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Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

I min optik er vi først og fremmest borgere i Danmark og verden før vi er privatforbrugere. Det var min 

holdning da jeg stillede op til folketinget i 2015, og det er stadig min holdning nu snart 3 år efter som 

folketingsmedlem. Både dengang og nu står vi over for nogle store udfordringer i vores samfund; 

miljømæssige, menneskelige og strukturelle. Hvis vi skal have løst disse udfordringer før vi når hen til et 

sted, hvor det bliver svært at vende tilbage fra, er vi nødt til at løse dem i demokratisk fællesskab. Det vil sige 

et mere involverende demokrati hvor vi lægger vægt på nuancer, empati og mere viden. Verdens 

udfordringer er komplekse og sammensatte og for at komme til holdbare og bæredygtige løsninger har vi 

brug at tænke nyt, på tværs af vores sektorer og ideologier, og ændre den politiske kultur som har tabt 

borgernes tillid og glemt fællesskabet. Alternativet kommer med nogle modige og vigtige løsninger til disse 

udfordringer. Og jeg har som folketingsmedlem bidraget til en ny og gennemsigtig tilgang til at udvikle og 

præsentere disse løsninger, som modigt skal pege vores land og folkets interesser i en retning, hvor empati, 

ærlighed og ydmyghed godt kan eksistere i samme rum som politik.  

 
Markante politiske resultater: 
Jeg har naturligvis stemt utallige gange i salen, udviklet masser af politik, deltaget i hundredvis af debatter, 

borgermøder og konferencer og følgende er nogle interessante nedslag: 

 

1) Mere autoritet til vores småøer –  

Jeg tror stadig jeg er det eneste medlem af folketingsgruppen der har oplevet at samle hele Folketingssalen 

om et ændringsforslag til en lovgivning som vores blå regering havde fremsat. Et ændringsforslag der gav 

større inddragelse og autoritet til småøerne i Danmark, også vores øer i det sydfynske øhav, når det gælder 

udmøntningen af de ekstra penge til færgetransporten, det såkaldte landevejsprincip.  

 

2) En politik for et sammenhængende Danmark 

Jeg har sammen med medlemmer, eksperter og borgere i hele Danmark udviklet vores politik der skal 

genetablere og forstærke den respektfulde relation mellem land og by i vores politiske udspil ”Et 

sammenhængende Danmark”. Det er blevet til 38 gode og stærke forslag, og flere af forslagene arbejder jeg 

på at realisere - parlamentarisk og aktivistisk – eksempelvis forslag 13, 28 samt 36: 

https://alternativet.dk/application/files/5314/9977/4314/Et_sammenhaengende_Danmark.pdf 
 

3) Fremtidssikring af Danmarks fiskeri 

Jeg og Alternativet er med i aftalekredsen for Hav og fiskeriudviklingsprogrammet EHFF samt ”Vækst og 

udvikling for dansk fiskeri” hvor jeg har samarbejdet for at de små fiskere, det bæredygtige fiskeri og de 

https://alternativet.dk/application/files/5314/9977/4314/Et_sammenhaengende_Danmark.pdf


 

 

mindre havne får større fokus og flere midler, at de yngre fiskere får bedre muligheder for at etablere sig som 

fiskere og ikke mindst at kvotekongernes magt og overskridelse af regler bliver stoppet og handlet på - til 

fordel for mere fair og bæredygtigt fiskeri i Danmark.  

 
4) Forgangsperson i den nye politiske kultur 

I foråret ´17 blev jeg tildelt en pris fra Radio 24syv (Cordua & Steno), teksten lød: 

”For at insistere på en ny politisk kultur og for at nægte at deltage i oppositionens julelege og tildele Ole Birk 

Olesen en næste på usagligt grundlag.” 

 
link til mere info: https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9433330/nej-til-naese-alternativet-forsvarer-ole-birk-
olesen/ 
 
 
Som politiker og menneske arbejder jeg for en ny politisk kultur der engagerer den enkelte borgers 

skaberkraft og jeg arbejder på at fællesskabets eftertænksomhed og solidaritet skal aktiveres for at lave 

ændringer der giver vores samfund og verden de grundlæggende forandringer vi har brug for. 

