
Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Peter Kjær Hansen 

Alder: 41 år 

Adresse: Griegsvej 7, 4600 Køge 

Mail: peter@kjaerhansen.net 

Telefonnummer: (+45) 2090 7779 

Lokalkreds: Køge 

Indmeldelse: Maj 2016 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: www.facebook.com/peterkjaerhansen1  

(endvidere evt. fremtidig politikerside www.facebook.com/peterkjaerhansen (ej aktiv pt.) 

Twitter: @pkjaerhansen 

LinkedIn: 

Instagram 

Andre sociale medier? 

 

Skema - Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række). 

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid forventer du at kunne 

lægge som kandidat? 

1 time om 

ugen 

 

3-5 time om 

ugen 

 

7-10 timer om 

ugen 

X 

Hvordan er din politiske erfaring? Ny i politik 

 

1-5 år 

X 

Mere end 5 år 

 

Hvordan er din foretrukne politiske tilgang? Realpolitisk 

X 

Visionær 

 

Værdibaseret 

 

  

http://www.facebook.com/peterkjaerhansen1
http://www.facebook.com/peterkjaerhansen


Del 2 

Vedr.: Jobbet som Folketingskandidat for Alternativet i Storkreds Sjælland.  

”Vil du ændre verden med held. Start i dens centrum – begynd med dig selv!” Sådan lyder ét af Piet Heins 

mange tankevækkende og livsbekræftende gruk. Netop dette gruk har en central plads i mit liv. For skal 

man lykkedes med at gøre en forskel, så skal hænderne jo ”op af lommen”. Med andre ord: ”Walk the talk”. 

Hvis tilstrækkelig mange gør ”noget” og alle bare gør lidt, så vi ikke bare snakker, om alt det der er galt, så 

kan forskellen vise sig at blive enorm. For det er jo på det personlige plan med vores daglige vaner, at vi er 

nødt til at gøre en forskel hver især. I bestræbelserne på at være ”det gode eksempel” kan jeg måske 

motivere andre til at følge trop, at gå med og gøre en reel forskel sammen med mig.  

Hvorfor kandidat til Folketinget? 

Ja, hvorfor egentlig søge stillingen til et job, som er kendt som ”øretævernes holdeplads”? Det korte svar 

skal findes i et citat fra nu afdøde Mærsk Mc-Kinney Møller: ”Den der har evnen, har pligten”.  

Om jeg besidder evnen, kan kun andre vurdere. Jeg finder selv, at jeg kunne være kvalificeret og kompetent 

til at repræsentere Alternativet – både i holdninger og i gøren og laden. Derfor træder jeg med denne 

ansøgning i al stilfærdighed et skridt frem. Jeg brænder for at gøre en positiv forskel i mit eget og andre liv i 

håb om, at jeg vil kunne bidrage til at overlevere en bedre og bæredygtig verden til næste generation. Og ja 

– nogle vil måske sige, at jeg ”blander mig i deres liv”. Det hænger måske sammen med, at jeg er typen, 

som siger min oprigtige mening, hvis jeg oplever, at nogen er på vej ud på et skråplan … 

Mine mærkesager: Fællesskaber og næstekærlighed, grøn omstilling, ulighed og social arv  

Og hvad står jeg så for? Ja, I min optik er fællesskab og næstekærlighed alfa og omega i et velfærdssamfund 

anno 2018. Vi skylder hinanden, at vi åbner os op, giver lidt (mere) af os selv og er gode ved hinanden. 

Trods at vi i Danmark er et relativt rigt samfund, så synes vores fællesskab og næstekærlighed at være 

udfordret af nationalisme, individualisme og fri, liberal tænkning – på godt og ondt. For vi er ofte os selv 

nærmest – og kun os selv. Det mener jeg, at vi nødt til at italesætte og søge at finde en bedre balance for.  

Historien viser, at vi ofte ligger, som vi har redt. Eller måske rettere: Som der blev redt op. For vi må huske 

på, at det jo sjældent er næste generations egen skyld, at de havner i ”suppedasen”. Fx viser forskning 

støttet af Egmont Fonden, at alle børn fødes med ”et vindue” som står åbent de første 1000 dage af 

barnets liv (indtil ca. 3 års alderen). I denne periode har børn rigtig gode chancer for at udvikle et godt og 

stabilt fundament for et langt og lykkeligt liv. Det kræver dog, at de rette forudsætninger og hjemlige 

rammer er til stede. For hvad nytter det at blive født til en verden af muligheder, hvis far og mor (eller 

søskende) ryger, drikker, skændes, er stressede, arbejder 50+ timer, er arbejdsløse, laver kriminalitet, at 

vuggestuen og børnehaven ikke har tilstrækkeligt med ressourcer, at klassekammeraterne mobber, at der 

er krig, klimaforandringer osv. osv. Så er der nærmest ”redt op” til senere problemer og udfordringer; 

noget vi – med stor sandsynlighed – kunne have undgået, hvis vi havde prioriteret anderledes og havde 

taget tingene i opløbet.  

