
Kære aspirant                                                                                         Marts 2022

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

op som folketings- eller regionsrådskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har 

været kandidat. Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 26-02-22 kl. 23:00.

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. Yderligere beder vi dig om 

at lave en opstillingsvideo på max 2 minutter (samme deadlinesom opstillingsgrundlaget). Det er en god idé

at sikre dig at lyden er i orden på videoen. 

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

dit kandidatur. Det kan fx være ved at deltage i aktiviteter og arrangementer både lokalt og på 

storkredsniveau, skriver kronikker/læserbreve og for folketingskandidater at understøtte de kommunale og 

regionale kandidater hen imod FV22/23. Det er en lidt anden forventning end der tidligere har været. 

Er du kandidat til Regionsrådet, så husk at skrive det i stamarket. 

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: Kirsten Kock 

Alder: 52 år (årgang 1969)

Adresse: 4673 Rødvig Stevns

Mail: kirsten.kock@alternativet.dk, kockii@gmail.com

Telefonnummer: 50 55 03 01

Lokalkreds: Alternativet Sydsjælland (Faxe-kredsen)

Indmeldelse: 18.06.2015

Er du på (Skriv gerne din profil):

Facebook: https://www.facebook.com/kirsten.kock.alternativet/ 

Twitter:  https://twitter.com/KKockii

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kirsten-kock777/ 

Instagram: - 

Andre sociale medier: -

mailto:kirsten.kock@alternativet.dk
mailto:kockii@gmail.com


Del 2

Motiveret opstilling:

Rødvig Stevns, februar 2022

“Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige

fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige

relationer. Alternativet er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.”

Sådan starter Alternativets manifest. Disse linjer fik mig i 2015 til at melde mig ind i

Alternativet. Efter en meget aktiv periode i lokalforeningen, først som næstforperson, senere som

forperson, og efter mit kandidatur til det seneste folketingsvalg i 2019, er jeg stadigvæk klar til at

være en del af dette fællesskab, en del af dette svar. En del af det næste Danmark.

Det er vigtigt, at vi har et mangfoldigt kandidatfelt, der repræsenterer befolkningen bedst muligt.

Derfor ønsker jeg at blive genvalgt som én af Alternativets folketingskandidater i Sjællands

storkreds, efter jeg også har været kandidat til folketingsvalg i 2019.

Jeg stiller op som nydansker, uden en lang videregående uddannelse, og uden årtiers erfaring fra

politisk arbejde. Jeg stiller op som det menneske, jeg er. Med de styrker, og de svagheder jeg nu

engang har. Den autenticitet giver mig også en integritet, som er og forbliver grundlag for mit

kandidatur.



Jeg ser min opgave som kandidat for Alternativet i formidlingen af den politik, vi løbende

har har formuleret i løbet af de seneste år. En visionær politik, med fokus på alle 3 bundlinjer.

Jeg ønsker at agere som ambassadør for Alternativet som alliance, hvor vi i fællesskab både

former partiets egen fremtid, men også vores fremtidige samfund.

Et samfund, hvor den enkelte føler sig anerkendt, og hvor den enkelte (igen) har lyst til at involvere

sig i samfundet. Jeg håber, at den inspiration og den gnist fra Alternativet, der gjorde mig til det

politisk engagerede menneske jeg er i dag, også kan smitte af på eller “tænde” andre. 

Dem der kender mig ved, at jeg er ret nørdet og engageret på et lille område i udlændingepolitik:

dansk indfødsret. Det er kun et meget lille nicheområde, men nogle ting er symptomatisk for hele

samfundet. Vi oplever manglende retssikkerhed, fejlagtig sagsbehandling, og en voksende

skævvridning, af hvem der kan opfylde kravene. Her er rigeligt at arbejde videre med. På dette

område blev min politiske interesse født, og det er fortsat det emne, jeg brænder mest for.

Andre områder, der har min interesse er f.eks. institutionsområdet og de horrible normeringer. Vi

beskæftigede os med dette emne op til KV17. Jeg vil gerne have fokus på de helt små børn fra 0 -

2. Vigtigheden af ressourcer for dette område bliver overset, og besparelserne fører i sidste ende

til ekstra udgifter på længere sigt.

