
OPSTILLINGSGRUNDLAG TIL VALG TIL BESTYRELSEN I ALTERNATIVET KOS 
Christine Madsen 

 
HVEM: 

Mit navn er Christine Madsen. Jeg er 68 år, pensionist, veluddannet, velorienteret og 
socialt realitets-tjekket, efter social fejlbehandling under sygdom.  
Jeg har 2 voksne børn og 4 børnebørn fra 10 mdr. til 12 år. 
Jeg er til billedkunst, kreativ OG logisk tænkning (det, der løser opgaven!), borgernes 
ligeværdighed, demokrati og retssikkerhed - også for udsatte mennesker! 
 
POLITISK OG ORGANISATORISK: 

Siden 16. September 2013 aktiv i beboerdemokratiet i min almene boligafdeling 
 
Indmeldt i Alternativet i juni 2015, især tiltrukket af  

• de 3 bundlinier: Den grønne, den sociale og den økonomiske -  som jeg ser som 
hinandens forudsætninger  

• idéerne om ny politisk kultur og medlemsindflydelse på udvikling af politik 
 
Siden 1. oktober 2016 medlem af bestyrelsen og kasserer i Københavns Omegns 
Storkreds (KOS). Her har jeg også deltaget i 

• samarbejde med lokalforeninger;  
• opstilling af kandidater til Folketinget og Europaparlamentet;  
• organisering af boligkonference: "Kan man løse sociale udfordringer med 

bulldozere?" forud for ghettopakken  
• KOS's kampagneorganistion til folketingsvalget. 

 
Siden 30. marts 2019 valgt til Politisk Forum som repræsentant for vores storkreds. 
 
Medstiller til medlemsforslag i Politisk Katalog om:  

• Fuld indkorporering af FN's Handicapkonvention i dansk lov og ret  
• Forbud mod diskrimination pga. handicap, sygdom og funktionsnedsættelser i 

universitetslovgivningen  
• Klar positionering af Alternativets holdning til ethvert menneskesyn og enhver 

form for politik, lovgivning mv., der straffer mennesker for at være syge, 
funktionsnedsatte eller handicappede 

 
HVORFOR STILLER JEG OP TIL BESTYRELSEN: 

Jeg vil gerne fortsætte arbejdet i bestyrelsen og være bindeled imellem medlemmer, 
bestyrelse og Politisk Forum.  Vi har haft 4 valg på 19 måneder og det har taget vores 
kræfter.  Vi har brug for at opprioritere kontakten til medlemmer og lokalforeninger, og 
at arbejde for, at medlemmer, der vil, kan  blive bedre inddraget i politikudviklingen. 
 
Den 3. juni 2019,   Christine Madsen 


