Kommunalvalget til Aarhus Byråd den 21. november 2017 (KV17)
Kandidataspirantens personlige præsentation som opstillet for Alternativet

Navn: Henrik Hjortshøj
______________________________________________________________________

Mobil: 22 96 29 27
______________________________________________________________________

E-mail: hjortshoejjacobsen@gmail.com
_____________________________________________________________________

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, 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.
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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.

Jeg giver mit tilsagn om at stille op for Alternativet til KV17:

Dato og underskrift: __________________________________________________________
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