
Nicolaj L. Bergmann

31 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
1. Energi og Miljøpolitik
2. Transportpolitik
3. Økonomipolitik
4. Børnepolitik
5. Socialpolitik

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Jeg er meget stor tilhænger af Alternatives 3 værdier Socialt, miljø og økonomisk og den 
politik der bliver ført skal afspejle de 3 værdier.  

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
For at gøre det samfund vi bor i til et bedere sted hvor vi tager hendsyn til hinanden og 
Moder Jord. 

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Ved ikke at tale negativt til andre, men i stedet forklar hvad der er Alternativet politik er.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Når jeg ser, læser og høre historier der er uretfærdige og kunne gøres bedere. Fx mere 
vedvarende energi i vores elsystem og ikke mindre. Mere kollektiv tra3k. Socialt 
retfærdighed. 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
God til at følge med i nyheder. Er færdig uddannet pædagog.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Personer der kan se at teknologi / - arbejdspladser, miljø, *ygtninge bliver de store 
udfordinger vi som land, region og som by står over for. 

Største lyst: 
Brænder for at få bedere aftaler på miljø og transport området.

Styrke:
Bred viden inde for problematikker i pressen

Største frygt:
At blive spurt om noget jeg er nødt til at sige "det ved jeg ikke"
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https://alleos.alternativet.dk/user/3987
https://www.facebook.com/nicolaj.bergmann


Svaghed:
Følger for meget med i nyheder

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er østjyde der bor i København.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg er uddannet pædagog. Har stået i butik i 4 år. 

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Leder efter job som Pædagog

Andet:
Jeg har stor interesse indenfor nyheder og derfor prøver jeg at lave en avis der henviser 
til vigtige artikler som jeg syntes er relavendt. Der for har jeg prøvet at lave et blog / avis 
med en masse links. derfor navnet Linkavisen. 
 
http://linkavisen.dk/
https://www.facebook.com/linkavisen.dk/
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