
Jonas Sloth Bach

29 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1)Et København, der har mere fritid.
Visionen om en 30-timers arbejdsuge kan sikre rigtig mange mennesker et bedre 
arbejdsliv og en større livskvalitet. Og det kan komme samfundet til gode med 
færre sygedage og højere e,ektivitet.
København kommune bør, ligesom man har gjort det i Sverige, gå forrest og 
afprøve forskellige ordninger, der kan nedbringe arbejdstiden for forskellige 
medarbejdergrupper. Sådan kan vi vide det gode eksempel.

2)Et København, der har mere fællesskab.
Vi bor klods op og ned af hinanden, men de færreste kender deres nabo. I 
fællesskabet ligger nøglen til bedre integration, mere tryghed og livskvalitet og 
et samfund, hvor man ikke behøver at eje alt.
København Kommune kan gøre meget mere for at understøtte de lokale 
fællesskaber og tage initiativ til nye platforme og fora, hvor mennesker kan 
mødes og knytte bånd på tværs af kulturel, socioøkonomisk og etnisk baggrund.

3)Et København, der understøtter mangfoldigheden.
Storbyens borgere er mere positivt indstillede over for det multikulturelle 
samfund end nogen andre. Alligevel er integrationen i København ikke lykkedes 
godt nok endnu. Der er brug for mere dialog, større fokus på frivillige initiativer 
og fritidsaktiviteter og på et skolevæsen, der bliver rustet bedre til at skabe 
grundlaget for det fællesskab, som skal opstå i de kommende generationer.

4)Et København, der skabes med borgerne.
Der er brug for en gennemgribende nytænkning af de o,entlige kerneopgaver, så
der kan skabes mere velfærd, mere frihed og nye løsninger med bedre 
udgangspunkt i borgernes behov og ønsker.
København er allerede i gang med at satse på innovation og samskabelse, men 
der er brug for at kommunen i endnu højere grad tør gå forrest.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
For mig er Alternativets vigtigste målsætning viljen til at vende alting på hovedet og 
spørge på nye måder.
Vi skal turde nytænke den o,entlige sektor, hvis skal turde starte fra bunden i stedet for 
fra toppen, og vi skal turde at gøre op med de forældede samfundsmål om vækst, 
e,ektivitet og en snæver økonomisk bundlinje. 
Det kræver mod til at stille nye spørgsmål og lytte til nye svar.
I mit liv som journalist har det været vejen til gode historier og i mit virke som politiker 
bliver det vejen til gode løsninger.
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Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg har altid været drevet af mit ønske om at forbedre verden og gøre en forskel. Det var 
derfor jeg blev journalist, det var derfor jeg blev skolelærer og det er derfor, jeg stiller op
som kandidat for Alternativet.
Jeg brænder for at påvirke den politiske proces for at gøre København til en mere grøn, 
fri og fælles by.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Som journalist på Christiansborg har jeg fra nærmeste hold set en politisk debatkultur, 
der er kørt af sporet. Der er for få konstruktive dialoger, for få visioner og for lidt mod til 
at drive landet i en bedre retning. Alt det vil jeg bidrage med.
Jeg har intet ønske om at mundhugges, kaste med mudder i personkampe eller skyde 
andre ned. 
Jeg vil være med til at tale det politiske system op, genskabe respekten fra det folk, vi 
som politikere varetager og bidrage til en mere anerkende debatkultur, hvor man lytter 
mere end man taler.

Som journalist på Christiansborg bidrog jeg mere end jeg brød mig om til at pege på 
uenigheder og problemer. Det blev for meget for mig, for mit mål er at bidrage til 
løsninger og være med til at skabe en konstruktiv politisk samtale, der tager borgerne 
alvorligt.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg er vokset op i en familie, hvor der altid blev serveret politisk diskussion til 
aftenka,en. Uanset om det var min morfar (kristendemokrat), min farfar (radikal), min 
farmor (konservativ) mine forældre (først SF, så radikale og nu alternative) eller nogen af
vennerne i min hjemby Randers (en god blanding af venstrefolk, LA-typer og 
socialdemokrater) der havde ordet, var det argumenterne og aldrig lydstyrken, der 
afgjorde diskussionerne. 
Det har jeg taget med mig.
Jeg er inspireret af efter- og højskoleverden, der med et åbensindet ideal om folkelig 
oplysning skaber fællesskaber, der både kan udfordre og udbygge vores fælles samfund. 
Det er der, jeg har mine politiske rødder.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har både praktiske, teoretiske og erfaringsmæssige forudsætninger for at engagere 
mig i politisk arbejde.
Som tidligere statskundskaber og politisk journalist har jeg et godt indblik i det politiske 
system og de arbejdsgange, jeg gerne vil være en del af.
Jeg har deltaget i bestyrelsesarbejde, været formand for medarbejderforening og 
engageret mig i *ere organisatoriske udfordringer.
Og så har jeg en førstehåndsoplevelse med de sociale og psykiske slagsider i København 
med min baggrund som lærer i Ungdomsskolen.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg er ung (29 år), jeg er jysk (fra Randers) og jeg har boet i København i relativt kort tid 
(5 år).
Men jeg har et brændende ønske om at engagere mig i den by, som jeg kalder min, i det 
samfund, som jeg kalder mit og involvere mig for at 3nde løsninger på de problemer, 
som jeg observerer i min hverdag.
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Som kandidat for Alternativet vil jeg kunne tale direkte til en målgruppe af unge 
vælgere, der som mig er *yttet til København og brænder for at kunne være med til at 
sætte et mere progressivt aftryk på hovedstaden Det tror jeg, der er brug for.

Største lyst: 
At synge højt med, når jeg hører musik i hovedtelefoner. Men som regel holder jeg mig i 
skindet.

Styrke:
Jeg er god til at skabe relationer og møde nye mennesker. Jeg plejer mine netværk godt 
og kommer rigtig godt ud af det med nye bekendtskaber. Uanset om jeg deler deres 
holdninger eller ej.
Jeg er diplomatisk og samarbejdsvillig, selv når det kræver kompromiser.

Største frygt:
At jeg kommer til at forlade jorden uden af have udnyttet mine chancer for at gøre en 
forskel.

Svaghed:
Jeg får svært ved at efterleve kødfri ambitioner, for jeg har en svaghed for bacon.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er opvokset i Randers, men har boet i både Aarhus og Rio de Janeiro.
Nu nyder jeg livet i København, med al den bilos, barstøj og bylarm det indebærer.
Jeg føler mig dog mest hjemme, når jeg kan se stjernerne og horisonten.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg har studeret statskundskab på Aarhus Universitet.
Jeg er uddannet journalist fra Journalisthøjskolen.
Jeg har arbejdet som politisk journalist på Christiansborg for Avisen Kommunen.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg arbejder nu på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse, hvor jeg underviser i dansk 
og formidling.

Andet:
Jeg er fritidsmusiker og sportsglad. Spiller fodbold og volley hver uge, men har til 
gengæld ingen ambitioner om at gennemføre en maraton. Nogensinde.
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