Eller den voksende ulighed i befolkningen, og de sociale udfordringer, der følger med det.

Et andet område, som jeg især fik øje på under den seneste valgkamp, er handicapområdet og de

problematikker som berørte og især også pårørende forældre kæmper med. 

Sidst men ikke mindst vil jeg sætte fokus på stress, som jeg selv er blevet ramt af på det seneste. 

Jeg vil gerne arbejde for at gøre Danmark mere grøn og humanistisk igen. Danmark har været

foregangsland på mange områder, og kan blive det igen, hvis viljen er der. Jeg vil gerne bidrage til

det, med engagement i fælles visioner, en ny politisk kultur og formidlingen af Alternativets

fantastiske politiske program.

Jeg håber, at du kan støtte op om mit kandidatur, og jeg ser frem til at uddybe min motivation på

opstillingsmødet, hvis du har spørgsmål. 

Og en sidste vigtig ting: 

Jeg lover at sørge for 

GRØNNE valgsnitter 

op til valget igen! 
(billedet er taget på valgdagen

2019 til et lokalt grundlovsarrangement 

på Stevns) 



Rødvig Stevns, februar 2022

(Politisk) CV

Kirsten Kock

Rødvig Stevns, 
Storkreds Sjælland, Faxekredsen

kirsten.kock@alternativet.dk
Mobil: 50 55 03 01

Født den 7. november 1969 
i Hamburg, Tyskland. 

Mor til Niklas, født i juli 2004.
Kæreste med Jan på 11. år.

Nationalitet: dansk og tysk.

Fra forholdsvis upolitisk menneske til politisk engageret indfødsretsnørd og folketingskandidat

I 2003 kom jeg som som frivillig migrant til Danmark. Jeg har altid stemt til valg, og savnede helt fra starten 
stemmeret til Folketinget. Men udover at sætte mig ind i grove linjer og måske lokalpolitisk relevante sager,
har politik ikke været det, der har fyldt meget i mit liv. 
Efter nogle år i Danmark begyndte jeg at se på muligheden, for at blive dansk statsborger. Siden 2014 har 
jeg mere og mere beskæftiget mig med reglerne og krav på området, fulgt af (tvær)politisk aktivisme. I 
2016 blev jeg selv naturaliseret, og i starten af 2020 var jeg én af tre initiativtagere til stiftelsen af den 
landsdækkende forening Fair Statsborgerskab!.
Da Alternativet kom på banen, havde jeg endnu ikke stemmeret, og kunne dermed heller ikke støtte partiet
med en vælgererklæring. Men på valgdagen i 2015 meldte jeg mig for første gang i mit liv ind i et parti - 
hvor jeg siden er blevet mere og mere aktiv. Først i den lokale bestyrelse, siden som folketingskandidat til 
valget i 2019. 

Alternativet - mit første partipolitiske engagement

2014     Interesse for Alternativet og “politik i øjenhøjde”.
2015     Jeg melder mig ind i partiet på valgdagen. 
2016     Første møde i lokalforeningsregi, første ordinære årsmøde i lokalforeningen Faxe- Stevns, 

næstforperson, senere på året forperson for lokalforeningen. 
Deltager i mit første landsmøde i Odense og har siden det deltaget i alle landsmøder.

2017 Aktiv i KV17-gruppen på Stevns.
2018     Valgt som folketingskandidat for Sjællands storkreds. 
2019 Opstillet til Folketingsvalg – ender som 4. suppleant blandt 10 kandidater

Mangfoldighed - og hvor jeg adskiller mig fra “mængden”

• Med en almen gymnasial uddannelse som højeste afsluttede uddannelse kunne jeg mindske den 
skævvridning med en overrepræsenteret andel af akademikere i Folketinget. 

