
Opstillingsgrundlag 
Kirsten Kock, Stevns

 august 2018

Del – 1 Grundlæggende stamdata:

Navn: Kirsten Kock

Alder: årgang 1969, lige nu 48 år

Adresse: 4673 Rødvig Stevns

Mail: kockii@gmail.com

Telefonnummer: 50 55 03 01

Lokalkreds: Faxe - Stevns (Faxekredsen)

Indmeldelse: 18. juni 2015

Er du på (Skriv gerne din profil):

Facebook: https://www.facebook.com/kirsten.kock.olesen

Twitter: ikke aktiv for tiden

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kirsten-kock-599b8919/

Instagram: ikke aktiv for tiden

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 Visionær Værdibaseret
          X

https://www.facebook.com/kirsten.kock.olesen
https://www.linkedin.com/in/kirsten-kock-599b8919/


Del 2 - Ansøgning

Alternativets engagerede medlemmer 
i Sjællands Storkreds

Rødvig Stevns, august 2018

Ansøgning som folketingskandidat 

Det er vigtigt, at vi har et mangfoldigt kandidatfelt, der repræsenterer befolkningen bedst 
muligt. Derfor ønsker jeg at blive én af Alternativets folketingskandidater i Sjællands stor-
kreds til det kommende folketingsvalg. 

“Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredyg-
tige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenne-
skelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med 
os.”
Sådan starter Alternativets manifest. Disse linjer fik mig for over tre år siden til at melde 
mig ind i Alternativet. Nu er jeg endnu mere klar til at være en del af dette fællesskab, en 
del af dette svar. En del af det næste Danmark. Derfor ønsker jeg at være en del af kandi-
datfeltet. 

Igennem mere end 3 år har jeg fulgt partiets udvikling, og det har været en spændende 
proces, hvor jeg har lært rigtig meget. Både politisk, men også personligt. 
Især det lokale forløb på Stevns op til kommunalvalget 2017 har givet mig nogle indsigter: 
Jeg kunne se bag facaden hos andre partier, har talt med en en del lokalpolitikere, og har 
haft et fantastisk samarbejde med andre Alternativister i den lokale KV17-gruppe. Desvær-
re kunne vi ikke stå distancen, og endte med ikke at stille op. Og selv om det gør ondt at 
se den grå plet helt østpå på Alternativets Danmarkskort, så har jeg også taget rigtig me-
get positivt med fra denne tid. Denne proces har styrket mig, så jeg er klar til at gå ind i 
valgkampen sammen med de andre kandidater.

Dem der kender mig ved, at jeg er ret nørdet og engageret på et lille område i udlændin-
gepolitik: dansk indfødsret. Det er kun en meget lille nicheområde, men nogle ting er 
symptomatisk for hele samfundet. Vi oplever manglende retssikkerhed, fejlagtig sagsbe-
handling, og en voksende skævvridning, af hvem der kan opfylde kravene. Her er rigeligt 
at arbejde videre med. På dette område blev min politiske interesse født, og det er det 
emne, jeg brænder mest for. 
Men selvfølgelig er der andre områder, der også har min interesse. 
F.eks. institutionsområdet og de horrible normeringer. Vi beskæftigede os med dette emne
op til KV17. Jeg vil gerne have fokus på de helt små børn fra 0 - 2. Vigtigheden af ressour-
cer for dette område bliver overset, og besparelserne fører i sidste ende til ekstra udgifter 
på længere sigt.
Eller den voksende ulighed i befolkningen, og den manglende realitetssans hos nogle poli-
tikere. Som barn af en arbejderfamilie og selv uden længere afsluttet uddannelse, mener 
jeg, at det ikke kun burde være akademikere, der repræsenterer befolkningen. Et menne-
ske, der engang har været fattig, ville nok ikke have stemt for en afskaffelse af fattigdoms-
grænsen. 



Jeg vil gerne arbejde på at gøre Danmark mere grøn og humanistisk igen. Danmark har 
været foregangsland på mange områder, og kan blive det igen, hvis viljen er der. Jeg vil 
gerne bidrage til det, med politik i øjenhøjde, en ny politisk kultur og en grøn dagsorden.

Flere detaljer om mit politiske engagement og min baggrund fremgår af vedlagte cv. 
Jeg håber, at du kan støtte op om mit kandidatur, og jeg ser frem til at uddybe min motiva-
tion på opstillingsmødet.

