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Grundlæggende Stamdata: 
Navn: Erling Arne Vetterstein 

Alder: 57 

Mail: erling@vetterstein.dk 

Telefonnummer: 4025 1243 

Valgkreds: Kalundborg 

Facebook: http://www.facebook.com/erling.vetterstein 

Twitter: 

LinkedIn: 

Instagram 

Andre sociale medier du er tilstede: 

Ønske om at stille op som spidskandidat: Nej 

 

Dine motiver og forventninger til din opstilling 
Det er vigtigt at få afstemt forventninger, og derfor må du meget gerne sætte tal på den 
beskrivelse, du synes passer på dig i 1. SKEMA herunder og kryds i 2. SKEMA.  
 
Vi ønsker, at du besvarer nedenstående 3. Kvalitative spørgsmål, og så vil vi bede dig om 
sammenhængende at skrive en motiveret opstillingstale (max. 3 min. hvis den blev holdt mundtlig 
form), hvor du fletter dine svar på de kvalitative spørgsmål (ikke nødvendigvis alle) ind i 4. Min 
mulige opstillingstale.  De benævnte spørgsmål vil også efterfølgende danne grundlag for en 
samtale mellem dig og kandidatudvalget. 
 
Til sidst må du gerne vedhæfte et CV, hvor du fremhæver de kompetencer, samt dine styrker og 
de områder, hvor du mener, at du har et ”udviklingspotentiale”. På den måde bliver det nemmere 
at målrette aspirant/kandidattræningen til dig, og det giver samtidig et mere helt billede af hvem 
du er, og hvordan du ser dig selv. 
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1. SKEMA  
I denne del af grundlaget handler det om at tænke over, hvordan du gerne vil 
opfattes, og hvad du mener, at du kan stå inde for.  
Det er oplagt, at det er godt at kunne alt det, der står under ’mulig beskrivelse’ – 
men lige nu handler det mest om at blive klar over din nuværende profil, dine 
styrker, og det, som du skal/kan arbejde med.  
 

  
Mulig beskrivelse Hvad siger du? 

(0-10 skala) 

Er en god repræsentant for Alternativet og lokalafdelingen 10 

Er god til at bruge Alternativets værdier 9 

Lytter reelt til andres argumenter  10 

Er en behagelig debattør 8 

Kan tale om ulemper ved egne forslag, ikke kun fordele 9 

Tager godt imod direkte kritik 8 

Opsøger og værdsætter konstruktiv feedback 10 

Er en overbevisende taler 7 

Holder hovedet koldt i en debat 8 

Er vidende om mange forskellige områder 7 

Er specialist på specifikke områder 2 

Får andre til at følge sig god tilpas 9 

Er god til at få grupper til at arbejde 8 

God til at skabe motivation omkring sig 7 

Kan sætte sig ind i nye problemstillinger hurtigt 9 

Er løsningsorienteret 9 

Kan lykkes som politiker 10 

Er visionær 7 

Er pragmatisk 6 
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2. SKEMA 
De næste spørgsmål handler om nogle mere objektive forhold, som påvirker dine 

muligheder for at agere som aspirant og kandidat. Alle svar er legitime og danner 

blot udgangspunkt for en senere snak om, hvordan din specifikke profil kan bidrage 

mest til forandring i verden.  

Sæt X i den boks med dit svar (kun ét kryds i hver række).  

 

Spørgsmål Svarmuligheder 

Hvilken arbejdstid 
forventer du at kunne 
lægge som kandidat? 

1 time om ugen 3-5 time om ugen 7-10 timer om ugen 
X 

Hvordan er din 
politiske erfaring? 

Ny i politik 
X 

1-5 år Mere end 5 år 
 

Hvordan er din 
foretrukne politiske 
tilgang? 

Realpolitisk 
35% 

Visionær 
25% 

 

Værdibaseret 
40% 

 

3. Kvalitative spørgsmål 
De følgende spørgsmål har en anden form.  

1. Hvad er dine personlige mærkesager og interesseområder? 
Svar: Mine interesseområder ligger delt i området sundhed (ikke sygdom), ernæring, 
fødevareproduktion, landbrug, natur, miljø, som jeg synes hænger sammen og dels Danmarks rolle 
i internationale relationer (Norden, EU, Nato, FN) og vores ageren ift. aftaler og konventioner. Jeg 
er tilhænger af forpligtende medlemskaber frem for en holdning som ”hvad for jeg ud af det”. 
Jeg finder også interesse i emner som socialpolitik og finanspolitik, men her tror jeg umiddelbart 
at andre kan være bedre kandidater. 
 
