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43 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Jeg arbejder for de tre følgende politiske områder:g
1. Integrationg
2. Mangfoldighed g
3. Beskæftigelseg
g
Hvorfor?g
1. Fordi Danmark har brug for en integrationspolitik der fremmer integrationg
2. Fordi vi lever i en globaliseret verden og i en deltagende demokrati (participative 
democracy) hvor alle befolknings segmenter repræsenteres i beslutningstagnings 
myndighederg
3. Fordi jeg vil arbejde for at give lige chancer og lige muligheder for alle

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
- NY POLITISK KULTURg
- ØKONOMISK BÆREDYGTIGHEDg
- SOCIAL BÆREDYGTIGHEDg
- IVÆRKSÆTTERI OG SOCIAL OPFINDSOMHEDg
- UDDANNELSE OG LIVSLANG NYSGERRIGHEDg
- GENERØSITETg
- YDMYGHED g
- EMPATIg
- Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de 
erg
- Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenterg
Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
- Jeg stiller op som kandidat for Alternativet for at bidrage til samfundets udvikling med 
mine ideer og holdninger g
- Jeg stiller op som kandidat for Alternativet for at deltage i demokratiske integration af 
etniske minoritter med afrikanske baggrund i danske politikg
- Jeg stiller op som kandidat for Alternativet for at have ind*ydelse i samfund

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
- Jeg vil bidrage til at skabe en ny politisk kultur med at sørge alt for politikere viser 
tolerance i deres taleg
- Jeg vil bidrage til at skabe en ny politisk kultur med at sørge alt for at landets ikke 
rykke i ekstremisme
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Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg 3nder min politiske inspiration i følgende politiske idoler:g
I DANMARK: U,e Elbæk, Johanne Schmidt-Nielsen, Helle Thorning -Schmidt, Thorvald 
Stauning og Bertel Haarderg
I AFRIKA: Nelson Mandela, Julius Mwalimu Nyerere, Thomas Sankara, Steeve Biko og E. P.
Lumumbag
I EUROPA: Winston Churchill, Charles De Gaule, Jean Monet, Robert Schuman, Marguerit 
Tatcher, Jean Ziegler etc,...g
I LATIN AMERICA: Ignacio Lula Da Silva, José Mujica, Josué de Castrog
I USA: Franklin Roosevelt, John Kennedy, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Rosa Park 
og Barack Obama

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg arbejder med integration (*ygtninge og indvandre) i mere end 10 år. Det er i den 
branche jeg vil bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
jeg har ikke endnu en særlig platform men gerne drøfte det sammen med Alternativets 
bestyrelse

Største lyst: 
Jeg har lyst til at samarbejde med andre for at opnå partiets formålg
Jeg har lyst til at give min bedste for partiet

Styrke:
Jeg er en engageret person som tager initiativg
Jeg er idériggJeg er ikke bang for nye udfordringer

Største frygt:
Jeg frygter ikke noget

Svaghed:
Min svaghed er et ringe netværk blandt etniske danskere

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg blev født i DR Congo og kom til Danmark som 29 år.g
Jeg føler mig hjemme her i Danmark fordi det er her hvor ligger min fremtid, fordi det er 
her hvor ligger mine drenges fremtid

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er uddannet Cand. Scient. Adm fra RUCg
Jeg er udannet tolke og oversætter g
Jeg er uddannet mentor i integration og beskæftigelseg
Jeg mangler at a*evere specialet for at afslutte en diplom uddannelse i kriminologig
Jeg har en række træning fra FN dengang jeg arbjedede for Den internationale Stra,e 
Domstolg
Jeg har en bachelor grad i Udviklingstudier fra DR Congo
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Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er selvstændig og har mit enkeltmand3rma der beskæftige sig med integration, 
tolkning, oversættelse, rådgivning for at investere i Africa.g
g
I øjeblikket arbejder jeg gennem mit 3rma i Tårnby Kommune som mentor i integration 
for en *ygtningefamilie fra DR Congo der består af 6 personer. Jeg arbejder også i 
Dragør Kommune som mentor for en familie fra Kenya.g
g
Ved siden mentorarbejder i integration og beskæftigelse, tolker jeg for 
Udlændingservice (asylkontor) for Rigspolitiet, for Danmarks Domstol etc,...

Andet:
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet for følgende årsager:g
- Alternativet er et moderne partig
- Alternativet er et progressivt parti (fremadskridende parti)g
- Alternativet har en visionær leder g
- Alternativet har forståelse over den nutidsverden vi lever ig
- Alternativet hører ikke til yderste højre*øj eller yderste venstre*øj

Jeg skriver politiske artikler på fransk, engelsk og dansk.g
Jeg er samfundsdebattørg
Jeg har deltaget i mange TV program. g
Jeg er formand for forening af DR Congolesere der bor i Danmark,g
Jeg er formand for en forening af hjemmehørende Congolesere fra vores bopæl 
kommune i DR Congo,g
Jeg har deltaget i mange møder på europæiske niveau (EU niveau) Hvis g
Jeg er næsteformand for GTU (Genvej til Udviklingg
Man vil vide meget om mit politisk liv, så skal man google mig
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