
Alternativet fik mig til at drømme… 
 
 
  
 
 
 
                                                                                          … Igen! 
 
Og gav mig mit hÅb tilbage, om at vi sammen kan forandre samfundet.  
 
Den drøm og det håb om et anderledes samfund, hvor vi sætter mennesket og naturen fri, og 
arbejder på, at vi alle sammen kan leve bæredygtige liv, i trivsel og med tillid til det enkelte 
menneske, i et bæredygtigt samfund, blev vakt til live igen, da jeg mødte Alternativet i foråret 2015.  
Og den vision og det håb har brændt i mig lige siden… 
 
Jeg har siden dette første møde, været med som frivillig i forskellige kampagneteams for forskellige 
kandidater, både til FV og KV. Og jeg forsøgte mig selv af som KV21 kandidat i København, for 
første gang, og så meldte jeg mig selv som Folketingskandidat sidste år, 2022, da der var brug for 
os kandidater hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at bestå i det politiske landskab. 
Det var fantastisk, og en stor hold indsats fra alle, og meget hårdt, - but We did it!  
Jeg fik god erfaring herfra med mig videre, og derfor har jeg også mod på igen, og håber også på at 
få Jeres tillid til dette FV. 
Jeg sidder lige nu som 1. suppleant i BR, og har allerede været lidt i aktion på Rådhuset, som indsat 
suppleant og sidder med til gruppemøder hver mandag, og i TMU baggrundsgruppe, så jeg følger 
godt med i vores politik, både lokalt og landspolitisk.  
 
Jeg vil gerne stille op som kandidat til Folketinget for Alternativet Storkreds København 
 
Mit navn er Annika Martins, jeg er 49 år, og uddannet socialpædagog, og bor alene sammen med 
min 19 årige søn i Nordvest Kvarteret, i København.  
 
Jeg mener, at Alternativet har den bedste politik for Danmark, som kan styrke og påvirke 
udviklingen i vores land og i verden, i en socialt, empatisk, demokratisk og grøn bæredygtig 
retning, og jeg stiller op, for at være med til at arbejde for at Alternativet fortsat har en plads i dansk 
politik.  
Vi har en empati-, demokrati- og klimakrise, som vi skal løse, og alt dette har vi i Alternativet en 
fantastisk politik for, og alle muligheder for at løse, vi mangler blot at få vores politik og løsninger 
frem og ud til den almindelige dansker. Og det vil jeg bidrage med til at vi i fællesskab får udbredt. 
 



Familieliv 
Menneskers trivsel er vigtig for mig. 
 
Jeg har siddet i børne- og familiepolitisk baggrundsgruppe med vores børne- og familie ordfører, 
hvor vi arbejdede politisk for børnene og familierne, og for en bedre balance i familie- og 
arbejdslivet.  
#omsorg først – er vores motto. Vi skaber trivsel med omsorg og nærvær først. 
  
Det er vigtigt for os, at vi mennesker trives, at børnene trives, og får den omsorg og nærvær de har 
brug for. Det får de ikke nu med det store underskud i vores velfærdsinstitutioner, hvor der mangler 
ressourcer.  
Det kan vi gøre noget ved i Alternativet, og vi ønsker et familieministerium, som har fokus på børn 
– og familiers liv, og ikke kun ser de politiske løsninger ud fra arbejdsmarkedets perspektiv. 
Vi mangler børnenes perspektiv, børnenes rettigheder, og dermed også familiernes frihed og ret til 
at vælge eget liv, og hvordan de vil ”holde familie”. – Det bæredygtige liv, for et bæredygtigt 
samfund! 
Det betaler sig menneskeligt på den lange bane, og økonomisk.  
 
Fællesskaber/ Grøn by udvikling 
 
Det er også vigtigt for mig med fælleskaber, de sociale og udviklende relationer, og den grønne 
byudvikling, hvor vi kan mødesteder, hvor vi udvikler os sammen som mennesker, uanset hvor vi 
kommer fra. Vi må fastholde det menneskelige aspekt i byudviklingen, b.la. boliger til alle, og med 
plads til menneskers liv og leg, og for en bevarelse af den prægtige natur vi har omkring disse 
boliger.  
Jeg har arbejdet med fællesskaber, grønne mødesteder og grøn byudvikling, lokalt i bydelen hvor 
jeg bor. Jeg har siddet i den gamle Områdefornyelse Nordvest styregruppe og sidder nu i den nye 
Områdefornyelse Bispebjerg Bakke. Jeg er aktivist i hjertet, og politisk i mit hoved, og mine styrker 
ligger i det relationelle og i opbygning af netværk og i dialoger med mange forskellige mennesker 
og aktører, på gader, og i borgerinddragende dialogmøder.  
 
Jeg er medinitiativtager til Tagensbo Byhave, og ”Vi tager gaderne tilbage i NV” (tryghedsprojekt 
)sammen med andre gode frivillige borgere i NV.  
Jeg har også siddet i utallige arbejdsgrupper tilknyttet områdefornyelse, b. la. Frederiksborgvejs - 
gruppen, for flere træer og mødesteder, og sikker trafik for de blødeste trafikanter, cykler og 
gående.  
Jeg har været involveret i Grønningen projektet, det store skybrudsprojekt i Nordvest kvarteret, den 
nye park, der anlægges i forbindelse med projektet, med plads til det grønne liv for borgerne i og 
omkring kvarteret. Et mødested.  
Jeg sidder pt. i arbejdsgruppen omkring et nyt ”Kvarterhus” på Tagensbo skole, for fælleskabet i 
lokalområdet, hvor der er åbent efter skoletid, for aktiviteter for børnene, de unge og voksne 
borgere der bor i kvarteret. Og jeg arbejder med ”det gode ungeliv” i en anden arbejdsgruppe. 



Det handler om tryghed og tillid til de mennesker vi lever og bor sammen med i et samfund, om det 
er det lille eller helt store fællesskab. 
 
Demokrati/ borgerinddragelse 
 
Det har været fantastisk at være med til som almindelig borger i processer, omkring mange 
forskellige borgerinddragende projekter. 
 
Det skal vi sørge for at få meget mere af, mere plads og demokratisk overskud til det 
borgerinddragende nærdemokrati i vores samfund. Beslutninger om byudvikling, tættest på 
borgerne. Vi må i Alternativet vise vejen ved vores handlinger, for et mere empatisk, demokratisk 
og borgerinddragende bæredygtigt og afbalanceret liv og samfund.  
Tillid frem for kontrol. Vi kan uddelegere noget af den magt tilbage til borgeren, så mennesker igen 
får magt over eget liv, så civilsamfundet igen kan mærke at de kan bidrage til samfundet og 
byudviklingen, der hvor de lever og bor.  
Mennesker mangler at få meningen tilbage i deres liv, meningsløsheden råder, og skaber tomrum, 
dårlige og stressede liv, for børn og voksne, og generer ikke flere ressourcer i mennesket, og til 
samfundets fællesskab. Trivsel, tillid og tryghed skaber derimod håb, visioner, kreativitet, energi og 
ny politik og handling - Og disse menneskelige ressourcer får vi brug for, hvis vi skal skabe gode 
liv, og ændre vores samfund til et bæredygtigt et af slagsen, for en bæredygtig klode.  
 
