
 

 
 
 
 
 
 
 
Mit navn er Anne-Dorrit Harris, jeg er 61 år gammel og ønsker at stille              
op til kommunalvalget for Alternativet i Aalborg. 

 
Jeg er bestyrelsesmedlem i lokalforeningen, hvor jeg er event-koordinator. Desuden          
deltager jeg i arbejdsgrupperne for politikudvikling inden for områderne         
Ældre-/Handicappolitik, Beskæftigelsespolitik, Familie-/Socialpolitik og Skolepolitik.  
 
Siden jeg var 17 har jeg arbejdet med mennesker, specielt psykisk sårbare. Jeg er engelsk               
uddannet psykiatrisk sygeplejerske og arbejder som socialpsykiatrisk medarbejder i         
Jammerbugt kommune, et job hvor jeg hjælper psykisk sårbare borgere til at overkomme             
de udfordringer de har i forhold til at leve et meningsfyldt liv i egen bolig. 
 
Jeg har i løbet af mit liv desuden været aktiv i min fagforening som tillidsvalgt, og jeg har                  
været bestyrelsesformand for en fondsbestyrelse for et opholdssted for utilpassede unge.           
Desuden har jeg været selvstændig erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed, hvor          
jeg arbejdede med komplementær behandling og terapi, og jeg har været familieplejer. 
 
Mit job er blevet en større og større udfordring, fordi jeg virkelig oplever de uligheder, som                
den nye kontanthjælpsreform medfører. Jeg ser hvordan serviceniveauet bliver forringet,          
og hvordan kolleger skal løbe stadig hurtigere uden at være i stand til at gøre den forskel,                 
de fleste af os ønsker at gøre for vores medmennesker i forskellige sårbare situationer.  
 
Jeg har meget lyst til at præge vores samfund i en anden retning; at arbejde for mindre                 
kontrol, mindre dokumentation, mere tillid og flere ressourcer. Jeg ønsker at arbejde for at              
vi igen kan få et fællesskab, hvor vi alle hjælper hinanden, så uligheden reduceres. 
 
Det bekymrer mig meget at leve i et samfund, hvor vi på alle bundlinjer kører med                
underskud. De fleste mennesker slutter en arbejdsuge med underskud, og det er næsten             
blevet et krav at være ”stresset". I servicefagene ser vi flere og flere mennesker, som rent                
faktisk bliver sygemeldte med stress, eller i værste fald er nødt til at arbejde, selvom de                
burde være sygemeldte, for ikke at opleve en økonomisk katastrofe.  
 
Hvis man gennem bedre arbejdsforhold arbejder på at nedbringe sygefraværet i Aalborg            
kommune, vil der være hænder nok til at varetage opgaverne. Arbejdsmiljøet er på mange              
offentlige arbejdspladser meget dårligt, men ingen tør indbringe det for Arbejdstilsynet.  
 
Jeg vil gerne arbejde for at vi får overskud på bundlinien i den offentlige sektor så                
medarbejderne kun skal lave relevant dokumentation, og at ansvar og          
arbejdstilrettelæggelse bliver lagt tilbage i hænderne på medarbejderne.  
  
Jeg vægter samarbejde meget højt og har stor erfaring med at arbejde med og i grupper.                
Flere kan mere, og i valgkampen vil jeg derfor prioritere et rigtig godt samarbejde med de                
øvrige kandidater og vores medlemmer. Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet vil jeg fortsætte               
denne samarbejdslinje og desuden arbejde aktivt for et samarbejde på tværs af partiskel             
 



 

for at skabe den bedste grønne og bæredygtige politik for vores kommune.  
 
Da jeg meldte mig ind i Alternativet og blev valgt ind i lokalbestyrelsen var jeg helt ny i                  
partipolitik, men jeg synes at jeg mere og mere finder mine ben. I min tid som                
bestyrelsesmedlem i Lokalforening Aalborg synes jeg at jeg har udviklet mig både            
menneskeligt og politisk.  
 
Det er en glæde at deltage i arbejdet i Alternativet sammen med ligesindede, der også               
ønsker at gøre en forskel. Det har givet mig lyst til at involvere mig mere i kommunalpolitik. 
 
Jeg arbejder på et område hvor jeg dagligt oplever det sociale område indefra og ser               
systemernes sårbarhed, og dermed har jeg muligheden for at se tingene både fra             
borgernes og de ansattes synspunkt. 
 
Det er mit håb at medlemmerne på opstillingsmødet vil vise mig den tillid at godkende mig                
som kandidat til kommunalvalget for Alternativet. 
 
Mange venlige hilsner 
Anne-Dorrit 
 
 

 


