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Opstillingsgrundlag 
 

Jeg hedder Andreas og studerer til dagligt på Aalborg Universitet, 

hvor jeg er i gang med en kandidat i Anvendt Filosofi. Jeg meldte mig 

ind i Alternativet kort efter, at partiet blev stiftet i 2013, og har siden 

da været aktiv med jævne mellemrum og især spillet en rolle i forhold 

til folketingsvalgkampagnen i Nordjylland og de såkaldte ’tematirs-

dage’, som var debat- og oplægaftener, der blev afholdt hver anden 

tirsdag i løbet af foråret 2016. Jeg flyttede til Aalborg samme år, som 

Alternativet blev stiftet, og knytter på flere måder byen til mit politi-

ske engagement i partiet og bevægelsen. Aalborg Kommune er i mine 

øjne allerede fyldt med socialøkonomiske virksomheder, frivillige til-

tag og politisk aktivisme, som Alternativet kan bidrage til at udvikle 

videre. Det hænger sammen med, at vi har et flertal i byrådet, som 

arbejder i den rigtige retning i forhold til både grøn omstilling, inte-

gration og socialt udsatte. På disse områder er jeg overbevist om, at 

Alternativet kan arbejde godt sammen med de andre partier, og at vo-

res nye idéer om eksempelvis bedre forhold for cyklister vil vinde gen-

hør. Men der er især ét område, som jeg brænder for, men som jeg 

samtidig ikke ser en stor politisk vilje til i det nuværende byråd. Det 

handler om borgerinddragelse og direkte demokrati. For mig at se er 

åbne, involverende og eksperimenterende beslutningsprocesser den 

lim, som binder enhver form for politik sammen. I den forbindelse er 

der brug for nytænkning i kommunalpolitik, hvor vi har en udfordring 

med at få flere borgere til at engagere og interessere sig for det sam-

fund, som de under alle omstændigheder indgår i - især unge menne-

sker, som jeg omgås til dagligt. Alligevel blev et forslag fra Enhedsli-

sten om, at 2000 underskrifter kunne sende sager direkte i byrådet, 

afvist før sommerferien med bl.a. en begrundelse om, at et sådant til-

tag var ’overflødigt’. At indføre borgerdrevne forslag er ikke et uni-

versalmiddel til mere demokrati, men jeg vil arbejde for at overbevise 

borgere og især de andre byrådspolitikere om, at afprøvelse af disse 

tiltag aldrig er ’overflødige’ men snarere nødvendige, hvis vi vil have 

et mere levende demokrati end i dag. Hvad er politik desuden andet 

end at prøve sig frem i bestræbelsen på at skabe et bedre samfund i 

fællesskab? Aalborg Kommune er og skal ikke være ’verdens bedste’ 

til noget som helst - et udtryk, som nogle politikere ofte bruger som 

undskyldning for ikke at gøre mere ved eksempelvis den grønne om-

stilling. Men Aalborg Kommune har potentiale til at blive endnu mere 

demokratisk, bæredygtig og social retfærdig. Et potentiale, som jeg 

gerne vil arbejde for i Alternativets ånd at realisere.                  


