
 

Kære aspirant                                                                                            2022/2023 

Herunder finder du opstillingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at stille 

op som folketingskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har været kandidat. 

Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 06-10-2022 kl. 20:00. 

Du skal efter nærmere aftale kunne stille dig til rådighed til en digital spørgetime sammen med andre 

aspiranter inden opstillingsmødet. Mere om dette når du melder dit kandidatur.  

Hvis du vælger at stille op som folketingskandidat nu, er det dog vigtigt, at du ønsker at bidrage aktivt med 

dit kandidatur.  

Opstillingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en motiveret opstilling - Opstillingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes til 

medlemmerne 14 dage før opstillingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 

indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. Der kan 

være lidt forskel på vinklen afhængig af om du opstiller som folketings - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing X 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Theresa Scavenius 

Alder: 37 

Adresse: Ben Websters Vej 70, 1 MF, 2450 København  

Mail: theresascavenius@gmail.com 

Telefonnummer: 30272784 

Lokalkreds: København  

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk


 

Indmeldelse: 3/10 2022 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: x 

Twitter: x 

LinkedIn: x 

Instagram x 

Andre sociale medier: 

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 vil gerne stille op som kandidat for Alternativet, fordi Alternativet har de rigtige politiske svar og 

løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som vores moderne forbrugssamfund skaber. Det gælder 

intentionen om at lave en effektiv grøn omstilling. Det gælder arbejdsmarkedet med en fire-dages 

arbejdsuge, og det gælder en vildere natur, og det gælder et mere socialt Danmark. 

 

Jeg sidder som forsker på universitet og bruger hver dag på at læse rapporter, artikler og tekster om 

verdens tilstand. Og det er ikke noget kønt syn. Det gælder klimakrisen, som vi både nationalt og globalt 

fortsætter med at accelerere. Det er biodiversitetskrisen. Det er den globale ulighed. Det er den 

geopolitiske destabilisering.  

 

Alt sammen grunde til, at de fleste ikke længere magter at åbne en avis. Tænde for fjernsynet. Alt for 

mange i Danmark har simpelthen mistet troen på politik.   

 

Det er ikke mærkeligt, fordi de store partier giver ikke borgerne svar på nogen af deres problemer. I stedet 

henter de slogans for det forrige århundrede og reducerer politik til en teaterscene for slogans, som meget 

lidt har at gøre med de beslutninger, som rent faktisk bliver truffet.  

 

Det er derfor, vi står i den situation, at vi har flere fossile biler på vejene, landbruget er fredet, og der kun 

fortages meget minimale små lappeløsninger. Og det sker selvom de fleste borgere godt ved, at det er for 

sent til lappeløsninger. 

 

Det, som vi har brug for, er en samfundsforandring. Et mentalt skifte. Et Alternativ.  



 

 

Derfor stiller jeg mig til rådighed for Alternativet som kandidat til Folketinget. Jeg er imponeret over det 

arbejde som Franciska, Torsten og mange andre gode kræfter har lagt i Alternativet. Jeg har både tidligere 

været kandidat for Alternativet, og i Momentum samarbejdede vi løbende med både Alternativet og 

Veganerpartiet.  

 

Udover klima- og energipolitik fokuserer jeg også på forsknings- og uddannelsespolitik, børns trivsel, 

udenrigs- og sikkerhedspolitik.   



 

CV – Theresa Scavenius 

Politisk arbejde 

2021-2022 Medstifter og talsperson, Momentum 

2020 Kandidat til forpersonspost, Alternativet 

2017-2019 Folketingskandidat, Alternativet 

2016-2017 Medlem af Radikale Venstre  

 

Ansættelser 

2017-  Lektor, Aalborg Universitet 

2014-2017 Postdoc, Københavns Universitet 

2009-2014  Ph.d., Københavns Universitet 

2005-2009 Cand.scient.pol, Københavns Universitet 

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: Klima, energi, global politik, forsknings- og uddannelsespolitik, børnepolitik 

 

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

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: Klima- og energi, udenrigspolitik, forsknings- og uddannelsespolitik 

 

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

Svar: Det vigtigste er helheden, og med det mener jeg, at Alternativet har politik, der adresserer 

alle samfundets udfordringer. Klima står højt, men andre områder er også vigtige.  

 

4. Nævn et forbillede (uden for Alternativet) og begrund. 

Svar:  

 

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

Svar: Det betyder, at vi har en fakta-baseret og moralsk baseret tilgang til politik. Det er en anti- 

populistisk dagsorden, hvor politik handler om substans frem for slogans og spin. Fokus på er  

bolden, ikke manden.  

 

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

Svar: Jeg vil primært lave en online-kampagne. Jeg har et arbejde og to små børn, så mine 

muligheder er desværre meget begrænset.  

 



 

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

folketingskandidat? 

Svar: Jeg mener, at jeg er en god ambassadør for Alternativets politik.  

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar: At jeg er for orienteret mod sagen og det politiske indhold, og ikke er god til det politiske spil.  

 

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: Jeg kan desværre ikke bidrage med det store, fordi jeg bor i København, og ikke har mulighed 

for at deltage så aktivt i valgkampen med fysiske aktiviteter.  

 

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. 

 

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: Det har jeg svært ved at vurdere.  