Mange grønne hilsner

Kirsten Kock 

Bilag: (Politisk) CV



(Politisk) CV

Kirsten Kock

Storkreds Sjælland, Faxekredsen
4673 Rødvig Stevns

Mail: kockii@gmail.com
Mobil: 50 55 03 01

Født den 7. november 1969 
i Hamburg, Tyskland.
Bor halvdelen af tiden sammen med min søn,
Niklas, som er født i juli 2004.
Kæreste på 7. år med Jan, 
men af logistiske årsager ikke samboende.
Nationalitet: tysk og dansk

Fra forholdsvis upolitisk menneske til politisk engageret indfødsretsnørd

I 2003 kom jeg som som frivillig migrant til Danmark. Jeg har altid stemt til valg, og savnede helt
fra starten stemmeret til Folketinget. Men udover at sætte mig ind i grove linjer og måske 
lokalpolitisk relevante sager, har politik som sådan aldrig interesseret mig særligt meget.
Efter nogle år i Danmark begyndte jeg at se på muligheden, for at blive dansk statsborger. Dog 
var jeg var ikke klar til at frasige mig mit tyske statsborgerskab, da det føltes som at skulle 
skære mine rødder over. Tyskland har tilladt dobbelt statsborgerskab (for EU-borgere) siden 
2007. Siden da har jeg fulgt siden ”statsborgerskab.dk”, som engagerede sig for accept af 
dobbelt statsborgerskab i Danmark. Som resultat af deres engagement blev der i juni 2014 
indgået et bredt forlig hen over midten omkring accept af dobbelt statsborgerskab i Danmark. 
I 2026 blev jeg selv naturaliseret, og har siden da beskæftiget mig meget intensiv med reglerne 
og krav på området, fulgt af (tvær)politisk aktivisme.
Da Alternativet kom på banen, havde jeg endnu ikke stemmeret, og kunne dermed heller ikke 
støtte partiet med en vælgererklæring. Men på valgdagen i 2015 meldte jeg mig for første gang 
i mit liv ind i et parti - hvor jeg siden er blevet mere og mere aktiv. 

Alternativet - mit første partipolitiske engagement

2014 Interesse for Alternativet og “politik i øjenhøjde”
06/ 2015 Jeg melder mig ind i partiet på valgdagen
01/ 2016 Første møde i lokalforeningsregi
02/ 2016 Første ordinære årsmøde i Lokalforeningen Faxe-Stevns, næstforperson
04/ 2016 Mit første landsmøde i Odense
11/ 2016 Forperson i lokalforeningen Faxe-Stevns

KV17 gruppe Stevns - desværre uden succes i sidste ende
05/2017 Mit andet landsmøde i Odense
05/ 2018 Mit tredje landsmøde i Odense

Beslutning om at stille op som Folketingskandidat

mailto:kockii@gmail.com


Mangfoldighed - og hvor jeg adskiller mig fra “mængden”

• Med en almen gymnasial uddannelse som højeste afsluttede uddannelse kunne jeg 
mindske den skævvridning med en overrepræsenteret andel af akademikere i Folketinget, 
som fremgår af følgende opgørelse fra Altinget fra juni 2015.

Uddannelsesniveau i hele Folketinget ift. befolkningen:

Lang* Mellemlang Faglært Ufaglært  Andet
FV 15 62 pct. 1 8 pct. 11 pct. 3 pct. 6 pct.
FV 11 57 pct. 20 pct. 9 pct. 5 pct. 9 pct.
Befolkning +20** 10 pct. 14 pct. 35 pct. 24 pct. 17 pct.

* Lang = Længere videregående uddannelse
** Opgørelsen af befolkningens uddannelsesniveau fra 2011. Baseret på færdiggjort uddannelse.

• Med en anden national baggrund end dansk kunne jeg ligeledes rette op på en 
opgørelse fra Ugebrevet A4, der viser at Danmark er det land med færrest indvandrer i 
parlamentet. Kun 2 personer, svarende til 1,1 procent, sidder i øjeblikket i Folketinget. Det 
er ikke repræsentativt i forhold til de 12 procent af den danske befolkning, som er 
indvandrere eller efterkommere.