• Med en anden national baggrund end dansk kunne jeg ligeledes rette op på, at Danmark er et land med få
indvandrer i parlamentet. I 2019 har vi set en firedobling siden 2015, men 8 MF’er med anden etnisk 
baggrund er fortsat kun 4,6% af de 175. I Danmark bor samlet set 14,1% indvandrer og efterkommere.

mailto:kirsten.kock@alternativet.dk


Uddannelse / kurser

    • Styrk din kommunikation med mindfulness
    • Sådan effektiviserer du arbejdsdagen 
    • Skriv så det sælger – Den komplette formel til at udarbejde gode tekster
    • Distanceuddannelse for assistenter, koordinatorer og sekretærer
    • Sprogundervisning for voksne                         
    • Dansk sprog, kultur og samfund; Den Internationale Højskole; Helsingør
    • Dansk; Universität Hamburg, fakultet for skandinaviske studier
    • Ingeniørstudium; Fachhochschule Hamburg, fakultet for landmåling /geomatik
    • Abitur (almen studentereksamen)

Erhvervserfaring  og livserfaring - fra 19 års fastansættelse set tilbage til det første fritidsjob

De sidste 19 år har jeg arbejdet som teamassistent for et lille dansk datterselskab af en 
verdensomspændende tysk koncern med meget varierende administrative opgaver, marketing og 
kundeservice. 
Før det har jeg i Tyskland arbejdet som underviser for Volkshochschule Hamburg, svarende til FOF / VUC, 
hvor jeg afholdt halvårlige danskkurser for begyndere og let øvede, samt for NDR, den regionale TV station i
Nordtyskland, hvor jeg har arbejdet med kundeservice og skrivning og redigering af tekst-tv. 
Det var ledsaget af en deltidsstilling som kontorassistent hos Brenken Recoveries, hvor jeg arbejdede med  
sagsbehandling af krav vedrørende tabt eller skadet bagage, kontering og betalinger. 
I en periode var jeg som projektmedarbejder ansat i Miljøministeriet i Hamburg, hvor jeg i den geologiske 
afdeling stod for koordinationen af arbejdsopgaverne for et delprojekt til et overordnet 
jordinformationssystem for Hamburg. Her var jeg leder af 3 deltidsansatte. 
Som studerende har jeg arbejdet som kontormedarbejder hos en advokat og som landmålingstekniker i en 
beskikket landmålervirksomhed. Det er også blevet til 3 måneder på Færøerne, hvor jeg har arbejdet som 
landmålingstekniker i Matrikulstovan, den lokale katastermyndighed på Færøerne. 
Tidligere var jeg ansat som servicemedarbejder hos EventTeam, hvor jeg arbejdede ved diverse store 
arrangementer, koncerter og musicals med koordinering af indsatsplaner, medarbejderansvar og ansvar for
billetsalg og kasseafstemning. 
Min erhvervserfaring startede i skoletiden som cykelbud for et apotek, senere har jeg som studerende i en 
periode arbejdet som taxachauffør. 

Fritidsinteresser

En stor del af min fritid går med rådgivning for statsborgerskabsansøgere, især gennem Facebook-gruppen 
”Dansk statsborgerskab – tålmodighed påkrævet”, samt gennem foreningen Fair Statsborgerskab!, hvor jeg 
er forkvinde. Min kæphest er en lempet erklæringsadgang for unge mennesker, der er født og opvokset i 
Danmark. På dette område har jeg både lavet et borgerforslag, og skrevet en kronik i Jyllands Posten. 

Udover min politiske interesse er jeg aktiv vinterbader i Køges vinterbadeklub Valkyrien – hvor jeg efter 
fyraften gerne nyder det kolde gys. Det er en oase med ro og afslapning i en travl hverdag.  For tiden er jeg 
ved at blive uddannet som gusmester, for at kunne bidrage til vores frivillige korps af gusmestre. 



Del 4 - 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: 

• Indfødsret, integration, migration, udlændingepolitik generelt 

Rimelige krav for at kunne opnå dansk statsborgerskab, og dermed fulde demokratiske  

rettigheder i vores samfund. Især for unge mennesker, der er født/ opvokset i Danmark. 