Det handler om, at vi som menneske er kommet for langt væk fra naturen og det nære, det der 
betyder noget. Vi må skabe en bedre balance i familielivet, for børnene og mennesker generelt, og i 
sammenhæng med naturen og kulturen. Det der former os som mennesker, familierelationerne, 
fællesskaberne, kulturen og (relations) dannelsen, og selve dannelsesaspektet der forsvandt i 
arbejdsmarkedets tåger og hamsterhjulets tempo. Vi vil have det tilbage… De små og store 
fællesskaber. 
 
Der er brug for Alternativet i dansk politik, og vi har brug for flere mandater på borgen, for at det 
skal lykkes! Og her vil jeg gerne bidrage med alt hvad jeg har af styrke og ressourcer, tid og energi. 
 
Jeg vil gerne bidrage med mine sociale og relationelle styrker, mit optimistiske og glade væsen, min 
humor, for det skal også være sjovt at være med på rejsen, og samtidig vil jeg bidrage med alt det 
seriøse vi står for! Jeg er god i samtaler med alle slags mennesker. Jeg har vores værdier og ny 
politisk kultur i mit DNA. Jeg vil bestræbe mig på at gøre det bedste jeg kan, og i samarbejde og 
fællesskab med alle de andre gode kandidater. Så vi sammen kan arbejde for at de seks andre får 
selskab i det grønne fællesskab. 
 
Mange små Å’er gør stor Å! 
 
Med de bedste grønne fællesskabshilsener 
Annika Martins 



 



Opstilling til Folketingsvalg 
Birgitte Kehler Holst 
 
 
Jeg ønsker at stille op til folketinget for Alternativet i København. Det gør jeg fordi det et 
vigtigt at vi er nok kandidater til at dække en valgkamp. 
Der er brug for folk på gaden, til debatter, på plakater og til at tale med folk. jeg kan 
bidrage med erfaring fra tidligere valgkampe, solid viden om vores politik og ikke mindst en 
personlig politisk platform som jeg har opbygget siden 2016, da jeg første gang var 
kandidat for Alternativet. Jeg ved at sandsynligheden for at blive valgt er lille, så for mit 
fokus er, at vi som kandidatfelt arbejder sammen for at sikre Københavns mandater på 
Christiansborg. Jeg sidder pt. i Borgerrepræsentationen og håber stille op igen til 
kommunalvalget i 2025. 
  
VH/Birgitte 
  
  
Birgitte Kehler Holst 

Projektleder i Museernes Grønne Akademi 
Organisationen Danske Museer, ODM 

 



Opstillingsgrundlag 
Dansk politik er som serien Kriminalkommissær 
Barnaby. Det er den samme vin på nye flasker, og 
publikum er efterhånden blevet trætte. Der er brug 
for en ny retning og for ét alternativ i dansk politik. 
Derfor stiller jeg op for Alternativet.  

Jeg er er 26 år gammel, og jeg læser en kandidat i 
statskundskab på Københavns Universitet. Til daglig 
bor jeg på Nørrebro, og jeg kommer fra Sydkysten. 
Jeg har således haft min barndom i Greve og mine 
teenageår i Køge. Jeg elsker at nørde politik, og jeg 
tror naivt på, at politik skal være fagligt funderet i 
videnskab, vores fælles erfaringer og nysgerrig 
udfoldelse af argumenter overfor hinanden. De 
gamle ideologier eller blokpolitik, der arrogant tager patent på en one-size-fits-all løsning, er det værste jeg 
ved, og derfor blev jeg vild med Alternativet.  

Alternativet står over for nogle spændende år, hvor vi skal arbejde for at blive et større parti, der får mere 
indflydelse på det parlamentariske arbejde i Folketinget. Der skal være ét parti, som tør tænke forbi 
grænserne for det gængse, forbi det næstkommende valg og uden for vælgertaktikkens tunge åg. Her spiller 
Alternativet en afgørende rolle. 

Lige nu, har jeg den ære at repræsentere Alternativet i Folketinget for Københavns Storkreds. Det har været 
en vild læringskurve, og det betyder, at jeg efterhånden både har kendskab til nationalpolitik inden for mine 
ordførerskaber. Jeg er særligt interesseret i økonomisk politik, og jeg ønsker at etablere Alternativet som det 
parti, der virkeliggør visionen om et nyt økonomisk system. Herudover, har jeg fra det seneste folketingsvalg, 
kommunalvalg og skolevalg noget erfaring med at debattere og lave kampagne. Det håber jeg alt sammen 
kan være en fordel for Alternativet både udadtil og indadtil. 

Christina Olumeko 



 

Jeg har været medlem af Å siden slut 14 og har bidraget til at sikre Å parlamentarisk indflydelse,
både som kampagneleder for Kbh. Omegn i FV15 og som bestyrelsesmedlem i flere omgange.
I dag er jeg ekstern ordfører for iværksætteri og sidder i Lokaludvalget i Valby.

Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent for Københavns Kommune og sidder i
bestyrelser i et par organisationer, som har det bæredygtige liv, dannelse og klima som
fokusområder.

Jeg genopstiller  som folketingskandidat for Å i Kbh. og det skyldes min store interesse for politik,
samt min bekymring om at vi, som samfund og verden er på vej  mod en markant stigende
økonomisk ulighed, en apokalyptisk klimaændring og  muligvis den største religionsforfølgelse
siden 1939 samt geopolitiske udfordringer, som vil kræve at vi styrker FN. 

Herhjemme er retorikken imod minoriteterne blevet decideret ubehagelig og uligheden er hastigt
stigende, ikke kun den økonomiske, men også den sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige.
Det vil og kan jeg gøre noget ved med min baggrund, etnicitet, livserfaring og globetrotter
tankegang.

Fordelen ved at have mig i teamet er, at jeg udover at være skarp til kommunikation og formidling,
også har et bredt og solidt kendskab til vores samfund og til vores verden.

Som tidligere arbejdsgiver, iværksætter og underviser har jeg en fyldig værktøjskasse med
kompetencer, som er  afgørende, når vi skal hente stemmer, plus et stort netværk af folk, der vil 
 hjælpe med kampagnen, SoMe og fundraising.

Mine fokusområder er demokratisk dannelse for at bekæmpe ulighed, og skabe forståelse for den
grønne omstilling og iværksætteri.  Derudover har jeg erhvervslivet, beskæftigelse, integration og
international politik som interesser.

