næsten som klippet fra Alternativets politik! Lad os bruge temaet i Alternatives 

valgkamp. Lad os sammen gentænke hvordan kommunen skal styres. 

 

Sander Jensen 

30288442 

sander.jensen@alternativet.dk 

 

http://www.sanderjensen.dk/ 

https://www.facebook.com/jensensand... 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

På hvilken måde har du vist din 

interesse for Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? 

Jeg er folketingskandidat i Østjylland og har allerede besøgt fx Favrskov og Skanderborg 

lokalforeninger. Jeg er meget aktiv med at udvikle og formulere socialpolitik og 

bæredygtighedspolitik i politikgrupper, som jeg har taget initiativ til. Ville gerne være i 

flere, og det kommer sikkert senere. Jeg er også med i den officielle politikgruppe, der 

skal koordinere politikken op til kommunalvalget. Derudover forsøger jeg at deltage i så 

mange arrangementer, som muligt både lokalet og på landsplan. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sanderjensen.dk%2F&h=ATMMXa7oKH7unIjQaWeqcTXXtadNhg0__nXPQStcKMukmEw02FE-nuL0DgLazOyJUsWgaRjp4MO03h3zJ_gxCeTlPdNDsAHKASvCW3-puGUqq4i2bbfGwdGPhXc_pzm2_fDL&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.visitaarhus.dk%2Faarhus-2017-rethink-gdk672741&h=ATNAH6Fu2GuA76-jn8mhgigwyyhkwKtePnop5NLWjtaFfjZVwGsbqBnAI-beznCl5uJPvsiMEjjQ7SvKIm-6gwBGSEtm-0YGfC5wQtsLhoaOlPoTVp_7LXp1kPO9Va9rOKU9&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.visitaarhus.dk%2Faarhus-2017-rethink-gdk672741&h=ATNAH6Fu2GuA76-jn8mhgigwyyhkwKtePnop5NLWjtaFfjZVwGsbqBnAI-beznCl5uJPvsiMEjjQ7SvKIm-6gwBGSEtm-0YGfC5wQtsLhoaOlPoTVp_7LXp1kPO9Va9rOKU9&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F9762&h=ATPNxMKChTVI6_7w6twUWnEBg5c6t83HYdr4-xIX_rYyIArdx04BX8U8gDdPjeOO9rjlI3OmAnq3LVPUWGV805Nh9WTZN7pttnDKCCPYRDZVxR06ujjq5BcRXErlOsTl960z&s=1
https://www.facebook.com/jensensander


Jeg har allerede holdt mine første politiske taler fx til arrangement til støtte for Aleppo 

og demonstration mod Erdogans forfølgelse af politiske modstandere. Har også været 

med til at arrangere fx grønt byliv arrangement med fokus på bæredygtighed i 

Latinerkvarteret. 

Mest af alt er jeg utrolig nysgerrig på Alternativets måde at anskue politik og bevægelse 

på. Jeg studerer politikken og værdierne og lærer hele tiden. Jeg forsøger at skabe 

engagement og medborgerskab og bedre relationer og forståelse mellem politikere og 

borger, så vi kan heale den stigende politikerlede. Egentlig forsøger jeg bare at være det 

bedste menneske for verden. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

· Lyst. Jeg har virkelig en brændende og uimodståelig lyst til at stille mig til rådighed 

som hjælper og initiativtager for at skabe en bedre by for Danmark og for verden. Der er 

så mange ting, der trænger til at blive ”fikset” i samfundet og til at blive nytænkt. Både på 

det værdimæssige plan og det helt konkrete. Jeg vil være den ”grønne supermand”, der 

hjælper mennesker og miljø med at blive mere alternativ. 

· Empati og tillid. Jeg er et empatisk væsen, der vil mennesker og verden det godt. Jeg 

vil gerne møde verden og mennesker med kærlighed og tillid som udgangspunkt. 

Selvfølgelig med den forståelse at jeg nogle gange skal være konsekvent, modig og 

vedholdende for at argumentere for det, som jeg tror på og Alternativet står for. 

· Mennesker og miljø. Alt for mange mennesker har brug for hjælp med sygdom, 

fattigdom eller muligheder for at udfylde deres fulde potentiale. Jeg vil gerne skabe de 

bedste forudsætninger for borgerens møde med systemet ved at se og møde det hele 



menneske. Miljø, natur og dyr stærkt truet, og der skal Aarhus og Alternativet gå 

allerforrest som rollemodel for et bæredygtigt miljø. Samfundet har overskud, indsigt og 

viden, og det forpligter til at skabe et bedre miljø, ikke bare i Aarhus, men i verden. 