 
Som medlem af Alternativet arbejder jeg for, at vores parti og organisation fastholder det grundlag og de 

værdier vi er bygget på. Internt såvel som eksternt. At vi er modige, gennemsigtige og fortsætter med at 

forankre os i den nye politiske kultur.  
 

Jeg stiller op fordi jeg mener fællesskabet er værd at kæmpe for. Fordi det er bydende nødvendigt for mig at 

bidrage til et demokratisk, mangfoldigt og stærkt Danmark. 

 

Jeg stiller også op, fordi jeg mener at det i disse år er essentielt, at vi har fokus på kontinuitet og fastholder 

den viden og kompetencer vi har opbygget i Alternativet og i folketingsgruppen. Vores organisation bærer 

præg af stor udskiftning og få ildsjæle der holder kæmper konstant (og derfor desværre brænder ud for ofte). 

Jeg vil gerne sikre, at jeg med en periode mere i Folketinget får overleveret og udvidet det gode arbejde og 

den stærke organisationsstruktur som først nu er ved at være på plads.  

 

NB. Jeg glæder mig til at møde jer rundt omkring på Fyn. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at vi i 

Folketinget har en hverdag som tæller 50-200 mails om dagen og en arbejdsuge mellem 37-75 timer. Jeg 

kan derfor desværre ikke være der på opstillingsaftenen d. 15 marts, da jeg er i New York på 

kvindekommissionens 62. forsamling hvor det gælder rettigheder og muligheder for kvinder i landdistrikter og 

tyndt befolkede områder i hele verden. Men jeg ser frem til andre muligheder for at mødes og jeg håber på 

jeres opbakning alligevel – også som spidskandidat hvis vi ønsker at vælge en sådan.   

 
 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for? Og hvorfor lige netop disse? 

Jeg starter med hvorfor: At vi er borgere i et samfund før vi er privatforbrugere betyder også, at vi har en pligt 

til at sørge for, at vores samfund ikke kun når fremsatte mål for de næste 10 år, men at der også syv 

generationer ude i fremtiden er formuleret mål for en helhedsorienteret og bæredygtig retning. Det gælder 

både nationalt og udenrigspolitisk hvor mennesket og samfundet skal i fokus. Jeg vil utrætteligt arbejde for:  

 

1 = Et entreprenant Danmark: Entreprenørskab, kultur og kreativitet. 

2 = Social retfærdighed: ligestilling i køn og etnicitet, mere inklusion og anerkendelse. 

3 = Mindre stat, mere samfund: Decentralisering og tillid frem for detailstyring og kontrol, Livsglæde, identitet 

https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9433330/nej-til-naese-alternativet-forsvarer-ole-birk-olesen/
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9433330/nej-til-naese-alternativet-forsvarer-ole-birk-olesen/


 

 

og aktivt medborgerskab.  
 
POLITIK 

Nævn den ting i partiprogrammet, der betyder mest for dig? 

Det er uden tøven, som jeg også indledningsvis skrev, at ændre den politiske kultur i Danmark. Vi skal nok 

frem til et sted hvor politik i den gængse forstand ikke længere betyder ”noget der foregår på Christiansborg” 

men politik betyder måden hvorpå vi udvikler vores samfund i fællesskab. 

 

Hvilke kerneværdier præger dit politiske ståsted? 

Familie, mod, borgerpligt og fællesskab er de absolutte kerneværdier for mig.  

 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 

Som medlem af Folketinget bidrager jeg til Alternativet med menneskelig og faglig indsigt på tværs af 

discipliner, brancher og kulturer. Det vil jeg fortsætte med, også som spidskandidat på Fyn. Som business 

coach har jeg afholdt mange hundrede coaching sessions med så forskellige personligheder som ph. d. 

hjerneforskere til lærer til sosuhjælpere, og mit ønske om at ændre Danmark til at være det bedste land for 

verden, mener jeg netop også skal komme igennem at ændre vores kollektive adfærd og handlemønstre.  

 

Som iværksætter ved jeg hvad det vil sige at arbejde ustoppeligt mod brændende ønsker, at opleve sejre og 

nederlag, at måtte opgive, stoppe op, reflektere, lære af det og begynde forfra. Der findes altid et alternativ, 

men det kræver en stor indsats at erkende det. 

