
Opstillingsgrundlag til posten som suppleant til Politisk Forum.  

 Navn: 

Ida Laura Aasvang 

 Lokalkreds: 

Holbæk 

 

 Medlemsnummer: 19811 

 

 Jeg ønsker at opstille som kandidat til Politisk Forum: 

 

Suppleant til Politisk Forum. 

 

 Til Pofo, HB og Storkreds skal der også vælges suppleant. Angiv om du kun ønsker at opstille som 

suppleant: 

Jeg ønsker kun at opstille som suppleant til Politisk Forum.  

 

 Fortæl lidt om dig selv: 

 

Om mig selv kan jeg fortælle, at jeg bor i Holbæk sammen med min kæreste og vores to drenge. Jeg 

er et menneske med mange jern i ilden, ideer og energi. Jeg tror på, at vi som mennesker befinder 

os bedst i fællesskaber. Derfor er jeg det, man kan kalde en aktiv borger, som følger med i politik, 

foreningsliv osv. Privat bor jeg og min familie i et bofællesskab.  

Jeg lever af at være socialrådgiver i Jyderup Fængsel, så man kan sige, at jeg i høj grad beskæftiger 

mig med mennesker omkring mig, der skaber og spiller ind i samfundet, og dem der er sat udenfor.  

Jeg er medlem af Alternativet, fordi jeg tror på at vi skal sætte den grønne dagsorden forrest og 

samtidig bekæmpe den ulighed, som vi oplever i Danmark og globalt.  

 

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

erfaring: 

 

Et af Alternativets maskinrum er Politisk Forum. Her udformes vores politik, og det er en 

spændende proces som jeg gerne vil følge. Jeg stiller op som suppleant, da jeg også stiller op til 

bestyrelsen i storkredsen. Derfor vil jeg til en start gerne følge med på sidelinjen. Jeg har en  god 

kontakt til de siddende repræsentanter fra storkredsen, som er gavmilde med relevant viden om, 

hvad der rører sig i Politisk Forum. Dette samarbejde håber jeg at kunne fortsætte enten med de 

samme eller med nye repræsentanter. Hvis det en dag bliver nødvendigt, vil det dermed falde mig 

naturligt at blive repræsentant for storkredsen, da jeg igennem mit arbejde i kandidatudvalget har 

fuldt vores politik tæt og vil som suppleant samle mig mere viden om, hvordan processen forløber.  

Jeg har erfaring i Alternativet fra lokalforeningen i Holbæk, hvor jeg er med i bestyrelsen og har 

været det siden 2016. Opstillet i 2017 ved KV17. Næstforperson i Storkredsbestyrelsen siden 

september 2018 og med i kandidatudvalget.   

 


