
Kære du som er interesseret i at opstille som kandidat til enten Politisk Forum, Dialogrådet, 

Hovedbestyrelsen eller Storkredsbestyrelsen. 

Vi beder dig udfylde nedenstående med udgangspunkt i at mødedeltagerne på forhånd kan opnå lidt 

kendskab til dig, såfremt de ikke kender dig på forhånd. Det skal derfor ikke betragtes som en ansøgning, 

men et opstillingsgrundlag. 

På møderne vil du ligeledes få mulighed for at præsentere dig selv kort og besvare eventuelle spørgsmål. 

Du er meget velkommen til at skrive direkte i dette dokument, men lad venligst ikke besvarelsen fylde mere 

end max en A4-side 

● Navn: Lene Ezzaaf 

 

● Lokalkreds: Sydsjælland / Sjælland 

 

● Medlemsnummer: 22900 

 

● Jeg ønsker at opstille som kandidat til Politisk Forum, Dialogrådet, Hovedbestyrelsen eller 

Storkredsbestyrelsen (Storkr. vælges på årsmødet – resten på opstillingsmødet): 

                                                                                                                                                      Kandidat til POFO 

 

● Til Pofo, HB og Storkreds skal der også vælges suppleant. Angiv om du kun ønsker at opstille som 

suppleant: Til POFO, ikke kun som suppleant 

 

● Fortæl lidt om dig selv: 

Faglige kompetencer og job: Erfaringer fra undervisning/ vejledning/supervision af børn, unge og voksne. 

God til skriftlig kommunikation og en irriterende god “dansklærer” - sætter glad og gerne røde streger i 

andres tekster ;-)   

Er uddannet socialrådgiver. Seneste job: Socialkonsulent i kommunalt regi, (Afklaring). Har arbejdet i flere 

kommuner med næsten alle borgergrupper. Både i offentligt og privat regi og som selvstændig. Tidligere 

har jeg haft en karriere som arbejdsfri og iværksætter, så jeg ved også, hvordan det er at være “på den 

anden side af skranken”. Samlet set mere end 40 års rådighed for arbejdsmarkedet, og så syntes jeg, at 

tiden var til at jeg kunne benytte mig af muligheden for efterløn. Så jeg kunne få mere tid til Alternativet ;-) 

 

Personligt er jeg en erfaren dame med mange forskellige livserfaringer. Engageret og stadig i stand til at 

blive indigneret over uretfærdighed og mangel på empati og omtanke. Glad for natur og min have, 

madlavning, sejlads, udeliv og bevægelse, sprog og litteratur, kreative sysler m.m.  

Grundlæggende er jeg den tænkende og analyserende type. “ingeniør”, strateg og projektorienteret. 

Jeg har et positivt livssyn og anvender “perspektivskifte” som gennemgående metode til coping.  

Problemknuser og altid i gang, frisk på nye initiativer. Ildsjæl. 

Har opnået den indsigt, at reciliens er at bevæge sig, i en omskiftelig tid. 

Somme tider, af og til, noget udbrændt, når jeg har lovet mere end jeg har kræfter til ;-) 

 

Alternativt ;-) - Stjernetegn: Stenbukken. - Enneagramtype: Harmonisk 5`er. 



 

● Fortæl lidt om hvordan du mener at kunne bidrage til den post du opstiller til. Inddrag erfaring: 

Det er vigtigt, at der er en bred repræsentation fra alle kredse i POFO, så medlemsdemokratiet kan fungere 
optimalt. 
 
Jeg har styr på de ”kedelige” ting, som organisatorisk arbejde også indeholder. Kan ligefrem lide, at arbejde 
med det.  
 
Jeg ser et behov for at vores politik / regeringsgrundlag holdes opdateres og ikke mindst, at de medlemmer, 
som arbejder med at udvikle Alternativets politik, føler sig set og oplever, at deres arbejde bliver en del af 
vores fælles baggrund. 
 
Jeg har stor viden om vores værdier og politik gennem mit virke i partiet gennem årene:  
Var Å`er fra første færd, men blev først medlem i 2016, da jeg endelig fandt ud hvordan 
Har været forperson i Vordingborg, med i kampagne for kandidat til folketinget, og  ”wingwoman” for 
byrådsmedlem, og kandidat ved KV21. 
Er næst-forperson i lokalafdeling Sydsjælland og med i arbejdsgruppe om en model for  ”Fremtidens  
Jobcenter” sammen med andre gode frivillige og Torsten Geil.  
 Er desuden med i flere andre fora om politikudvikling i Å. 
 

Så synes jeg egl. også, at jeg har pligt til at bidrage, med det jeg kan. 