  
PERSONLIGT 
Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg finder inspiration i humanisme og kritisk refleksion af magtstrukturer. Min politiske indignation er at se 
mennesker bruge deres privilegier i form af status, stand eller oprindelse som en hvilepude eller begrundelse 
for ikke at arbejde for en bedre og mere lige verden for alle.  
 

Hvad beskæftiger du dig med, ud over Alternativet? 

Jeg arbejder som skuespiller, instruktør og konsulent med fokus på mangfoldighed og ligeværd. 

Som frivillig har jeg arbejdet med menneskerettigheder i en længere årrække og ligeledes i en lang årrække 

arbejdet for fred i verden igennem unge og fredsorganisationen CISV. Og så er jeg far til Joshua og Chloe 

på 7 og 6 år og mand til Ane som er Senior Projektleder i et større digitalt designbureau.  

 

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)?  

Jeg er født og opvokset i Århus og Brabrand. Jeg har rødder i Danmark og Ghana. Jeg er en mønsterbryder 

som er trådt ud af Gellerupparkens på sin vis trygge rammer og har søgt både mod det akademiske 

erhvervsliv og uvisse kulturelle arbejdsliv. 
  

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

Jeg har en bachelorgrad fra CBS (Copenhagen Business School) i kommunikation, økonomi og engelsk Jeg 

har også en bachelorgrad fra Statens Teaterskole i skuespil, teaterhistorie og formidling.  

Derudover har jeg en halv snes diplomuddannelser blandt andet som manuskriptforfatter, team mangement 

coach og som personlig træning.   

  

Har du links der fortæller noget om dit politiske liv? 

Om mine profiler: 
www.rogermatthisen.dk  

http://www.rogermatthisen.dk/


 

 

 
Om Fyn: 
https://www.fyens.dk/debatfaa/Debat-Tag-klimakrisen-alvorligt-ogsaa-over-Storebaelt/artikel/3180726 

at turde stå fast om ny politisk kultur (VIDEO): 

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/13-08-2017/1930/interview-med-roger-mathiesen?autoplay=1#player 
 

Om et sammenhængende Danmark: 

https://www.fyens.dk/indland/Alternativet-Placer-et-ministerium-i-provinsen/artikel/3168876 
 
Om aktivisme og undskyldning til Dansk Vestindien: 
http://pov.international/alternativet-til-lokke-hav-mod-til-sige-undskyld/ 
http://www.kommunikationsforum.dk/Roger-Matthisen/blog/den-svaere-samtale-om-racisme 
 
 
Om transport og arbejdsmarked: 
http://www.djf.dk/nyhed/roger-matthisen-transportordf%C3%B8rer-alternativet 
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE9433330/nej-til-naese-alternativet-forsvarer-ole-birk-olesen/ 
https://www.altinget.dk/transport/artikel/alternativet-vi-savner-groenne-visioner-fra-schmidt 
https://www.altinget.dk/transport/artikel/alternativet-groen-omstilling-traenger-til-gearskifte 
https://www.fyens.dk/debatfaa/Debat-Tag-klimakrisen-alvorligt-ogsaa-over-Storebaelt/artikel/3180726 
 
 
Om bolig: 
https://www.altinget.dk/by/artikel/alt-ghettolisten-skaber-modborgere-vi-skal-skabe-medborgere 

https://www.fyens.dk/debat/Skab-byer-for-alle-i-stedet-Afskaf-ghettolisten-Lars-loekke/artikel/3225853 

http://www.altinget.dk/by/artikel/alternativet-beboerakademier-skal-skabe-beboerdemokrati 
http://www.altinget.dk/by/artikel/alternativet-boligpolitiken-skal-samle-danmark 
https://www.altinget.dk/by/artikel/alternativet-fremtiden-er-baeredygtig 
https://www.information.dk/indland/2017/07/alternativet-foreslaar-alternativ-kommunalskat 
 

Om Fiskeri, Grønland: 

https://www.information.dk/debat/2017/08/baeredygtige-fiskeri-fremmes 
http://sermitsiaq.ag/laboratorium-rigsfaellesskabet-kommer-nuuk-0 
https://knr.gl/da/nyheder/bloktilskud-skal-forts%C3%A6tte-efter-forfatning 
https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e64272f7 
http://www.fiskerforum.dk/erhvervsnyt/a/en-lille-milliard-kroner-skal-fremtidssikre-dansk-fiskeri-18052017& 
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