
 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing - X 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Peter Kjær Hansen 

Alder: 44 år 

Adresse: Griegsvej 7, 4600 Køge 

Mail: peter.kjaer.hansen@alternativet.dk  

Telefonnummer: 2090 7779 

Lokalkreds: Midt- og Vestsjælland 

Indmeldelse: Maj 2016 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: https://www.facebook.com/PeterKjaerHansen  

Twitter: https://twitter.com/pkjaerhansen  

LinkedIn: 

Instagram 

Andre sociale medier: 
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Del 2 

Her kan du skrive din motiverede opstilling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alternativet 

og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Motiveret opstilling: 

Jeg vælger at stille mig til rådighed som folketingskandidat for Alternativet, da Christiansborg og Folketinget 

har brug for nye stemmer i debatten om den nødvendige, grønne og bæredygtige omstilling af Danmark 

frem mod 2030 og i årene derefter. 

Danmark halter i handling langt efter skåltalernes grønne ambitioner og selvrosende ord. Både røde og blå 

regeringer (og med ditto støttepartier) har de sidste mange år misligholdt deres forpligtelse til at føre reel, 

grøn politik ud i livet. Vi har fået lidt flere vindmøller og solceller hist og her. Vi har også besluttet Energi-

Øer og mere vild natur og ydet rabat og støtte til elbiler og varmepumper, hvis vi nu skal tage ja-hatten på. 

Men forandringerne er slet ikke sket i den målestok, der reelt er behov for. Den grønne omstilling går 

simpelthen for langsomt! Tiden er moden til at trykke speederen i bund og træffe de store, nødvendige 

beslutninger – fx en generel CO2-afgift på 1.500,- kr. pr. tons i 2030, som anbefalet af Klimarådet. Jeg så 

gerne, at det blev før 2030. Vi skal i hvert fald i gang nu. Selvom at realpolitik handler om kompromisser og 

at kunne tælle til 90, så skal forureneren til at betale mere. Kan vi give et incitament til at stoppe forurening 

i morgen, er det bedre end at det først stopper i 2030. Derfor #KlimahandlingNU!  

Den grønne omstilling vil uvilkårligt kræve ”ofre”. Eller sagt mere imødekommende og venligst: At vi skal 

tilegne os nye vaner og tilpasse vores kultur. For det er vores kultur og vore vaner (og måske en snert af 

egoisme og magelighed), som gør, at vi har så hulens svært ved at holde op at gøre det vi gør, men som vi 

reelt godt ved er skadeligt – for os selv og for vores nærmeste, for vores omgivelser og for jorden vi lever 

på. Vi er nødt til at flyve mindre. Vi er nødt til at køre mindre i bil. Og næste bil er nødt til at være lidt 

mindre og en bil vi måske endda deler med andre. Vi er nødt til at spise mindre kød. Vi er nødt til at 

forbruge mindre. Alt sammen ”ofre”. Men behøver livet så være surt og uden livsglæde? Nej, ikke i min 

optik. En ferie kan være lige så sjov og afslappende i Danmark, som i Thailand. Du kommer lige så hurtigt på 

arbejde, om du kører selv eller kører med naboen eller dem ovre på den anden side som skal samme vej, 

som dig selv – måske når du endda frem både hurtigere, billigere og med mere mentalt overskud. Du bliver 

lige så mæt, om bøffen er af oksekød eller rødbeder. Og brugte ting kan være lige så dejlige at få og give, 

som helt nye. Det handler alt sammen om nye vaner og præferencer. Vaner, som du godt kan tilegne dig 

alene, men hvor det at gøre det i fællesskab med andre gør virkningen så meget større. 

Og fællesskaber kan gøre en forskel. Står du uden for fællesskabet er du ikke ”en af os”. Så er du ”alene” 

eller ”en af dem”. I Alternativet bør vi arbejde målrettet med vores nye kunst- og kulturpolitik. For kultur 

handler om (fra ordnet.dk) ”… den levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt 

befolkningsgruppe i en bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikkematerielle resultater af menneskelig 

aktivitet der føres videre fra generation til generation.” Både som parti og som bevægelse bør vi derfor 

opfordre alle omkring os til at finde nye grønne og bæredygtige løsninger i fællesskab. Og vi bør selv gå 

foran og bidrage aktivt til at den grønne forandring reelt kommer til at ske ude lokalt.  

Det er i min optik ude lokalt og i øjenhøjde at løsningerne skal findes og skabes – også selvom at lovgivning 

og incitamenter kommer fra Christiansborg. Jeg tror på, at vi i Danmark gennem en styrkelse af den 

politiske samtale, borgernært demokrati og borgerfællesskaber kan skabe en langt bedre balance på de tre 

bundlinjer – den økonomisk, den sociale og den miljømæssige.  



 

Som person anser jeg mig selv, som et sympatisk og empatisk menneske, som på min egen reflekterende 

måde tør sige sandheden – også den ildehørte. Baseret på fakta og med fokus på bolden. Jeg er på ingen 

måder konfliktsky, men vælger naturligvis mine kampe med omhu.    

 

  



 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være kandidat for Alternativet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar: Transport, energi, kunst og kultur. 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (Opstiller du til 

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: Transport eller energi. Fordi det er områder jeg ved noget om. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar: De 3 bundlinjer. Fordi både økonomiske og sociale muligheder og begrænsninger er 

nødvendige at tænke med ind i den grønne omstilling, selvom grøn omstilling er en bunden opgave.  

 

4. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar: Musikeren og sangeren Sigurd Barrett. Fordi han med sin musik kan samle både børn og 

voksne/barnlige sjæle. Fordi hans musik og tekster er melodiske og giver stof til eftertanke. 

 

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: At vi taler ordentligt til hinanden, gerne kritisk, men stadig ordentligt. At vi lytter mere end vi 

taler. At vi søger magten for at dele magten. 

 

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: Gennem læserbreve og på sociale medier, samt gennem aktivisme i regionen. 

 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: Jeg mener selv, at jeg besidder en god evne til at tænke nyt. I flere debatter jeg har været ude 

i, har flere sagt til mig, at jeg bragte nye tanker frem i debatten. Det ser jeg som en styrke, da det 

gør det muligt for os i Alternativet at skille os ud fra de andre partier. 

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar:  At jeg har en tendens til at engagerer mig i for meget og have for mange bolde i luften på én 

gang. 

 

9. Som kandidat er du både opstillet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 

ind med i et team? 

Svar: Overblik, strategi, beslutningsevne, fakta frem for følelser – og som ”vandbærer”.  

 

10. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. Dette svar udsendes ikke til medlemmerne 

Svar: Nej, det mener jeg ikke, at jeg har. 

 

11. Hvis du tidligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folketinget - Hvordan vurderer du 

dine muligheder for at få flere stemmer til partiet og personligt næste gang - og hvad er din 

strategi for at få dem? (Besvares kun af tidligere kandidater til folketinget) 



 

Svar: Alt andet lige vurderer jeg mine chancer bedre ved FT22/23 end ved FT19 og KV21. Jeg vil 

arbejde målrettet på at styrke min tilstedeværelse og synlighed på de sociale medier og i 

dagspressen. Før og under valgkampen vil jeg deltage aktivt i diverse politiske arrangement. Jeg vil 

arbejde aktivt for, at vi i Alternativet – på tværs af landet, tager initiativ til at styrke den politiske 

debat, den borgernære dialog og skabe reel borgerinddragelse. 