Festen er slut! – men blev vi klogere? 

Uden, at det skal lyde som et person-angreb på mine forældres generation (som blev født i hhv. 1941 og 

1942 midt under 2. Verdenskrig), så må vi nøgternt konstatere, at deres generation – om nogen – har 

”holdt fest” gennem hele deres liv. En ”fest”, som vi børn har fortsat – for vi blev aldrig lært andet end ”at 

feste”. Men festen må slutte nu! Det er den ganske enkelt nødt til at gøre. Og nu venter oprydningen så. Og 



der er godt nok meget ”skrammel”, som er blevet opfundet, forbrugt og efterladt i de sidste 100 år. I 

vækstens hellige navn. 

Heldigvis er vi også blevet (lidt) klogere, vi har lært af (nogle af) de historiske fejl, som er blevet gjort. I 

mellemtiden har udviklet tanker og konkrete løsninger, som kan hjælpe os med noget af ”oprydningen”. Og 

vi gør allerede meget, men vi skal ud og gøre MEGET mere. Og vi har travlt! 

Som velfærdssamfund anno 2018 bør vi derfor prioritere forebyggelse, grøn og bæredygtig omstilling og 

tidlig indsats i endnu højere grad end i dag. Ikke bare på børne/unge området, men i alt, hvad vi som 

samfund har imellem hænderne. Kun derved kan vi få skabt balance på de tre bundlinjer; den sociale, den 

miljømæssige og den økonomiske og i en kontekst af FN’s 17 verdensmål – for vi er jo ikke alene i denne 

verden.  

Holistisk og visionær realpolitiker anno 2018 

Hvem er jeg så? I det politiske ”maskinrum” vil jeg betegne mig som en holistisk og visionært tænkende 

realpolitiker. Min politiske erfaring fra både forenings- og arbejdsliv har dog lært mig, at de mest 

succesfulde og mest langsigtede resultater med lokalt ejerskab opnås, og dermed reelt flytter noget, når 

begge lejre søger dialog og har interesse i at få enderne til at nå hinanden. Med andre ord: Kompromisets 

kunst. Og et hermetisk lukket rum og hvid røg kan blive et nødvendigt middel til at nå i mål. 

Ud over mit arbejds- og fritidsliv rækker min politiske erfaring også til DR1-programmerne 

”Kommunekuppet”, som blev vist tilbage i november som optakt til KV17. I dette TV-eksperiment skulle 

fem borgere i Køge Kommune prøve kræfter med den politiske proces og prioritere kommunale 

kernevelfærdsopgaver på allernærmeste hold.  

Endvidere har jeg siden februar 2018 fungeret som lokal forperson for Alternativet i Køge og dermed været 

drivkraft på lokale initiativer, arrangementer og politisk kommunikation lokalt og til medlemmerne. 

Politik bør baseres på fakta frem for følelser 

Min medvirken i Kommunekuppet lærte mig dog, at rigtig mange for ofte taler som de har forstand – og det 

gør jeg fra tid til anden også selv. Uden viden, erfaring og indsigt er vi mildest talt ”virkeligheds-

analfabeter”. Rigtig meget politik og lovgivning bygger i dag på følelser snarere end fakta. Det ønsker jeg at 

arbejde for, at vores demokratiske folkestyre gør op med. Politik og lovgivning bør i min optik i højere grad 

bygges på og understøttes af visioner og fakta fremfor værdipolitiske holdninger.  

Jeg håber, at jeg med denne ansøgning har kunnet give et indblik i mit politiske engagement og ønske om 

at gøre en positiv og bæredygtig forskel for de generationer, som kommer efter os. 

 

Med venlig hilsen 

Peter Kjær Hansen 

Køge 

  



Curriculum Vitae 

 

Navn : Peter Kjær Hansen 

Født : 23. juni 1977 (Krebs) 

Civil status : Gift med Kirsten 

Børn : Karen og David 

Mail : peter@kjaerhansen.net  

 

Erhvervserfaring 

2011 -  : Chefkonsulent i Dansk Energi, energiselskabernes interesseorganisation 

  Primære arbejdsområder: Leveringssikkerhed, beredskab og IT-sikkerhed samt    

  elmåling 

2006 – 2011  : Konsulent i Dansk Energi, energiselskabernes interesseorganisation 

2006 : Cand.polyt Elektro, speciale i stærkstrøm/elforsyning (DTU) 

1999 – 2006 : Ingeniørstuderende (hhv. Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet) 

1999 – 2006 : Diverse studie- og sommerferiejobs (elektriker og studentermedhjælp i service- og  

  entreprenørselskab, DELPRO, Stenløse) 

1999 : Svendebrev som industrielektriker, De Danske Spritfabrikker 

 

Sprog 

Dansk : Flydende i skrift og tale (modersmål) 

Engelsk : Forhandlingsniveau i skrift og tale 

Tysk : Turistniveau i tale 

 

Politisk erfaring 

Februar 2018 : Forperson, Alternativet i Køge 

Nov. 2017 : Medvirkende i DR1’s TV-eksperiment, ”Kommunekuppet” 

  Debattør på sociale medier (bl.a. Facebook-grupperne ”KoegePol”, DR Politik m.fl.) 

