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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Naturpolitik.
KBH er tæt bebygget, netop derfor skal vi være ekstra opmærksomme på at værne om de
naturområder vi har. For eksempel Amager Fælled, Utterslev Mose m.*. Vi skal også 
være visionære omkring naturgenopretning som f.eks. genskabelse af åer og vandløb, 
f.eks. under Åboulevarden.

Uddannelsespolitik. Jeg har gennem en årrække undervist på 
ungdomsuddannelsesniveauet, så jeg ved, hvor vigtigt det er, at vi sørger for at eleverne 
udvikler deres kompetencer i Folkeskolen.

Mangfoldighed. København skal være en by med plads til alle. Det er det, der gør KBH til 
en storby og ikke blot en stor by. 

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Vores værdier er vigtigst for mig, fordi det er dem vi kan styre efter, når vi ikke har en 
politik på et område, eller den politik vi har vedtaget ikke længere er tidssvarende.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg har en personlig ambition, om at jeg gerne vil repræsentere Alternativet i 
Københavns Borgerrepræsentation.

Jeg har ambitioner på Alternativets vegne, om at vi får et godt valgresultat i november 
2017 inklusive en borgmesterpost (ikke til mig).

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
I Alternativet: Kunne godt tænke mig vi blev bedre til at handle frem for at tale, hvis jeg 
må have lov at se lidt kritisk på vores organisation, så er mange af vores møder præget 
af gammeldags ""snakke-og-hør-mig"" kultur uden de formelle strukturer som 
dagsordener m.v., som gør det tåleligt i de gamle partier.

I valgkampen: Lytte mindst lige så meget som jeg taler. Fremhæve områder, hvor jeg er 
enig med politiske modspillere i stedet for kun at fokusere på det, der adskiller os.

I Borgerrepræsentationen: Fokus på visioner fremfor drift.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Min inspiration 3nder jeg i de gode eksempler fra borgere organisationer og 
virksomheder, som går forrest og viser os andre, hvordan bæredygtig omstilling kan 
udføres i praksis.
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Jeg bliver indigneret, når jeg møder uretfærdighed, og når kortsigtet økonomisk 
tænkning skader værdier på langt sigt.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Tidligere erfaring som FT kandidat for Alternativet og KV kandidat for radikale, f.eks. 
deltagelse i paneldebatter, udfærdigelse af debatindlæg m.m.. Arbejdserfaring fra 
uddannelsessektoren. Erfaring med at afvikle politiske laboratorier i Alternativet. 

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Nuværende og tidligere elever, som forhåbentligt husker mig som en sympatisk og 
engageret person.
LGBT-Københavnere, er selv homo og politisk aktiv i LGBT Asylum.
Expat-københavnere, min mand er brasilianer, så jeg kender til de problemstillinger, der 
optager københavnere uden dansk statsborgerskab. De har stemmeret til kommunalvalg,
når de har boet her i mindst tre år.

Største lyst: 
At være en del af noget, som er større end mig selv, og at kunne gøre en positiv forskel 
for andre.

Styrke:
Tålmodighed, kan sætte mig i andres sted og evnen til at vælge mine kampe.

Største frygt:
Frygt. At vi som samfund bevæger os stadig længere i processen med at lukke os om os 
selv, fordi vi er bange for det og de ukendte.

Svaghed:
Dårlig til at bede om hjælp, men har efterhånden fået en del øvelse.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født og opvokset på Fyn, men har været københavner det meste af mit liv, dog med 
afstikkere til USA, Rusland, Sydafrika og Kosovo, så føler mig også som verdensborger.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Vil særligt fremhæve mine erfaringer som tillidsrepræsentant på min nuværende 
arbejdsplads. Jeg ved, hvad det vil sige at skulle repræsentere nogen. Derudover vil jeg 
gerne fremhæve bredden i mine uddannelser og erfaringer. Har taget både professions 
og akademisk uddannelse. Har haft mange typer arbejde; soldat, diplomat, 
havnearbejder, lærer, lektor.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Fuldtidsarbejde som lektor i afsætning på Niels Brocks erhvervsuddannelser. Vil søge om
at komme på deltid, hvis jeg bliver valgt til BR. Frivillig kontaktperson i LGBT Asylum. 
Deltidsiværksætter som investor i min brors restaurant.

Andet:
www.erikvalentin3scher.dk 
https://www.facebook.com/ErikValentinFischer/
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