2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? 
Svar: Skulle det ske, kan jeg godt tænke mig at der kan komme et ordførerskab for sundhed og 
ernæring. Vores nuværende sundhedsvæsen mener jeg er mere fokuseret på sygdom og 
sygdomsbekæmpelse, hvilket også er et utroligt vigtigt område, men jeg vil gerne have det 
balanceret af et institut for sundhed (eller noget i den stil) som er uafhængigt af erhvervsmæssige 
og kommercielle interesser. Et øget fokus på sundhed har potentialet til at blive en investering 
som kan give afkast i sygdomssektoren, mindre fravær på virksomhederne, større livskvalitet i 
befolkningen og påvirke den måde vi producerer fødevarer på, hvilket så igen kan få en positiv 
effekt på miljøet. 
Jeg finder også ordførerskaber for miljø, natur, landbrug og fødevareproduktion interessante, 
ligesom jeg interesserer mig for internationale relationer, samt udviklingen af demokratiet i en 
forandret verden. 
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3. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 
Svar: Nu ligger det jo lige til højrebenet at citere debatdogmerne og værdierne, som var meget 
vigtige i min beslutning om at melde mig ind i et politisk parti og i at ville stille op til noget som 
helst. For mig betyder ny politisk kultur ikke mindst at vi har humor, respekt og evnen til at lytte 
med i de personlige relationer. I forhold til et større publikum og politikeres omdømme generelt, 
kommer ny politisk kultur, for mig til at dreje sig om troværdighed. Det betyder f.eks., at vi ikke 
forholder os til statistikker som fanden læser biblen, men i stedet søger at finde den mest 
upartiske sandhed og søger at formidle den på en ordentlig måde, samt altid indrømme hvis vi har 
taget fejl. 
Ny politisk kultur betyder også for mig, at finde nye måder at høre borgerne med. At borgerne 
bliver hørt tidligt i en proces og at deres synspunkter kan ses og høres i debatten, samt giver et 
aftryk i den politik der bliver ført og de love der bliver forelagt folketinget og evt. bliver vedtaget. 
 
4. Fremhæv gerne de af Alternativets værdier og dogmer, der har en særlig betydning for 

dig. Beskriv hvorfor og hvordan de betyder noget. 
Svar: Jeg synes værdierne er et samlet dynamisk hele, hvor jeg er mere fristet til at lægge noget til 
end at tage noget ud og fremhæve det. Dog, i mit daglige arbejde på det socialpædagogiske 
område arbejder jeg mere med nogen end med andre og er mod, ydmyghed og humor særlig 
skarpe værktøjer til at opnå kommuniation og relation til de borgere jeg arbejder med. Andre 
værdier der har stor betydning for mig er integritet, troværdighed og pålidelighed. 
Når det kommer til debatdogmerne, er det nok i særlig grad nummer 2, “Vi vil lytte mere, end vi vil 
tale....”. Jeg fortrækker selv, med mindre jeg sidder med oplægget eller et særligt vigtigt input, at 
lytte meget før jeg kommer med mit synspunkt. En af de ting der kan irritere mig og som jeg synes 
i særlig grad kan føre en samtale af sporet. Er når der bliver dannet meninger og kommenteret, før 
den der har et budskab har talt ud. 
Derudover var komplekset af debatdogmer en af de centrale årsager til, at jeg tog beslutningen 
om at melde mig ind i Alternativet. 
 
5. Hvordan vil du arbejde med politik i dagligdagen? 
Svar: Min daglige tilgang til at arbejde med politik vil være at holde mig orienteret om nyhederne 
på et dagligt plan, så jeg hele tiden har en fornemmelse af hvor verden er og er på vej hen. 
Jeg vil fortsat udvide min viden og mit kendskab til de områder der interesserer mig. 
Jeg vil give min mening til kende, når der i medierne dukker emner op indenfor de områder hvor 
jeg mener jeg har viden og holdninger og jeg vil øve mig i at bringe emner ind i debatten. 
Jeg vil holde mig orienteret om tiltag, events, møder o.lign. hvor jeg kan deltage og evt. være 
bidragende. 
Et område jeg vil arbejde meget målrettet med og foukseret på er borgerinddragelse. Det skal 
være et mål med mit politiske virke, at demokratiet bliver styrket gennem inddragelse af 
borgernes holdninger og synspunkter. Selvom det er vigtigt at blive hørt i debatten og blive et 
navn folk kan genkende, er det endnu vigtigere for mig, at skabe muligheder for af jeg kan komme 
til a høre hvad borgerne mener og tænker. 
 

