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Psykolog Mette Bram, f. 1964 

Rådmand for Å på Frederiksberg 

 

Den vigtigste opgave til valget for at vi kan få indflydelse, er at vi får stemmer. 

Masser af stemmer. 

Uden de stemmer kan vi ikke blive udslagsgivende i den absolut, altoverskyggende 

nødvendige dagsorden: 
 

BÆREDYGTIGHED PÅ KLODEN 

Jeg står 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.  

 

Jeg står på mål for at skaffe stemmer. Jeg har gjort det før, og jeg kommer til at gøre det igen.  

 
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.  
Fra 2017 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) og senest Integral Mentor (ID Gruppen). 



Opstillingsgrundlag – Birgitte Kehler Holst 
 

Kære Storkreds 
Jeg sender hermed mit kandidatur til FT for Alternativet. 
I må meget gerne løbe det i gennem for stavefejl inden det bliver lagt op - retstavning er desværre ikke min 

stærke side. 
  
Jeg hedder Birgitte Kehler Holst, er 49 år og dele-mor til to. Jeg har været kandidat ved KV17 og FT19. Jeg 

har siddet i Politisk forum to omgange og sidder pt. i Borgerrepræsentationen. Jeg og er også kandidat til 

KV21. 
  
Jeg stiller op forbi vi i Alternativet er brug for nogen der har prøvet det før, - så alt ikke er første gange. 
Jeg stiller op så København kan bevare vores mandat. Man kan godt sige at jeg stiller op for at få Franciska 

valgt. - Men når det er sagt, så jeg vil elske at følge med hende ind på Christiansborg. 
  
Jeg ved at et kandidatur for Alternativet er en stor opgave. Jeg er god til at være på gaden, sidde i 

paneldebatter og at opfinde kampagner og gode #hashtags. Jeg syntes, at det er sjovt at debattere på 

facebook og finde det helt rigtige foto til instagram. Jeg bliver aldrig træt af at tale om politik med tre 

bundlinjer - og jeg kan sidde i virkelig mange møder uden at miste gejsten. 
Det kommende valg er afgørende, ikke bare for Alternativer men også for vores planet. 
  
Til dagligt arbejder jeg med grøn omstilling og bæredygtighed som seniorprojektleder i DR. Her har jeg 

hævet økologi% fra 0 til sølvmærke, opsat ladestander til el-biler, indkøbt låne-cykler og medvirket til at 

sænke elforbruget med godt 15%. Både kantinerne og rengøring og vinduespudsning er på vej til at blive 

svanemærket og alle 11 tons kaffe er økologisk. Jeg har taget initiativ til at anskaffe kompostmaskiner så 

mest muligt bioaffald bliver til jord og brugt lokalt. Jeg har gjort samtidig med, at jeg skulle spare penge. Så 

jeg ved at den grønne omstilling er mulig, hvor der er vilje. 
  
Som kandidat vil jeg gøre mit til at styrke fællesskabet og holdånden, ikke bare i kandidatfeltet, men også 

blandt medlemmer og frivillige. Det skal være sjovt og meningsfuldt at deltage – uanset om man hænger i 

lygtepæle, laver kaffe, syr Åer eller deler flyvers ud. 
Ud over det grønne har jeg brugt tid på ligestilling og mangfoldigheds dagsorden, ældre, handicappende 
  
Uddannet: Tegnsprogstolk, Kaospilot, BA i film-og medievidenskab, Master i strategi og ledelse fra IT 

Universitetet, og ren stor viden om adfærdsdesign. 
  
 



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 2017, 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. 4800) og Twitter (2135), 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; hvordan forvaltning af magt foregår i demokratiet.

Udover deltagelse i den o�entlige debat arbejder 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 i 2017. 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



FABRIZIO D OTTONE
Opstilling til folketingskandidat

E-MAIL-: OTTONE@HOTMAIL.DK  /  MOBIL: 53632612

Jeg har været medlem af Å siden slut 14 og har

arbejdet for at sikre Å parlamentarisk

indflydelse både som kampagneleder for Kbh.

Omegn i FV15 og bestyrelsesmedlem i flere

omgange. I dag er jeg Forperson for Kbh.

Storkredsbestyrelse. Nu har jeg besluttet mig for

at stille op som folketingskandidat for Å. og det

skyldes min bekymring om at vi, som samfund

og verden er på vej hen til en markant stigende

økonomisk ulighed, en apokalyptisk (trussel

om?) klimaændring og muligvis den største

religionsforfølgelse siden 1939. 

