
Me&e Bugge

47 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
-seniorpolitik
-sundhedspolitik
-tra3k, særligt bæredygtig cyklisme i Kbh
-social bæredygtighed
-del-økonomi

SENIORER
Jeg er drevet af en kraftig trang til refærdighed og bæredygtige relationer.
Jeg har de seneste 8 år været selvstændig danselærer, og har i den forbindelse bl.a. lavet 
dans med demente borgere. Jeg har været på utallige plejehjem/centre i 
København/hele landet, og oplevet hvordan vores ældre bliver behandlet. Der er mange 
gode erfaringer, men desværre er billedet jeg ser derude ikke det mest positive. 
Personalerne er presset, og jo mere de presses økomomisk, fagligt og socialt, jo mere 
passive blir de, det er min erfaring. Jeg er optaget af det sunde og værdige seniorliv, 
særligt for de seniorer som er de aller svageste, dem der har brug for omsorg og pleje. Vi 
skylder dem den bedste alderdom og det bedste ophold og pleje på plejehjemmet. Jeg 
vil arbejde for ligeværdighed i den 3. alder. Ligesom jeg vil arbejde for en opgradering af 
hele sundhedspersonalet der er omkring vores ældre. Fagligheden skal op, empatien 
skal have et ordentligt skud, og hele personalegruppen skal komme til at føle sig som de 
vigtigste i sundhedssektoren!  

SUNDHEDSPOLITIK
Lige ret for alle uanset indkomst, etnicitet, uddannelse, køn, alder, seksualitet…..
Begrebet “ulighed i sundhed” er en buzzsætning i sundhedssektoren idag. Begrebet har 
gang på jorden i vores by og i vores samfund. En anden sætning: “der skal et godt helbred
til at komme på sygehuset”, er desværre også en sandhed. Sundhedspersonalet er 
presset. Sygehusene, lægerne, sygeplejerskerne….. er presset. Der skæres ned og barberes
ind til benet alle vegne i sundhedssektoren. Vi har haft en unik sundhedssektor i DK som 
vi desværre bevæger os længere og længere bort fra. Segmentet med de høje 
indkomster opfordres til selv at forsikre sig i tilfælde af sygdom, dette samtidig med at 
“underdanmark/københavn” vokser. Jeg har selv som selvstændig mærket det på egen 
krop. Jeg har været nød til at tegne en privat sundhedsforsikring som kunne dække mig 
ind i tilfælde af skader/sygdom. Sundhedsvæsenet som det er idag er ikke gearet til 
sådan én som mig, der lever af at min krop fungerer godt. Der er månedsvis af ventetid 
på undersøgelser og konklusioner, tid; der der i værste fald, spildes i 
sygedagpengesystemet. Tid hvor den enkelte kan synke længere ned i social-udstødelse 
og kontanthjælpsystemet. 
Jeg forestiller mig at de enkelte kommuner kan arbejde smartere med de midler der er i 
sundhedssystemet. Vi skal have *ere forbyggende tiltag/tilbud, og dermed mindre 
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vedligeholdende eller behandlende tiltag. Den enkelte borger skal aktiveres istedet for 
at passiveres på overførselsindkomster - som ingen alligevel kan leve af. Alvorligt 
udsatte skal fredes. Borgere som er syge, eller som på anden vis ikke kan arbejde, skal 
have et værdigt liv. Et liv hvor de ikke bliver jagtet, og hvor de omfavnes af empati og 
værdighed. Den enkeltes ressourcer og styrker skal dyrkes, men ikke i konstante 
jobprøvninger og mistro!!

TRAFIK – bæredygtig cyklisme i Kbh
København er verdens bedste cykelby, eller er den? Min erfaring er at vi er godt på vej, 
men at der er nogle afgørende faktorer der spiller ind førend byen kan bryste sig af 
titlen. Der er for det første ekstrem trængsel på cykelstierne i byen. Myldretidstra3kken 
er for at sige det mildt, et helvede på cykelstierne. Der er ikke plads nok til alle os der 
bruger cyklen som transportmiddel. Dertil kommer at rigtig mange cyklister er komplet 
uansvarlige tra3kanter. De er optaget af andet end tra3kken og deres medtra3kanter. 
Mange mange cyklister kører med hovedet nede i deres mobiltelefoner, har 
høretelefoner på og ser/hører intet andet end det der foregår på mobilen. De slingrer 
afsted til fare for dem selv og andre. Desuden er der mange der kører som om de bliver 
jagtet. Holdningen MIG FØRST er stigende på cykelstierne. Det matcher dårligt med 
“verdens bedste cykelby”. Det matcher dårligt med bæredygtig cyklisme og hensynsfulde
tra3kanter.
Jeg vil arbejde for at vi med tiden kommer trængselsproblematikken til livs. Det er 
utopisk, for mig, at tænke en by uden bilisme, men en by med mindre bilisme, herunder 
betalingsring eller kørselsforbud i visse dele af byen, det ser jeg som realistisk. Jeg vil 
desuden arbejde for en mere hensynsfuld cykelkultur i byen. Vi skal starte med børnene. 
Der skal derfor *ere penge til bæredygtig tra3kundervisningen i skolerne, ligesom 
politiet skal tilbage til tra3kundervisningen. 

