
Opstillingsgrundlag til valg til bestyrelsen for Alternativet Skanderborg. 
 
Mit navn er Hanne Stender Damkjær. 
 
Jeg ønsker at genopstille til bestyrelsen for Alternativet Skanderborg.  
Har siddet i bestyrelsen i opstarten siden september og dette har været en meget 
spændende og givende tid for mig. 
 
Jeg er 48 år og bor i Hørning sammen med min mand og vores datter på 10 år.  
Jeg arbejder som social og sundhedsassistent på det lokale plejecenter i Hørning. Jeg har 
mange års erfaring inden for arbejdet med ældre, specielt erfaring med at arrangere og 
afholde sociale aktiviteter og pleje og omsorg for demente. 
 
Inden for de sidste ca. 5 år er jeg blevet tiltagende interesseret i samfundsforhold og 
politik. Jeg har oplevet, at ting som jeg altid har taget for givet i Danmark begynder at 
rykke sig. Hermed mener jeg primært respekten for menneskerettigheder og for 
demokratiet. Det har rystet mig, men også vakt en trang i mig, til at gå til kamp imod disse 
strømninger. 
 
Jeg søgte noget rundt efter hvor jeg skulle høre til, hvis jeg skulle engagere mig. Det var 
først da Alternativet opstod, at jeg følte der var et sted, som passede godt med de ting jeg 
brændte for.  
Da jeg samtidig var begyndt at have stigende opmærksomhed på behovet for økologi, 
dyrevelfærd og en ansvarligt behandling af klimaet, faldt brikkerne på plads og jeg blev 
medlem af Alternativet i foråret 2016. 
 
Jeg er meget optaget af tanken om, at alle mennesker i udgangspunktet er værdifulde, og 
at vi derfor alle har krav på respekt, at blive set og hørt og at vi alle har noget at bidrage 
med, også de som ikke kan passe et lønarbejde eller som ikke udadtil signalerer succes. 
 
Jeg tror mange er blevet for fokuserede på deres egen personlige succes og udvikling. 
Dette giver et for ensidigt fokus, nemlig på en selv, men det gør os ikke lykkelige. 
Jeg tror vi mennesker har brug for hinanden, og at det paradoksalt nok er i fællesskabet, 
hver enkelt finder ægte livsglæde, ved her at kunne være sig selv sammen med andre, 
som også er sig selv. Sammen kan vi så berige hinandens liv. 
 
Jeg tror på frihed til at gøre, tænke, sige og tro hvad man finder rigtigt. Der er brug for en 
større accept af forskellige vilkår, livsvalg og overbevisninger. En større erkendelse af, at 
alle på forskellige måder bidrager til samfundets rige mangfoldighed,  
 
Der er brug for mod i vores tid, hvor så meget virker truende. Det virker som om vi er godt 
på vej til at ødelægge vores jord. Ufred og angst for fremtiden kan fylde hele synsfeltet, 
men vi er pinedød nødt til at kaste os ud på det dybe vand og kæmpe for det vi tror på, og 
alt hvad vi holder af.  
Vi kan som mennesker gøre en forskel, større eller mindre i det store regnskab, men aldrig 
uden betydning.  
Det er min overbevisning og det som driver mig. 
 
Jeg er meget glad for den nuværende bestyrelse og de dejlige mennesker som jeg 
herigennem har mødt. Jeg mener vi er kommet rigtigt fra start, og har fået et meget fint 
grundlag for at tage fat på de kommende udfordringer. Ord som gennemsigtighed og 



troværdighed mener jeg kendetegner vores arbejde indtil videre. Det gør mig glad og 
forhåbningsfuld, og jeg håber meget at blive valgt til den kommende bestyrelse. 
 
Jeg har fungeret som sekretær, noget som ligger rigtig godt til mig. Jeg holder meget af at 
formulere mig på skrift og føler det er min hjemmebane i forhold til at udtrykke mig. Det er 
vigtigt for mig at f.eks. referater skrives, så kun det væsentlige kommer med, på en måde 
så det fremstår klart og brugbart. 
Jeg ser meget frem til at følge og deltage i udviklingen af lokalpolitiske mærkesager og til 
at arbejde sammen med og støtte vores kommende folkevalgte i byrådet. 
 
Mange hilsner fra Hanne Stender Damkjær. 