Det er mit hjertebarn, og har været det i 8 år. Jeg har selv været “igennem møllen” og  

kender området ret indgående. 

Referencer:  

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00067 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10795148/er-det-ikke-paa-tide-at-udvise tillid-

til-de-unge-mennesker-som-er-foedt-og-opvokset-i-danmark/ 

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11477020/K%C3%A6re-nye-regering-hvad 

med-lidt-venlighed-over-for-nye-statsborgere/ 

• Den voksende ulighed i befolkningen, og de sociale udfordringer, der følger med det.  

• Handicap-, psykiatri -og sundhedsområdet 

Under valgkampen blev jeg konfronteret med de problematikker som handicappede børn  

og især også pårørende forældre kæmper med. Det er et område, der fortjener mere fokus.

Jeg ser et behov for at fokusere på mennesker – især de unge – med psykiske lidelser.  

Generelt skal vi gøre op med en kultur med tiltagende dokumentations- og kontrolkrav, der

tager tiden fra de sundhedspersonalets kerneopgaver. Vi skal bevare fokus på de  

forebyggende, rehabiliterende, helbredende og omsorgsfulde funktioner.  

• Stress som folkesygdom

Jeg er selv fornylig blevet ramt, og jeg vil gerne italesætte problemet. 

Vi skal reflektere over, hvad der er acceptabel travlhed, eller hvad der er okay at udsætte 

sig selv for. Jeg ønsker en øget bevidsthed om grænser. 

• Institutionsområdet og de horrible normeringer

Vi beskæftigede os med dette emne op til KV17. Jeg vil gerne have fokus på de helt små  

børn fra 0 - 2. Vigtigheden af ressourcer for dette område bliver overset, og besparelserne  

fører i sidste ende til ekstra udgifter på længere sigt. 

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

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her)

Svar:

• Indfødsret, integration, migration (IFU og UUI) 

• Sundhed / handicap 

De to nævnte ordførerskaber matcher mine mærkesager og interesseområder. Men jeg  

mener, at fordelingen af ordførerskab i høj grad er afhængig af sammensætningen og  

størrelsen af folketingsgruppen.  

Den løsning med eksterne ordførere er også rigtig fin. Den giver store fordele for en lille 

folketingsgruppe – eller et enmandshær.   ;)



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

Svar:

EN FREMTID I BALANCE – Tal til et bedre samfund 2018 

Dette var et meget vigtig skridt, for at bevise, at vi ikke kun er dagdrømmere med utopiske 

fantasier, men at vores ønskede prioritering er indenfor realistiske rammer. Og ikke kun  

økonomiske rammer, som hidtidige finanslov, men en vurdering af alle tre bundlinjer, den  

økonomiske, den sociale, og den grønne. 

Derudover ser jeg Alternativets ANTIRACISTISK HANDLEPLAN som et vigtigt udspil på det område,  

der ligger mig nær. Vi satte som det første parti i Danmark ord på den forskelsbehandling, som  

minoritetsgrupper oplever i hverdagen, og vi foreslog derfor en række konkrete tiltag, der skal  

bidrage til at sikre enhver medborgers ret til at deltage i samfundet på lige vilkår uden at blive  

diskrimineret. Jeg mener, at der er brug for, at vi tager diskrimination og racisme alvorligt, og aktivt

handler med henblik på at styrke den enkeltes retssikkerhed og krav på ligebehandling.  

4. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund.

Svar:

Özlem Cekic

Özlem har - lige som mig – en anden national baggrund. 

Jeg beundrer hende for hendes mod til at gå ind i en dialog med hendes modstandere. 

Den lyttende tilgang til samfundet, for at forstå andre holdninger, er en nødvendighed, hvis man      

ønsker at finde en fællesnævner, som er gangbar for alle. 

Özlems forening Brobyggerne er fantastisk, og den forening har også inspireret mig, da jeg selv var 

med til at stifte foreningen Fair Statsborgerskab!.

