
Adem Fajkovic

46 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
En ny politisk kultur
At tale et enkelt sprog. 
At lytte og 3nde fælles udgangspunkter i samtalen. 
At komme i kontakt med mennesket bag ordene – se visionen og inspirere.

Iværksætteri & erhverv
At støtte virksomheder, der tænker i tre bundlinjer: Økonomisk-, social- og miljømæssig 
bæredygtighed 

Social bæredygtighed
Mennesket i centrum! Vores syn på hinanden, vores ageren i forhold til hinanden, vores 
bevidsthed om hinanden er afgørende for, at vi drømmer, tænker nyt og kreativt, samt 
motiverer hinanden til at gå efter drømmene. Vi skal dyrke tillid til fællesskabet og 
relationerne, både imellem menneske til menneske, men også imellem samfundet og 
borgeren.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Den kreative tilgang til politik, hvor der er plads til nytænkning. 
Fokus på den grønne omstilling. 
Humor: at det rent faktisk er sjovt at udvikle politik i de eksperimenterende fælleskaber i
partiet.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg er som jeg er: En grøn iværksætter fra Østerbro, far til to teenagedrenge, aktiv 
borger i KBH.
Jeg bærer to kulturer i mig, 23 år i Bosnien og Hercegovina, 23 år i Danmark. Lige nu er 
jeg i kulturel "balance" ;-). 

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Min største styrke er at tale med mennesker.
Jeg er god til at skabe kontakt - bringe ro i samtalen ved at se den anden part, og holde 
fokus på bolden. På den måde kan vi være konstruktive og 3nde løsninger i fælleskab.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Hos politikere som: U,e, Bernie Sanders, Jill Stein, osv. Organisationer som DIEM
Lokalt: Fødevarefællesskab, Miljøpunkt Østerbro, osv.
Udefra: Diverse økonomer og 3losofer, der beskæftiger sig med den grønne omstilling, 
som for eks. aibek. 
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Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Fællesskab. Igennem *ygtningetiden har min familie været min redning.
Igennem min uddannelse har mine venner støttet mig og ”lettet” min uvidenhed.
I dag bor vi sammen tre generationer under et tag. Vi passer mormor, da hun er gammel 
og svag efter en kræftforløb. Det er blevet så smukt for os alle i vores lille familie.
Danmark er også et fællesskab. Mine erfaringer som iværksætter, musiklærer og far er 
også meget vigtige og brugbare i den politiske kulisse. 

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Børnefamilier og folk af anden etnisk herkomst.
Min musikskole på Østerbro har eksisteret i 16 år, så folk kender mig derfra. 

Største lyst: 
At være beskæftiget med noget der skaber en værdi for andre mennesker. Ud over det:
At spise god mad i godt selskab, at nyde en god 3lm, at gå en tur og bade i Adriaterhavet.

Styrke:
Ro og musikalitet.  Den udspringer nok fra den mest fantastiske barndom jeg har haft 
med natur, venner, stabilitet i familien, og masser af kærlighed.

Største frygt:
Ikke at kunne inspirere længere.

Svaghed:
Min viden og mit dansk? Ved jeg nok om samfundet og hvordan det er organiseret? 
Formulerer jeg mig forståeligt? 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i Bosnien og Hercegovina og kom som *ygtning til Danmark i 
1993. 
Danmark er mit hjem, og min opvækst er min styrke.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Musiklærer Pædagogisk 
seminarium.
Iværksætter med egen musikskole og Ludoteket.dk (en ny deleplatform hvor man kan 
låne legetøj og instrumenter til børn

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Selvstændig og familiefar. 

Andet:
I øjeblikket arbejder jeg på at opbygge den nye deleplatform for legetøj og 
musikinstrumenter til børn: Ludoteket.
Det er en meget spændende opgave, da Ludoteket skulle blive til en 4. sektors 
virksomhed, men hvordan er det nu man gør? Livet er i hvert fald ikke kedeligt når man 
prøver at skabe noget der giver mening for mange. 
Sådan burde vi alle have det, og det kommer vi sikkert også til.
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