
Bjarke Charlie Serritslev

29 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?g
Jeg har noget mit hjerte banker for, og så har jeg noget min hjerne fortæller mig, er det 
allervigtigste lige nu. Selvom det på mange måder også altid er en kombination.g

Den bæredygtige omstillingg
Fordi den er roden til løsningen, på mange af de problemer vi oplever i dag. De *este 
andre udfordringer er i høj grad, symptomer på de udfordringer vi står overfor i forhold 
til miljø, det sociale og det økonomiske område. Og så er det svaret på de tre helt storeg
kriser. Løsningerne SKAL og kan København gå forrest i jagten på at 3nde – og det kan vi i
Alternativet skubbe på for at gøre. Vi skal kigge på alt i kommunen og få det til at 
præstere på de tre bundlinjer. Vi skal sikre, at så meget som muligt af det kommunens 
budgetter går til, går til at skabe en bæredygtig omstilling.g

Bæredygtig byudvikling - Fra borgerindragelse til borgerinitiativg
Jeg læser byplanlægning på Roskilde Universitet, hvor jeg beskæftiger medg
borgerenes rolle i forhold til by- og bæredygtig udvikling. I borgerinddragelse 
beskæftiger man sig oftest med inddrage borgeren på politikerens initiativ, men jeg 
mener, der er en lang række byudviklingsopgaver, som borgerne sagtens kan være 
initiativtagere til, hvis bare de har den fornødne politiske opbakning. Og så skal vi 
begynde at tale om byudvikling i andre perspektiver, end at byen skal være fysisk større -
den skal være bedre. Det skal vi i fællesskab politikere, borgere, foreninger og erhverv 
gøre sammen. Hvor skal vi bygge? Hvor skal vi bo? Hvor skal vi danse? Hvor skal vi være 
stille? Hvordan skaber vi et grønnere København? – er bare nogle af de spørgsmål vi skal
3nde svar på.g

Kultur/Byudviklingg
Siden København i 1996 var europæisk kulturhovedstad, har kulturen i København haft 
vokseværk. Det har især været i de midlertidige fest- og markedsaktiviteter,g
der har fyldt byens rum – og gjort god reklame for København ude i verden. Det trækker 
derfor rigtigt mange mennesker til København over sommeren, hvor mange af beboerne 
i indre by, har svært ved at bo der. Det skal der 3ndes løsninger på, som ikke skader 
kulturen. Man kan måske 3nde områder, hvor fester kan blomstre uden at det skal være 
til så stor géne, som natte- og festlivet er nu – men det skal vi tale med københavnerne 
om, når vi til efteråret udvikler politikken på byudviklingsområdet. Det bliver 
spændende, og det glæder jeg mig til.g
Og så gælder det i øvrigt også alle andre kulturformer som teater, kunst, musik etc., at 
der skal eksperimenteres med steder. Kulturen skal fylde byens rum, så vi kan leve op til 
navnet fra 1996 , uden at generere byens borgere.g
Socialpolitikg
Selvom vi i Alternativet gerne ser et fokus på alle tre bundlinjer, så er der også nogle her 
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og nu ting, der skal gøres noget ved. Især på socialpolitikken. Her tænker jeg 
eksempelvis på den stigende hjemløshed i København,især blandt de helt unge. Det er 
noget, der lægger mit hjerte meget nært ,at alle vokser op med lige muligheder. Og vi 
har, gennem de seneste mange år set en stigende ulighed i befolkningen. Og det er på 
tide at vi får vendt den udvikling, og samtidigt får tilliden tilbage i de o,entlige systemer.
Jeg glæder mig til at opleve og være med til, hvordan vi kan udfolde Alternativets 
ambition om mere tillid og mindre kontrol på kommunalpolitisk niveau.g

Ny politisk Kulturg
Ny Politisk Kultur er det gennemgående for alle vores politikområder, og det erg
måske det mest “succesfulde” område til dato for Alternativet. Desværre kan mang
ikke, som med mange områder, måle succesen, men det er virkelig, noget de andreg
partier har taget til sig. Vi skal blive ved med at tænke nye metoder og måder,g
hvorpå vi kan skabe en ny politisk kultur.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg er i det hele taget ret vild med vores manifest, og kunne godt tænke mig, at vi blev 
bedre til at bruge det aktivt og kvali3cere vores egne politiske handlinger. Særligt dette 
stykke er helt, helt speciel klasse:g

