
 
Du kan stadig nå at tilmelde dig møderne her på AlleOs 
https://alleos.alternativet.dk/events/view/4814 og her på Facebook https://fb.me/e/1DxixlD9g 
senest ? 

På Årsmødet skal vi have valgt en Storkredsbestyrelse for Storkreds København og medlem af 
Politisk Forum og Dialogråd. På Opstillingsmødet skal vi have valgt kandidater til Folketinget. 
Fristen for indsendelse af opstillingsgrundlag som kandidat til Folketinget er udløbet. 
Opstillingsmødet skal tage stilling til om man vil acceptere ét for sent modtaget 
opstillingsgrundlag. Link til de modtagne opstillingsgrundlag kan du finde nedenfor. 

Dagsorden for Årsmødet: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg stemmetæller og referent 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Regnskab for 2021 med revisors påtegning 
5. Præsentation af kandidater til Storkredsbestyrelsen 
6. Valg af medlemmer til Storkredsbestyrelsen 
7. Valg af et medlem til PoFo 
8. Eventuelt. 

Dagsorden til opstillingsmøde: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere og referent 
3. Valg af spidskandidat til Folketingsvalg 
4. Afstemning om mulig accept af for sent modtaget opstillingsgrundlag 
5. Præsentation af øvrige kandidater (opstillingsgrundlag udsendt forud for mødet) 
6. Debat med kandidater 
7. Valg af øvrige kandidater til Folketingsvalg (udover Spidskandidat) 
8. Tak for i dag 

Hvis du har spørgsmål kan du sende en mail til: storkredskbh@alternativet.dk 

 

Endnu en gang tak for, at du er medlem i Alternativet! Du er med til at sætte retningen for et nyt 
og visionært Danmark. 
Vi har tidligere indkaldt til Ordinært Årsmøde og Opstillingsmøde 2022 (afholdes i forlængelse af 
hinanden) 

København S. 
Sundholmsvej 8, 2300 

Kære medlem af Alternativet i Storkreds København 
(København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune)

Lørdag d. 2. april kl. 11:00-14:00 i Sundholm Borgerhus på 

Vi glæder os til at se dig! 

Alternative hilsener, 
Bestyrelsen i Storkreds København 

https://alleos.alternativet.dk/events/view/4814
https://alleos.alternativet.dk/events/view/4814
https://fb.me/e/1DxixlD9g
https://fb.me/e/1DxixlD9g
https://alleos.alternativet.dk/events/view/4814
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27.02.2022. 

Erklæring vedrørende Alternativet Københavns storkreds regnskab for 2021. 

Undertegnede har foretaget en stikprøvekontrol af bilag relateret til bestyrelsens 
regnskabsopstilling fremsendt pr. mail i uge 9, og har ikke fundet anledning til at formode, at 
bestyrelsens regnskabsopstilling ikke giver et dækkende billede af Alternativet Københavns 
storkreds indtægter og udgifter i året 2021. Undertegnede har derudover ikke noget ansvar 
for regnskabet. 

Jan Kristoffersen 
Valgt som revisor. 



Menneskers trivsel er vigtig for mig. 

Jeg sidder i børne- og familiepolitisk baggrundsgruppe med vores børne- og familie ordfører, hvor
vi arbejder for børnene og familierne, og for en bedre balance i familie- og arbejdslivet. 
#omsorgførst – er vores motto. Vi skaber trivsel med omsorg og nærvær først. 

Mit navn er Annika Martins, jeg er 48 år, og uddannet socialpædagog, og bor alene sammen med
min 18 årige søn i Nordvest Kvarteret, i København. 

Jeg mener, at Alternativet har den bedste politik for Danmark, som kan styrke og påvirke 
udviklingen i vores land og i verden, i en socialt, empatisk, demokratisk og grøn bæredygtig 
retning, og jeg stiller op, for at være med til at arbejde for at Alternativet fortsat har en plads i dansk 
politik. 

Vi har en empati-, demokrati- og klimakrise, som vi skal løse, og alt dette har vi i Alternativet en 
fantastisk politik for, og alle muligheder for at løse, vi mangler bare at få vores politik og løsninger 
frem og ud til den almindelige dansker. Og det vil jeg bidrage med til at vi i fællesskab får udbredt. 