 
 

F A B R I Z I O
D ' O T T O N E

O P S T I L L I N G  S O M  F O L K E T I N G S K A N D I D A T

KONTAKT Mobil: 53632612 ottone@hotmail.dk



OPSTILLINGSGRUNDLAG // FRANCISKA ROSENKILDE 
 

Årsmøde i Alternativet København – vinter/forår 2023 
 
Kære alle sammen, mit navn er Franciska Rosenkilde, og jeg genopstiller som folketingskandidat 
og spidskandidat for Alternativet i Københavns Storkreds.  
 
Jeg stiller mig til rådighed som kandidat og spidskandidat i Københavns Storkreds for Alternativet, 
da jeg har store ambitioner og visioner for vores parti, vores samfund og ikke mindst vores alles 
klode.  
 
Det er snart ni år siden, jeg meldte mig ind i Alternativet.  
 
Jeg meldte mig ind i Alternativet i 2014 efter at have været partipolitisk hjemløs hele mit liv.  
 
Den regnfulde sensommeraften, hvor Alternativet blev mit politiske hjem, på Bremen Teater i 
København oplevede jeg, at der faktisk fandtes et politisk fællesskab, som havde en opmærksomhed 
og kompromisløshed i klimapolitikken, en nuanceret opfattelse af bæredygtighed, en omsorg mod 
mennesker, dyr og natur og et håb, der kunne modsvare noget af den angst og frygt, som 
klimakrisen og systemkrisen havde avlet frem i mig. Det havde jeg aldrig troet skulle ske. 
 
Og meget er sket siden da. Med mig og med Alternativet. Og med klimakrisens alvorlighed. 
Selvfølgelig er min politiske motivation og ambition blevet skærpet gennem de otte år, men 
essensen er den samme: 
 
Jeg drømmer stadigvæk om at introducere det bæredygtige samfund som et alternativ til vores 
konkurrencesamfund. Jeg drømmer om et samfund, hvor vi sikrer menneskelig trivsel inden for 
jordens bæreevne. Hvor økonomisk vækst ikke har førsteprioritet på bekostning af det, der i 
virkeligheden betyder noget, som vores relationer, kultur, kreativitet, nærhed og kærlighed. Et 
samfund, hvor vores omsorg ikke kun retter sig mod vores nærmeste, men også mod dyr, natur og 
kloden som helhed. Og hvor omsorgen også indbefatter dem og det, som ikke ser en harmoni i den 
bæredygtige livsanskuelse. For vores væren i verden er ikke – og skal ikke være – ens. Hverken i 
holdninger eller i livsførelse. Mangfoldighed er en styrke - selvom den også kan volde stor 
frustration og udfordring. 
 
Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. At jeg som kandidat, og at vi som parti og bevægelse, kan 
skubbe på den udvikling og realisere visionen. Det arbejder for lige nu som politisk leder og 
medlem af Folketinget. Og det ønsker jeg at fortsætte med – også ved et eventuelt nyvalg i den nære 
fremtid. 
 
Min ambition som folketingsmedlem og politisk leder for Alternativet, er at sikre, at Alternativet 
bliver ved med at være det parti, som har de mest ambitiøse og kompromisløse svar på de 
spørgsmål og problematikker, som klimakrisen rejser.  
 
At vi formår at oversætte visioner om en bæredygtig livsstil til praksis - både i vores egne liv men 
også for mennesker, som lige nu ikke har øjnene åbne for de idéer, som Alternativet hviler på.  
 



At vi formår at introducere politiske visioner og reelle svar på, hvordan vi skaber nogle rammer og 
livsvilkår, der på én og samme tid skaber mindre konkurrence og øget menneskelig trivsel. Og 
samtidig viser omsorg og hensyn til naturen, miljøet og dyrene - både dem i hjemmene, i naturen og 
ikke mindst dem i produktionen, som desværre i udpræget grad lever under mareridtslignende 
forhold.  
 
Hvor symbolet på værdi skifter fra at være pengesedler til det, vi kan mærke i hjertet. Hvor 
samfundets værdisætning handler om de ting, som reelt skaber værdi i vores liv. Natur, kultur, 
kreativitet, relationer, nærhed.  
 
Jeg ønsker, at være en del af et parti og en bevægelse, som bidrager med de mest ambitiøse 
løsninger på tidens aktuelle kriser og problematikker. Også selvom det gør ondt eller indebærer, at 
vi kaster os ud på åbent hav. For indbegrebet af Alternativet er mod. Vi lever i en tid, som kræver, 
at vi er modige. At vi tør stille os frem, selvom rampelyset avler kritik. 
 
Det forgangne år som borgmester og politisk leder har været hårdt. Men det har også være ekstremt 
meningsfuldt for mig. Vi oplevede et folketingsvalg, der gik over al forventning. Jeg kan mærke, at 
energien er voksende og tilslutningen til vores politiske projekt er stigende. Det er fantastisk at 
opleve, og jeg kan love jer for, at jeg tror på dét, vi har gang i. 
 
Der for vil jeg med denne opstilling bede om jeres tillid og opbakning til at fortsætte det projekt, vi 
sammen satte i søen for et år siden. Jeres opbakning er fuldstændig essentiel for, at jeg kan løse 
opgaven som folketingsmedlem og politisk leder. 
 
Tak for at læse med. 
 

Franciska Rosenkilde, København, februar 2023 



Opstillingsgrundlag  for Jan Schumann (medlem nr. 28537) 

Hermed stiller jeg mig (igen)  til rådighed som folketingskandidat for Alternativet.  
Jeg mener , at min tilstedeværelse på stemmesedlem vil kunne tiltrække nogle 
stemmer fra lokalområdet samt I de kredse, hvor jeg iøvrigt færdes, ikke mindst 
blandt  +60-segmentet, dvs. sølvrævene. 

Jeg har kun været medlem af Alternativet siden september 2021.   I den korte tid 
mener jeg at have bevist mit værd som fejlfinder og forandringsagent .  Jeg 
sidder i bestyrelsen for Storkreds København, hvor jeg pt. er kasserer.    

Med mig på holdet har Alternativet en person , som kigger på muligheder i stedet 
for begrænsninger.   Samtidigt er jeg et levende bevis på , at ”friværdisocialister” 
og ”småkapitalister” også kan se ud over egen næsetip.  

Jeg repræsenterer de ældre medborgere , som har prøvet lidt af hvert.  Vi kender 
til selleribøf, kartoffelfrikadeller og grønkålssuppe og har set en verden som 
kunne fungere uden TV og  mobiltelefoner og hvor en personbil ikke var 
hvermandseje.  Vi  kræver ikke  frikadeller og brun sovs hver dag.  