6. Hvilke tanker gør du dig om en valgkamp? 
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Svar: Puha. Det bliver noget helt nyt for mig. Jeg forstiller mig at det bliver en ekstremt hektisk 
periode uden meget nattesøvn. Udfordringerne må være at holde fødderne varme og hovedet 
koldt. 

 
7. Hvilke tanker gør du dig om samarbejdet med frivillige, tillidsvalgte og andre 

aspiranter/kandidater i Storkredsen? 
Svar: Nu har jeg ikke været politisk aktiv før jeg meldte mig ind i Alternativet op til valget i 2015, så 
jeg vil være ydmyg og lytte intenst til dem der har prøvet det før. 
Jeg finder det naturligt, at vi får et udbredt samarbejde mellem kandidaterne i storkredsen. 
Ved at samarbejde og fordele interesseområder mellem os mener jeg, at vi kan komme til at stå 
stærkere i mediebilledet og allerede her blive eksponenter for en ny politisk kultur og den venlige 
revolution. Vi vil selvfølgelig være konkurrenter om de samme pladser, men ganske som et 
fodboldhold vil vi blive stærkere ved at støtte hinanden og for holdets skyld ønsker vi selvfølgelig, 
at stille med det stærkeste hold når kampen bliver fløjtet op. 
 

8. En valgkamp kan være meget krævende – har du dit bagland med dig? 
Svar: Dette har været en af forudsætningerne for at jeg har fået modet til at stille op. Jeg har talt 
med min hustru om dette og har hendes uforbeholdne opbakning. En fordel er det også, at 
børnene er flyttet hjemmefra og klarer sig godt. 
 
9. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og 

Alternativet problemer hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. 
Svar: Efter en periode med arbejdsløshed, havde jeg en situation hvor indtægterne ikke stod mål 
med udgifterne, hvilket resulterede i at jeg i dag er registreret i Experians register over dårlige 
betalere. Situationen er under kontrol, men jeg er ikke ude af den endnu. Ud over det, har jeg ikke 
været indblandet i kontroversielle situationer. 
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4. Min mulige opstillingstale 
Her udfordrer vi dine kommunikative evner til kort at kunne præcisere dine motiver og 

forventninger i en tale af  max. 3 minutters varighed. Talen skal indeholde dine svar 

på spørgsmålene (ikke nødvendigvis alle) under punkt 3.  

Hej. 
Jeg hedder Erling og jeg er taknemmelig for at du (I) er interesseret i at høre, hvorfor jeg mener, at 
jeg vil være en god repræsentant for dine (Jeres) og Alternativets holdninger i det danske 
folketing. 
Egentlig interesserede politik mig ikke og op til valget i 2015 havde jeg sådan set opgivet at følge 
med. 
Årsagen til dette var dels, at mediernes dækning i stigende grad fik det til at ligne et præsidentvalg 
og dels, at tonen i debatten udviklede sig i en decideret pinlig retning. Forfærdelig at høre på. 
Men da jeg blev opmærksom på et nyt parti ved navn Alternativet, ændrede det sig 180 grader. 
Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold. Hvad sker der i verden? Hvor er vi på vej hen? 
Hvad er menneskehedens vilkår og hvad kan vi gøre ved det. 
Der var bare ikke den platform hvor jeg syntes jeg fik de svar der gav mening. 
Så læste jeg debatdogmerne, værdierne og manifestet og den konsekvente brug af ordet 
bæredygtighed fandt jeg meget fascinerende. 
Jeg læste også det meste af partiprogrammet, men stoppede da jeg fik travlt med at melde mig 
ind. 
 
