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Motivation for at stille op til bestyrelsen 
Hvis nu Alternativet kun var en forlænget fredagsbar for studenter fra Det Frie Gymnasium og 
et midlertidigt Louisiana-alternativ til nordisk filantropi-typer som Karen Dynemose fra P.H. 
Lampes Allé 35, 3. sal lidt tv, så var der vel egentlig ikke den store grund til at bruge tid på 
foretagenet. Og det gør jeg – bruger tid på Alternativet; og jeg vil gerne bruge endnu mere. For 
partiet er ikke et københavnerlune til venstre for fornuften, men en bevægelse med berettiget 
potentiale til at bevæge sig langt ud over Valby Bakke og ud i verden, hvor der er brug for 
frisind, nytænkning, sammenhold og respekt for mangfoldighed. 
 
Jeg har viden, erfaring og interesse indenfor følgende områder  

o Ledelse af frivillige  x – viden og erfaring 
o Organisationsudvikling og strategi x – viden og erfaring 
o Økonomi og funding  x – viden og erfaring 
o Kommunikation x – professionel viden og erfaring 
o Samarbejde, procesforståelse og konfliktmægling X - interesse 
o Ny Politisk Kultur x - interesse 

 
Motivation for at stille op til Politisk Forum 
I 2010 skrev jeg denne leder i Hus Forbi, den er længere end 600 anslag, men forklarer, 
hvorfor jeg så inderligt ønsker at være med til at skabe nye politiske visioner og politikker:  
 
"(...) I dette nummer fortæller vi om rockbandet Kashmir og om den opsang, de leverer til forvalterne af vores 

amputerede velfærdssamfund. Bandets medlemmer bor alle på Vesterbro og er daglige vidner til de ynkelige vilkår, vi 

byder samfundets allersvageste. Narkomanerne. Nu tager orkestret sagen i egen hånd, kræver et fixerum til bydelens 

stiknarkomaner og donerer samtidig penge til værestedet Dugnad. Kashmir gør det, fordi Kashmir har fået nok af tomme 

ord og løfter. Det samme har Helene Vindsmark og April Chris fået. De to kvinder sagde i den forløbne måned ’nok er 

nok’. Det gjorde de, fordi de skammer sig over at leve i et land, hvor hjemløse dør af kulde i de vinterhærgede gader. I 

løbet af få dage fik de stablet en frivillig og ulønnet organisation på benene og skaffede Danmark nødherberger, 

soveposer og varmt tøj til landets hjemløse. Men Kashmir og de to københavnske kvinder er ikke de eneste. Over hele 

landet ulmer der et oprør. Flere og flere åbner munden og synger Christiansborg og det skæve Danmark lodret imod. 

Vi har netop taget afsked med det forgangne årti, og godt det samme. Det var alligevel ikke værd at gemme på. Derimod 

er jeg overbevist om, at det årti, vi nu har taget hul på, bliver mindeværdigt og markant. Når jeg lægger øret til jorden, 

 



hører jeg en sang, der tager til i styrke. En sang med et krav om at gøre tierne til anstændighedens årti. Det årti, vi om 

mange generationer vil se tilbage på, som dengang vi tog Danmark tilbage." 

Jens Høvsgaard Ansvarshavende redaktør  

Lederen blev bragt i Hus forbi, februar 2010. 

 
 
 
Favoritværdi: Empati 
Uden empati ingen fælles løsninger. 
 