Men vi kan  ikke undvære omsorg, nørvær og kærlig pleje. 

“Min” Politik  

Jeg favner det meste af Alternativets politik omend jeg på visse parametre  
måske rammer lidt ved siden af skiven; men, vi er jo tolererante, ikke sandt ! 
Alternativet skal gå forrest med at promovere kreative idéer , som kan forbedre 
levevilkårene for ALLE levende væsner. Transformation er bedre end vækst.  

Jeg ser kun en vej ! Den hedder sparsommelighed, omtanke, rationering, 
hastighedsbegrænsning, nye transportformer, færre varer på hylderne, mindre 
kød, færre charterrejser (i min barndom bestod ferien af en tur på landet) , slut 
med frit valg på alle hylder , mindre bling-bling, mere fornuft, mere muskelkraft, 
mindre plast, mere træ , lokal produktion, mindre luksus & mere livsglæde.  

Især 5 områder har min bevågenhed:  



1) Arbejdsmarked. Nedsættelse af arbejdstiden og kortere vej til arbejdet. 

2) Miljø. Stop forureningen og ryd op i generationsforureningerne.  

3) Lokalpolitik. Styrkelse af det nære samfund.  

4) Jura. Bedre beskyttelse af de svage og ja tak til en forvaltningsdomstol !  

5) Boligpolitik. Billige boliger og beskatning af gevinst ved boligsalg.  

ad 1) I 50’erne kunne en familie overleve på indtægten fra 1 person. Den 
samlede arbejdstid ude af huset var 47 timer (1 person). Der var tid til nærvær og 
omsorg i hjemmet. Siden da er den materielle velstand blevet øget; men det er 
på bekostning af miljø og medmenneskelighed. Nu om stunder ligger den 
samlede arbejdstid i en almindelig familie på over 70 timer (2 personer). Folk 
kører (alt for) langt for at komme til og fra arbejdet . Konsekvensen kender vi . 
Stress, utryghed, ensomhed, manglende tid i familien og mindre tid til de ældre... 
oveni dette en massiv forurening fra transportsektoren. Nærhedsprincippet er en 
af mine kæpheste. Kort vej mellem hjem og arbejde. Jeg vil ønske for alle, at de 
havde deres dagligdag indenfor kort cykelafstand.  

ad 2) Vi har overforbrugt af jordens ressourcer. Lad forureneren betale. Dvs. 
både producenten, men sandelig også forbrugeren, som har levet i overflod uden 
tanke for den afledte effekt i både ind og udland. I Danmark er der over 15.000 
grunde, som er konstateret forurenede. Herudover er der yderligere 15.000 
grunde, hvor der er mistanke om forurening. På stribe kan jeg nævne: 
Grindstedværket, Cheminova, Superfos, Collstrup, Refshaleøen, 
Soyakagefabrikken, Pyrolyseværket, Stålvalseværket, Prøvestenen, 
lossepladserne på Amager Fælled og i Valbyparken og mange flere. Nogle 
steder er forureningen ude af syne; men man kan frygte, hvad konsekvensen 
bliver på længere sigt, hvis der ikke bliver ryddet op. Der skal findes midler til at 
afbøde de værste konsekvenser. De opsparede pensionsmidler, som den ældre 
generation råder over, bør først og fremmest komme miljøet til gode. Det skylder 
vi de kommende generationer.  

ad 3) Nærvarme er bedre end fjernvarme  Den aktuelle energisituation har 



afsløret hvor skrøbeligt vort energiforsyningsnet er. Fjernvarme og havvindmøller 
er en glimrende idéer på det overordnede plan, og vil kunne sikre en 
grundforsyning. Men jo kortere afstand der er mellem forbrugssted og 
produktionssted, jo mindre er tomgangstabet. Lokale energifællesskaber vil 
kunne medvirke til at aflaste det offentlige el-net og lokal produceret varme og 
energioptimering vil kunne reducere varmetabet i fjernvarmenettet. ... og så 
mener jeg i øvrigt at infrastrukturen skal tilbage på det offentliges hænder.. ikke i 
finurlige aktieselskabskonstruktioner, men med direkte politisk kontrol.  

ad 4) Som skolelærer i Avedøre Stationsby, og , inden da, socialpædagog i en 
narkoinstitution, har jeg tit mødt mennesker på bunden af den sociale rangstige. 
Min retfærdighedssans og min trang til at hjælpe andre er intakt. Folk på 
overførselsindkomst, pensionister , handicappede og mange andre lider under et 
IKKE fungerende system, hvor kassetænkning kommer før medmenneskelighed. 
Den måde vi behandler mange flygtninge på er en skændsel.  

ad 5.)  Vi skal have  25 % beskatning af gevinsten ved salg af egen bolig . 

For dem som ikke ejer egen bolig bør der sættes begrænsning på huslejen. 
Huslejernes himmelflugt i storbyerne er det rene optrækkeri, som tvinger unge 
familier til at bosætte sig langt ude på landet. Derfra må de så pendle ind til 
arbejdspladsen i storbyen med kørselsfradrag som offentligt finansieret 
forureningsfremmende foranstaltning, Det er absurd.  Flyt virksomhederne ud af 
byen. Afskaf kørselsfradraget. Lad arbejdsgiveren betale for transporten. Og lad 
os få levende bykerner tilbage med blandede erhvervslokaler og boliger, som er 
til at betale.  

Lidt mere om mig selv 

Kompetencebeskrivelse  Min hustru siger, at jeg kan alt... men det passer ikke 
helt ! Mine akademiske kompetencer er mest af uformel karakter, bortset fra en 
lærereksamen med linjefag i idræt og biologi. Jeg har kørekort til næsten alle 
kategorier (mangler dog stort hængerkort) Sammen med min hustru har jeg et 
lille ejendomsfirma, hvilket giver mig løbende indsigt i vilkårene for mindre 
virksomheder.  



Resourcebeskrivelse Aktiv, med hænderne godt skruet på. Det andre ikke kan 
klare , det klarer jeg ! Kan udtrykke sig klart på skrift og i tale. Kreativ med 
mange udtryksformer. ... og som aktiv pensionist er jeg rimelig fleksibel.  

Privat  Pensioneret skolelærer. (født 1947). Bosat på Amager. Gift med Lizette 
med hvem jeg har en hjemmeboende søn på 13 år. Derudover 3 voksne børn fra 
tidligere ægteskab. Opvokset i Hvidovre. I mine unge dage boede jeg i 
slumstormer-kollektiv og havde arbejde som svejser og rustbanker på B&W.   
Siedenhen medarbejder med skiftende funktioner i nu hedengangne Klub 47 på 
Tycho Brahes Alle, 2300 S.  

