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En kort præsentation 
Gustav Sieg Sørensen, Tårnvej 56, Hørdum, 7752 Snedsted. Mail: 
gustav.sieg.60@godmail.dk     

Er en sallingbo, der ofte har boet i Nordjylland – mellem 1967 og 
2000 boede jeg i perioder i Vendsyssel, Himmerland og Han Herred. 
Fra år 2000 bor jeg fast i Thy. 

Født 1951, pensionist fra 2016, har arbejdet med undervisning og i 
træindustrien samt kortere tid i landbruget. 

Alternative uddannelser fra ''Den frie Lærerskole'' på Fyn og ''Den 
økologiske Jordbrugsskole'' i Vendsyssel. 

Er far til tre voksne sønner og har et barnebarn (i Aalborg). 

 
 
Min motivation for at stille op for Alternativet 
Min grønne alternative vækkelse fandt sted under et besøg i Norge i august 1971 (Ja til Bygde-Norge 
og likeverdig internasjonal samarbeid). Få uger senere læste jeg Menton- erklæringen fra over 2.200 
biologer og andre miljøvidenskabsmænd (Verdens første større økologiske opråb).  

Derefter har jeg arbejdet for decentralisering, økologi og international solidaritet. Eller mere 
udpenslet: økologisk visdom, social retfærdighed, deltagerdemokrati, ikkevold, bæredygtighed og 
mangfoldighed. 

Er med i Alternativets sundhedsudvalg – både i Nordjylland og på landsplan. Var radikal kandidat til 
Nordjyllands Regionsråd i 2005, 2009 og 2013. 

Gennem mange års politisk arbejde har jeg fået et omfattende kendskab til de forskellige politiske 
områder, og jeg vil gerne bruge min viden til at bringe decentralisering, økologi og international 
solidaritet i spil. 
 
 
Lidt om hvad jeg mener er de vigtigste politiske visioner for Alternativet i regionsrådet. 
Alternativets overordning vision bør være, at regionsrådet sætter gang i den grønne omstilling 
indenfor sundhed, psykiatri, erhverv, trafik og kultur. 

Som et svar på empati-, system- og klimakriserne skal Nordjylland have gang i den anden 
innovationsbølge, og vi skal måle resultaterne på de tre bundlinjer. 
  
 
Lidt om mine personlige politiske mærkesager 
Sikre, at de grundlæggende ting fungerer inden for sundhed og psykiatri, dvs. praktiserende læger 
og sygehuse – også i regionens hjørner. Grønne indkøb til sygehuse m.v. 
Bruge erhverv, trafik og kultur aktivt i den økologiske omstilling. Kulturmødet i Nykøbing skal ikke stå 
alene. 
Sikre kvalitet i særinstitutionerne. 
   
 



 
Mine tanker omkring hvordan en ”Alternativ” politiker går til arbejdet 
Jeg lægger op til et tæt samarbejde mellem Alternativets kandidaterne i valgkampen – og tilsvarende 
med partiets medlemmer i et sundhedsudvalg i de næste fire år. 
Regionen er i alt for høj grad styret af embedsmænd og regler. 
Jeg vil bløde op for at inddrage borgere og brugere. 
Borgernes idéer skal altid inddrages i principielle sager – og ikke bare i Den Regionale Udviklingsplan. 
Brugerne skal inddrages i mere dagligdags ting. 
 
  
Refleksion omkring mine mindre stærke sider ifm. at være politiker 
Et af mine handicap er, at jeg ''ved for meget'' om nogle af emnerne. Dette gør, at jeg let kan komme 
til at virke ''bedrevidende'' – ikke ligefrem i tråd med Alternativets debatdogmer. Jeg arbejder på at 
blive mere favnende. 
Har tidligere deltaget i TV-debatter og almindelige valgmøder – uden at blive hylet ud af den. Mine 
styrker er dog mere på de indre linjer i partiet. 
  