Herhjemme er retorikken imod minoriteterne

blevet decideret ulækker og uligheden er meget

stigende, ikke kun den økonomiske men også

den sociale og miljømæssige. Det vil og kan jeg

gøre noget ved med min baggrund, etnicitet,

livserfaring og globetrotter tankegang.

Som tidligere arbejdsgiver, iværksætter,

gastronom og underviser har jeg en bred

værktøjskasse med kompetencer, også indenfor

kommunikation og formidling, som er ret

afgørende når vi skal hente stemmer, plus et

stort netværk af folk der gerne vil hjælpe med

kampagnen.

Fordele, ved at have mig på teamet, er, at jeg

har et bredt og solidt kendskab til vores

samfund og til vores verden, f.eks. er jeg

medlem af Valby lokaludvalg, har været

iværksætter i restaurationsbranchen og i Edtech

branchen med en online platform til

undervisning af skoleelever, plus jeg sidder i

forskellige bestyrelser og en tænketank. Alle

med dannelse, demokrati og den grønne

omstilling som fokusområder.



Opstillingsgrundlag – Franciska Rosenkilde 
 
Jeg stiller op som folketingskandidat for Alternativet. 
 
Jeg blev medlem i sensommeren 2014. Jeg blev straks inspireret og motiveret af Alternativets mission om 
at gøre politik på en ny måde, at kæmpe for et andet samfund, et samfund vi i dag formulerer som Det 
bæredygtige samfund. 
Siden 2014 har jeg været folketingskandidat tilbage i 2015, KV kandidat i 2017 hvor jeg blev valgt ind i 
Københavns Borgerrepræsentation. Efter 10 måneder blev jeg valgt af KBH Ås medlemmer til at være 
Kultur- og fritidsborgmester. Det har været en spændende rejse fra frivillige aktiviteter og politikudvikling 
til ambitiøse politiske forhandlinger og resultater som bl.a. Københavns første mad- og måltidsstrategi der 
målsætter en CO2 reduktion med 25% i 2025, Kultur- og fritidsforvaltningens første ligestillingshandleplan 
og indførelse af Doughnut økonomi som dialogværktøj.  
Jeg har bidraget til, sammen med de andre alternativister i Borgerrepræsentationen, at Alternativets politik 
har skabt reel forandring og handling i København. 
 
I februar 2021 blev jeg så valgt til Politisk leder og tænker derfor det er oplagt at jeg opstiller til 
Folketingsvalget, da det alt andet lige er hensigtsmæssigt at være en del af folketinget som politisk leder. 
Alternativet står et skæbnesvangert sted, vi kæmper for overlevelse og derfor er jeg opsat på at kæmpe for 
at vores helt nødvendige mission om en seriøs bæredygtig omstilling af vores samfund lykkes, og eftersom 
ingen andre partier har den mission, ser jeg Alternativet som fuldstændig nødvendig for dansk politik. 
Vores kamp ligger i at komme tilbage som et seriøs politisk bud på løsninger på nutidens største problemer; 
klimakrisen, systemkrisen og empatikrisen. 
Jeg vil som politisk leder og folketingskandidat arbejde for at Alternativet bliver det parti der er mest 
relevant for ungdommen, grønne bevægelser og NGOer. For forskere, eksperter, aktivister og det 
progressive erhvervsliv. Og for alle andre der ønsker et inkluderende, progressivt og bæredygtigt samfund. 
 
Personlig info 
Jeg er 45 år, bor på Nørrebro med min 19 årlige datter. Jeg er født og opvokset i København.  
Jeg er uddannet i Human ernæring fra Suhrs og derefter Cand.scient Geograf og geninformation fra 
Københavns universitet. 
 
 



 
 
 
Opstillingsgrundlag 

POUL BRANDRUP 
FV kandidat Storkreds København 
Ekstra Årsmøde 22.08.2021 
 
Jeg melder mig som kandidat til FV på Årsmødet den 22. august 2021. 
 
Vi har brug for et fuldt team af kandidater som vil arbejde sammen for sikre at Å bliver set 
og hørt med udgangspunkt i vor fælles platform som selvfølgelig kan suppleres med hver 
kandidats særlige interesseområder. 
 
