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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Et venligt Københavng
Jeg har en vision om en by, hvor vi færdes trygt på gaden, fordi vi alle bekymrer os om 
hinanden og har tillid til at vi vil hinanden det bedste. En by hvor der er tid til nærvær, 
omsorg og omtanke, også overfor dem vi ikke kender. En by hvor vi hjælper hinanden, 
igennem venlig dialog, med at blive bedre til at forstå og acceptere hinanden. g
g
Et børnevenligt Københavng
Jeg har en vision om at børnene i denne by skal have en tryg opvækst – helt fra de bliver 
undfanget. De skal vokse op med en bevidsthed om at de er elsket. Hver og én. Vi skal 
give børnene plads til at lege, frirum til at udfolde sig kreativt i naturen og vi skal give 
dem ren luft de kan trække helt ned i maven. Børnene skal slet og ret have lov til at være
børn. Så længe som muligt. Og så kan det jo være at vi voksne kommer i tanke om, at vi 
rent faktisk også har et lille barn inde i hjertet, som trænger til at komme lidt ud… g
g
Et frit Københavng
Jeg har en vision om at Københavns kommune skal turde tænke i nye baner og turde 
lade borgerne tænke i egne baner. Vi skal turde sætte hinanden fri, og have viljen til at 
sætte bydelene fri. Vi skal tage os tid til at tænke kreativt og entreprenant og vi skal have
modet til at prøve nye ting af og til at fejle og indrømme de fejl. Og så tage ved lære og 
rette op.g
g
Et grønt København g
København har allerede en vision om at i 2025 at blive den første CO2 neutrale 
hovedstad. Så vi er allerede godt på vej! Men jeg mener vi bør være endnu mere 
ambitiøse. Vi skal være bedre til at få den enkelte borger med på den grønne bølge. Vi 
skal have alle med på cyklen og vi skal fremelske endnu *ere nye grønne initiativer. Vi 
skal være skarpere på biodiversiteten i naturen og vi skal have *ere grønne områder ind 
i byen. Vi skal have en renere luft, en renere undergrund og en renere kanal. Og så skal vi
være villige til at bruge ressourcer på at blive klogere på hvad der egentligt er allermest 
brug for. Kloden har brug for at Danmark er ambitiøse, og jeg mener at København skal 
tage teten.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
For mig er Alternativet et projekt med en vision om en bæredygtig verden. Og ikke kun 
en vision, men også en stærk holdning til hvordan vi kommer i mål med den vision. Og 
jeg VIL ikke tillade at målet kommer før midlet. Derfor vil debatdogmerne for mig blive 
en grundpille i mit politiske liv. g
g
Jeg har tidligere siddet som tovholder i det Nationale Team for Politiske Laboratorier, og
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det er simpelthen så vigtigt for mig at vi holder fast i den proces hvormed vi skaber vores
politik. ’Flere ved virkeligt mere’, og på trods af at det ikke er nemt at skabe involverende
processer og værdiskabende Politiske Laboratorier, så tror jeg på, at vi som parti 
allerede er kommet langt, og at vi på kommunalt plan kan komme endnu længere. Vi har
en fantastisk mulighed i København for at sætte den politiske udviklingen i system og 
derigennem sætte den københavnske borger fri!

