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Københavns Omegns Storkreds (KOS) 

 

Opstillingsmøde 8. oktober 2022 

 

Opstillingsgrundlag for kandidater til HB og PoFo 
 



Opstilling til HB-repræsentant for Københavns omegns storkreds 

Jesper Callesen 

Kandidat til bestyrelsen i KOS (Københavns omegns storkreds), Hovedbestyrelsen (HB) og Politisk 

forum (POFO) 

Jeg har været medlem af Alternativet siden 2015 hvor jeg også blev valgt ind i 

storkredsbestyrelsen og Politisk Forum.  

Siden 2017 har jeg siddet i Hovedbestyrelsen og er nu også Folketingskandidat i KOS. 

I den kommende periode skal vi have fokus på at styrke Alternativets politiske gennemslagskraft. 

Der er en naturlig platform for et grønt og bæredygtigt parti, som ønsker en systemforandring. En 

platform der slet ikke har fundet sit fulde potentiale. 

Vi skal arbejde på at Alternativet bliver en stærk faktor i det lokale, regionale og nationale politiske 

arbejde. 

Og at der bliver skabt en fornyet interesse for Alternativet i offentligheden. 

Ikke mindst i samarbejde med andre grønne og sociale bevægelser, som vi kan kommunikere 

vores politik med i fællesskab og sammen med også udvikle og lave meget mere aktivisme.  

Og i dialog med kommunerne, deres organisationer og samfundets magtpositioner så vi får 

udfordret den logik og virkelighed der hersker og som forudsætter forbrug og effektivisering uden 

grænser. 

Meget af dette bliver på bagkanten af et folketingsvalg, som formentlig i alt for høj grad kommer 

til at handle om hvem der skal have magten, fremfor en adressering af de reelle problemer. 

Klimamæssigt, demokratisk og i velfærdssamfundet i det hele taget. Ikke mindst blandt unge og 

udsatte. 

Den energi der er brug for skal rejses ved en evaluering af valget og de seneste års organisering af 

indsatsen og skabe et fornyet håb om en systemforandring og nye fællesskaber. 

Der er brug for et Alternativ  

 



Opstillingsgrundlag til PoFo, Alternativet for Hekla Hekla 

 

Jeg har stemt på Alternativet fra dag 1. Jeg har været aktivt medlem de sidste 4 år.  

 

Jeg stemmer på Å fordi der er behov for et alternativ til det bestående, til status quo. Der er behov for et 

visionært parti, der har modet til at arbejde hen mod realiseringen af det Nye Paradigme – hvor der er 

balance mellem hjerne og hjerte i alle vores handlinger. 

 

Jeg er et bevidst menneske med begge ben på jorden. Jeg lever efter værdier som ordentlighed, mod, 

empati, retfærdighed og omsorg for planeten jorden og alt levende – og kan ikke se mig selv i et andet 

parti.   

 

Grunden til at jeg stiller op til Pofo, er for at  

1. Få indflydelse på de lovforslag/beslutninger der tages i Alternativet 

2. Være endnu mere engageret i politik – og lære mere på dette felt gennem vores fællesskab 

Mine personlige mærkesager: 

Være den vågne grønne vagthund, når det gælder demokrati og menneskerettigheder 

Løfte sundheden og trivslen for alle – på mange planer 

Behandle asylansøgere ordentligt og give dem værdige ophold/liv hos os  

 

Jeg er uddannet indenfor kommunikation på mange planer: ex webdesign, salg og grafisk kunstproduktion 

– samt indenfor pleje: Hjemmehjælper, respiratorisk hjælper, handikaphjælper. 

I dag er jeg selvstændig PowerCoach - og holder samtidig fast i et godt job som handikaphjælper. 

 

Personligt interesserer jeg mig for naturen, vegansk mad, kunst, havedyrkning, filosofi og spiritualitet – og 

ikke mindst at medskabe det bæredygtige liv for alle på en klode i balance. 

 

Mvh Hekla Hekla 



Opstilling til PoFo-repræsentant for Københavns omegns storkreds (KOS) 

Johnny Westh 

Jeg ønsker at stille op som kandidat til Politisk Forum for KOS. 

Min karriere som medlem af Alternativet startede i februar 2015, men min erfaring med 

politikudvikling startede allerede i slutningen af 2014 med deltagelse i flere politiske laboratorier. 

Efter jeg blev medlem, var jeg med til at få opstartet Nørrebro bydelsforening, hvor jeg var med i 

bestyrelsen indtil jeg flyttede til Hvidovre december 2017. Jeg har fra 2018 siddet i bestyrelsen i 

lokalforeningen i Hvidovre frem til nedlæggelse af foreningen og fra 2019 i KOS bestyrelsen. I 

København deltog jeg i arbejdet omkring udviklingen af kommunalpolitikken frem mod KV17. Her 

beskæftigede jeg først og fremmest med trafik og miljø samt involverende demokrati, hvor jeg var 

med til at arrangere et politisk laboratorium. 

Jeg vil i POFO arbejde for, at Alternativets politik bliver så bredt funderet i medlemsskaren som 

muligt, men også at den er baseret på faglighed og grundighed. 

 

Venlig hilsen 

Johnny Westh 

 