· Nysgerrighed og eksperimenter. Aarhus skal være et eksperimentarium for nye 

former at leve sammen på. Om det er nye boformer, nye måde at organisere os på eller 

social innovation. Det gode menneskeliv har ikke én sandhed. Det er i konstant 

bevægelse og udfordres på alle mulige måder. Vi skal møde verden med åbenhed og 

nysgerrighed, både teknologisk, kulturelt og filosofisk, for at kunne klare fremtidens 

udfordringer. Vores beslutninger skal vurderes ud fra de tre bæredygtige bundlinjer. 

· Humor og glæde. Jeg er et glad og humoristisk væsen med stort mentalt overskud og 

en kreativ tankegang. Jeg er overbevist om, at humor og overskud er essentielt for at 

være politisk i verden i dag. Alt for meget politik er bygget på negativitet, kamp og 

respektløshed. Jeg vil forsøge at være en positiv rollemodel i min væremåde, når jeg 

møder borgere, embedsværk og politiske kollegaer – med en kæmpe stor JA-hat. 

 

  



 Jan Birch Sørensen 

30485602 

janbirch319@gmail.com 

 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

https://www.facebook.com/jan.birch.... 

På hvilken måde har du vist din interesse 

for Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

Efter at være introduceret for Alternativets 

bevægelse meldte jeg mig ind i partiet. Jeg har 

fulgt og bidraget til debat som privatperson. 

Jeg tilmeldte mig også som kandidat til folketinget i foråret, men kunne desværre ikke 

udfylde skema rettidigt på under 5 dage da jeg var i Tyrkiet på ferie. 

Jeg er fascineret af partiets simple balanceret måde at forsøge at gøre hvad der er vigtigt 

for livet i et samfund, der alt for ofte er beruset af forbrugerisme, hedonisme, rigdom, 

ekstravagance og narcissisme. 

Jeg vil kæmpe for humanistisk vækst frem for materiel vækst. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F7731&h=ATN8TDWpusEHNBT3bUwFFE5T2qebSaX8c3XyqW3sFiHChqJ3ASKFTsCFIdDbut3UjTAhtdRekhe69iFS6Ptj1iNAd7uVxRpmQ6JaeFl9qdNlCZgmU9Y1j7yVNA8bO_2SbBQE&s=1
https://www.facebook.com/jan.birch.71


· Jeg tror på at Alternativets umiddelbare åbne dialog og mod giver os mulighed for at vi 

kan lære af fejltagelser og skabe positive visioner for udvikling af Aarhus som en by med 

sunde menneskelige kulturvædier. 

· Jeg vil gerne forsøge at gøre noget for uddannelsesmulighederne i Aarhus. Det kan 

undre mig at Uni har ligge her i byen side 1928 med ca 50.000 studerende, at man så har 

så få kollegier for de studerende. Det underminerer det almindelige boligmarked for alle 

studerende, og øvrige borgere. 

· Jeg arbejder for ældresagen, og vil gerne udvide mine muligheder for ældre medborgere 

i Aarhus. 

· Vores samfunds kapital er de unge og deres uddannelsesmuligheder. Her skal der 

kæmpes. Senest har regeringen ville spare 400 mio for at lave en uddannelses 

begrænsning. Alligevel får kongefamilien 470 mio hvert år til deres fornøjelser. 

· Byen har så flotte historiske bygninger og nyere som den nye Frederiksbjerg skole. 

Derfor kan jeg ikke forstå at Aarhus Ø, har en udformning som ligner Den syriske by 

Aleppo efter bombningen. Det kan kun ligge materialistiske pengeoverførsler bag så 

skandaløse bygningsværker. Aarhus havde chancen for at lave et nordeuropæisk 

Venedig. Nu fik vi en Syrisk skændsel. 

 

 

  



Thor Clasen Jonasen 

31661221 

thor.jonasen@alternativet.dk 

 

https://www.facebook.com/thorj 

https://alleos.alternativet.dk/user... 

På hvilken måde har du vist din interesse for 

Alternativets arbejde – som parti og bevægelse? 

Jeg har siddet i storkredsbestyrelsen i Østjylland og været med til at arbejde med 

strukturen for lokalforeningen i Århus, ligesom jeg har været med i kandidatudvalget og 

jeg er valgt til det nationale konfliktmæglingsråd. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

· Ny politisk kultur: Jeg ønsker at være eksponent for en politiker, der lytter mere end jeg 

taler. Svært, hvis ikke næsten umuligt. Men hvorfor ikke sigte efter stjernerne? 

· Bæredygtighed i byudvikling – både økonomisk, miljømæssigt og socialt: Jeg kan blive 

arg, når jeg se, hvordan teknisk forvaltning i Århus Kommune forvalter deres mandat. 