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg tror på at jeg kan gøre en forskel. Jeg kan med min baggrund som kaospilot, tænke i 
nye baner og 3nde alternative sammenhænge og dermed skabe bedre løsninger. Og så 
kan jeg, værende mor til en stadig meget lille dreng, bidrage med et særligt fokus på 
kærlighed, feminin omsorg og nærvær, som jeg mener vi har stærkt brug for i dansk 
politik.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Én af hovedårsagerne til at jeg meldte mig ind i Alternativet var, at ’Ny Politisk Kultur’ 
kom på dagsordnen i dansk politik. Jeg var ramt at et slemt tilfælde af politiker-lede, og 
det var netop kulturen i medierne og på Christiansborg jeg krummede tæer over. Jeg 
havde i en lang årrække overfor mine venner prædiket: g
g
”Det kan simpelthen ikke være rigtigt at vi som samfund fokusere på hvem der har ret og
hvem der ikke har ret. Lad os i stedet fokusere på hvad der virker og hvad der ikke virker. 
Lad os være modige og prøve ting af. Lad os begå fejl og turde indrømme at vi har taget 
fejl – og derigennem blive klogere. Lad os skabe en dynamisk proces, der gør det 
nemmere og hurtigere at gøre det rigtige. Lad os nu tænke en anden måde at lave politik
på!”g
g
Og så tronede U,e og Josephine frem på skærmen. Og der var det. Alt det jeg havde 
savnet. g
g
Så debatdogmerne er indlejret i hele min person. Jeg ønsker at ’gøre’ politik anderledes, 
og jeg ønsker at smitte og inspirere alle andre partier til at gøre det sammen, for alene 
kommer vi ingen vegne. g
g
Jeg vil derfor opfordre til samarbejde og søge efter fælles grundlag, både med borgere, 
erhvervsliv og alle de andre politiske partier. Jeg vil lytte mere end jeg taler, og jeg vil 
lærer af mine fejl og indrømme dem når de opstår. Og fejl kommer de til at opstå, fordi 
ellers tror jeg ikke på at vi kommer i mål med vores projekt. Vi bliver som parti nød til at 
tage vores egen medicin og være modige nok til at bevæge os helt derud på kanten, hvor
det rent faktisk kan gå galt. Og det er jeg klar til. Og så er jeg klar til at rette op og blive 
klogere.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg bruger meget min intuition i hverdagen, og heri gemmer der sig en stor inspiration. 
Jeg føler mig i ret tæt kontakt med mine følelser, og dette ser jeg, at jeg kan bruge i mit 
politiske liv. Empati for andre mennesker opleves igennem følelserne og kan vi ikke 
mærke hvad vi føler, så mener jeg heller ikke vi kan sætte os ind hvilke konsekvenser 
vores handlinger har overfor andre. g
g
Der er muligvis nogen, der vil synes det er for blødsødent at skrive dette i et kandidatur 
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til et kommunalvalg, men jeg synes faktisk netop denne del af vores verden og 
virkelighed er stærkt underprioriteret i politik. Det viser sig i det menneskesyn der 
kommer til udtryk i dansk politik for tiden og i den kynisme der lige nu styrer landet. Jeg 
tror vi har brug for at 3nde ind til vores følelser, fordi jeg tror på at mennesket godt 
inderst inde ved hvad der er det rigtige at gøre.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Min baggrund som kaospilot og procesfacilitator tror jeg vil kunne bidrage positivt i det 
interne arbejde i den kommende valgkamp. Desuden har jeg med min baggrund som 
Brandmanager og kommunikationsmedarbejder en stor forståelse for medier og 
kommunikation generelt, hvilket jeg forudser vil blive en stor force.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg kommer til at have et stort fokus på småbørn og deres familier. Jeg arbejder med 
graviditet og efterfødsel på mine yogahold, og jeg er selv netop i denne del af mit eget 
liv, så derfor er det meget naturligt for mig at have dette fokus. Derudover er kvinder 
med små børn ofte ikke repræsenteret i politiske sammenhænge, og jeg tror jeg dermed 
kan bringe perspektiver ind på dette område, som andre muligvis ikke ville have set.g
g
Børnene er desuden vores guld, og på trods af at det er en kæmpe kliché, er det også den
største sandhed. Børnene skal passes på fra det øjeblik de undfanges, og er ’mor og far’ 
ikke glade, så er barnet det heller ikke, så jeg mener denne fase af livet er særligt vigtigt 
at have fokus på. g
g
Når det er sagt ønsker jeg af hele mit hjerte at vi i politik begynder at tænke i helheder, 
og tænke udover vores egen næsetip. Derfor ligger det mig meget på sinde ikke at ’le*e’ 
for én gruppe fremfor en anden og dermed glemme andre grupper i min stræben efter at
gøre det godt for ’dem der ligner mig selv mest’. g
g
Jeg vil søge efter løsninger der har synergier ind i andre vælgergrupper og prøve at 3nde 
muligheder hvor *ere vinder samtidig.

Største lyst: 
Jeg vil gerne skabe gode løsninger. Jeg brænder for at tænke entreprenant og tænke i 
nye politiske baner. Politik der bryder med silotænkningen og skaber nye samarbejder 
og 3nder kreative løsninger på problemerne. København er en succes, men vi kan gøre 
det endnu bedre. Ved at inddrage borgerne og blive klogere på den bagvedliggende 
årsag til et givent problem kan vi sammen skabe nye meningsfulde løsninger.

Styrke:
Jeg er en hudløst ærlig person. Jeg har ofte fået af vide at det var for meget og at det var 
min store svaghed – men sådan ser jeg ikke på det. Helt modsat faktisk. Jeg tror verden 
har brug for ærlige mennesker. Og ærlige politikere ikke mindst. Jeg er stor fortaler for 
at indrømme mine fejl, lukke folk ind bag kulisserne og fortælle åbent om mine 
overvejelser. 

