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Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Jeg er heldig. Jeg er hvid og heteroseksuel. Det gør mange ting nemmere. Jeg er også 
kvinde, og jeg véd af levet erfaring, at der stadig er langt til ligestilling. Kampen for 
menneskers lige værd, uanset hvem de er og hvor de kommer fra, vil være en rød tråd i 
alt, hvad jeg involverer mig i som politikerg
g
Politisk vil jeg have særligt fokus på følgende:g
* Når vi vil udvikle Verdens bedste bæredygtige by, er kommunens evne til at samarbejde
tæt og tillidsfuldt i småt og stort afgørende. Derfor er både den private sektor, frivillige 
organisationer og private institutioner stærke og nødvendige udviklingspartnere, og 
kommunen skal prioritere samarbejdet højt   
g
* Menneskers sundhed og livskvalitet skal være en kerneopgave for alle dele af det 
kommunale system, og ikke kun for sundhedsforvaltningen. Mennesker skal have plads 
til at leve på de mange forskellige måder, hvor de trives bedst. Derfor skal helbred, 
trivsel og mangfoldige livsformer tænkes med i alle politiske planer. 
g
* På det sociale område skal indsatsen gøre mennesker stærkere og mere selvhjulpne og 
sigte mod at give dem mulighed for at tage ansvar for eget liv og bidrage til 
fællesskabet. Derfor skal vi sætte målrettet ind sammen med den enkelte borger og med
gensidig tillid som forudsætning.g

* Kultur er vigtig for samfundets sammenhængskraft og for vores evne til at være åbne 
overfor alt det, som kan inspirere os i vores selvforståelse, som mennesker og 
fællesskaber. Derfor skal kommunens kulturpolitik insistere på at fremme det, der 
udfordrer, fremfor at bekræfte det velkendte.g

* Mennesker og ressourcer må ikke gå tabt i snit*aderne mellem forskellige o,entlige 
systemer eller mellem civilsamfund og forvaltning. Derfor skal kommunen gå nye veje 
for at nedbryde barriererne, ved at sætte borgerens behov før systemets og gøre 
forvaltningen åben og tilgængelig.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Overordnet er jeg vild med, at Alternativet bygger på en værdibaseret platform, og ikke 
på ideologisk fundamentalisme. Det giver muligheden for at arbejde pragmatisk med de 
store udfordringer, som vi står overfor, ikke mindst med hensyn til klimakrisen, og 3nde 
løsninger som modsvarer udfordringerne i stedet for løsninger, som bekræfter et bestemt
ideologisk ståsted. Jeg føler mig umiddelbart hjemme på platformen, og vil elske at 
forandre det politiske spil ved at gå pragmatisk og værdibaseret til værks i stort og småt. g
g
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Herudover er empati for mig vigtigst af alle vore værdier:g
Empati gør os i stand til at række ud af vores egen virkelighed og møde andres. g
Empati giver os mod til at være generøse og lukke andre ind i vores gennemsigtige 
version af virkeligheden. g
Empati gør det let at være ydmyg, fordi vi forstår, at ingen har patent på forklaringer og 
positioner. g
Uden empati ingen humor, fordi humor jo netop handler om at skabe et fælles tredje.g
Kun hvis vi overvinder empatikrisen i vores samfund, bliver vi i stand til at overvinde den 
anden store udfordring, klimakrisen. g
Jeg brænder derfor intenst for kampen imod empatikrisen og vil insistere på, at det som 
gør os til mennesker er fællesskabet, - og at ethvert fællesskab er fuldkommen 
afhængigt af empati.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg stiller op, fordi jeg brænder for at gøre København til et bedre sted for mennesker, og
stadig har troen på det politiske system som en vigtig forandringskraft i et demokratisk 
fællesskab. Jeg tror på, at jeg, med afsæt i Alternativets værdier, og i tillidsfuldt 
samarbejde med andre, kan gøre en forskel. 

