
 Navn: Bine Siefert 

 Lokalkreds: Odsherred 

 Medlemsnummer: 14005 

 Jeg ønsker at opstille til: Hovedbestyrelsen 

 Fortæl lidt om dig selv: 

Jeg er 47 år bosiddende på landet med min mand og min store søn, hund, katte og høns. Jeg har 

egen lille hobbyvirksomhed og bruger kræfter på selvforsyning. Derfor er jeg på nuværende 

tidspunkt fleksibel med tid. 

Jeg er optaget af bæredygtighed og retfærdig fordeling af verdens goder. Som 18-årig fandt jeg vej 

til Ungdommens Røde Kors og her startede mit frivilligliv - og jeg har været frivillig i forskellige 

sammenhænge stort set siden i alt fra krisecentre for kvinder til skolebestyrelser. Selvom jeg har 

meninger om stort set alt, så er det ikke det realpolitiske der er mit afsæt i Alternativet. Jeg 

motiveres af og brænder for at skabe rammerne for politik ved at udvikle Alternativet som 

organisation. Dem der har arbejdet sammen med mig i det regi, vil nok skrive under på, at jeg trives 

som en fisk i vand i organisatorisk arbejde.  

 Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag gerne 

erfaring: 

Ud over en god organisationsforståelse fra mit lange frivilligliv, har jeg også taget rejsen i 

Alternativet fra etablering af lokalforening i Odsherred, Kandidatudvalg og til Storkreds. På den 

måde kender jeg til, hvordan verden ser ud fra forskellige udsigtsposter og kan derfor bidrage bl.a. 

med en nuancering og sammenkobling af perspektiver. Jeg er uddannet socialpædagog, 

proceskonsulent og Cand.pæd. i Pædagogik og Uddannelsesstudier og med fødderne solidt plantet 

i pædagogikken har jeg stort fokus på de dynamikker der sker både mellem mennesker og mellem 

mennesker og organisation. Det fokus bruger jeg som fundament for at arbejde med Alternativets 

værdier, der står som kernen i det jeg ønsker at give og møde i mit virke. Særligt åbenhed og 

gennemsigtighed er for mig væsentlige pejlemærker – og jeg benævner gerne elefanten i rummet, 

således at vi kan få løst de reelle udfordringer og ikke i misforstået hensyn går udenom eller stikker 

hovedet i busken.  

I sensommeren blev jeg af de andre storkredse valgt som repræsentant for storkredsene i 

Hovedbestyrelsen. Her har jeg opdaget et nyt ”level” i Alternativet (man er vel mor til en gamer) 

som jeg ønsker at indgå i med fokus på udvikling og en styrkelse af  organisationen. 

Alternativet er et ungt parti, som også har haft en stor del af kreative og dygtige mennesker inde 

over. Det er rigtig godt, men jeg har et motto om, at ”Der er tid til forandring og tid til forankring” 

og bliver jeg valgt til Hovedbestyrelsen, så vil jeg gennem forankring arbejde for at skabe et stabilt 

fundament som ikke tipper i blæsevejr.  


