
Opstillingsgrundlag: Kandidat til Folketinget for Alternativet af Helene Liliendahl Brydensholt

Jeg melder hermed min opstilling i håb om at Kreds Nordsjællands medlemmer vil have tillid
til at stille mig som kandidat for Alternativet til næste folketingsvalg.
Jeg er engageret, energisk og entusiastisk omkring de politiske sager, der optager mig. Jeg
har en stor retfærdighedssans, hvilket er mit drive, men også til tider en hæmsko, da jeg kan
miste pusten, når jeg oplever uretfærdigheder på min vej. Heldigvis er jeg god til at rejse mig
igen, omdanne den dårlige energi til god energi og bruge den til at kæmpe styrket videre.

Min tid i Alternativet
Jeg har været medlem af Alternativet siden 2017. Jeg meldte mig ind i partiet få dage efter
kommunalvalget, hvor jeg selv var med til at stemme Alternativet ind i Københavns
borgerrepræsentation.
Kort tid efter blev jeg valgt som repræsentant for Alternativet til Valby Lokaludvalg, som var
medlem af i godt et år, inden jeg flyttede til Helsingør med min familie.
I Helsingør har jeg siddet i Alternativets bestyrelse i to år. Jeg stillede op til byrådet ved
KV21 med et flot resultat til Alternativet på 2,4% (desværre ikke nok til at komme ind) og et
godt personligt valg. I år er jeg blevet udnævnt til flygtninge- og integrationsordfører for
Alternativet og jeg er derved en del af den politiske ledelses ordførergruppe.

Drømme om et stærkt Å-hold, der kan spille sammen
Som kandidat til KV21 gjorde jeg mig mange gode erfaringer, som jeg vil tage med mig
videre til et folketingsvalg, hvis jeg bliver valgt som FT-kandidat. Jeg syntes kort og godt, at
det var hammersjovt at være i valgkamp - men også fint at det havde en bagkant, da man
som kandidat investerer mange frivillige timer heri. Dette er jeg dog klar til at gøre igen, og
jeg vil glæde mig til det.

Jeg håber inderligt, at vi i Nordsjælland kan samle et hold, der har det sjovt sammen og
støtter hinanden i folketingsvalgkampen. Som fodboldspiller ved jeg, at der er ringe chancer
for at vinde en kamp, hvis man har et hold udelukkende bestående af solospillere. Der er
brug for både målmand (målperson?), forsvar, midtbane og angreb: Det er som hold, man
vinder kampen, og man skal spille bolden til hinanden for at
komme i mål. Lad os lave et stærkt Å-hold i Nordsjælland, der spiller hinanden gode og
rykker os for hinanden.

Politiske fokusområder
Mine politiske interesser kan deles op i tre fokusområder. 1) Den grønne dagsorden - særligt
klimapolitik. 2) Trivsel blandt børn, unge og familier. 3) Flygtninge- og integrationspolitik.

Det er de tre ovennævnte politiske områder, jeg vil gå til valg på, da det er her mit hjerte
brænder mest. Jeg har selvfølgelig også masser af holdninger og kendskab til andre
områder, men jeg vil vælge at lægge mit fokus på ovenstående. Forhåbentlig bliver vi et stort
hold af kandidater, der tilsammen vil dække en mangfoldighed af politiske områder.

Tak for din opmærksomhed.
De allerbedste hilsner



Helene Liliendahl Brydensholt