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 i 
2015 og desværre næsten ikke i 2019, hvor vi mistede 1,5% vælgeropbakning i de sidste 2-4 
uger af valgkampen. Nu står vi med +/- 0,5% så der er lang vej igen. Kun ved at arbejde 
sammen om fælles budskaber og en effektiv kommunikationsstrategi kan vi med en næsten 
tom pengekasse gøre os håb om at komme over 2% vælgertilslutning i den kommende 
valgkamp. 
 
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 for og godt 
kendskab til international politik: Danmark i EU, Danmark i verden, et politisk område som i 
min optik er stærkt underprioriteret også i den politiske diskussion herhjemme selvom det 
bør være klart for alle at vi vil stå overfor store geopolitiske udfordringer i de kommende 
årtier. 



Opstillingsgrundlag Anders Stjernholm 
 

Min styrke ligger i formidling. At overskue 

komplicerede problemstillinger og viderefortælle 
dem i simplere form. Og den bæredygtige 

omstilling med de tre ben er kompliceret stof, som 

jeg vil hjælpe med at sælge til vælgerne.  
 

Min klareste svaghed er fordybelsen. Min viden er 
bred, men overfladisk. Det er derfor, jeg gerne vil 

være politiker…  
 

Er du hooked nu? Så læs videre: 
 

Jeg forstår hurtigt forskellige problemstillinger. Når ellers jeg har vidende mennesker 

omkring mig, betyder det, at jeg kan overskue meget. Og vidende mennesker har vi i 
overflod i Alternativet, hvilket betyder, at jeg vil kunne koncentrere mig en arbejdet 
med den eksterne kommunikation. I er altså grunden til, at jeg kan leve med den 

svaghed. 
 

Jobbet som politiker handler i mine øjne om to ting: At træffe de bedste beslutninger 
- og at kunne forklare andre, hvorfor man træffer dem. Så lige siden jeg første gang 
blev valgt som kandidat for Alternativet i 2015, har jeg øvet mig på de to ting.  

 
Jeg elsker at debattere - jeg elsker at forstå mennesker, få dem til at forstå mig, og 

se om vi kan finde nye veje. Det er også derfor, at religionsdebatten tiltrækker mig så 
meget - fordi den er svær. Når en meget troende person mener at homoseksualitet er 

forkert eller evolutionsteorien er vrøvl, så er udfordringen allerfedest. For hvordan kan 
jeg tale imod en kerneoverbevisning på en måde, hen vil høre på? Og det samme 
gælder, når jeg taler boligskat med min mor…  

 
Ås ny politisk kultur er kæmpe skridt i den rigtige 

retning. Og jeg vil gerne være med til at lede den 
udvikling mod endnu bedre idéer, argumenter og 
beslutninger. Derfor vil jeg gerne være kandidat for 

den her organisation. 

 
Jeg er er uddannet journalist fra SDU i 2007, men gjorde 

kort efter stand-up til min levevej, hvilket betød at jeg 

også kom til at arbejde som radio- og TV-vært. I 15 år 

har jeg altså sagt min mening på forskellige platforme.  

 

Derudover har jeg været formand for Ateistisk Selskab, 

ambassadør for ADHD-foreningen og stifter af foreningen 

Eftertro, der arbejder med frafald og negativ religiøs 

social kontrol.  

 



Repræsentanter til
Hovedbestyrelsen



Kristian Johnsen  August 2021 
Medlem af Hovedbestyrelsen 
 

Kandidat som Storkreds Københavns delegerede i Hovedbestyrelsen 

Jeg stiller hermed op som kandidat til Storkreds Københavns delegerede medlem af Hovedbestyrelsen (HB). 
Jeg har været medlem af HB det seneste år, hvorfor jeg håber på genvalg! 

Alternativet har været igennem en turbulent tid de seneste år, og vores kære parti står foran en afgørende 
fase i sit stadig unge liv! Alternativet står på et stærkt fundament med gode værdier og et stærkt politisk 
grundlag, som danner grundlag for optimisme – samtidig viser vores historik, at der også er faldgruber, som 
vi i fællesskab skal forsøge at navigere udenom, hvis partiets genrejsning skal lykkes.  

Jeg er af den klare overbevisning, at HB spiller en helt central rolle i etablering af det samarbejds- og 
tillidsrum, som giver os ro og lyst til at udleve vores værdier og politiske overbevisninger.  

