
Kære medlemmer 
 
Jeg hedder Bina Aylen Seff, og jeg ønsker hermed at genopstille som kandidat til Politisk 
Forum.  
 
Siden 2016 har jeg været en del af dette forum, hvor forslag til nye visioner for 
Alternativets politik bliver diskuteret og valideret. Jeg har deltaget i alle møderne, og har 
samlet udsagn og holdninger fra jer på Dialog, når en vision har været i høring. 
 
Jeg har også taget initiativ til en række møder om vores politik, da vidensdeling er en del 
af opgaven, man har i Politisk Forum.  
 
Jeg har været medlem af og aktiv i vores parti siden februar 2015, og har været opstillet til 
to folketings- og ét byrådsvalg.  
Desuden har jeg været og er engageret i udvikling af ny politik,  
 
Alle politikområder har betydning, og jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder vores fokus 
på de tre bundlinjer: Natur, menneske, økonomi. En sund økonomi hviler på, at naturen og 
mennesket er i balance. 
 
I det forløbne år har Politisk Forum igangsat en proces, hvor. vi sammen med jer skal 
udvikle en ny politisk strategi, og det arbejde vil jeg meget gerne fortsætte. Foreløbigt har 
vi nogle sigtepunkter, som I er kommet med input til på et møde i efteråret. Nu går vi 
skridtet videre, for at formulere en bæredygtig strategi. 
 
Nu har vi mange sider med visioner og politik, og de skal ud at leve, så vi har brug for 
noget mere aktivisme, flere eksperimenter og frem for alt dig :-) 
 
Den 16. november næste år er der igen valg til kommunalbestyrelserne og regionsrådene, 
og programmet for disse valg skal vi udarbejde sammen. Her får vi brug for at tænke 
meget konkret og virkelighedsnært. Det glæder jeg mig meget til.  
 
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at skrive til seffmark@gmail.com  
 
Kærlig hilsen 
Bina Aylen Seff 
 
 



 


