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Jeg vælger det politiske spor i Alternativet, fordi det er her, jeg kan bidrage med mest. Derfor 
går jeg også hele vejen og vælger at stille op som kandidat til folketingsvalget i Københavns 
storkreds, og som Københavns storkreds kandidat Politisk Forum. 
 
Jeg stiller op til folketinget, fordi vores danske demokrati og retsstat forsvinder og erstattes 
af Socialdemokratiet og Venstres kulsorte totalstat. Jeg stiller op til folketinget, fordi vi stadig 
kan nå at træffe rigtige valg. 
 
Vi erstatter mørklægningsloven med en ny offentlighedslov. 
Jeg blev selv politisk hjemløs og dermed tvunget til at være politisk aktiv den 4. juni 2013, 
hvor mørklægningsloven blev vedtaget med stemmer fra S, SF, R, K og V. En lov der giver 
ministeren suveræn ret til at bestemme hvilke dokumenter pressen og folketinget skal have 
adgang til, hvilket reelt betyder at kritisk presse og politisk opposition er en illusion. Danmark 
er reduceret til et bananmonarki. Det går ikke mere, og mørklægning skal erstattes med 
gennemsigtighed. Hvis ikke magthaverne har noget at skjule, har de heller ikke noget at 
frygte. Vi skal have en offentlighedslov der sikrer gennemsigtighed. 
 
Vi erstatter budgetloven med vores tre bundlinjer; Grøn, blå og rød. 
I Københavns kommune er der penge i kassen og overskud på driften. Der er også mangel 
på pædagoger og nedslidte skoler. En væsentlig del af forklaringen på det paradoks er 
serviceloftet og anlægsloftet. Udgiftslofter som stammer fra budgetloven der styrer 
danskernes hverdag fra Fanø til Rønne. Vi tager kontrollen fra budgetloven og styrer landet 
efter vores tre bundlinjer. Så investeringer i klima, natur, nærpoliti, sygeplejersker, 
pædagoger og lærere rent faktisk tæller som investeringer og kan prioriteres i kommunerne.  
 
Vi gør op med korruptionen og ændrer vores udbudslovgivning. 
Kan du huske ATEA-sagen? IT-udbyderen der havde en særlig konto til at bestikke 
embedsmænd i Region Sjælland. Embedsmændene fik hårde domme i Østre Landsret, men 
tre måneder efter dommene faldt vandt ATEA et nyt udbud til 720 millioner kroner hos den 
store danske statskasse. ATEA måtte nemlig ikke udelukkes fra udbuddet.  
Den regel kan ændres - den skal ændres - og det vil ikke være i strid med EU-direktivet på 
området. Tværtimod.  