Jeg startede først på lærerseminariet , da jeg var 30 år gammel. Var chauffør i 
Amager Taxa, mens jeg studerede. Har været lærer i Dragør, Hvidovre, 
København og Tårnby. Engageret i kultur- og fritidsliv; bl.a. tidligere formand for 
Sundby Boldklub. Nuværende medlem af Amager Vest Lokaludvalg som 
repræsentant for Grundejerforeningen Gimle.  

 

Mvh.  

Jan Schumann 

 

 

  

 



Opstillingsgrundlag Jonathan Ries - Folketingskandidat 

 

Jeg er politisk aktiv i Alternativet, fordi jeg føler et ansvar for 

vores samfund og ønsker en positiv udvikling af det. Hvis alle 

lande havde samme forbrug som Danmark, ville der være 

brug for 4 jordkloder. Samtidig med at klodens økosystemer 

presses af vores overforbrug, kæmper 29% af alle voksne i 

Danmark med et højt stressniveau. Den nuværende 

samfundsmodel er altså hverken sund for jorden eller 

mennesket. Der er brug for grundlæggende forandringer, og 

derfor er der i den grad brug for Alternativet i Folketinget. 

 

Politiske fokusområder: 

1. Fra konkurrencesamfund til balancesamfund  

Vi skal bevare et stærkt og trygt velfærdssamfund. Helbred, 

økonomi og sociale relationer skal støtte, ikke være årsag til 

bekymring og stress. I dagens Danmark kæmper for mange 

unge, voksne og ældre med alt fra depression og angst til 

ensomhed. Vores trivsel og langsigtede helbred skal mere i 

fokus, og fremskridt i samfundet skal ikke måles alene i  

økonomisk vækst.  

 

2. Et mindre ressourceaftryk  

Fra mit arbejde i NGO-verdenen og den private sektor ved jeg, at vi kan reducere vores ressourceaftryk. I 

dag er det for nemt og for billigt at forurene vores oceaner med plast og vores luft med CO2. Alt for ofte 

mangler de politiske rammer for, at både borgere og virksomheder kan handle mere ansvarligt. Jeg vil 

gerne sikre mere stabile og ambitiøse omstillings- og investeringsbetingelser. 

 

3. En socialt retfærdig grøn omstilling 

Vi har ikke kun brug for en hurtig grøn omstilling. Medejerskab, medbestemmelse og fokus på økonomisk 

ulighed er afgørende for at sikre en socialt retfærdig omstilling og dermed langsigtet opbakning i 

befolkningen. Derfor vil jeg arbejde for at flytte beskatning fra arbejde til ressourceforbrug, støtte kollektive 

løsninger fx på transportområdet, og sikre en bredere fordeling af værdiskabelse, fx gennem større 

medejerskab i samfundets infrastrukturprojekter.  

 

Erfaringer 

• Folketingskandidat i 2019 og 2022 for Alternativet i Storkreds København 

• Alternativets medlem i Nørrebro Lokaludvalg siden 2018 

• Forperson for VedvarendeEnergi, en NGO med en omsætning på 15 mio/år, siden 2019 

• Aktiv deltager i den offentlige debat, især om den grønne omstilling 

• +10 års erhvervserfaring fra logistik- og medicobranchen  

• 35 år, far til to børn, gift og uddannet cand.merc. 

 

 



OPSTILLINGSGRUNDLAG KIM HJERRILD 
  
Jeg søger hermed genopstilling som folketingskandidat for Alternativet i Københavns storkreds. 
 
Aktuelt lægger jeg det meste af mit politiske arbejde i STOP Lynetteholmen og som tilknyttet 
baggrundsgrupper vedr. boligpolitik, transportpolitik og (en kommende gruppe vedr.) Alternativets 
politiske økonomi.  
 
Min motivation til at stille op er den samme, som fik mig til at melde mig ind i Alternativet i foråret 2015. 
For mig er Å vor tids vigtigste lærings- og demokratiprojekt. En bevægelse og et parti som giver håb om, at 
vi kan nå at redde vores civilisation, fordi vi forstår og favner de klimamæssige, sociale og 
ressourcemæssige udfordringer, som vores verden står midt i. Klimakrisen, fattigdoms- og flygtningekrisen, 
energi-, vand- og fødevarekrisen er alle accelererende kriser, der reelt truer menneskers levevilkår og 
værdighed overalt på kloden. Ikke at gøre noget, er ikke en mulighed for mig, hvis jeg skal kunne se mine 
børn i øjnene. Alternativets afgørende bidrag er, at vi har indset, at den nuværende politiske og 
økonomiske kultur er en del af problemet - og at vi har brug for at genskabe den politiske samtale om de 
store og vigtige spørgsmål, hvis vi skal omstille samfundet med den konsekvens og hastighed, som 
situationen kræver. Vores fornemste mål er at inspirere mennesker til at blive aktive medborgere, som 
engagerer sig med al deres viden, erfaring, nysgerrighed og kreativitet i at (med)skabe en bæredygtig og 
bedre verden. 
  
Når jeg er blevet i Å og har engageret mig mere og mere i partiet under og efter den voldsomme interne 
turbulens fra 2017 – 2019, skyldes det især to forhold: 
  

• Klimakrisen – og alle de hermed relaterede kriser – er og bliver den altafgørende udfordring og 
opgave for vores generation. INTET andet parti er i nærheden af Å, når det handler om at forstå og 
agere på, at vi skal omstille vores samfund hurtigt og konsekvent. Til et samfund i balance med 
planetens bæreevne og med respekt for alt levende. For vores egen skyld, men først og fremmest 
for vore børns og kommende generationers skyld. 
  

• At vi har holdt fast i vores idealer om et bedre, mere åbent og inddragende demokrati. Vi, som er 
tilbage i partiet (og de som siden er kommet til), er mere end nogensinde samlet om samme 
ambition: At skabe et parti, hvor demokratiets grundværdier – åbenhed, gennemsigtighed, borger / 
medlemsinddragelse, faglighed, dialog, pluralisme, ansvarlighed og ordentlighed i ledelse - faktisk 
søges praktiseret og stadig udviklet. 

  
Udover mine personlige fokusområder, så favner jeg store dele af Alternativets stærke politiske 
program. Vigtigst for mig, ud over miljø og klima, er børn og unge, tilstanden i vores demokrati og et opgør 
med 50 års neoliberal økonomisk tænkning, som har drevet os ud i offentlig fattigdom og en 
underfinansieret velfærd, samtidig med at de rigeste,heldigste og mest ressourcestærke bare er blevet 
rigere og rigere. I fremtiden handler det for mig om at omfordele samfundets ressourcer og investeringer i 
en bred, fælles mobilisering for et grønt, bæredygtigt samfund, hvor få har for meget og ingen for lidt. 
 
