
David Stray Jørgensen

53 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Jura - retssikkerhed og forebyggelseg
Jeg er jurist og vores rettigheder er under pres; ytringsfrihed, straf, ny lovgivning. Vi er 
under pres fordi at der sker mange panikændringer for at brandslukke små problemer og
samtidig er vores verden i kraftig forandring pga af teknik og IT. Vi må tænke os om og få
en mere humanitær og god lovgivning end den der er nu og jeg er juristg
forebyggelse handler om at forhindre at vi skal bruge straf etcg
Et retfærdigt skattesystem, som tilgodeser alle. Det kræver en delg
g
Innovation og vidensdeling i samfundet;g
Vi skal hele tiden være forrest , når det gælder jobskabelse og op3ndelser og vi skal kun 
sælge de dyreste produkter, som giver gode lønninger. Innovation skal skabe vores 
velstandg
g
Forebyggelse gælder i hele samfundet og man skal huske at 1 forbyggelses kr svarer til 
27 reparations kronerg
g
Integration;g
Det vigtigste emne for næsten 25 % af befolkningen. Vi skal have fundet retfærdige 
løsninger, for hvordan vi skaber tillid, vækst og kærlighed bland hele den danske 
befolkning. Inspireret af Kong Harald:-)g
Vi skal også her skabe retfærdighed racisme går begge vejeg
g
Vores børn;g
Lige nu ser vi børn med forskellige diagnoser, børn der går ned med stress og børn der 
kunne have det meget bedre i verdens rigeste land.g
Jeg ser det som den største udfordring at vi sikrer vores børn ordentligevilkår fra 
graviditet og til de er 18 år. Det er noget af det dyreste og mest værdifulde at tabe på 
gulvet...Jeg har 5 børn og hvis det går galt for et af dem, koster det hele samfundet mega 
mange penge og ulykke, og lige nu er der for mange det går galt med.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg er enig i stort set alle dogmer og alle dele af partiprogrammet, men jeg savner at der
står noget om indvandring, når det nu er på alles læber og så synes jeg pkt. 4.3 måske er 
et af de vigtigste punkter i hele programmet, nemlig at alle mennesker skal være 
medlem af samfundet.g
g
Jeg følger debatterne og savner lidt mere tal og mod, der hvor det er svært.g
Det er især indvandring. Det er ved at ændre hele den politiske sammensætning i Europa
og var med til Brexit og alligevel er der inet nævnt i jeres partiprogram, selvom alle 
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lande trækker mod ekstremt højre. Det er reelt den største udfordring for alternativetg
men ellers skal vi tænke nyt , nyt og det gør Alternativet jog
g
Borgerløn er et must, ikke pga af lønnen, men fordi det inkluderer os alle.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op, selvom jeg måske er den forkerte type, nemlig lang videregående 
uddannet midaldrende hetero mand med børn.g
g
Jeg har interesseret mig for politik i mange år men *akket rundt på den røde side og 
savnet et Alternativ, hvor der var plads til de tanker der skal til for at føre os og i sidste 
ende hele kloden ind i fremtiden. Jeg vil kunne gøre en forskel for Alternativet, dels fordi 
jeg er innovativ og har arbejdet med virksomheds start i mange år, men dels fordi jeg 
gerne vil prøve at 3nde en løsning på de områder, hvor jeg føler at Alternativet står 
svagt, nemlig på juraen, indvandringen og faktisk også børnene, hvor der ikke rigtig er 
noget program.. Børnene er vores guld

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
" Alternativet kan jeg bidrage til at skabe ny politisk kultur på det forebyggende og 
eksempli3cerende område. Eksempler er vigtige, men også at kunne forstå dem man 
ikke er enig med. I den politiske debat er det vigtig at man forstår og 3nder eksempler 
fra det virkelige liv. g
Humor er vigtigt og den skal der være mere af.g
g
I valgkampen har jeg mange ideer til at skabe dels opmærksomhed, dels skabe historier, 
som medierne tager fat om og dels nye metoder at skabe  at skabe interesse for 
Alternativet, dels sørge for at Alternativet nu begynder at blive taget mere alvorligt, i 
stedet for som et parti, hvor man danser og hygger sig. Det er også vigtigt, men man skal 
være noget , ikke kun være et alternativ til noget man ike kan lide 

