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Folketingskandidat for Alternativet 

Sydjyllands Storkreds 

 

Navn: Nilas Bay-Foged 

 

Motivation 

Tilbage i 2013 lancerede vi Alternativet, for dansk politik manglede bæredygtige visioner, 

demokratisk inddragelse og en ny politisk kultur. Vi har flyttet dagordener og ændret dansk politik, 

men der er stadig – nok mere end nogensinde før – brug for Alternativets stemme!  

 

Når den nye åbenbaring er blevet drømmen om en regering hen over midten, så er der virkelig brug 

for et alternativ til lappeløsninger på systemiske problemer. Klima- og biodiversitetskrise, kafkaske 

jobcentre, årtiers nedprioritering af psykiatri, unges fortsatte mistrivsel – sådanne emner skal løses 

med systemiske ændringer, og ikke blot med flere ansatte eller lempelser for enkelte grupper.  

 

Alternativets nye politiske kultur kan være lidt svær, for selvom vi stiller op for at blive valgt, så vil 

vi jo samtidigt flytte hegnspæle i dansk politik og både udvide ’hvad’ vi taler om og ’hvordan’ vi tager 

de politiske debatter. Som kandidat er det dog en sand fornøjelse at repræsentere Alternativets 

medlemmer, vores visioner for en ny politisk kultur og hele vores partiprogram. Der er en 

vidunderlig musikalitet i netop at have fokus på de store visioner og den nære demokratiske 

samtale. Og det giver god energi som kandidat, og der er heldigvis også mange vælgere, som 

værdsætter og efterspørger vores tilgang.  

 

Jeg glæder mig til igen at føre valgkamp, og med både ihærdighed og ydmyghed ser jeg frem til at 

arbejde sammen med alle jer medlemmer, kampagnefrivillige og kandidater.  

 

Alternativet 

Jeg har efterhånden kendskab til alle dele af Alternativet. Jeg var medstifter og sekretariatsleder det 

første år (2013-2014), var med til at opbyggede Storkreds Kbh. (2015-2016), sad i HB (2016-2017) 

og var HB-forperson (2017-2018), og jeg har været tilbage i HB siden 2021.  

 

Jeg har været folketingskandidat to gange (2015 + 2019), og har god forståelse for kampagner, 

frivillige, samarbejde og organisering. Jeg elsker politikudvikling og facilitering, og derfor er jeg glad 

for at være tilbage i Politisk Forum (2016-2018 + 2021-aktuelt).  

 



Baggrund 

Årgang 1978. Opvokset i Østjylland, 20 år i Kbh., og nu tilbage i Aarhus. I mit liv har jeg min mor, 

moster og mormor, og mange søskende, nevøer og niecer i Danmark, Sverige og på Færøerne. Jeg 

bor med min kæreste og vores lille hund i Brabrand, hvor vi også er del af en fælles køkkenhave.  

 

Jeg er formet af: Århus Friskole med fællesskab og musik; min morfars køkkenhave; min familie med 

mange søskende; en kandidatuddannelse fra RUC med fokus på demokrati, politik og sociale 

bevægelser; samt træning i facilitering, ledelse og samskabelse.  

 

I dag arbejder jeg hos VedvarendeEnergi som hhv. projektleder fra Grønne Værksteder (www.grønt-

værksted.dk) og konsulent med fokus på mobilisering af borgere omkring klima. Til dagligt rejser jeg 

rundt til partnere og frivilliggrupper i hele landet, hvis jeg da ikke sidder på kontoret (eller 

hjemmefra) til online møder, planlægning og praktisk administration.  
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