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Hvorfor stiller jeg op? 

Jeg tror på et stærkere og grønnere EU.  

Som medlem af Europaparlamentet vil jeg kæmpe for den grønne omstilling, og for at EU har 

styrken og den demokratiske legitimitet til at skabe en bæredygtig transformation af Europas 

økonomier og samfund. Og ikke mindst hæve ambitionsniveauet i den international klimakamp. 

I dag er vi langt fra det mål. 

EU’s budget er kun på ca. 1% af medlemslandenes BNP, og EU-Kommissionen er på størrelse 

med de største danske kommuner. For eksempel har EU Kommissionen kun ca. dobbelt så 

mange ansatte som Odense Kommune, og færre end Københavns Kommune. Det er dybt 

utilstrækkeligt, og hæmmer Europas lederskab, særligt i den internationale klimakamp. 

Der er lyspunkter, herunder EU’s indsats inden for cirkulær økonomi og internationale 

klimaforhandlinger. Men hvis Europa i fælleskab skal kunne løfte opgaven med at være den 

globale ledestjerne for en seriøs grøn omstilling, er der brug for større muskler, mere folkelig 

opbakning og politisk mod. 

Det er det jeg kæmper for.  

Jeg tror på et stærkere EU – for hele Europas såvel som for verdens skyld. EU er det mest 

storstilede demokratiske eksperiment i historien, og i dag er det simpelthen den bedste mulige 

platform vi har for sammen for at gøre Danmark, Europa og verden grønnere, mere demokratisk 

og mere inkluderende. 

 

Hvad vil jeg arbejde for? 

Alternativets politik. Jeg glæder mig enormt meget til at deltage i Alternativets EU-Politiske 

Laboratorier, for det er først og fremmest den linje der lægges hér som jeg glæder mig til at føre 

valgkamp på, og tage med mig ind i Europaparlamentet. Kun i fællesskab kan Alternativet skabe 

den grønne og demokratiske forandring vi ønsker. 

I de politiske laboratorier, og forhåbentligt i den efterfølgende valgkamp, vil jeg personligt 

argumentere for: 

• Kampen mod plastik og mikroplast 
• Et opgør med BNP som målestok  
• Øget dyrevelfærd og dyrebeskyttelse 

• Bekæmpelse af skattely  
• Grønnere landbrugsstøtte 



 

 

 

Hvad vil jeg konkret gøre? 

Jeg mener, at EU’s image lider kraftigt under landbrugsstøtten og mangel på gennemsigtighed. 

Derfor vil jeg vil som medlem af Europaparlamentet kun stemme for en landbrugskommissær der 

lover markant at ændre landbrugsstøtten i en grønnere og mere økologisk retning, og jeg vil kun 

godkende et budget der øger finansieringen til EU's interne transparens-enhed. EU har taget 

nogle vigtige skridt på vejen til større transparens, men antallet af ansatte i EU's transparens-

enhed er under 10 – langt fra tilstrækkeligt. 

 

Som medlem af Europaparlamentet vil jeg gøre alle mine bilag offentlige, så alle kan se hvad jeg 

bruger skatteydernes penge på, og jeg vil presse på for at andre Parlamentarikere gør det samme.  

Jeg vil i det daglige arbejde bringe EU-politik tæt på Alternativets medlemmer via bla. 

dialog.alternativet.dk, så jeg altid får jeres inputs til afstemninger og positioner.  

 

Om mig 

Til dagligt arbejder jeg i det internationale konsulenthus Quercus Group som konsulent og 

forretningsudvikler. Fra kontorer i København, Nairobi og New Delhi har vi arbejdet med offentlige 

og private kunder i mere end 25 lande for en bæredygtig fremtid. Dette indebærer projekter inden 

for klimatilpasning, grøn energi og intelligente byløsninger. Tidligere har jeg været fuldmægtig i 

Udenrigsministeriet, og har boet og arbejdet i en lang række lande, herunder USA og Indien.  

 

I fritiden engagerer jeg mig i Alternativet og EU. Jeg rådgiver Brusselsbrief.eu – et ugentligt 

nyhedsbrev med over 1000 læsere om EU-stof, formidlet på en direkte og vedkommende måde. 

For tiden arbejder jeg på en Podcast om EU, der skal kombinere nyhedsbrevets mission med en 

debat om hvordan EU bliver grønnere og mere demokratisk.   

 

Jeg er opvokset på Midtfyn, hvor mine forældre opfostrerede mig og mine 4 søskende med 

fællesskab, kreativitet, grundtvigiansk friskole og økologisk landbrug som nogle af de bærende 

elementer.   

 