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

Svar:

 • at komme væk fra den klassiske bloktænkning

 • at få ærlighed og anstændighed (tilbage) i politik

 • at få hjertet med i politik

 • at vægte vores tre bundlinjer lige højt

 • at tale ordentlig til, med og om politiske modstandere

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

Svar:

Jeg har i snart 7 år arbejdet for at hjælpe mindre ressourcestærke udlændinge på deres vej til at 

opnå dansk statsborgerskab. Jeg oplever, at den indsats slår ringe i vandet. 

I starten af 2020 resulterede dette frivillige arbejde i en ny landsdækkende forening med navnet 

”Fair Statsborgerskab!”, som arbejder for mere redelighed og anstændighed på 

statsborgerskabsområdet. Jeg var med i initiativgruppen for denne forening, og er valgt som 



formand for den. I forbindelse med debatindlæg fra foreningen og dens aktiviteter har mit navn 

været i aviserne en del gange. 

Jeg vil fokusere på en mere aktiv deltagelse i debatten på de sociale medier og med debatindlæg i 

aviser i Alternativets navn. 

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

folketingskandidat?

Svar: 

Jeg er stædig - på den gode måde. Min udprægede retfærdighedssans gør, at jeg vedholdende 

kæmper for at ændre vores samfund, og at jeg ikke affinder mig  med status quo.

Jeg mener at være et ret empatisk menneske, der kan være talerør for mindre ressourcestærke 

borgere i vores samfund. 

8. Hvad er din akilleshæl?

Svar:

Jeg kan nogle gange ærgre mig over, at jeg ikke kommer i tanke om kvikke repliker, når jeg bliver 

udfordret med provokerende spørgsmål. Men på den anden side skader det nok ikke, at fremstår 

lidt eftertænksom, frem for at komme med et uovervejet svar. 

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:

Det betyder meget for mig personligt, at være en del af et team, og derfor tror jeg at jeg helt 

automatisk arbejder for at skabe en teamånd. Fællesskabsfølelsen mener jeg motiverer alle til at gå

lidt ekstra, for at nå målet. Jeg ser mig som en del af et kandidatteam, hvor vi hver især med vores 

individualitet bidrager til et fælles mål. 

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:

Ikke mig bekendt. 

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:

Dette spørgsmål giver mig først og fremmest lyst til at citere et afsnit fra vores politiske program:, 

der handler om et nyt vækstbegreb:



”Alternativet vil indføre et nyt vækstbegreb med nye mål for bæredygtig fremgang. Vi vil opgøre 

vækst på en ny og mere nuanceret måde. Vækst skal ikke handle om evnen og viljen til øget 

produktion og forbrug, men om vores mulighed for at udvikle samfundet til det bedre. Det skal 

handle om bedre menneskelig trivsel, mere livsglæde og større miljømæssig og økonomisk 

bæredygtighed.”

At være opstillet som folketingskandidat for Alternativet til valget i 2019 har givet mig en god 

portion erfaring og styrket min selvtillid. Absolut set var mit personlige stemmetal ikke i højt, men 

set i relation til min politiske erfaring, og de ressourcer jeg har brugt på mit kandidatur, har jeg 

været tilfreds med resultatet.  Næste gang vil jeg bruge de erfaringer, jeg har fået under 

valgkampen og netop fokusere endnu mere på at at få det til at handle om trivsel, livsglæde og 

større social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. 

Jeg tænker at formidlingen af en fornyet samfundsforståelse i sidste ende kan skaffe flere stemmer 

til partiet.

Og  jo, et større kampagneteam, der kan støtte op om at gøre mig mere synligt i vores 

opstillingskreds – lokalt og i hele storkredsen – og specielt en øget synlighed for den målgruppe, jeg

mener at kunne tiltale med min personlige baggrund, vil nok også kunne skaffe flere personlige 

stemmer. 

Jeg har stillet op som holdspiller, for at gøre vores kandidatfelt mangfoldigt. Som nydansker og 

uden en lang videregående uddannelse. Det ser jeg ikke som strategi, men som autenticitet. 

Og den autenticitet ønsker jeg at bevare, da den giver mig integritet

Det er og forbliver min tilgang til mit kandidatur. 


