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Jeg stiller op som Alternativets kandidat til vores europæiske parlament i 2024.

Jeg stiller op, fordi jeg meget gerne vil være med til at skrive fremtidens globale
handelsaftaler. Det er her, vi skaber et nyt marked og en økonomi der tænker på tre
bundlinjer.

Politik handler om meget. At alle skal have det godt. At alle skal have lige
muligheder for at få et godt liv. At alle skal lige mulighed for at udleve sit potentiale.

Men politik handler også om, hvordan vi producerer vores værdier, og hvordan vi
fordeler dem. Vor tids helt store udfordring er, at vi skal producere vores værdier
uden at smadre kloden, og at vi skal fordele vores værdier uden at smadre
hinanden.

Det kræver et helt nyt marked. Det kræver en ny generation af handelsaftaler.

Fra fri handel til fair handel.
I gamle dage drejede handelsaftaler sig kun om at afvikle told, afgifter og
handelsbarrierer. I fremtidens globale økonomi skal handelsaftaler meget mere.
Aftalerne skal sikre reglerne på den globale torveplads, og derfor skal reguleringen
selvfølgelig også støtte op om vores verdensmål.

En klimatold på CO2 i handelsaftalerne mellem USA, EU, Kina, Rusland og Indien vil
f.eks være et stort skridt i den rigtige retning for klimaet, og endnu et skridt mod nye
handelsaftaler der sikrer ordentlige arbejdsvilkår, politiske frihedsrettigheder, klima,
natur og dyrerettigheder. En ny generation af handelsaftaler - så vi ikke smadrer
kloden eller hinanden.



Kort om min baggrund:

Jeg er uddannet jurist med mange års erfaring fra Deloitte indenfor skatteret og
selskabsret. Derudover tidligere selvstændig som restauratør og rådgiver. Har
derudover skrevet noveller og en fantasybog.

Jeg har blandt andet disse erfaringer med Alternativet:

2014: Samlede og talte vælgererklæringer på Christiansborg.

2015: Initiativtager og medarrangør af politiske laboratorier om skat og hjemløshed.

2016: Medarrangør EU - debatarrangement med Sreko Horvat, DiEM25 samt
initiativtager til diverse EU-arrangementer, deltager i økonomisk støttegruppe for
Josephine Fock.

2017: Initiativtager og medarrangør af EU-sidste-torsdag-i-måneden-møder,
medstifter af den åbne kaffeklub. Ekstern sparring på Alternativets økonomiske
udspil: De tre bundlinjer. Modtager af årets skulderklap 2017 fra Foreningen
Hjemløse til Hjemløse.

2018: Medlem af Skatterådet for Alternativet.

2019: Kandidat til Europaparlamentet.

2020: Ekstern EU-ordfører.

2021: Politisk rådgiver på Christiansborg.

2022: Valgt som spidskandidat til Europa-parlamentet.



Indsendelse af opstillingsgrundlag som Europaparlamentskandidat for Københavns Storkreds

En bedre fremtid for alle i EU
Som EP-kandidat i Alternativet ønsker jeg først og fremmest at legitimere Alternativet ved at pro-
movere og udvikle vores fremragende EU-politik.  Vi har nu endelig fået flere mandater ind i Folketinget. 
Det betyder, at Alternativets flotte værdier nu har mere mulighed for eksponering. Det er en udvikling, jeg 
gerne vil hjælpe med at fortsætte - særligt også til EP-valget. 

Min erhvervserfaring og uddannelse giver mig forudsætninger for at stå skarpt i medierne og hjælpe 
mine kolleger med at gøre det samme. Det er vigtigt, at Alternativet får mere spalteplads og nyhedsak-
tualitet for at ændre samfundet fra at være en hektisk hvepserede til at være et mere medfølende og 
lykkeligt sted at bruge sin korte tilværelse. Jeg har et overblik over hvilke interessenter (borgere, medier, 
journalister), der er vigtigst at ramme og få aktiveret. Min uddannelse som cand.ling.merc. i virksom-
hedskommunikation og tidligere erfaring med kampagne og presse fra hhv. pressebureau, Veganerpartiet, 
Greenpeace og dyrerettighedsorganisationer har givet mig erfaring i at navigere i mediebilledet, skrive 
pressemeddelelser, lægge effektive kampagner og skrive debatindlæg. Jeg kan derfor bidrage til god erfar-
ing og viden til resten af holdet. Lige nu arbejder jeg som Digital Campaginer hos Dyrenes Alliance. 

Personligt holder jeg af at træne, bruge tid med mine nære, meditere, se anime og lære mig selv bedre at
kende. Jeg bruger også ofte min fritid på at styrke dyrerettighedsbevægelsen og lave aktivisme.
 
Politisk ønsker jeg at kæmpe for en fremtid, vi kan være bekendt at overlevere til den næste generation
samt kæmpe for en hverdag for os alle, der er værd at leve, som er baseret på tillid og tro til vores nærm-
este og har fokus på livet frem for velstand og vækst. Jeg har endnu ikke stillet op til et EP-valg. Derfor 
ser jeg dette som en mulighed for at samle noget erfaring og få skabt synlighed om Alternativets værdier i 
EP-sammenhæng.
 
Mine kardinalpunkter til EP-valget er klima, miljø, dyrerettigheder, bæredygtighed, erhverv, folkesund-
hed beskæftigelse, ligestilling og transport - ikke så meget anderledes end til FV-valg. Dog kan mange af 
disse punkter belyses og justeres meget mere i EP-sammenhæng. Særligt mål om klima og miljø kan opnås 
ved et stærkt EU-samarbejde om et udbygget europæisk strøm- og tognetværk samt ændringer i den 
måde vi subsidierer landbrugsstøtten; til flere plantebaserede frem for animalske fødevarer.  Vi er klar til 
forandring, og det har vi også kommende kolleger i Europa-Parlamentet, der er.  
Danmark skal gå forrest i at vise nye systemer og nye veje at tilgå livet på.  
 
Der er brug for Alternativet i Europa-Parlamentet!
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