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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Helhedsindsats for Udsatte Børn og unge:
Vi skal hjælpe den unge mens problemerne endnu er overskuelige. Det er tragisk for 
både den unge, for familien og for samfundet at eksempelvis en selvmedicerende ung, 
der ryger hash for at sove ender med at ryge ud af sin uddannelse på grund af for højt 
fravær.
Vores instanser skal arbejde sammen på tværs og der skal *ere midler til vejledning på 
ungdomsuddannelserne.
Jeg vil arbejde for at igangsætte et pilotprojekt i kommunalt regi på tværs af 
institutioner og fagligheder.

Kultur som helende og dannende instans:
Kunst hjælper os med at sætte ord på vores samfund; vores kulturelle og politiske 
forskelle, ønsker og håb på almen menneskelige tendenser og på angst, glæde og 
vanvid...på alt tænkeligt. Ved at opleve os selv gennem andres øjne får vi mulighed for at 
blive klogere på os selv og hinanden. 
Jeg vil gerne arbejde for bedre vilkår for kunsten og de kreative og innovative miljøer.
Og speci3kt vil jeg sætte fokus på tanken om ”kunst på recept”.

Tillid til borgeren og fagligheden:
Den kontrol, der 3ndes i dagens embedsværk, modarbejder fagligheden og dens 
mulighed for at skabe optimale forhold for borgeren.
Vi skal stole mere på fagligheden og bruge borgernes skattekroner på såkaldte varme 
hænder i stedet for på kontrol og papirarbejde.
Vi skal også stole mere på borgeren og deres idéer og tanker om deres lokalmiljø. 
Borgerne kan inddrages på bedre måder end nu. Jeg vil arbejde på en ærlig nysgerrighed
til den lokale borgers mening i lokale sager.

EU på lokalplan:
Fokus på det reelle europæiske fællesskab. Hvordan formidler vi EU, så det bliver lokalt 
og relevant for den enkelte borger? Jeg vil arbejde på at udvikle initiativer, der kan gå i 
dialog med borgeren på tværs af alder, køn og etnicitet med det formål at øge 
kendskaben til EU og gøre det mere nærværende.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Ny politisk kultur:
Det gavner ingen når politikerne først og fremmest forsøger at sikre egen magt. 
Vi bliver nødt til at turde (MOD) at have holdninger og stå ved dem men i særdeleshed 
også at turde at skifte holdning, hvis ny viden eller indsigt udgør ufravigelige 
argumenter. Det er ikke dumt at blive klogere (YDMYGHED).
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Det er i interesseret og åben dialog (GENNEMSIGTIGHED) mellem politikere, borgere og 
fagligheder i en skøn blanding, at vi 3nder tidens bedste løsninger.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, fordi jeg her har fundet et sted, der kan 
rumme mine holdninger. Længe har jeg uforløst og ærgerligt måttet konstatere, hvordan 
mine bange anelser blev til virkelighed på grund af, i mine øjne, forkerte politiske valg. 
Jeg er overbevist om, at mine mærkesager er vigtige og jeg ser med et kandidatur en 
mulighed for at smitte virkeligheden med mine tanker.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg ser mit bedste bidrag til Ny politisk kultur som nysgerrighed på andre. Det er 
naturligt for mig at have en palet af gode idéer fra forskellige mennesker inden en 
beslutning skal tages. Hvordan den palet af idéer samles ind i Borgerrepræsentationen 
vil være en løbende undersøgelsesproces med afprøvninger af forskellige mødeformer, 
taleformer, skriftlig kommunikation og information mellem politikere, borgere og 
fagligheder. 
I Alternativet vil jeg fokusere på at inddrage de lokale medlemmer og høre deres input 
og idéer til lokal politik. Jeg vil værne om ensembletanken med de andre kandidater og 
se forløbet sammen med dem som en uvurderlig mulighed for at lære mere om 
samskabende processer, politik og kommunale/lokale muligheder. 
I en valgkamp må der en portion godt humør og nysgerrighed i debatter til. Jeg kan også 
forestille mig at 3nde ”modstanderes” gode synspunkter og bygge videre på dem. 

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Min politiske inspiration hænger uløseligt sammen med min indignation over den 
nuværende politiske kultur, hvor mange politikere forvalter vores samfund efter snævre 
interesser; egne, økonomiske eller erhvervsmæssige med en misforstået arrogance. Jeg 
er modstander af karrierepolitikeren og ønsker at mit samfund forvaltes af mennesker, 
der har arbejdet og levet i ikke-politiske miljøer.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg vil gerne bidrage med min evne til at tænke i komplicerede helheder. For mig er intet
sort/hvidt, der er nuancer i en uendelighed og de skal med og sættes sammen i det store 
puslespil som mennesket og samfundet er bygget op af. Jeg er god til at holde fast i 
processer og sagens kerne på en inkluderende måde.
Desuden skal man ikke undervurdere vigtigheden af godt arbejdsklima – og jeg er en 
meget omgængelig person…har jeg hørt… :-)

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg tror ikke, jeg har en særlig platform eller særlig vælgermålgruppe – jeg kunne gætte 
på humanister, kunstnere, fagligheder der arbejder med udsatte børn og unge… men jeg 
har ikke lyst til at sortere alle de andre fra, da det måske netop er dem, jeg vil have fat i. 
Jeg ved, at EU mærkesagen måske stikker lidt ud og har en anden vælgergruppe end de 
3 andre – måske hjælper det til at tiltrække *ere slags mennesker.

Største lyst: 
Min største lyst er at gøre en forskel. Jeg vil gerne 3nde ud af, hvordan man kan 
italesætte og arbejde med forskellige mærkesager på en måde, der åbner for 
samarbejde på tværs af politiske tilhørsforhold.
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Styrke:
Min største styrke er en blanding af omgængelighed, stædighed og bevidsthed. Jeg er 
god til at foreslå og plante idéer med en stille insisteren ;-)

Største frygt:
Min største frygt er, at opdage, at jeg ikke kan lykkes med min største lyst. Hvis vælgere 
har stemt på mig og givet mig den tillid og jeg så opdager, at jeg ikke kan rykke ved 
noget på trods af min mest ihærdige indsats.

Svaghed:
Min største svaghed er er min angst for ikke at slå til.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset på Vestsjælland. Men jeg har hjemme sammen med min mand 
og mine 3 børn – uanset hvor vi er.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er uddannet cand. mag i dramaturgi og kunsthistorie. Men det er 2 moduler af en 
uddannelse i en ledelsesuddannelse for kunst og kultur med underviser Søren Friis 
Møller, der for alvor har sat gang i en masse (nyt) i mit hoved og i mit liv. 

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Udover at arbejde frivilligt for Alternativet – nu som forperson i lokalforeningen Vanløse-
Brønshøj – så er jeg ansat på deltid som projektleder på AFUK, hvor jeg arbejder med 
sårbare unge frem til juli 2017.

Andet:
Jeg har egentlig ikke skrevet om politik, det er mest blevet til facebook- og twitteropslag
inden for mine interessefelter. Jeg har dog skrevet lidt om ledelse og embedsværket på 
linkedin bloggen, som ligger i tråd med mine politiske mærkesager: 
https://www.linkedin.com/today/author/0_1CyBrjOLhkXuW0F4zVrZ4-?trk=prof-sm
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