2006 -  : Politisk interessevaretagelse gennem min ansættelse i Dansk Energi 

2011 – 2015  : Bestyrelsesmedlem/kasserer i Dansk Amatør-Orkesterforbund 

2008 – 2015 : Bestyrelsesmedlem/kasserer i Lyngby-Taarbæk Brass Band 



Del 3 - Spørgsmål:  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar:  

1. Elektrificering af vores samfund, som alternativ til de fossile energikilder 

2. Elektrificering af transportsektoren samt støtte deleøkonomi/samkørsel indenfor transport  

3. Fortsat udbygning af vedvarende energi i Danmark for at sikre stadigt grønnere strøm i 

stikkontakten (ved et stigende elforbrug jf. pkt. 1 og 2) og høj, national forsyningssikkerhed 

4. Tillid forebyggelse blandt børn og unge – fra de bliver født, og til de for alvor går ind i ”de 

voksnes rækker” (ca. 25 år) 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 

Svar: 

1. Energi – fordi jeg har erfaring og viden inden for dette område 

2. Transport – fordi jeg har 100.000 km erfaring med elbil (og opladning heraf) samt 

vigtigheden af grøn og bæredygtig omstilling af transportsektoren  

3. Trivsel og omsorg – vigtigheden af tillid forebyggelse blandt børn og unge 

4. Digital forbedring – fordi jeg har erfaring og viden inden for dette område 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar: 

• ”De tre bundlinjer” – fordi det danner grundlag for alt andet og alt, hvad vi i Alternativet 

ellers arbejder med og i retning af i dag og i fremtiden. 

 

4. Der skal læses og skrives meget som folketingpolitiker – hvordan vurderer du dine egne 

kvalifikationer i skriftlig kommunikation – vil du have brug for hjælp? 

Svar: 

• Føler mig godt rustet til at klare det meste, også lovstof (dog afhængig af omfanget).  

• Kan have behov for begrænset sekretærbistand fx i form af sparring og i forbindelse med 

korrektur på læserbreve el.lign. 

 

5. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar: 

• Christian Friis Bach, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp. Fordi jeg oplever ham som 

en person, der har haft hjerte og næstekærlighed med i alt, hvad han har beskæftiget sig 

med (fx Max Harvelaar Fonden, Mellemfolkeligt Samvirke, som iværksætter, Folkekirkens 

Nødhjælp, Udviklingsminister, FN m.m.) 

 

6. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: 

• Det betyder, at jeg vil gøre mit og bestræbe mig for: 

o at vi taler ordentligt til hinanden,  

o at vi lytter mere (to ører) end vi taler (én mund) 

o at vi møder hinanden i øjenhøjde og med åbent sind og  

o at vi møder hinanden som ligeværdige mennesker uanset baggrund. 

 



 

7. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: 

• Jeg vil gå aktivt ind i/gøre brug af: 

o debatarrangementer – fx politiske saloner, kommunale/regionale events 

o de sociale medier – fx med videoklip, politiske udtalelser, kommentarer på 

relevante nyhedsartikler mv. 

o læserbreve og kronikker – fx i regionale dagblade, ugeaviser mv. 

o regional radio og TV – fx kommentarer på relevante og dagsaktuelle nyheder  

 

8. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: 

• At kunne tænke og se i helheder, analytisk tilgang/tænkning samt blik for pragmatiske 

løsninger. 

 

9. Hvad er din akilleshæl – områder eller egenskaber du ønsker at udvikle positivt? 

Svar: 

• At acceptere andre mennesker, hvis de repræsenterer og praktiserer en holdning, en 

væremåde, et menneskesyn eller en livsstil, som ligger langt fra og diametralt modsat mit 

eget. 

 

10. Når der udskrives valg, er du så indstillet på at aktivere dit personlige netværk, men også være en 

holdspiller? 

Svar: 

• Ja 

 

11. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit personlige bagland med dig? 

Svar:  

• Ja 

 

12. Når der udskrives valg, skal du kunne hellige dig valgkampen i 3 uger – Kan du det? 

Svar: 

• Ja – der kan dog være behov for et par ”off-days” i løbet af valgkampen, hvor min 

kone/børn for en (kort) stund får deres far ”hjem”, og hvor jeg kan hellige mig min familie 

for derefter at vende tilbage til valgkampen med fornyet energi og overskud. 

 

13. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 

Svar:  

• Nej, det mener jeg ikke at jeg har. 