Uddannelse / kurser

Styrk din kommunikation med mindfulness

Sådan effektiviserer du arbejdsdagen – Trine Kolding

Skriv så det sælger – Den komplette formel til at udarbejde gode tekster

Distanceuddannelse for assistenter, koordinatorer og sekretærer
Forløb med 8 moduler, coaching, kursusdage og eksamen

Sprogundervisning for voksne
Forløb med 5 moduler med didaktisk og sprogrelateret indhold

Dansk sprog, kultur og samfund; Den Internationale Højskole; Helsingør

Dansk; Universität Hamburg, fakultet for skandinaviske studier

Ingeniørstuderende; Fachhochschule Hamburg, fakultet for landmåling /geomatik

Abitur (almen studentereksamen); Gymnasum Willhöden; Hamburg

https://www.ugebreveta4.dk/folketinget-er-mest-for-hvide-danske-maend_20616.aspx
https://www.altinget.dk/christiansborg/artikel/df-er-danmarks-mest-repraesentative-parti


Beskæftigelse - fra 15 års fastansættelse set tilbage til det første fritidsjob

ARBURG A/S; Greve:
Teamassistent. I det lille danske datterselskab af en verdensomspændende tysk koncern laver
jeg alt fra kaffe til tekniske oversættelser. 

Volkshochschule Hamburg (svarende til FOF / VUC):
Freelancemedarbejder. Ledelse af halvårlige kurser for begyndere og let øvede.

NDR (regional TV station i Nordtyskland), afdeling Programmservice / Neue Medien; 
Hamburg:
Freelancemedarbejder. Skrivning og redigering af tekst-tv og kundeservice.

Brenken Recoveries GmbH; Hamburg:
Kontorassistent. Sagsbehandling af krav vedrørende tabt eller skadet bagage, kontering, 
betalinger. 

Miljømyndighed, geologisk afdeling; Hamburg:
Projektmedarbejder. Koordination af arbejdsopgaverne for et delprojekt til et overordnet 
jordinformationssystem for Hamburg; ledelse af 3 deltidsansatte.

Grützmacher, Gravert, Schemmel & Partner; Hamburg: 
Kontormedarbejder.

Ingenieur- und Vermessungsbüro Tiedemann; Hamburg: 
Landmålingstekniker.

EventTeam, Veranstalltungsservice und –management; Hamburg: 
Servicemedarbejder. Indsats ved diverse store arrangementer, koncerter og musicals, 
koordinering af indsatsplaner, medarbejderansvar, ansvar for billetsalg og kasseafstemning.

Matrikulstovan, Katastermyndighed; Tórshavn, Færøerne: 
Landmålingstekniker.

Taxachauffør

Cykelbud for et apotek

Fritidsinteresser

Jeg administrerer en Facebook-gruppe, der hjælper udlændinge på vej til dansk statsborgerskab. 
Min kæphest er en lempet erklæringsadgang for unge mennesker, der er født og opvokset i 
Danmark. På dette område har jeg både lavet et borgerforslag, og skrevet en kronik i Jyllands 
Posten. 
Udover min politiske interesse er jeg aktiv vinterbader i Køges vinterbadeklub Valkyrien – hvor jeg 
efter fyraften gerne nyder det kolde gys. Jeg administrerer medlemmernes Facebookside og er i 
den forbindelse i tæt dialog med bestyrelsen. 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10795148/er-det-ikke-paa-tide-at-udvise-tillid-til-de-unge-mennesker-som-er-foedt-og-opvokset-i-danmark/
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00067


Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 
der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 
være folketingskandidat. Sidst men ikke mindst er der også spørgsmål der sikre en afstemning af 
forventninger. Nogle spørgsmål kræver derfor et uddybende svar, mens andre er Ja/Nej-spørgsmål.

• Hvad er dine mærkesager/interesseområder?
Svar: Indfødsret, integration, migration, udlændingepolitik generelt

Det er mit hjertebarn, og har været det i 4 år. Jeg har selv været “igennem møllen” og 
kender området ret indgående.
Jeg har stillet et borgerforslag og skrevet en kronik i Jyllands Posten. 
Referencer:
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00067
https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10795148/er-det-ikke-paa-tide-at-udvise-
tillid-til-de-unge-mennesker-som-er-foedt-og-opvokset-i-danmark/

• Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor?
Svar: Indfødsret, integration, migration (IFU og UUI)

• Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund.
Svar: EN FREMTID I BALANCE – Tal til et bedre samfund 2018

Dette var et meget vigtig skridt, for at bevise, at vi ikke kun er dagdrømmere med 
utopiske fantasier, men at vores ønskede prioritering er indenfor realistiske rammer.
Og ikke kun økonomiske rammer, som hidtidige finanslov, men en vurdering af alle tre 
bundlinjer, den økonomiske, den sociale, og den grønne.