Jeg har altid haft følelsen af at de demokratiske institutioner har været under angreb. Ja, at selve 
demokratiet er i fare for at komme under afvikling. 
I det sidste halvandet års tid, hvor jeg er gået dybere ind i det politiske univers, er denne følelse 
blevet bekræftet. 
Så ud over at interessere mig for naturen, bæredygtighed, vores fødevarer og vores sundhed, er 
vores demokratiske fundament blevet et centralt emne i mit virke. 
Derfor er jeg så glad for Alternativet og vores nye politiske kultur. Derfor er de så vigtige for mig. 
For det drejer sig ikke bare om at lave politik med dem der er enige, eller stort set enige, med os i 
forvejen. 
Det drejer sig i høj grad om at få dem der ikke er enige med os i tale. 
At skabe muligheder for at borgerne kan blive hørt tidligt i en proces og at borgerne kan se at 
deres holdninger og meninger bliver afspejlet i den politik der bliver ført og de love der bliver 
vedtaget. 
For jeg tror på, at når mennesker bliver mødt med integritet og respekt, når mennesker oplever at 
de bliver hørt, ja så vokser evnen til at være ansvarlig og lysten til at deltage på et seriøst plan vil 
øges. 
Og det mener jeg er det bedste forsvar vores demokrati og vores nordiske velfærdsmodel kan få. 
Men det er jo ikke bare i Danmark demokrati og velfærd er under angreb. 
I hele verden bliver der lagt hindringer i vejen for at demokratier kan bestå og udvikle sig. 
Derfor mener jeg også det er vigtigt at engagere sig internationalt. 
Derfor vil jeg kæmpe for at vi overholder internationale konventioner og aftaler og arbejder for at 
videreføre og udvikle disse forpligtende internationale fællesskaber. 
Det nytter jo ikke noget, at vi henviser os selv til bænken, når kampen forgår inde på banen. 
Tak for at du(I) ville høre på mig og fortsat god dag. 
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CV: 
Jeg har ikke noget politisk CV og jeg har heller ikke erfaring fra fagbevægelsen, så på de områder 
er der ikke så meget at prale af. 
 
Jeg er uddannet købmand, men har næsten ikke arbejdet i butik. Jeg lærte dog en del om at 
betjene kunder og om at forholde mig til deres krav om service og respekt. Om at være 
nærværende i mødet med mennesker jeg ikke kender i forvejen. 
 
Jeg arbejdede som målerkontrollør i Københavns Belysningsvæsen i ca. 5 år i midten af firserne. 
Her lærte jeg at komme i fremmede menneskers hjem og at træde over deres dørtærskel med den 
respekt jeg mener man skal have med sig, når man træder ind i et andet menneskes hjem. I 
belysningsvæsenet gik også inkasso hos mennesker der ikke havde betalt deres el- og gasregning. 
Her lærte jeg at møde mennesker med den autoritet der kræves for at blive taget alvorlig i en 
konfliktsituation og at stå fast i mødet med modstand. Jeg lærte også at vurdere hvornår det var 
påkrævet at udvise tolerance, når omstændighederne bød det. 
 
Op igennem halvfemserne blev det arbejde jeg havde på Rigshospitalet digitaliseret og det viste 
sig at jeg havde et talent for at arbejde med IT. Det kulminerede med en stilling som 
systemansvarlig på Bispebjerg hospital. Denne stilling var en ledelsesstilling og jeg gennemførte 
BBH’s mellemlederuddannelse. Udover personaleansvar havde jeg ansvaret for at lave skriftligt 
materiale som brugervejledninger til ’mit’ system og at arrangere og gennemføre undervisning i 
samme system. Desuden var jeg redaktør af IT-afdelingens nyhedsbrev. Det var i denne periode vi 
flyttede ud af København og adopterede to drenge fra Indien. 
 
IT var imidlertid ikke et område der kunne fastholde min interesse og i 2008 havde jeg fået nok af 
at køre mellem Bispebjerg og Røsnæs, ikke mindst med en familie derhjemme. 
 
I 2008 skiftede jeg arbejde til det socialpædagogiske felt. Her er det især mine menneskelige 
kvaliteter der er kommet i spil. Evnen til at sætte mig ind i et andet menneskes livssituation eller 
respektere det andet menneske, når jeg ikke har forudsætningerne for at kunne sætte mig ind i 
den andens situation. Evnen til at sætte mine egne behov til side og erkende at det menneske jeg 
står overfor har nogen andre prioriteringer. Evnen til at læse en situation og gennemskue de 
egentlige motiver der kan ligge bag tilsyneladende umotiverede handlinger. 
Her har jeg også lært, at jeg er god til at tilegne mig ny viden og til at videregive denne viden. 
Jeg god til at holde hovedet koldt i en presset situation. 
 
Det var så en del om mit liv og hvad jeg synes jeg har tilegnet mig af evner og kvaliteter, men der 
selvfølgelig også områder hvor jeg har brug for sparring og at blive udfordret. 
Jeg har en overvejende introvert personlighed og vil derfor altid føle mig udfordret når jeg skal 
optræde foran andre mennesker. Jeg har heller ingen erfaring eller træning i argumentation eller 
nogen form for debattræning. 
 
Jeg håber dette lille skriv er fyldestgørende som CV. 
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