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Mit navn er Bjørnø, Irina (BI) og jeg er 62 år gammel. 
 
Jeg har boet i Danmark, i Høje Taastrup siden 1993, og oprindelig kommer jeg fra 
Rusland.  
 
Jeg er forkvinde i Høje Taastrup Alternativet og kandidat til Byrådet ved 
kommunalvalg-21. 
 
Jeg har været medlem af Alternativet siden 2016. Medlemsnummer er 19215. Jeg 
er medlem af KOS bestyrelsen og POFO. 
 
Lidt om mine politiske projekter: 
 
Jeg kendt lokalt som BI  (Bjørnø Irina)   - og jeg er medlem af Alternativet, fordi jeg 
tror på Alternativets politiske budskaber.  
 
Desuden er jeg medlem af bestyrelsen i den dansk-russiske forening og formand i 
RKMD - Russisk Kultur Mission i Danmark.  
 
Jeg arbejder politisk for fred og kulturel mangfoldighed.   
 
Mine politiske mærkesager er:  
 
+mere skov i Danmark som en af løsningerne på CO2 reduktion - mere skov 
betyder mere liv! 
+kulturel mangfoldighed som stærk samfunds ressource 
+sund livsstil som baggrund for stærkt fremtidens samfund og mennesker 
+ny venlig politiske kultur  
+fint fungerende kollektiv trafik som del af løsningen på CO2 reduktion 
 



 

 

og mit motto er LSD - Lokal, Social ansvarligt og Demokratisk - tre grundsten til at 
løse alle udfordringer i fremtiden.  
 
Lidt om min vej til politik: 
 
Jeg er skribent (freelance) og forfatter, har boet i Høje Taastrup kommune 
siden1993 sammen med min dansk mand Leif, og oprindelig er jeg fra Rusland, 
Moskva.  
 
Jeg er uddannet fysiker og merkonom fra Niels Brock, derudover er jeg uddannet 
terapeut, skuespiller, danser og sanger. Jeg er blogger og samfundsdebattør på 3 
sprog: dansk, engelsk og russisk.  
 
I begyndelsen af juni 2018 var jeg inviteret af Alternativets Hovedbestyrelse til 
Folkemøde på Bornholm til at organisere og medvirke i et politiske debatpanel om 
"Det Næste Danmark - visioner om fremtidens energi" på grund af mit speciale i 
fysik. Jeg har undervist mange år på DTU som lektor. Der etablerede jeg et 
laboratorium i ultralyds anvendelse i økologi og industri.  
 
 I 2015 stiftede jeg folkebevægelsen "DKind" i Danmark, hvis formål var at opfordre 
alle til venlighed og gensidig respekt. Jeg bruger ”venlighed”, som en del af min 
livsstil og som værktøj til at løse sociale konflikter.  
 
Jeg var en af hovedarrangørerne, som stod bag den første dansk-russiske 
konference om økologi og recirkulation i 2017 og igen i maj 2021 (international 
konference om recirkulation og cirkulære samfund).  
 
Første konference fandt sted i november 2017 i København, og H-T Miljø og 
Energicenter (MEC) var hovedaktøren dengang. 
 
Jeg står bag organiseringen af den internationale konference i 2018 i København 
med navn "Økologi og fremtid", og selv bidrog jeg med et spændene tema “Olie 
katastrofe i Arktis”.  
 
Jeg er aktiv i promovering af moderne recirkulationsteknologi og økologisk 
tankegang i Danmark samt i Rusland.  
 
I Pandemi årene (2020-2021) har jeg stået bag organiseringen af flere 
internationale debatter (på ZOOM) om Corona og social isolations konsekvenser 
(Dansk-russisk). 
 
Jeg støtter projekter om vilde bier i Danmark  - som del af naturens mangfoldighed i 
Danmark.  
  
Jeg yder et aktivt bidrag i debatterne om sprogpolitik (sidste debat var i juli 2021 på 
Ordfestival på Nyord), om accent, dialekter og sproglig mangfoldighed i Danmark. 
 



 

 

Jeg arbejder aktivt med familieret og ligestilling. Jeg er frivillig i organisationen 
“Besøgsven på modersmål” 
 
I forår 2018 fik jeg diplom og medaljer "For udførelse af tværkulturelle projekter 
mellem Danmark og Rusland". 
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Mine stærke sider er: 
 
Jeg kan arbejde under pres 
 
Jeg er god til at have overblik i komplicerede sager  
 
Jeg håndterer mennesker med respekt og venlighed 
 
Jeg kan organisere globale og lokale møde og debatter 
 
Jeg bærer ansvar for mine beslutninger 
 
 
Mine svage sider: 
 
Jeg viser ikke min indre sårbarhed 
 
Jeg er ordblind  
 
Jeg har accent.  