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg er optaget af vores “venlige revolution”. I diskussioner, politiske og andre, betyder 
tonen allermest for mig. Den respektfulde dialog frem for alt. Ligesom på cykelstierne: 
GIV PLADS!   

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op for at være med til at tale demokratiet op i København. 
Københavnerne trænger til positive stemmer der taler vores pragtfulde by op. 
For tiden, er jeg som tidligere nævnt, optaget af den råhed der hersker på cykelstierne i 
byen. Det er med livet som indsats man bevæger sig rundt på cykel. Vi har fået en mig 
mig mig kultur i bybilledet som jeg vil være med til at ændre til os os os – VI 
Jeg arbejder rigtig godt i et sundt og bæredygtigt klima. jeg vil derfor blive ved med at 
insistere på den gode tone i dialogen. Jeg vil desuden forsøge at holde benene på jorden,
hovedet koldt og hjertet varmt.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Vi danser for lidt! Ikke bare i politik, men i det hele taget. Hele byen danser for lidt med 
hinanden! Vi skal danse meget mere sammen, ikke bare bogstaveligt, men forsøge at 
3nde hinandens puls, istedet for at smadre hinandens rytme. 
DET VIL JEG ARBEJDE FOR!"   
“Dance dance – otherwise we are lost!!” citat pige på 11 år.
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Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg er MEGET inspireret af Alternativets græsrodsbevægelse. Jeg er imponeret over al 
den aktivitet der er vokset frem siden partiets start. 
Jeg bliver fx. politisk inspireret når jeg idag taler med Bent på 70 år der er stomiopereret,
og som er frustreret over at hans kommunale træningscenter er lukket pga 
omstruktureringer. 
Han kan ikke se 3dusen i politikernes beslutning om at lukke "hans" sundhedscenter, et 
sted han er kommet i mange år. Beslutningen om at lukke centret blev taget 12 dage før 
det havde en ny adresse, som forøvrigt ligger meget længere væk, og som ikke har de 
træningstilbud som det oprindelige center havde. Bents undren og frustration inspirerer 
mig til: det må kunne gøres bedre!!     

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har som beskrevet været selvstændig erhvervsdrivende siden 2009. Jeg har en 
glødende aktivist og iværksætter lige under huden. Når sagen er den rette, arbejder jeg 
utrætteligt.
Jeg er uddannet folkeskolelærer og bevægelsepædagog og har undervist børn og voksne
siden 1995. I en periode har jeg arbejdet som leder af mange frivillige og aktivister, og 
besidder gode evner til rekruttering og fastholdelse af aktivister/frivillige.
Så skal jeg selvfølgelig også, i denne sammenhæng, lægge vægt på mine 
danselæreregenskaber. Det er mig der har lavet koreogra3en til #loveistintheair ☺
Jeg star for tiden i spidsen for bevægelsen #vicyklernårvicykler

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Seniorer samt LGBT miljøet.  Jeg er selv LGBT’er.      

Største lyst: 
Dans!!!    "Det kan danses væk"

Styrke:
Min største styrke er min lyst og udpræget evne til at undersøge 
modstand/modgang/uvenskab/uenigheder, få vendt bøtten og 3nde gaven i den enkelte 
udfordring. Jeg er en udpræget HOLDSPILLER og går gerne forrest i gruppen.

Største frygt:
Der er få ting jeg frygter, men for tiden er min størst frygt at blive skubbet ud på 
kørebanen på min cykel, og at det er en uopmærksom cyklist med en mobiltelefon i 
hånden der gør det!

Min livsfrygt er at rådne op og dø alene på et plejehjem.

Svaghed:
Jeg taler ofte med og udfra mine følelser. Svaghed/Styrke? 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg føler mig mest hjemme sammen med min kone.

Jeg er vokset op i Glostrup på vestegnen, og bor nu i Ørestaden - 2300. Der føler jeg mig 
meget hjemme.
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Mit lille danseinstitut Fru Bugges Danseinstitut. www.danseinstitut.dk 
Jeg er ret stolt over at jeg siden 2009 har drevet det som en lille en-dames virksomhed.
Jeg har undervist, teambuildet, danset og underholdt på plejehjem, i store 3rmaer, små 
3rmaer, på rådhuset, på det kongelige teater, på 3lm, på de bonede gulve, hos de unge 
på AFUK, på rådhuspladsen, i baggårde, lavet nytårsballer for plejehjemsbeboere, 
teambuildet ledere og medarbejdere, høj, lav, tyk, tynd, hvid brun, ung, gammel….. 

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
For tiden er jeg delvis selvstændig, dette siden september 2016, netop startet nyt job i 
ældresektoren i KK. 

Andet:
Jeg bor sammen med min kone Tina Solveig. Vi har været gift siden 2005. Hun bakker mit
kandidatur 100% op. Vi er a*astningsfamilie for 2 børn.

https://www.facebook.com/frubuggesdanseinstitut/?fref=ts
https://www.facebook.com/Vi-cykler-når-vi-cykler-616774811860144/?fref=ts
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