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33 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1) Boligsituationeng
København står over for massive udfordringer ifht alle de mennesker der *ytter til byen. 
Det nytter ikke noget at alt nybyggeri er forbeholdt mennesker med en stor pengepung. 
Der kommer *ere og *ere hjemløse i København, og hvert år, er der nærmest ragnarok 
på boligmarkedet når de studerende skal 3nde et sted at bo.g
Derfor vil jeg helt konkret arbejde for at få åbnet op for *ere alternative boliger i 
havneområderne, og billige mobile containerboliger.g
g
2) Dagsinstitutioner.g
Københavns institutioner er ved at vokse sig selv over hovedet. Alt for mange børn 
efterlades i alt for mange timer. Dette skyldes selvfølgelig ikke ond vilje fra forældrene, 
men det er et resultat af det hamsterhjul som de *este løber rundt i.g
Når nu situationen er som den er, bliver vi også nødt til at sætte ind hvor der er behov. 
Og i mine øjne, er der et klart behov for *ere pædagoger i institutionerne. Børn har 
behov for nærvær og omsorg, og det siger næsten sig selv at én pædagog med 20 børn 
under vingerne, har svært ved at give alle den fornødne opmærksomhed.g
Der er blevet sparet og skåret på dette område i ALT for mange år, og det skal stoppes 
nu.g
g
3) København som foregangsbyg
Vi bør gå forrest og vise at en storby sagtens kan fungere på alternative energikilder, 
grøn teknologi, og kreative løsninger.g
Mange steder ude i verden bruger københavn som inspirationsby, og vi kan bruge den 
opmærksomhed til at sprede ringe i vandet og få gang i den grønne omstilling.g
g
g
4) Borgerind*ydelseg
Københavnerne skal have decideret medbestemmelse over hvad der skal ske i deres 
lokalområder. g
Borgerinddragelse er godt, men i mine øjne er borgerind*ydelse bedre.g
g
5) København skal være en by for alle. g
Mangfoldigheden skal være i centrum, så der er plads og rummelighed til alle i 
København. Ulighedskruven skal knækkes, og vi skal være meget bedre til at acceptere 
hinandens forskelligheder, og turde komme hinanden ved.g
Jeg så hjertens gerne at man tager de positive energier og værdier fra Christiania, og 
tager dem til sig i resten af samfundet.
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Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg vil mene at nedenstående sammenfatter ret præcist hvorfor jeg er medlem af 
alternativet, og hvorfor jeg har valgt at engagere mig aktivt som kandidat og frivillig. g
Alternativet mener grundlæggende, at et bæredygtigt samfund er g
et hensynsfuldt samfund, der ikke driver rovdrift på hverken dyr, miljø eller mennesker. g
Et bæredygtigt samfund handler om at 3nde balancen. Balancen mellem vores forbrug af
naturens ressourcer og naturens evne til at genoprette sig selv. Balancen mellem 
fællesskabet og individet. Balancen mellem tillid og kontrolgg

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg savner en mangfoldig politisk repræsentation.g
Jeg vil gerne 'vende pyramiden på hovedet' eller optimalt set 'trykke pyramiden *ad'.g
Jeg elsker alternativets værdier og manifest, og føler at Alternativet er et af de eneste 
partier der er seriøse omkring klima, miljø og social uretfærdighed.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Som kandidat (ved FT-valget 15) og repræsentant for alternativet har jeg fået den 'ny 
politiske kultur' ind under huden. g
Jeg vil være mig selv og sætter en ære i at bevare min ærlighed og personlige integritet 
som politisk repræsentant.g
Jeg er ikke bange for at indrømme, at jeg ikke altid kender svaret. g
Så vil jeg hellere undersøge og bruge min nysgerrighed, fremfor at komme med en 
søforklaring.g
Jeg vil være en politiker der møder borgeren i øjenhøjde.g
g
Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Min politiske inspiration og indignation 3nder jeg i hverdagene. g
Inspirationen komme ofte fra alle de spirende foreninger og grønne tiltag, som hver især 
forsøger at trække verden og samfundet i en bedre retning.g
Indignationen kommer let. Man skal blot åbne en avis eller overvære en g
folketingsdebat, for at konstatere at listen over ting der kan gøres bedre, er meget lang. 
Min retfærdighedssans blusser dagligt op.g
Mit største politiske forbillede er Dalai Lama.gg

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Som FT - kandidat i 2015 for alternativet, har jeg lært hvad rollen som kandidat vil sige 
og  medfører. g
g
Jeg vil personligt mene at det er enormt vigtigt at man har prøvet mange (og gerne 
forskellige) ting i livet, før man kommer ind hvor beslutningerne tages. Uden indsigt i 
'den virkelige verden', kan det virke meget fjernt at tage afgørende beslutninger henover 
folks hoveder, uden at have en reel indsigt (og måske endda interesse) i hvordan det 
påvirker dem.gg

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Nej.g
Jeg vil tale med og for alle.g
At jeg sikkert appellerer til en særlig vælgergruppe er så en anden sag, men den statistik 
vil jeg overlade til andre :)
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Største lyst: 
At være far, lave musik og hygge i min kolonihave.g
Alternativet har fået tændt et kæmpe lys i min motivation for at ændre verden.

Styrke:
Navigerer roligt i kaos.g
Har prøvet en nærmest endeløs række af forskellige ting, med mod på at prøve 'alt det 
andet' også 

Største frygt:
KriggAt miste troen på sig selv

Svaghed:
Jeg har en kæmpe svaghed for kokos og avocado!g
-Derudover er det måske lidt naivt af mig at tro at jeg kan ændre verden. g
Men jeg bliver jo nødt til at prøve, for at 3nde svaret ;)

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i København.g
Ser mig selv som verdensborger.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er ufaglært, men mit cv vil fortælle at jeg har prøvet et hav af forskellige ting, inden 
(og imens) min tid i alternativet ( siden vinter 2014).g
En hurtig oversigt tæller: g
Tømrer- snedker- smede- & bådbygger arbejde. g
Tjener, kok, opvasker jobs. g
Tidligere tillidsmand. g
Bagageportør i lufthavnen. g
Sømand på island og grønland. g
Pædagogmedhjælper på specialskole og byggelegeplads, g
Postarbejder,g
Bygget bylandbrug på Nørrebro. g
Afrydder på Vega gOg *ere andre småjobsgg

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Pt er jeg blevet selvstændig med en foodtruck hvor hele køkkenet kører på solceller og 
hvor vi laver en fantastisk hjemmeudviklet hampefrøsfalafel.g
1/11 skal jeg starte i voksenlære som smed.g
Derudover bruger jeg meget tid på at lave musik, min kolonihave og min søn på 2,5.g
g
Andet:
Jeg holdt min første rigtige store o,entlige tale for *ere tusinde mennesker til G.M.M. 
(Global Marijuana March) d. 7/5/16gghttps://youtu.be/rtuR86KPDxc

Til sidst vil jeg understrege, at jeg stiller op som kandidat, for at værne om fællesskabets 
bedste. g
Jeg føler mig forpligtet til at tage kampen op mod et samfund med uretfærdighed og 
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ulighed. Jeg føler at jeg bliver NØDT til at gøre noget nu! g
I alt for mange år har jeg (måske lidt naivt?) håbet at nogle ville tage kampen op for mig,
men er nået til erkendelsen af at jeg ikke bare kan sidde og vente på at det sker. g
Jeg bliver nødt til at gøre noget for at få det til at ske!gg
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