 
Og gav mig mit hÅb tilbage, om at vi sammen kan forandre samfundet. 

Den drøm og det håb om et anderledes samfund, hvor vi sætter mennesket og naturen fri, og 
arbejder på, at vi alle sammen kan leve bæredygtige liv, i trivsel og med tillid til det enkelte 
menneske, i et bæredygtigt samfund, blev vakt til live igen, da jeg mødte Alternativet i foråret 2015. 
Og den vision og det håb har brændt lige siden… 

Jeg har siden dette første møde, været med som frivillig i forskellige kampagneteams for forskellige 
kandidater, både til FV og KV. Og sidste år prøvede jeg så mig selv af som KV21 kandidat i 
København, og det var fantastisk, og jeg fik god erfaring herfra med mig videre, og derfor er jeg 
modig nok, og håber også på at få Jeres tillid til dette FV. 

 
Familieliv 

 
Jeg vil gerne stille op som kandidat til Folketinget for Alternativet Storkreds København 

Alternativet fik mig til at drømme… 

… Ige n!

Kandidater til Folketingsvalg



 
Vi mener at det starter med børnene først, familielivet. 
Det er vigtigt for os, at vi mennesker trives, at børnene trives, og får den omsorg og nærvær de har
brug for. Det får de ikke nu med det store underskud i vores velfærdsinstitutioner, hvor der mangler
ressourcer. 
Det kan vi gøre noget ved i Alternativet, og vi ønsker et familieministerium, som har fokus på børn
– og familiers liv, og ikke kun ser de politiske løsninger ud fra arbejdsmarkedets perspektiv. 
Vi mangler børnenes perspektiv, børnenes rettigheder, og dermed også familiernes frihed og ret til
at vælge eget liv, og hvordan de vil ”holde familie”. Trivsel for mennesker må komme først, det
nære må træde frem i forgrunden nu. – Det bæredygtige liv, for et bæredygtigt samfund! 
Det betaler sig menneskeligt på den lange bane, og økonomisk. 

Fællesskaber/ Grøn by udvikling 

Det er også vigtigt for mig med fælleskaber, de sociale og udviklende relationer, og den grønne 
byudvikling, hvor vi kan skabe mødesteder, hvor vi udvikler os sammen som mennesker, uanset 
hvor vi kommer fra. Vi må fastholde det menneskelige aspekt i byudviklingen, b.la. boliger til alle, 
og med plads til menneskers liv og leg, og for en bevarelse af den prægtige natur vi har omkring 
disse boliger. 
Jeg har arbejdet med fællesskaber, grønne mødesteder og grøn byudvikling, lokalt i bydelen hvor 
jeg bor. Jeg har siddet i den gamle Områdefornyelse Nordvest styregruppe og er lige blevet valgt 
ind i den nye Områdefornyelse Bispebjerg Bakke. Jeg er aktivist i hjertet, og politisk i mit hoved, 
og mine styrker ligger i det relationelle og i opbygning af netværk og i dialoger med mange 
forskellige mennesker på gader, og i borgerinddragende dialogmøder. 

Jeg er medinitiativtager til Tagensbo Byhave, og ”Vi tager gaderne tilbage i NV” sammen med 
andre gode frivillige borgere i NV. 
Jeg har også siddet i utallige arbejdsgrupper tilknyttet områdefornyelse, b. la. Frederiksborgvejs - 
gruppen, for flere træer og mødesteder, og sikker trafik for de blødeste trafikanter, cykler og 
gående. 
Jeg har været involveret i Grønningen projektet, det store skybrudsprojekt i Nordvest kvarteret, den 
nye park, der anlægges i forbindelse med projektet, med plads til det grønne liv for borgerne i og 
omkring kvarteret. Et mødested. 
Jeg har siddet i arbejdsgruppen omkring et nyt ”Kvarterhus” på Tagensbo skole, for fælleskabet i 
lokalområdet, og hvor dørene åbnes op efter skoletid, for aktiviteter for børnene, de unge og voksne 
borgere der bor i kvarteret. 
Det handler om tryghed og tillid til de mennesker vi lever og bor sammen med i et samfund, om det 
er det lille eller helt store fællesskab. 



 
Det har været fantastisk at være med til som almindelig borger i processer, omkring mange 
forskellige borgerinddragende projekter. 