Jeg var bestyrelsesmedlem i Alternativet København 2015 - 2016 og Å-medlem af Københavns 
Borgerrepræsentation fra medio 2018 - 2021. Siden 2021 har jeg været partiets eksterne finans- og 
økonomiordfører. 
  
Jeg er 62 år, gift med Karin og far til fire børn i alderen 15 – 24 år. Til hverdag arbejder jeg med at hjælpe 
virksomheder med at komme i gang med deres grønne og cirkulære omstilling. Fra 1. marts tager jeg hul på 
en ny fase i mit arbejdsliv som selvstændig rådgiver indenfor cirkulær og regenerativ økonomi. Her kommer 



jeg, som det ser ud nu, til at arbejde med kommunale, nordiske og nord-syd projekter samt udvalgte 
virksomheder og værdikædesamarbejder. 
  
 
-- 
De bedste hilsner, 
 
Kim Hjerrild 
Finans- og økonomiordfører 
ALTERNATIVET 
mobil 6037 7221 
kim.hjerrild@alternativet.dk 
 



Indsendelse af opstillingsgrundlag som folketingskandidat til Københavns Storkreds

En fremtid for os alle
Som kandidat i Alternativet ønsker jeg først og fremmest at arbejde for partiets videre færd i
Folketinget. Vi har nu endelig fået flere mandater ind. Det betyder, at Alternativets flotte værdier nu har 
mere mulighed for eksponering - det er en udvikling, jeg gerne vil hjælpe med at fortsætte. 

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.
 
Mine kardinalpunkter er klima, miljø, dyrerettigheder, bæredygtighed, erhverv, folkesundhed beskæf-
tigelse, ligestilling og transport. Det er ikke blot vigtigt at leve et godt liv nu og her - det er vigtigt at vi 
værner om vores fælles fremtid og udvikler os som mennesker og samfundsborgere. Den måde vi til-
rettelægger vores økonomi, har direkte betydning for ve og vel og den verden, vi giver videre til vores 
børn. En 30-timers arbejdsuge vil lette hverdagens pres og mindske jagten på vækst, plantebaseret mad 
skaber muligheder for at genplante enorme områder med natur og forbedrer livskvalitet for både men-
nesker og dyr, udvidet og billig, offentlig transport vil lette jagten på individualisme og mindske ressou-
rcespild, borgerløn vil give alle muligheden for at bidrage på deres egen måde og finde formål med livet, 
jobcentre der motiverer folk vil skabe nye og innovative jobs, ligestilling er hvad der kommer til at skabe 
en mere retfærdig verden med mindre undertrykkelse og fokus på mindre vækst og en planet og et sam-
fund i balance er stadig en mulighed. Vi er klar til forandring, og det er resten af Danmark også. Køben-
havn skal gå forrest i at vise nye systemer og nye veje at tilgå livet på.  
Der er brug for Alternativet i Folketinget!

København, den 11. februar 2023

Alternativet København
Liflandsgade 2
2300, København S
Danmark

Lars Corvinius Olesen
lars.corvinius@alternativet.dk 
+45 30 70 48 99



 OPSTILLINGSGRUNDLAG      Folketinget                         METTE BRAM 

 

 

 
 

Psykolog Mette Bram, f. 1964 

 Alternativets LGBT+ ordfører 

Tidl. rådmand i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og bl.a.  

Kommunernes Kontaktråd Hovedstaden (KKR-H) 

 

Udover den absolut, altoverskyggende nødvendige dagsorden: 
 

BÆREDYGTIGHED PÅ KLODEN 

står jeg for: 
 

- Ny politisk kultur. Der må og skal bygges bro til flere partier og stilles flere fælles forslag. 

 

- Realpolitiske resultater. Som Alternativets første og eneste medlem i kommunal-

bestyrelsen på Frederiksberg har jeg bl.a. fået øgede P-afgifter, klimakompensation for 

flyrejser og omstilling af plast til bæredygtige materialer igennem. 

 

- Sundhed. Der skal satses massivt på forebyggelse, viden om kost og flere muligheder for 

integration af visdom om fysisk og psykisk sundhed fra andre dele af verden.  

 

- Rummelighed på arbejdsmarkedet. Cirkulær økonomi og socialøkonomiske 

virksomheder skal være vigtige løftestænger. Såvel som 30 timers arbejdsuge og 

borgerløn. Man skal kunne bidrage efter evne og tage ansvar, hvis man kan. 

Hvis man ikke kan, skal der ro på. Jobcentrenes absurde kontroladfærd skal afskaffes.  

 

Vi skal have samlet de grønne partier i en fælles koalition. Det er mit håb og min ambition. 

 
Erfaring 
29 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende - som organisationskonsulent i stort som småt, mellemstatsligt, 
offentligt som privat. Herunder 20 år som konsulent for Europarådet i Strasbourg. 
Fra 2007 som firstmover med til at udbrede kendskabet til mindfulness praksis i Danmark.  
2017-2021 i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Alternativet. 
 
Var i studietiden aktiv i Danske Studerendes Fællesråd, bl.a. som koordinator af internationale relationer, DSF’s 
repræsentant i DUF og Overborgmesterens Rådgivende Ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Og en overgang 
studenterrepræsentant i konsistorium på Syddansk Universitet.  
 
Jeg har et holistisk livssyn - og udover min psykologuddannelse - en række videreuddannelsesforløb i rygsækken, bl.a. i 
Systemisk Organisationsopstiling (ISFO), Integral Mentor (ID Gruppen) og senest Stresscoach (hos Matzau 2021-22). 



Opstillingsgrundlag – Folketingskandidatur 

 

*Nicklas Gjedsig, 28 år, cand.scient.adm, foodie, vægtløfter og 

rugbyspiller.   
*Medlem af Alternativet siden 2020 og har tidligere været opstillet til 

kommunal- og folketingsvalg i Nordjylland (2021/2022). 

 

Jeg ønsker at stille op som folketingskandidat for Alternativet ved næste 

valg, af den simple årsag, at jeg ikke kan lade være. Jeg brænder for at 

beskytte jordens ressourcer og de væsner som lever på kloden. Danmark 

har en enestående mulighed for at inspirere hele verden, til at afprøve 

nye måder at leve det gode liv på, og have mere omsorg med dyrene og 

deres medmennesker.  

 

Mærkesager jeg virkelig finder nødvendigt at vi rykker på:  

 

En seriøs omstilling af vores skattesystem, hvor det bæredygtige valg altid skal være det billigste og mest 

tilgængelige. ’’Carbon Fee and Dividend’’ ser jeg som et meget brugbart koncept, hvor der tages højde for den sociale 

slagside, ved at fører skatteindtægter fra klimaskadelige produktion tilbage til særligt se laveste indkomster.  

