
Rolf Bjerre

37 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Mere selv og medbestemmelse
Dem som står tættest på konsekvensen af valget, er dem som er bedst til at tage valget - 
altid

O,entligt IT - Den er helt gal
Vi skal til at forstå at IT i høj grad former vores by og vores liv. Vi må igang med at tænke 
alternativt. 

Afkriminiliseringen af hash - Befri Christania
Alt andet er dumt 

BilFriBy
Fremtidens transportformer er på vej og vil have en voldsom påvirkning på københavns 
udvikling.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Humor

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op da jeg har været med fra starten og mener at kunne styrke demokratiet 
igennem min faglighed indenfor IT og Disruption.

Som tidligere ordfører for IT og Digitale frihedsrettigheder i ALTERNATIVET har jeg også 
været inde og snuse til hvad det vil sige at repræsentant og hvad det vil sige at facilitere 
politisk innovation.

Var også folketingskandidat for ALTERNATIVET KBH i 2016 

Jeg stillede også op til sidste kommunal og regionsvalg, så har også erfaring med 
lokalvalg. sidst stillede jeg dog op for pirat partiet.

Mit fokus har den seneste tid været at få IT politiken færdig i fællesskab med ordføren 
Rene Gade og opbygningen af ALTERNATIVETs IT arkitektur.

I mit virke i Politisk Forum, har jeg været med til at for3ne hvordan vi vedtager 
ALTERNATIVETs politik.
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https://alleos.alternativet.dk/user/104
https://www.facebook.com/rolf.bjerre/
https://twitter.com/RolfBjerre
https://www.instagram.com/clubrolf/


Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg vil kunne bidrage med at vi bruger data/viden i vores politiske arbejde bedre. Ved at 
få visualiseret big data, kan vi agere voldsomt mere transparent og e,ektivt 

Jeg vil også være god inden for konkrete tiltag som innovere og ud*ader magt 
positionerne i vores samfund.

Da jeg også har været medbygger på de politiske beslutningsprocesser, vil jeg også 
kunne videreføre denne process ind i kommunalpolitik. 

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Poul Bjerre
http://www.ibravn.dk/211-det-gode-samfunds-3losof.htm

Charlie Chaplin
https://www.youtube.com/watch?v=CsgaFKwUA6g

Anonymous
https://www.youtube.com/watch?v=eOrdO4XmgY8

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Mine bredde erfaringer med ALTERNATIVET og dansk politik generelt vil gøre at jeg kan 
være en god hjælp til de nye vi skal have frem.

Min erfaringer med IT i staten og danmark som helhed, giver mig også et fagligt 
tyngdepunkt. 

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
IT
Unge
Nørrebro
Liberale

Største lyst: 
At skabe Danmark Digitale fundament / Digital grundlov

Styrke:
Tør at drømme og at bygge på drømme - konkret 

Største frygt:
Sammenhængskraftens forfald 

Svaghed:
Overmod og kage

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg føler mig hjemme på Nørrebro og Nordvest
Men er opvokset ude i skoven nord for Horsens fjord
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https://www.youtube.com/watch?v=eOrdO4XmgY8
https://www.youtube.com/watch?v=CsgaFKwUA6g
http://www.ibravn.dk/211-det-gode-samfunds-filosof.htm


Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Bygningskonstruktør
IT-implementering i større danske virksomheder

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Er manager i verdens største timebank TIMEREPUBLIK.com. Man kan sige at jeg er 
national timebanks direktør :)

Bygger på software til en bedre verden, det meste af tiden

Andet:
https://da.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bjerre

https://github.com/rolfsunivers/rolfbjerre

http://modkraft.dk/artikel/106000-protest-underskrifter-til-justitsministeren-l-slad-pirat-
bay-grundl-gger

http://www.bt.dk/politik/folketinget-har-faaet-sin-helt-egen-hr.-skaeg

https://www.youtube.com/watch?v=8k-oukJw8bQ
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