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg fungerer allerbedst, når jeg samarbejder med andre. g
Derfor vil mit politiske arbejde være dybt forbundet til det fælles projekt, sammen med 
resten af Alternativet. g
I valgkampen vil jeg arbejde for, at vi alle i Alternativet København er ét hold, som rykker
sammen ind på den politiske scene og vil forandre København. Fordi vi er et hold, har vi 
uendeligt meget mere at byde på, end jeg vil have som enkeltpolitiker. g
I Borgerrepræsentationen skal det tætte samspil fortsætte, både med de andre 
alternative politikere, og ikke mindst med alle andre alternativister i København.g
I Borgerrepræsentationen vil jeg opfatte det som helt naturligt at arbejde tillidsfuldt 
sammen med folk på kryds og tværs af det politiske landskab. Det afgørende er, at de 
har lyst til at bidrage til at 3nde løsninger på vigtige udfordringer. g
I politiske debatter og i medierne vil jeg gøre en dyd ud af, at jeg ikke er altvidende. 
Derfor vil jeg gøre mig umage med at erkende, hvis der er noget jeg ikke ved, eller hvis 
jeg tager fejl, så jeg på den måde bidrager til at ændre samtalekulturen.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg er vokset op i en politisk engageret familie, og har fra jeg var helt lille lært, at uden 
engagement i fællesskabet bliver livet fattigt. Det er dybt forankret i mig, og jeg kan ikke
forestille mig et liv, hvor jeg melder mig ud af ansvaret for mere end det helt nære.g
Vi står midt i en klimakrise, som truer menneskehedens overlevelse, og vi reagerer ved at
nedbryde vores samfunds sammenhængskraft med mistro til beslutningstagerne og 
fjendebilleder af alt, hvad der ikke ligner os selv.  Jeg tænker tilbage på min ungdom i 
1980-90'erne, og at vi trods kold krig mv levede i en langt mere overskuelig Verden, og 
stadig havde troen på de gode kræfter. Den tro har mine børn svært ved at holde fast i, 
og det skræmmer mig.g
Jeg har som menneske intet alternativ; jeg er nødt til at give mit bidrag at vende denne 
udvikling.
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Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Livserfaring - jeg er en voksen kvinde, som har været rundt i mange dele af samfundet, 
arbejdslivet og menneskelivetg
Erfaring som borger og pårørende i det sociale system, sundhedssystemet, skolesystemet,
misbrugsbehandlingen, psykiatrien, og mange andre o,entlige systemerg
Professionel erfaring med udvikling af bl.a. private virksomheder, ungdomsuddannelser,  
sundhedsindsatser, forvaltningskultur, beskæftigelsesindsatser, klimaforebyggelse, 
udviklingsbistand, tværgående o,entligt samarbejde, o,entligt-privat samarbejde, og 
velfærdsinnovation

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg vil og kan appellere bredt.g
Jeg kan skabe relationer i både skurvogn og palæ, og tror på, at det handler om at nå ud 
til mennesker på et andet niveau end deres uddannelse og sociale status. g
Min målgruppe vil være alle, som deler min bekymring for empati- og klimakrisen, hvad 
enten de er private erhvervsdrivende, o,entligt ansatte eller på overførselsindkomst.

Største lyst: 
Min største lyst er at handle for det jeg tror på.

Styrke:
Min styrke er mit mod til at være mig selv og min evne til at holde fast i det i alle 
sammenhænge.

Største frygt:
Min frygt er, at jeg mister troen på at kampen kan vindes.

Svaghed:
Min svaghed er at jeg kan være pessimist i ubevogtede øjeblikke.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er københavner af hele mit hjerte. Vokset op på Nørrebro og Tåsinge, og elsker 
Sydfyn, men hører hjemme i byen. Har tilbragt nogle år i Nordsjælland, hvor jeg følte mig
som en fremmed fugl og længtes hjem til min by.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Min baggrund som antropolog og min solide erfaring som medarbejder og leder i 
o,entlige og private virksomheder, i NGOer og som iværksætter, har givet mig et meget 
bredt erfaringsgrundlag og et kæmpe netværk i alle dele af samfundet.g
g
Mine mange år som enlig mor til to piger med forskellige alvorlige udfordringer har givet
mig et bredt kendskab til de o,entlige systemer og til, at livet også kan være svært.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er pt. selvstændig rådgiver samt censor ved diplomuddannelserne. Jeg er på vej 
videre til det næste spændende kapitel i mit arbejdsliv, men det er ikke skrevet endnu. 
Hvad end det bliver, skal det kunne forenes med en indsats som politiker i København. g
g
Privat er jeg mor, kæreste, ven, datter...- alt det, en kvinde kan være i Danmark anno 
2016. Og jeg er lykkelig og taknemmelig for det liv, jeg har.
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Andet:
Jeg tror jeg har fortalt rigeligt her, men vil altid meget gerne tage en mere personlig 
snak :-)
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