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 Jeg ønsker at opstille som kandidat til Politisk Forum. 

 Fortæl lidt om dig selv: 

Jeg har været medlem af Politisk Forum i 3 år og vil gerne fortsætte, hvis I fortsat har tillid 
til min indsats? 

 

 Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag 

gerne erfaring: 

 
På Landsmødet i 2018 blev det besluttet, at Politisk Forums funktion skulle ændres således 
at "Politisk forums opgave er at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og 
ledelsesforum." 
Det er noget af en mundfuld, og en forandring, vi ikke har fået på plads endnu, også derfor 
stiller jeg mig til rådighed, for jeg tror, der er brug for den kontinuitet, jeg repræsenterer. 

 
 
Politisk Forum er tænkt som et demokratisk bud på, hvor medlemmer gennem deres valgte 
repræsentanter kan have indflydelse på udviklingen af partiets politik. 
Spørgsmålet er, om det er en tænkning, der stadig rækker, eller om vi skal tænke i nye 
baner. Ikke at vi ikke skal tænke i demokrati, men at vi måske skal tænke i andre måder, på 
hvordan vi organiserer demokratisk indflydelse, inddragelse og involvering ? 
Det vil jeg meget gerne være med til at arbejde videre med.  
 
 
Min hovedide lige nu: 
Personligt ønsker jeg, i samarbejde med lokale folketingsmedlemmer og 
storkredsbestyrelsen, at kredsrepræsentanterne lægger vægten på kontakten til 
storkredsens medlemmer via en række diskussioner, samtalesaloner, foredrag osv som 
vedrører aktuelle politiske temaer. Altså en række forskellige samværsformer, som giver 
inspiration, ny viden, stof til eftertanke og inspiration til udvikling af Alternativets politiske 
virke på alle niveauer. Vi skal huske, at politik ikke kun bliver skabt i Folketinget men alle 
steder hvor vi indgår i fællesskaber. 
Måske I har andre ideer, dem vil jeg glæde mig til at høre. 
  
Ruth Johnsen 
 
 

 


