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Opstillingsgrundlag til Folketingskandidat for Alternativet 
 

Kære alle 

Jeg er biolog. Jeg bor i Humlebæk med min mand og tvillinger på 19 år. Til daglig driver jeg 
en lille enkeltmandsvirksomhed, som rådgiver NGO’er og virksomheder om EU’s regler for 
kemikalier i forbrugerprodukter. 

Jeg har været medlem af Alternativet siden 2017, fordi jeg synes, vi er det eneste parti, der 
tager den grønne omstilling alvorlig og tør byde ind med radikale løsningsforslag, der kan 
fungere.  

Jeg har været aktiv i politik hele mit liv. I de sidste par år har jeg været lokal for-person i 
Fredensborg-Hørsholm og tidligere var jeg medlem af Radikale Venstre, hvor jeg bl.a. har 
siddet  i Hovedbestyrelsen et par år, men jeg har aldrig før stillet op til de udadvendte 
tillidsposter som byrådskandidat eller folketingskandidat. Nu er jeg kommet til et punkt i mit 
liv, hvor jeg både har lyst og mod til at stille op. Jeg synes det er meget vigtigt i den situation, 
som Alternativet er i nu, at vi ikke står uden kandidater til de politiske poster. Derfor vil jeg 
gerne stille op i år til både Kommunevalget og Folketinget, og jeg håber meget, at andre vil 
følge mit eksempel, så vi bliver flere på listerne og kan samarbejde om gode, sjove og 
spændende kampagneaktiviteter.  

Som biolog er mit arbejdsområde miljøet. Herudover brænder jeg for bæredygtig udvikling i 
bred forstand. Jeg tror på, at vi mennesker kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, og 
jeg mener at Danmark har en forpligtelse til at være på forkant.  

Vi skal bevare et sundt og velfungerende velfærdssamfund og mindske uligheden. Vi skal 
have en gennemført og ambitiøs national klimaplan, og vi skal have afprøvet hvordan 
borgerløn kan fungere praksis. Jeg vil også gerne arbejde for flere nye lokale fællesskaber. 
Der skal skabes grundlag for at folk nemmere kan gå sammen om lokale 
bæredygtighedstiltag, som f.eks. lokale energiløsninger, etablering af grønne områder eller 
en lokal bank eller et reparationsværksted, hvis det er det, der mangler. Nogle gange skal 
man kigge bagud for at finde fremtidens løsninger, og jeg ville f.eks. gerne se nærmere på, 
om der er ideer fra Andelsbevægelsens tid, der burde pudses af, og bruges igen. 

Jeg arbejder til daglig med politikudvikling og politisk argumentation. Jeg er vant til at tale og 
skrive om politik, som repræsentant for forskellige NGOer. Det håber jeg også, at jeg kan 
bruge som kandidat for Alternativet.  
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