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Opstillingsgrundlag

Kære medalternativister

Jeg stiller mig hermed til rådighed som Folketingskandidat til næstkommende Folketingsvalg.
For mig er der stadig ikke noget alternativ til Alternativet, og jeg vil være med til at sætte en
grøn, bæredygtige og progressiv dagsorden.

Den grønne, bæredygtige omstilling er min mærkesag. Det handler både om klima og miljø,
men også det bæredygtige liv, der skal være den store driver i at gjort en ende på
klimakatastrofen. Vi har et stort ansvar for at gå forrest når vi bor i et land med et af verdens
højeste personlige forbrug, og det behøver på ingen måde at være kedeligt og trist.

Derfor ser jeg beskæftigelsespolitik som et vigtigt område. Både i forhold til en diskussion af
arbejdstid, arbejdsforhold og ejerformer. For hvad er arbejde og hvem knokler vi egentlig for?
Jeg vil være med til at kæmpe for 30 timers arbejdsuge (eller mindre), forsøg med borgerløn og
meget mere, der kan give os større frihed til at være mennesker for og med hinanden.

Jeg har også et hjerte der banker for kunst og kultur. Disse områder er en vigtig brik i en
omstilling til et bæredygtigt liv. Det er her vi kan undersøge fremtiden, lære af fortiden, mærke
vores nutid og dele fortællinger om det samfund vi ønsker. Derfor har jeg meldt mig ind Å’s
inspirationsnetværk for Kunst og kultur

Min erfaring fra tidligere valgkampe, både FV19 og KV21 har klædt mig godt på til at stå på mål
for Alternativets politik, og det vil være mig en ære at gøre det igen i forbindelse med FV22/23.

Jeg er ked af, at jeg ikke kan deltage til årsmødet d.2/4-22, men er optaget af arbejde. Hvis der
skulle være nogle spørgsmål, så send mig gerne en mail på dittealternativet@gmail.com, så vil
jeg gøre mit bedste for at svare fyldestgørende.

Formalia:
● Ditte Madvig Evald, 42 år, bosat i Tønder
● Cand. mag. i Moderne kultur og kulturformidling
● Iværksætter og meget mere
● Aktiv i Alternativet siden 2016 både som lokal forperson i Å

Tønder kommune og bestyrelsesmedlem af storkredsen
● Tidligere FV19 og KV21 kandidat
● Bestyrelsesmedlem Musik og teaterhøjskolen i Toftlund
● Medlem af Kulturelt Forum i Tønder kommune
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