Men når det er sagt, så er det også nødvendigt at vi aktivt støtter en prissænkning på klimavenlige produkter. Dette 

betyder at grøn adfærd vil resultere i at man som dansker kan leve billigere end tilfældet er idag – det skal være tydeligt 

hvilke valg, der er godt for kloden og hvilke, som ikke er.  

 økonomiske bundlinje er et effektivt redskab i klimakampen, og jovist skal pisken bruges i visse 

situationer, men guleroden skal også frem - Hvis vi lukker en dør skal to andre åbnes. Omstilling er ikke kun afsavn, det 

er også muligheder. 

 

En innovativ nytænkning af vores landbrug, hvor der investeres massivt i nye produktionsmetoder. Et plantebaseret 

landbrug, men også i ’’Cell Cultured Meat’’, der kan assistere med at udrydde behovet for at slagte dyr hos de 

mennesker, der vil spise kød.  

Vi kan gennem stamceller og fermentering faktisk gro kød og mælkeprodukter i fremtiden, og endda påvirke deres 

sammensætning af fedtstoffer for et sundere produkt. Knækker vi koden, kan vi afhjælpe resten af verden med deres 

kødproduktion, da den næste generation af fødevare vil kræve minimalt med areal, vand og ressourcer.  

 

Udsatte børn er hjerteblod for mig. Jeg mener vi har nedprioriteret midler til børn med indlæringsvanskeligheder 

til en sådan grad, at utallige børn går igennem skolesystemet uden at få den rette støtte og derfor ikke kundskaber 

indenfor bla. dansk og matematik. Det skader deres selvtillid og øger kun stress og bekymringer for fremtiden. Jeg tror 

det skader vores økonomi mere, at vi ikke sørger for rette rammer, hvor alle børn kan trives, lærer på egen måde og 

blive individer, der har plads i hjertet til at være noget for andre mennesker.  

Empatikrisen kommer ud af, at vi alt for længe har sat systemet før mennesket.  

 

Vi skal i højere grad tænke energifællesskaber, fælleseje og deling ind i energiproduktionen. Borgerne skal have en 

aktie og mærke rent økonomisk at den grønne omstilling er til gavn for dem og deres budget. Derfor vil jeg 

kæmpe for at vi understøtter, at det bliver nemmere at engagere sig i grønne initiativer. Faktisk vil jeg gerne fjerne så 

mange begrænsninger og bureaukratiske regler som muligt - Vi skal understøtte borgernære tiltag og teknologiske 

løsninger, ikke modarbejde dem.  

 

 



 
 
 
Opstillingsgrundlag 
POUL BRANDRUP 
FV kandidat Storkreds København 
Årsmøde 12. marts 2023 
 
Jeg opstiller som kandidat til Folketinget på Årsmødet den 12. marts 2023. 
 
Vi har brug for et fuldt team af kandidater i Storkredsen med vor politiske leder Franciska 
Rosenkilde som spidskandidat sammen med vort Folketingsmedlem Christina Olumeko 
suppleret med flere kandidater der som et team skal arbejde sammen for sikre at Å bliver 
set og hørt i det kommende FT valg med udgangspunkt i vor stadig stærkere fælles platform. 
Der er mere brug for Å end nogensinde før. 
 
Vi har i Å over årene udviklet megen politik indenfor de overordnede rammer som bl.a. de 
tre bundlinier, vore værdier og dogmer sætter. Afhængig af situationen op til og under 
valgkampen må kampagnen fokusere på prioriterede emner. Den grønne omstilling for at nå 
det bæredygtige samfund bliver det centrale emne, men måden det bedst gøres på bliver 
omdrejningspunktet for denne del af valgkampen. Her er det vigtigt at vi har forberedt vor 
kampagne og melder samlet ud i den sammenhæng der vil være med andre partiers 
kampagner. Den grønne omstilling bør imidlertid ikke være den eneste mærkesag i vor 
valgkamp. 
 
Hvis jeg bliver valgt som FV kandidat vil jeg se min opgave som at være med til sammen med 
de øvrige kandidater og i overensstemmelse med den overordnede landspolitiske strategi at 
sikre at vi gennem valgkampen får Alternativets budskaber ud til så stor en del af vælgerne 
som muligt, herunder mobiliserer de vælgere som spejler sig i vore politikker. Det lykkedes 
bedre end mange havde troet muligt i valgkampen op til Folketingsvalget 1. november 2022 
og vi endte med at få en Folketingsgruppe på 6 medlemmer. Vort mål må være at få mindst 
10 Folketingsmedlemmer ved næste valg så vi kan blive en nødvendig partner for partier vi 
kan samarbejde med og dermed få mest mulig af vor politik afspejlet i Folketingets arbejde 
og beslutninger. 
 
Emner hvor jeg kan bidrage særligt er diskussionen om statsbudgettet: Hvad er drift og hvad 
er investeringer? Er vækst et mål i sig selv, nej selvfølgelig ikke. Hvad er det gode liv og 
hvordan giver vi de bedste muligheder derfor? Derudover har jeg interesse og omfattende 
viden om og indgående kendskab til international politik: Danmark i EU, Danmark i verden, 
et politisk område som i min optik har været stærkt underprioriteret også i den politiske 
diskussion herhjemme. Efter den russiske invasion i Ukraine bør det være klart for alle at vi 
vil stå overfor store geopolitiske udfordringer i de kommende årtier som kræver en mere 
aktiv deltagelse i alle dele af EU, uden forbehold, end vi har haft indtil nu.   Også den 
internationale Verdensorden er under pres og Danmark bør sammen med ligesindede lande 
være med til at styrke den, herunder FN og dets institutioner og organisationer. Jeg ser fem 
til den kommende valgkamp, vil lægge alle de kræfter i den jeg overhovedet kan. Jeg tror på 



at Alternativet kan spille en vigtig rolle landspolitisk med en stærk Folketingsgruppe. Det må 
være vores mål og det kan vi nå sammen. 



Troels Chr. Jakobsen – Opstilling Folketingsvalg
Selvom det forekommer urealistisk, at jeg skulle blive valgt
til Folketinget, vil jeg gerne stille mig til rådighed i håbet om
at kunne højne og skærpe Alternativets sociale profil – og
derved forhåbentlig trække flere stemmer til vores parti.

Ved kommunalvalget i ‘17 og ‘21, ved løbende aktivisme og
deltagelse i den o�entlige debat har jeg opbygget en
troværdig profi – især det sociale område. I Storkreds
København er der mange vælgere, som søger efter
troværdige kandidater, der arbejder aktivt for bedre vilkår
for samfundets fattigste.

Med en relativ stor følgeskare på både Facebook (ca. 4900) og Twitter (2832), og at flere af
mine debatindlæg i aviser har været de mest læste gennem flere døgn, kan jeg med den
gennemslagskraft være med til at sætte Alternativets dagsorden i debatten.