· Ydmyghed: Jeg er fanget i et dilemma: På den ene side vil jeg gerne vælges, fordi jeg 

synes, at jeg har nogle unikke kvalifikationer, som kan tjene alternativet godt i byrådet: 

Det er viden om kulturdannelse, organisationsformer, kommunikation, ledelse og 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F538&h=ATOB5_vo_31ip3rMAqltiKuRJkWHRc0hfh-HWuARVG4Gubjy8YcjLRx6M64eHzfPkfiwNsKkPAfapkj1r0O9JGQNWJi2PPyrsXXfoJRNpRRs47D1XgZ0WXcO8oxAQcM3x2en&s=1
https://www.facebook.com/thorj


konflikthåndtinger. Samtidig ser jeg mig omkring i kandidatfeltet og kan se, at alle 

kandidater der er superkvalificerede. Dilemmaet består ikke i, at jeg gerne arbejder for 

alle mine med kandidater og for at alternativet får så mange stemmer som det er muligt 

at finde vælgere, der kan se sig selv i vores værdier. Dilemmaet består i, at jeg måske vil 

have svært ved at argumentere for, at folk skal stemme på mig og ikke en af mine 

med-alternativistiske-kandidater. 

· Generøsitet: Netop fordi jeg synes at vores værdier og dogmer er så vigtige at få ind i 

vores politiske arena, vil jeg gerne give tid og indsats på at alternativet får en god 

repræsentation. 

 

Marie Ambrosius 

40 62 45 07 

marie@ambrosius.dk  

https://alleos.alternativet.dk/user... 

https://www.facebook.com/marieambro... 

På hvilken måde har du vist din interesse 

for Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

På mange måder har jeg talt alternativets sag det meste af mit liv. I mit virke i råd, 

bestyrelser og foreninger har jeg igennem årende arbejdet for at forene og samarbejde på 

tværs af holdninger og forskellighed. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falleos.alternativet.dk%2Fuser%2F7735&h=ATPiB8H_A6NriJ_UejPUHyhAbkabJgo4Srz4Ifj19Krad8ek0_9f5cgYwg6-ebDQRTpFILzxYY4LJS7DvYoIKisLt_8qT5-lwGLLSdvOSgdT5cwDSMoLOkN6sQZeggTEsWex&s=1
https://www.facebook.com/marieambrosiusalternativet


Jeg har arbejdet med, hvordan vedtægter og procedurer kan ændre den måde, vi taler 

med hinanden og om hinanden. For mig er det vigtigt, at alle bliver hørt, også dem jeg er 

uenig med. 

Jeg har ville skabe forståelse for de forskellige meninger, der gør sig gældende på det 

enkelte sted. Forstå baggrunden for en meningsdannelse, for på den måde at kunne tale 

ind i, hvorfor vi tænker forskelligt. Jeg er af den klare overbevisning, at kun ved at forstå 

baggrunden for en holdning, har jeg mulighed for at gå i åben dialog. 

Så første gang jeg hørte om alternativet, var det på en måde ”som at komme hjem”. 

Det var en forløsning for mig, at der var nogen der gjorde det, jeg har haft lyst til i så 

mange år. Men jeg har ikke haft modet til det - før nu. 

De møder, jeg har deltaget i på Nørre Allé 86, har været meningsfyldte og givende. Det er 

dejligt at komme i et anerkende miljø, hvor ideer ikke kan flyve for højt, og bolde, der 

kommer ind fra højre, bliver grebet med stor entusiasme. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, 

debatdogmer og manifest) samt din samtale med kandidatudvalget beder vi 

dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2017. 

• Jeg brænder for at gøre en forskel. Være en del af den forandring, som alternativet er 

med til at sætte i søen. Her tænker jeg på, hvordan jeg kan være med til at skabe 

bølgeskvulp i hverdagens politiske billede. I samtalen og samarbejdet. I den måde vi ser 

på hinanden som politikere – som ligeværdige meninger og medmennesker. 

• Jeg vil gerne være med til at forandre vores børne- og ungepolitik i Århus. Igennem alt 

for mange år har nedskæringer præget billedet, hvor mange institutioner og skoler i dag 



er mere eller mindre opbevaring. Vores børn er vores vigtigste ressource, som vi bliver 

nød til at behandle med stor respekt. For hver krone vi investerer i vores børn, kommer 

de tifold igen i sunde og velfungerende voksne. 

• Jeg vil arbejde for et offentligt system med borgerne i øjenhøjde. Hvor respekt og 

ligeværd bliver sat højere end paragraffer og regelrytteri. Et system der hjælper den 

enkelte borger videre til den rigtige løsning, så denne kan få et solidt fundament til at 

arbejde videre ud fra og tage sin plads i samfundet. 

• Jeg ønsker at se vores kommunale råderum som andet end kassetænkning. Jeg vil 

gerne tænke økonomien ud af boksen og ind i investeringer. Vi skal ikke spare på for 

eksempel sygedagpenge. Vi skal hjælpe de mennesker, der er låst i systemet til at finde 

deres vej ud igen. Ikke min vej ud – men deres egen vej ud. 

• Jeg vil være modig. Turde at være en stemme i det brogede politiske billede. Jeg må 

ærligt tilstå, at det er skræmmende – på en ret spændende måde.  

 