Min grundholdning er, at HB som øverste organisatoriske organ skal stå vagt om, at vi efterlever vores 
vedtægter og værdier – og at HB samtidig skal sikre, at beslutninger og implementering af disse sker på 
baggrund af transparente processer og med inddragelse af medlemmer og tillidsvalgte over hele landet. 

HB skal således i tæt samspil med den politiske ledelse sikre og i dialog med bestyrelser for 
kommuneforeninger og storkredse stå vagt om, at vi i tillid til hinanden kan diskutere og samarbejde på 
kryds og tværs – og herigennem skaber de bedste og mest synlige politiske resultater. 

Som medlem af HB arbejder jeg aktivt for at fremme denne sammenhæng og samarbejdet på tværs af 
strukturer, geografi og medlemmer af Alternativet. Denne rolle har jeg påtaget mig både i HB og via 
deltagelse i KVRV21-styregruppen, organisationsudvalget samt ansættelsesudvalget for ny sekretariatschef. 

Min baggrund er, at jeg har været medlem af Alternativet siden 2017, hvor jeg i en periode også har været 
talsperson for Kommuneforeningen i København. Jeg bor på Nørrebro, er fraskilt med to store piger (27 og 
24), som bor på Nørrebro og Amager, og som begge læser på Københavns Universitet.  

Min erhvervsmæssige baggrund er præget af ledelse, hvor jeg har været vicedirektør i Region Hovedstaden 
med ansvar for regional udvikling, faglig direktør for Diabetesforeningen samt direktør for en 
erhvervsdrivende forening med 160 apoteker som medlemmer.  

Jeg har således en solid erfaring med bl.a. organisationsudvikling, strategi, partnerskaber, 
inddragelsesprocesser, budgetlægning mv. – en stor del af tiden med fokus på København og udvikling af 
vores hovedstadsregion.  

Jeg tror på Alternativet og vores sag, som jeg mener er mindst lige så relevant og vigtig, som da partiet 
startede. Jeg håber, at ovenstående giver et billede af, hvorfor jeg er en relevant kandidat til 
hovedbestyrelsen – og ikke mindst, hvad jeg kan og gerne vil bidrage med! 

 

Med grønne hilsner 

Kristian Johnsen 
Medlem af Hovedbestyrelsen 
Refsnæsgade 71st, 2200 København N 
Tlf. 41918817 
 



 

POUL BRANDRUP 
Opstillingsgrundlag til Alternativets Hovedbestyrelse, som medlem for Storkreds 
København 
(Ekstra Årsmøde i Storkredsen den 22. august 2021) 

 Der er brug for at udvikle HBs arbejde og der er allerede gode ideer og forslag, fra 
Medlemsdagen i oktober 2019, og for POFO startende med workshoppen i august 2019 og 
den konkluderende workshop i januar 2020. Forløbene som konkluderedes med en klar 
arbejdsplan, som jeg var meget aktiv med til at få formuleret, men som der desværre fortsat 
ikke er blevet fulgt op på. Vi skal huske på at Alternativet udvikledes med udgangspunkt i 
inddragelse af medlemmer og andre, hvoraf mange aldrig havde været aktive i politik før, på 
en måde der i stigende grad ikke ses i de traditionelle partier der alle oplever en dramatisk 
medlemsafgang og politikertræthed af andre grunde end dem der har ramt Alternativet. 

 Jeg har valgt at stille op til Hovedbestyrelsen igen fordi jeg mener atter at kunne 
bridrage til dens arbejde med udgangspunkt i vort arbejde i Storkreds København og det 
vigtige input vi med en ikke særlig stor, men aktiv gruppe alternativister kan give. Jeg har 
tidligere været landsmødevalgt medlem af HB i mere end 4 år, senest som Forperson i knapt 
2 år frem til udgangen af september i sidste år. 
 Med mine omfattende erfaringer fra HB, POFO, som aktiv alternativist siden 2015 
mv. mener jeg at kunne bidrage til at få HB og derigennem Alternativets organisation til at 
blive en meget mere effektiv og aktiv støtte end det er i dag til alt arbejdet i og omkring 
Alternativet, ikke mindst når det kommer til medlemsinddragende politikudvikling og til 
understøttelse af lokalt arbejde i alle dele af organisationen. Det er der virkelig brug for og 
også muligheder for selvom vi står overfor store udfordringer. 
 
   

 



Delegerede til
Politisk Forum



Storkredsen har
ikke modtaget

opstillingsgrundlag


