
Kandidatgrundlag til folketingsvalg for Alternativet for Mariane Lunden :  
 
Jeg er 59 år og opvokset på en gård ved Frederikshavn. Jeg er gift og har to voksne 
børn.  
Jeg bor og arbejder i Hundested - Halsnæs kommune.  
Jeg stemte på Å i 2015 og har været trofast og aktivt medlem af Alternativet siden 2017 
- stillede op til kommunalvalg i både ’17 og ’21. 
Og jeg var i FT Kandidat team for Chr. Poll i 2019. 
Når jeg skriver “trofast” betyder det, at jeg aldrig har været i tvivl om mit medlemskab. 
Jeg har været såret og ked af det og haft rigtig ondt i maven af de slag vi har fået både i 
pressen, men også internt og jeg har været bange for om vi klarede skærene - for det ku 
jeg jo ikke alene, men det har ikke betydet, at jeg har betvivlet mit medlemskab på noget 
tidspunkt. Jeg mener, at Alternativets politik adresserer ikke bare Danmarks, men 
verdens problemer i en bred vifte af klima- og miljøhensyn, menneskelige hensyn 
(ligegyldigt oprindelse og kultur) og en dyb forståelse af og et vigtigt fokus på de 
økonomiske mekanismer, der har bragt os i de kriser vi ser i dag.  
De fleste mennesker inklusive mig selv, forstod finanskrisen forsimplet til “Et overforbrug 
der fordrede en oppustet og falsk forestilling om en økonomi, der ikke var der” 
På en måde er det også sådan Alternativet ser også klimakrisen. Et overforbrug af 
tilstedeværende ressource, - vi lader som om vi har uanede mængder - og det vil også 
afføde et kollaps, hvis ikke vi ændrer adfærd.  
Og ligeledes er den menneskelige ressource bank presset. I Danmark har vi et 
overforbrug af menneskelige ressourcer - “hamsterhjulet”, som vi med Alternativ politik 
forsøger at standse både på arbejdsmarkedet, men i allerhøjeste grad også i omsorgen 
for vores babyer, børn og unge.  
 
Mine mærkesager :  
Jeg tror, jeg vil sige, at min mærkesag slet og ret er Alternativet.  
En accept af og et ønske om, at vi skal ændre adfærd - og en accept af, at det koster på 
både mit eget forbrug, komfort (- egentlig ikke min komfort, men sådan er mennesker jo 
forskellige) og min økonomi - og også på andre godt stillede borgeres.   
Vi skal stort set ændre adfærd i alt for at ændre verden.  
 
Så mit fokus er dybest set Alternativet - og de 3 bundlinjer - og så at kaste min energi 
ind i den forestående valgkamp for vores fælles valgkamp - for synlighed og for gode 
snakke med borgere om netop dét.     
I valgkampen vil jeg, hvis jeg skal i debat, forberede mig efter emnet. Og….  
Hvis jeg kommer i Folketinget, vil jeg derfor gerne arbejde indenfor det eller de emner 
der passer ind i gruppen.  
 
ALTERNATIVET har evnerne til at ændre verden.  
Har vi evnerne til at formidle det ?  
Jeg vil gerne igen være med til at gøre forsøget.  
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