
Kåre Traberg Smidt

44 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
- Tillid og ansvar tilbage til det enkelte individ i kommunen.g
Vi bruger al for megen tid på kontrol og giver ikke plads til at den enkelte institution og 
skole kan styre sit fagområde. Vi skal skabe fælles tillid og derved skabe troværdighed 
og respekt for borgere og ansatte/plejere/lærere mv…g
g
- København som Europas ”vilde” og bæredygtige innovationscentrum.g
Byen skal være et intelligenscentrum for forskning inden for miljø, bæredygtighed og 
teknologi. Vi skal lave *ere forsøg som hylder vilde tanker, men også de mere direkte 
brugbare, som el-biler, selvkørende gruppekørsel, bedre og billigere o,entlig tra3k, 
økologi på tagene, mindske luftforurening mv. g
g
- Lokalt støtte iværksættertrangen og direkte motivere virksomheder til at blive mere 
bæredygtige.g
Skabelse af *ere innovationsmiljøer, specielt med fokus på grøn energi og 
bæredygtighed. Der skal være færre bureaukratiske regler for virksomheder generelt i 
Kbh., samtidig med aktivt at støtte og motivere til mere bæredygtighed.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Det er punkt 1, ”Danmark, det bedste land for verden”.g
For at ændre globalt, skal vi handle lokalt. Det handler om at vi alle skal være her, i et 
bæredygtigt samfund. Kloden har i *ere generationer været præget af drift, og den 
enkelte frem for alle andre. Det skaber en ulighed og slid på jordens ressourcer. Det er 
på tide vi alle begynder at tænke fundamentalt anderledes, hvis vi skal have en fremtid. 
Derfor skal vi indtænke alle bundlinjer i samfundet, miljø, social og økonomisk, fra 
kommune til universet.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op for at være med til at ændre København til en mere "vild", innovativ og 
bærdygtig by. Det er nu vi skal handle. Om få årtier er det for sent at ændre klimaet. Det 
skal ske på alle planer. Også kommunalt. Vi skal gøre det sammen i fællesskab. Vi kan 
sammen skabe en omstilling, som vil skabe inspiration til national og international 
handling.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Den politiske samtale er væk, den skal genskabes. Jeg støtter vildt op om de grupper, 
samtaler, debatter og udviklingsPOLAer vi har i partiet, både lokalt og nationalt.g
Det handler om at sætte den rigtige gruppe til arbejdet i BR, hvor vi alle bidrager og 
lytter. Hvis vi husker vores debatdogmer, kommer vi langt.g
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Vi skal skabe en helt ny kultur i byen, hvor alt skal gennemsyres af tillid til borgere, 
respekt, ansatte u kommunen, innovation og bæredygtighed.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Gennem mit daglige arbejdsliv møder jeg mange af samfundets svageste og bliver 
derigennem motiveret til at kæmpe for ligeværd og lige ret. g
Jeg tror på, at det er lige nu at vi skal handle for at redde jordens ressourcer, 
miljømæssigt. Vi har ladet står til alt for længe, og snart er det for sent. #nevergiveup

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Gennem mit hverv er min største erfaring, at det er vigtigt at lytte til andre. g
Herudover har jeg prøvet meget forskelligt i mit liv: politisk aktiv i mange år, været i krig,
arbejdet på plejehjem, arbejdet på sygehuse, arbejdet med retshjælp og jeg mener 
derfor at jeg er rimelig bredt funderet i hele samfundet.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Personer som vægter menneskerettigheder, frihedsrettigheder og anstændighed højt. g
g
”Borgerlige” vælgere som er trætte af det bestående teknokrat-styre og som ønsker en 
mere human og tillidsskabende politik. Med tryk på frihed, nytænkning og samskabende 
bæredygtighed.

Største lyst: 
Jeg hungrer efter at bidrage til den bæredygtige omstilling som er tvingende nødvendig 
for vores samfunds overlevelse.

Styrke:
At være innovativ, op3ndsom, energisk og støttende.

Største frygt:
At vores bevægelse bliver for snakkende, for *u,y, og ender med at glide ud i sandet.

Svaghed:
At jeg kan være for kontant og direkte, bruger meget klart sprog.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Er født og opvokset i København. Har boet i både NordVest, på Nørrebro og Østerbro. Jeg
har også i kortere perioder boet i Washington DC, Hamborg og Zagreb.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er et miks af 2 verdener. Et liv med en kunstnermor, boende delvist på Christiania i 
musikermiljøet, kørende på ethjulet cykel og en advokatfar i et akademisk, øko-
borgerligt miljø.g
Jeg er tidligere o,icer og har været udsendt som NATO-o,icer som Kaptajn-R i Kroatien 
og Bosnien 3 gange. Så jeg har oplevet en fair del af verdens ulykkeligheder og har 
bevidnet, hvordan verden ikke må ende. gUddannet advokat.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er menneskerettighedsadvokat og arbejder primært med asylsager, stra,esager og 
tvangsfjernelser. Jeg ejer virksomheden ADACTA advokater ApS. Vi har et mål om at 20% 
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af alle vores sager er pro bono og skal have et bæredygtigt eller humanitært sigte, hvor 
vi hjælper samfundets svageste. 

Andet:
Jeg har været politisk aktiv siden barnsben.g
Deltaget i og med-organiseret valgkampe i 20 år, så jeg glæder mig til at bidrage til 
vores alles venlige revolution og komme med energi og motivation til at fremme vores 
synspunkter på en saglig, respektfuld og innovativ måde.g
Holder foredrag om *ygtningesituationen og om menneskerettigheder generelt. 
Inddrager de politiske partiers holdninger og stillingtagen, eller mangel på samme, for at
skabe en bedre mulighed for den enkelte borger til at tage stilling til de mange 
modsatrettede oplysninger der kommer i medierne.

FACEBOOK-politikerpro3l:g
www.facebook.com/kaaretrabergsmidt

Kronik, ”Jorden kalder VENSTRE”:g
http://politiken.dk/debat/kroniken/premium/ECE2973867/jorden-kalder-venstre/g

Debatindlæg med Stine Bosse:g
http://politiken.dk/debat/ECE2414598/venstre-paa-den-anden-side-af-ligusterhaekken/
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