ALTERNATIVET ER EN POLITISK IDÉ om personlig frihed, social værdighed og levende, 
bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og 
medmenneskelige relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt 
om os. Med os.g
Det er for mig helt præcist beskrevet min opfattelse af Alternativet. Det indeholder, det 
jeg opfatter som unikt i Alternativet, og det som sætter os uden for den klassiske højre-
venstreskala. Det, der ikke gør os liberale, konservativeeller socialister. Det rummer den 
perfekte kombination af individ og fællesskab, hvor det ene ikke kan fungere uden det 
andet – og altså kun eksisterer i kraft af hinanden.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, fordi jeg er passioneret omkring vores politik
og være med til at føre den ud i livet.g
Jeg stiller op som kandidat for Alternativet, fordi jeg ønsker at skabe en reel forandring 
af vores samfund gennem nye måder at tænke og se verden på, og fordi jeg hele tiden 
har troet på os som et reelt Alternativ til den konkurrencetænkning, der fylder så mange 
dele af vores samfund. Jeg stiller op forg
Alternativet, fordi jeg vil være med i både med- og modvind, og det, mener jeg, erg
vigtigt i et politisk landskab, som kan være yderst stormfuldt.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Som rollemodel med debatdogmerne som ledestjerne. Jeg vil inspirere og blive 
inspireret af andre til at bruge vores værdier og debatdogmer aktivt. Hvad end det er i 
mødet med politiske kollegaer, medlemmer af Alternativet eller fremmede på gaden.g
Hvis du vil skabe en forandring, er du nødt til at risikere noget, og det er jeg i høj grad 
villig til.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Min politisk inspiration er ikke eksisterende – hvis man tænker politik, som det der 
foregår på Christiansborg. Til gengæld er jeg blevet inspireret afg
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stærke kvinder i mit liv, der har inspireret mig til at have selvtillid og tro på mig selv ig
alt, hvad jeg gør. Alle er de nogen, jeg har mødt tilfældigt på min vej, undtagen min mor.g
Jeg er vokset op i et ikke-bogligt hjem i et boligsocialt område (Det nogen kalder en 
ghetto i dag) . Min mor arbejdede på kontor på kommunen, min far på fabrik og min bror 
blev uddannet bager. Jeg var på den måde en af de ”heldige” i min klasse og 
omgangskreds. Mange forældre var midlertidige eller permanente arbejdsløse og på 
kontanthjælp. Andre præget af alkoholisme, narkomisbrug eller kriminalitet. Vi var en 
broget *ok – men det vidste vi ikke noget om den gang.g
Efter endt skolegang startede jeg i første omgang på social- og sundhedsskolen, men 
fandt hurtigt ud af, at det ikke var mig. Jeg havde ikke kloge hænder, jeg tænkte alt for 
meget over, hvert skridt jeg tog. Det gjorde, at jeg begav mig ud på en årelang rejse i 
livet. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen, men jeg gik bare på den vej, jeg skulle. Der var 
ingen forventninger til mig, jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Til det skulle jeg tjene nogle 
penge. Jeg ville egentligt have været ud at rejse, men endte med at arbejde mig ind på et
job hos DSB, som endte med både et en butikschef og konsulentstilling, inden jeg som 25
-årig begav mig i kast med en HF. Jeg er i dag nummer to i min familie, der går på 
universitetet.g
Vi lever i en tid, hvor der er rigtigt mange muligheder. Men politisk prøver man ofte at 
begrænse dem til så få som muligt. Jeg tror på, at noget af vigtigste i forhold til de kriser, 
vores samfund står overfor, er, at lade folk have en større autonomi i deres eget liv. En 
autonomi, hvor kreativiteten kan blomstre. Hvor alt ikke er delt ind i skemaer, 
tidstabeller og excel-ark. Hvor økonomi ikke kan bruges som sandhedssiger om 
fremtiden, men som en indikator på den retning et givent valg vil føre os.
Vi er som samfund nødt til at få troen tilbage på, at vi rent faktisk kan ændre noget, hvis 
vi prøver. Hvis vi står sammen som fællesskab. Der er ikke noget, der ”bare” er som, det 
er.g
Vi har brug for *eksible uddannelses- og arbejdsliv. Vi har brug for at udfordre troen på, 
at der én rigtig måde at gøre tingene på.g
Vi skal bygge fremtidens samfund på håb, kreativitet og ved at gøre os umage i 
fællesskab.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg arbejdede som leder og konsulent fra jeg var 20–25 år. Den selvstændighed ogg
modenhed det skabte for mig, vil jeg gerne tage med i arbejdet som kandidat. Da jeg var 
25, besluttede jeg mig så for at tage en HF, jeg ville være journalist. Det har på mange 
måder givet mig en ro i forhold til at tage beslutninger, at jeg stik mod alle samfundets 
ønsker, tog beslutningen, da den var rigtig for mig.g
Jeg går idag på RUC, som handler meget om gruppearbejde. Derfor er jeg efterhånden 
også lidt af en ekspert på gruppedynamik, så det vil jeg også helt klart tage med i 
arbejdet som kandidat.g
Jeg har også, og det ved de *este, der kender mig, en ukuelig energi og livsglæde, som 
jeg gør alt for at smitte min omgivelser med. For det er SÅ vigtigt, at vi også har detg
sjovt, mens vi forandrer og farver verden grønnere.g
Til sidst vil jeg gerne fremhæve kombinationen af at læse journalistik og være 
akademiker. I journalistikken skal man være hurtigt til at sætte sig ind i ting, og det kan 
på nogle måder godt blive lidt over*adisk. Men fordi jeg samtidigt er akademiker, har jeg
kunnet overføre den grundighed, jeg får der, til min hurtighed. I kombinationen er det et 
ret godt match.
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Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg tror, jeg appellerer til ret mange mennesker, fordi jeg oftest bare er mig selv. Jeg er 
meget gennemsigtig, forstået på den måde, at man ved, hvor man har mig. Det 
appellerer til alle aldre, former, farver, køn og seksualiteter.g
Dog de3nerer jeg ikke mig selv som hverken mand eller kvinde, og det mener jeg vil 
være godt at have repræsenteret tilg
kommunalvalget i København. Vi har brug for et langt mere mangfoldigt udtryk, når vi 
skal vælge repræsentanter til vores tillidshverv.