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Aviser, medier, tanker og gennem samtaler med venner og familie.g
Jeg er også optaget af at alt kan forbedres. Dvs jeg er ""latent utifreds""g
Jeg ""op3nder"" derfor andre måder at drive ting på.g
g
Den måde jeg lever påg
g
Jeg indførte nye måder at træne børn på til fodbold, som fodbold træner og indførte nye 
regler på min arbejdsplads, til gavn og glæde for alleg
g
Jeg er god i skrift og tale jeg er godt til at få folk til at lytte og bruger g
meget humor i kommunikationen

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg vil gerne bidrage med rollen som den seriøse kandidat, der tager de andre politiske 
partier seriøst og derfor 3nder alternative løsninger, som de og andre lytter til.g
Jeg vil sørge for at Alternativet fremstår som et godt bud med løsninger p de store 
udfordringer Danmark har. g
Det er især på de områder jeg har nævnt
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Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Ja , bestemte befolkningsgrupper, hvor jeg har noget at byde påg
Ja, jeg vil gerne tale til DF vælgere om Indvandring og andre måder at løse det påg
Jeg vil gerne tale med LA om andre måder at betale skat på og fortælle dem om onkel 
Joakimg
Jeg vil gerne tale med Venstre om den kopi af andre lande de er ved at lave og om de 
kort og langsigtede konsekvenserg
g
Jeg vil i det hele taget tale mere direkte med forskellige befolknings grupper, fremfor at 
tale generet til alle.g
Folk skal kunne identi3cere sig for at engagere sig :-)

Største lyst: 
Min familie og venner

Styrke:
Innovativ og iderig, er god til at forstå modparten

Største frygt:
At vores planet går til i frygt og had

Svaghed:
Dårlig til at vedlgeholde

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Vokset op I Hareskov og København og føler mig hjemme overalt, men elsker 
København, Min kone er fra Rio og der er også dejligt

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er jurist og kan lide den juridiske tænkemåde. Jeg har er faring med at drive og starte
lokaliteter op. Jeg er godt til at skabe gruppedynamik og jeg er især god til at tænke 
Alternativt og det på stort set alle områder Energi, skoler, miljø skat, virksomheds start 
osv

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Lige nu er jeg på en kombination af barsel og arbejdssøgende/projektskabende. dvs jeg 
arbejder på et projekt som selvstændig, men søger også arbejde

Andet:
Jeg har prøvet alle slags jobs og derfor tog jeg en uddannelse som jurist. Det synes jeg er 
vigtigt. Der er alt for mange akademikere, som intet aner om ufaglært arbejde.g
g
Jeg har 5 børn. 3 med en og nu 2 med en anden. Jeg har en fantastisk god skilsmisse, og 
min ex passer mine nye børn og har besøgt os i Rio. Der er et Alternativt til dårlige 
skilsmisser:-)g
g
Jeg kan snakke med alle og folk har tillid til mig. Det er noget man opdager og skal være
ydmyg over.g
g
Uanset hvilken kæreste jeg har haft, har jeg altid fået at vide at jeg har overscoret:-)g
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g
Jeg har oplevet ting som ikke kan forklares videnskabeligtg
g
Jeg er et godt alternativ og tænker alternativt. Jeg elsker at tage på natdisk og danse til 
funk musikg
g
Uden at det skal lyde som en dating pro3l har spiller jeg fodbold og har løbet et par 
maraton og bl.a. Wasa loppet (90 km på ski)

Tonsvis af læserbreve fortrinsvis til Politiken og Børsen om alle emnerg
Jeg har foreslået Alternativet en del ideer, bl.a. ugentlig eller måned breve til bestemte 
befolkningsgrupperg
Jeg tænker anderledes og ser tingene på nye måder. Eksempelvis er innovation hos SME 
og produktionsskolerne totalt undervurderet, fordi alle kun tænker på IT og medicin, 
men hvis nogle havde foreslået for 15 år siden af vi i Danmark havde foreslået at vi 
havde en armbånd ,abrikant blandt top ti virksomheder i Danmark havde de *este ok 
grinet
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