• Der skal læses og skrives meget som folketingpolitiker – hvordan vurderer du dine egne 
kvalifikationer i skriftlig kommunikation – vil du have brug for hjælp?
Svar: Selv om dansk ikke er mit modersmål, driver jeg min omgangskreds til vanvid med min 

sproglige pedanteri. Eller sagt på en pænere måde: jeg er sproglig interesseret og i 
stand til at formulere mig på flere forskellige sproglige niveauer. Jeg kan formulere 
skrivelser i kancellisprog lige så vel som “nede på jorden”.
Der kan snige sig en lidt mærkelig formulering ind i mine tekster, derfor sætter jeg 
altid pris på, at nogle andre øjne læser korrektur, hvis det drejer sig om en vigtig tekst. 
Men normalt har jeg ikke brug for hjælp. 
(Der er forresten en fejl i dette spørgsmål, der mangler et “s” i “folketingspolitiker”. ;))

• Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund.
Svar: Özlem Cekic

Hun har - lige som mig - ikke en dansk baggrund. 
Jeg beundrer hende for hendes mod at gå ind i en dialog med hendes modstandere. 
Den lyttende tilgang til samfundet, for at forstå andre holdninger, er en nødvendighed,
hvis man ønsker at finde en fællesnævner, som er gangbar for alle. 

• Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig?
Svar: At komme væk fra den klassiske bloktænkning, at få ærlighed og anstændighed 

(tilbage) i politik, at få hjertet med i politik, at vægte den sociale bundlinje højt, at tale 
pænt, også til og med og om politiske modstandere.

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10795148/er-det-ikke-paa-tide-at-udvise-
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00067


• Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget?
Svar: Jeg har i 3 år arbejdet for at hjælpe mindre ressourcestærke udlændinge på deres vej 

til at opnå dansk statsborgerskab. Det gør mig mest synlig for dem, der er i denne 
proces, men jeg oplever, at det slår ringe i vandet. 
Derudover vil jeg prøve en mere aktiv deltagelse i debatter, og synlighed på politiske 
arrangementer. 

• Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 
folketingskandidat?
Svar: Jeg er stædig - på den gode måde. Min udprægede retfærdighedssans gør, at jeg ikke 

giver op, før jeg kan se en løsning. Jeg prøver at være talerør for mindre 
ressourcestærke mennesker.

• Hvad er din akilleshæl – områder eller egenskaber du ønsker at udvikle positivt?
Svar: Jeg kan nogle gange ærgre mig over, at jeg ikke kommer i tanke om kvikke repliker, når

jeg bliver udfordret med provokerende spørgsmål. Men på den anden side skader det 
nok ikke, at fremstår lidt eftertænksom, frem for at komme med et uovervejet svar. 

• Når der udskrives valg, er du så indstillet på at aktivere dit personlige netværk, men også være 
en holdspiller?
Svar: Ja, jeg glæder mig til 3 intense uger i Alternativets ånd. Og jeg glæder mig til at mærke 

den gode energi, som ofte også er tilstede til vores møder i løbet af året. 

• En valgkamp kan være meget krævende – har du dit personlige bagland med dig?
Svar: Ja, jeg har en kæreste der støtter mit politiske arbejde fuld ud, og en selvstændig 

teenager-søn, der også stortrives hos sin far. 

• Når der udskrives valg, skal du kunne hellige dig valgkampen i 3 uger – Kan du det?
Svar: Jeg er i et ansættelsesforhold på 32 timer om ugen. Jeg har ferie og overtimer til gode, 

men det kan være, at jeg skal arbejde enkelte dage, når der er større arrangementer 
på min arbejdsplads.
Min chef støtter  mit politiske engagement og sagde: “Vi bliver jo alle til mere hele 
mennesker, når vi får lov til at udleve alle vores interesser.”

• Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 
problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt.
Svar:  Ikke mig bekendt. 