Største lyst: 
Jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet korrekt. Men jeg har lyst til at skabe et 
grønnere, mere lige, mere bæredygtigt, endnu mere mangfoldigt København (og 
Danmark og verden). Det er min lyst.

Styrke:
Min største styrke er, at jeg er livsglad og energisk. Jeg kan ofte hive humøret i et rum op,
hvis det hele er lidt kludderet. Jeg har kampgejst og sætter gerne et højt tempo, når der 
er brug for det.

Største frygt:
Min største frygt er ikke at slå til. Ikke at være god nok. Det er ikke en frygt, der altid er til
stede, men engang i mellem dukker den op. Den har siden min indmeldelse i Alternativet
været på et seriøst tilbagetog. Troen på at man kan ændre noget i fællesskab har haft 
mange store ”sejre” over de sidste tre år. Det er jeg stolt af at have været med til, og 
derfor er frygten for at fejle også langt mindre til stede i dag.

Svaghed:
Når jeg først sætter tempo, kan jeg godt komme til at løbe lidt for langt foran ogg
blive utålmodig, hvis folk ikke kan følge med. Det har jeg dog øje for, så det sker 
heldigvis ikke så tit, men det sker.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i Vejle, Københavner siden 2004 i både hjerte og sjæl. Men jeg føler mig hjemme 
mange steder. Blandt andet i Alternativet, hos min familie, i min lejlighed på Amager, på 
gaderne under Distortion, i mit lokale supermarked, når jeg kører under broen langs 
fjorden til min fødeby Vejle etc. Hjemme er ikke bare, der hvor din seng står, men der 
hvor jeg føler mig tryg