Største frygt:
Min største frygt er, at dette kandidatur skal gå ud over min familie. Hvad enten det er 
min tid og min opmærksomhed de føler de må kæmpe om, eller om det er en uønsket 
opmærksomhed fra omverden, de pludselig skal kæmpe imod. g
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Mit håb er at denne opgave vil give mig energi til at være en endnu bedre kæreste og en 
endnu bedre mor, men jeg er bekymret for, om familielivet og det professionelle liv kan 
balanceres. Det er dog én af de ting jeg vil gøre mit ypperste for at opnå. Ikke kun for 
min egen skyld, men også for alle andre småbørnsfamiliers skyld. Jeg synes man som 
politiker for Alternativet bør sætte et eksempel for, hvordan det kan lade sig gøre BÅDE 
at have et interessant og meningsgivende arbejdsliv og SAMTIDIG være der for ens 
familie.

Svaghed:
Jeg er en udpræget ”do’er”, altså en person der gerne vil ’gøre noget’ og handle mig ud af
ting. Derfor er min tålmodighed med lange diskussioner der går i ring meget lille. Det 
tror jeg bliver min største udfordring for mig i mit politiske liv. Det er allerede en stor 
udfordring. Dog tror jeg på, at politik har brug for mennesker der ikke orker de lange 
diskussioner, for nogen gange bliver det simpelthen for langhåret, og så bliver vi nød til 
at tænke i alternativer. Hvordan kan man tage diskussionen og gøre noget andet. Vende 
snakken på hovedet, og tænker det hele anderledes.  Med en baggrund som kaospilot og
procesfacilitator er det ikke en udfordring der skræmmer mig, tværtimod.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er et ægte dansk gadekryds. Jeg har boet i Odense, ved Esbjerg, i Århus og både i og 
udenfor København. I København har jeg boet i indre by, på Frederiksberg, på Nørrebro, 
på Østerbro, på Vesterbro og nu på Amager. Så jeg føler mig hjemme, der hvor jeg bor. 
Lige nu er dét København, og det er også den by jeg har boet *est år i. Om jeg bliver 
boende her for altid er uvist, men lige nu er jeg totalt forelsket i Amager og her forventer
jeg at blive boende i en del år frem!

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er bredt uddannet indenfor kommunikation. Markedsføring, gra3sk kommunikation 
og kaospilot er mine formelle uddannelser. Derudover er jeg yogainstruktør med et 
særligt fokus på gravidyoga og efterfødsel. 

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg kommer fra en familie med to selvstændige forældre, så da jeg skulle vælge karriere 
var det nærliggende at lave mit eget. Så nu er jeg selvstændig og har haft mit 3rma i 
snart 10 år. Jeg har til tider studeret samtidig, har været på barsel og har haft deltidsjobs 
ved siden af, men det jeg altid vender tilbage til er mit gra3ske arbejde som freelancer 
og min yogaundervisning. 

Andet:
Mit første ord var ’amsam’ – ’alle sammen’. g
g
Jeg havde som barn lyst til at lave det meste, så længe det var ’amsam’. Og var der nogen
der var uvenner, var løsningen simpel; man skulle jo blot lave noget ’amsam’. Sidenhen 
blev tanken videreudviklet i mit barnesind, og jeg besluttede mig for at ville være ”sådan 
én der redder verden”. Slutte alt ufred og bringe folk sammen. Det viste sig at være 
sværere end som så…. Men tanken holdt ved og jeg voksede op med et konstant fokus på 
at ville forstå hvad der var ’i stykker’ i verden, og hvordan jeg bedst muligt kunne lære at 
’3xe den’. g
g
Disse tanker har jeg holdt fast i helt indtil den dag i dag. På trods af at jeg ikke længere 
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tror på, at man alene kan være den der ”redder verden”, og at tingene ikke er så 
sort/hvid, så vil jeg gøre mit bedste for, at så mange som muligt får de bedst mulige 
betingelser for at leve i et samfund der er mindst muligt ’i stykker’. g
g
Der er mange steder at tage fat. Jeg har valgt igennem dette kandidatur, at tage fat 
lokalt. Nu håber jeg blot på, at få chancen for at kunne hjælpe til, i den by jeg kalder 
hjem.

Et radioprogram omkring den spæde start i Alternativet og dét at være frivillig: 
http://den2radio.dk/udsendelser/det-skal-vaere-sjovt-at-vaere-frivillig/g
gArtikel om vælgererklæringer, empati og en grøn fjerboa:g
http://politiken.dk/magasinet/feature/premium/ECE2262226/alternativet-er-en-groen-
fjerboa/
g
Blog skrevet fra 2012-2013 – personlige eftertænksomheder, som fortæller lidt om mig 
som person.g
http://www.stiftenblog.dk/showpro3le.asp?bid=3483
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