Mine vigtigste mål:
1. Kæmpe for at undertrykkelse af fattige afløses af værdige politiske løsninger.
2. Blive bedre til at koble den sociale og grønne bæredygtighed.
3. Kæmpe for bæredygtig magt; at forvaltning af magt foregår bæredygtigt i demokratiet.

Udover deltagelse i den o�entlige debat, arbejder jeg på at have nære alliancer med de
aktivistiske bevægelser, der kæmper for både social, demokratisk og grøn bæredygtighed, og
har det som et vedvarende projekt, hvordan vi kan styrke koblingen mellem den aktivisme og
de politiske magtrum. Derudover føler jeg mig også forpligtet af min teaterfaglige baggrund
til at løfte en opgave omkring vores kulturpolitik, og vores profil på det område.

En del medlemmer vil være bekendt med mig som kandidat fra kommunalvalget. Til et
folketingsvalg vil det komme til at se lidt anderledes ud – både fordi det er et nationalt valg,
men især fordi jeg vil lægge større fokus på koblingen mellem den sociale og grønne
bæredygtighed. Bare det at Alternativet opstiller mig som Folketingskandidat vil være et klart
signal til hele den sociale frihedsbevægelse, som f.eks. Næstehjælperne, om at Alternativet
tager den sociale bæredygtighed alvorligt – og kan være med til at afbøde noget af den
skade, vores omdømme har lidt blandt de vælgergrupper, der stemmer med et socialt hjerte.

Endeligt vil jeg gentage, hvad jeg ofte har sagt, når jeg har oplevet personlig modgang eller
fælles kriser i vores parti: Jeg melder mig ikke ud, jeg melder mig endnu mere ind.

Den smukkere verden, vi i vores hjerter ved er mulig, skaber vi ved at stå sammen. Du kan
altså som medlem regne med, at jeg bliver og kæmper for Alternativet i både med- og
modgang.

Tak for din opmærksomhed :)

Troels



Opstillingsgrundlag som folketingskandidat for Alternativet.  

Vickie Bak Laursen 

46 år 

Vesterbro, København 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er opvokset i København og har de første ca. 15 år af mit arbejdsliv arbejdet med film, 

tv, teater, og reklame både bag kameraet og foran, som henholdsvis produktionsleder og skuespiller. Jeg 

uddannede mig til socialrådgiver da jeg var midt i 30’erne, og har nu i 10 år arbejdet med mennesker med 

komplekse sociale problemer som hjemløshed, stofmisbrug, sexsalg, psykisk sygdom og kriminalitet, på den 

åbne stofscene på Vesterbro. De sidste 6 år i funktion af leder, først 4 år som leder af Reden København og 

nuværende på andet år for Gadens Stemmer, en socialøkonomisk virksomhed der tilbyder beskæftigelse til 

udsatte mennesker i København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Vejle.  

Jeg er dybt optaget af, at vi får skabt et samfund, hvor vi tager et meget større ansvar for at sikre lige 

muligheder for alle, og tager ansvar for dem som er blevet efterladt af vores velfærdssamfund. Den sociale 

ulighed stiger og det koster os både menneskeligt og økonomisk som samfund.  

Hvorfor stiller jeg op? 

Mit politiske engagement blev for alvor vækket da Alternativet opstod. Visionen om et bæredygtigt, tolerant, 

kreativt og kærligt samfund ramte mig lige i hjertet. En ny politisk kultur og ikke mindst modet til at være 

ambitiøs på mennesker, klimaet, dyr og vores smukke naturs vegne inspirerede. Min første politiske aktivitet 

var derfor at deltage i indsamling af vælgererklæringer og melde mig ind i partiet, og jeg er netop blevet 

suppleant i Vesterbro Lokaludvalg. Alternativet har siden partiets start fået min stemme både i medgang og 

modgang.  

Jeg har arbejdet politisk med fortalerarbejde fra et NGO-udgangspunkt, med flere vigtige sejre. Som at få 

behandling med substitutionsmedicin ud på gaden i København hvor stofbrugerne er, og senest sammen med 

andre interessenter, at få forlænget og forhøjet beløbet på det sociale frikort. Jeg sidder også med i Rådet for 

socialt udsattes socialpolitiske netværk. 

I mit virke på socialområdet, er det blevet meget tydeligt for mig at der er brug for større strukturelle 

forandringer, hvis vi skal være det inkluderende, opbyggelige og meningsgivende fællesskab, som jeg mener 

at vi skal. Og skylder dem som står uden for eller i periferien af vores samfund.  

Jeg mener, at en vigtig nøgle til det er afbureaukratisering af vores velfærdssystem. Ved at tage livtag med 

statslig overstyring og frisætte opgaverne og organiseringen. For derved at skabe formålsdrevne miljøer der 

giver mulighed for helhedsorienterede indsatser på tværs af forvaltninger, region, kommune og 

civilsamfund. Formålsdrevne miljøer der højner kvaliteten i indsatserne, og giver fagligheden og 

handlekraften tilbage til de fagprofessionelle.   

Jeg ønsker derfor at træde ind i en politisk rolle der giver mulighed for, at være med til at lave de 

lovændringer og reformer som jeg mener vores samfund har brug for. Transformere vores velfærdssystem, 

så det indrettes efter de behov mennesker har, på de præmisser de kan modtage den. I stedet for den 

system-logik der hersker nu, hvor mange har svært ved at navigere og derfor ikke modtager den rette hjælp 

til rette tid, med store menneskelige omkostninger til følge.  



  

Hvad vil jeg arbejde for? 

Min forståelse og oplevelse af verden er, at alt er forbundet. Jeg er derfor optaget af vores samfund, klima 

og verden som helhed og langt fra kun socialpolitik. Jeg ønsker at bidrage med mine erfaringer og 

kompetencer hvor de kan bruges i det politiske arbejde. For nu beskriver jeg dog nogle konkrete 

indsatsområder, hvor jeg med min socialfaglighed, erfaring og viden mener at jeg kan skabe værdi.  

- En beskæftigelsesindsats der er opbyggelig og helhedsorienteret i stedet for nedbrydende.  

- Et ydelsessystem der indeholder positive incitamenter til at komme tilbage i arbejde, og ikke et 

system baseret på sanktioner og som er yderligere fattigdomsskabende.  

- En psykiatri der rummer dobbeltdiagnoser og andre behandlingsparadigmer end det medicinske. 

- Nedbringelse af hjemløshed med Housing First tilgangen – herunder arbejde for billigere boliger, 

skæve boliger, og andre alternative boformer med socialfaglig støtte tilknyttet.  

- Sikre ordentlige rettigheder til ofre for menneskehandel.  

- Flere og mindre stofindtagelsesrum i hele Danmark 

- Lette adgang til stofmisbrugsbehandling og langt højere kvalitet i behandlingen.   

  

  

 