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg har været en del af Alternativet næsten fra starten. Jeg har været med til at 
samskabe etg
politisk parti næsten fra starten. Det helt vildt fantastisk at have fået lov at være med til, 
og det har givet mig en tro på, at meget kan lade sig gøre, hvis bare vi gør os umage i 
fællesskab. Jeg har som nævnt også arbejdet som leder og konsulent i DSB og 7-eleven, 
uden uddannelse dog, udelukkende på energi, engagement, overblik og at være 
lærenem og hurtigt opfattende. Jeg ser hele tiden ”alternative” løsninger, og det tror jeg 
har bragt mig til, hvor jeg er i dag.
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Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Lige nu uddanner jeg mig til journalist og byplanlægger på RUC. Udover Alternativet 
beskæftiger jeg mig med Alternativet somg
Studentermedhjælper i landssekretariatets kommunikationsafdeling. Jeg arbejder 
primært med Facebook sammen med Tilde, hvor vi er Alternativets to FB-alfer. Og så 
arbejder jeg med hjemmesiden og produktion af indhold dertil ;-) Jeg går dog også på 
politikkens debattør- og kritikerskole hver onsdag

Andet:
Jeg har som sådan ikke et politisk liv. Til gengæld har jeg en 3loso3, der siger, at alt, 
hvad vi foretager os, er et resultat af politik. Så på den måde er politik mit liv og 
viceversa.

Jeg har rigtigt meget, jeg vil fortælle, men det håber jeg, jeg kan gøre i det virkelige liv. 
Men I får lidt om, hvordan min vej frem til uddannelse og Alternativet har set ud.g
Jeg har haft en meget ”ulige” vej til Alternativet, min politikopfattelse og det at tage en 
uddannelse. Den første del af historien 3k i længere op om min opvækst. Da jeg så 
*yttede fra Vejle som 17-årig skete dette:
Jeg har først taget 7 år i (arbejds)livets skole. Jeg har fulgt min egen vej og de 
muligheder, der åbnede sig . Jeg har fulgt en vej fuldstændigt instinktivt, med tanken om 
at det skulle ”føles” rigtigt. Da jeg var 17 år *yttede jeg fra Vejle til København. Jeg 
længtes efter storbyen og dens mangfoldighed og mange muligheder. I første omgang 
bragte det mig til en Q8-station på Artellerivej på Amager. En dag kom der en kvinde 
inde på tanken. Jeg betjente hende med min vanlige høje energi og engagement, hvilket 
hun roste mig for. Efterfølgende spurgte hun, hvor jeg havde lært ”det”. Direkte som jeg 
kan være, fortalte jeg hende, at det i hvert fald ikke var ”her” (På Q8). Det måtte være på 
mit gamle fritidsarbejde i DSB, sagde jeg. Hun lagde sit visitkort og opfordrede mig til at 
skrive, hvis jeg ville lave noget andet en dag. Hun hed Helle Tiedemann og var 
salgsdirektør i DSB S-tog.g
Jeg ringede til hende kort tid efter, og det blev starten på et 7 år langt eventyr. Jeg blev 
indenfor et år koordinator på min nye arbejdsplads. Senere blev jeg butikschef i et 
barselsvikariat på Østerport. Det gik åbenbart ret godt. Jeg blev efter barselsvikariatet 
tilbudt et job som konverteringskonsulent - direktøren hed nu Søren og S-tog hed Kort og
Godt. Jeg rejste derefter i knapt halvandet år hele Danmark rundt og indrettede DSB 7-
eleven butikkerindtil jeg sluttede med at væreregionskonsulent på Københavns 
Hovedbanegård. Jeg startede på HF som 25-årig og går nu som 29-årig på universitetet.g
For mig betyder historien, at der ikke er nogen lige vej til, der hvor vi nu skal hen. D et er 
en broget sammensætning af, tilfældigheder og der hvor dit hjerte tager dig hen. Det ene
øjeblik kan du fylde marsbarer op i en 7-eleven butik, det næste er du i gang med at 
samle vælgererklæringer for et nyt politisk parti og går på universitet. Livets vej 
bestemmer du :) 
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