Det må vi gerne få meget mere af, mere plads og demokratisk overskud til det borgerinddragende i 
vores samfund. Vi må i Alternativet vise vejen ved vores handlinger, for et mere empatisk, 
demokratisk og borgerinddragende bæredygtigt og afbalanceret liv og samfund. Tillid fremfor 
kontrol. Vi kan uddelegere noget af den magt tilbage til borgeren, så mennesker igen får magt over 
eget liv, så civilsamfundet igen kan mærke at de kan bidrage til samfundet og byudviklingen, der 
hvor de lever og bor. 
Mennesker mangler at få meningen tilbage i deres liv, meningsløsheden skaber tomrum, dårlige og 
stressede liv, for børn og voksne, og generer ikke flere ressourcer i mennesket, og til samfundets 
fællesskab. Trivsel, tillid og tryghed skaber derimod håb, visioner og energi - Og disse 
menneskelige ressourcer får vi brug for, hvis vi skal skabe gode liv, og ændre vores samfund til et 
bæredygtigt et af slagsen, for en bæredygtig klode. 

Det handler om, at vi som menneske er kommet for langt væk fra naturen og det nære, det der 
betyder noget. Vi må skabe en bedre balance i familielivet, for børnene og mennesker generelt, og i 
sammenhæng med naturen og kulturen. Det der former os som mennesker, familierelationerne, 
fællesskaberne, kulturen og (relations) dannelsen, og selve dannelsesaspektet der forsvandt i 
arbejdsmarkedets tåger og hamsterhjulets tempo. Vi vil have det tilbage… De små og store 
fællesskaber. 

Der er brug for Alternativet i dansk politik, og her vil jeg gerne bidrage med alt hvad jeg har af 
styrker og ressourcer, tid og energi, for at vi kan få den bedste og fællesskabende valgkampagne 
EVER!! 

Jeg vil gerne bidrage med mine sociale og relationelle styrker, mit optimistiske og glade væsen, min 
(gode?) humor, for det skal også være sjovt at være med på rejsen, og samtidig vil jeg bidrage med 
alt det seriøse vi står for! Jeg er god i samtaler med alle slags mennesker. Jeg har vores værdier og 
ny politisk kultur i mit DNA, og vores politik er den bedste i DK og har brug for at vi spreder den 
vidt og bredt, og det vil jeg gøre, sammen med alle de andre gode kandidater. Så vi sammen kan 
arbejde for at Torsten får lidt selskab – Så han ikke er så alene… derinde. 

Mange små Å’er gør stor Å! 

Demokrati/ borgerinddragelse 

 
Med de bedste grønne fællesskabshilsener
Annika Martins 



Dansk politik er som serien Kriminalkommissær 
Barnaby. Det er den samme vin på nye flasker, og 
publikum er efterhånden blevet trætte. Der er brug 
for en ny retning og for ét alternativ i dansk politik. 
Derfor stiller jeg op for Alternativet. 

Jeg er er 25 år gammel, og jeg læser en kandidat i 
statskundskab på Københavns Universitet. Jeg 
forsøger uden held at reclaime ordet ”DJØF’er” i den 
forstand, at jeg elsker samfundsvidenskab som 
grundlaget for politikudvikling. Til daglig er jeg lige 
flyttet til Nørrebro fra Amager, og jeg har haft min 
barndom i Greve og min teenageår i Køge. Jeg elsker 
at nørde politik, og jeg tror naivt på, at politik skal 
være fagligt funderet i videnskab og vores fælles erfaringer. Ideologier eller blokpolitik, der arrogant tager 
patent på en one-size-fits-all løsning, er det værste jeg ved, og derfor blev jeg vild med Alternativet. 
Alternativet står over for en skæbnesvangertid. Partiet må og skal overleve folketingsvalget. Ikke for min eller 
for vores skyld, men for Danmarks og verdens skyld. Fordi der skal være ét parti, som tør tænke forbi 
grænserne for det gængse, forbi det næstkommende valg og uden for vælgertaktikkens tunge åg. Af de 
grunde og fordi jeg har et fleksibelt liv, er jeg villig til at stille op, hvor end det er smartest for Alternativet, 
uanset om det er her i København, Omegnen eller i Nordjylland. Jeg har lige pt. ingen personlige ønsker om 
at blive valgt til Folketinget, men samtidig ved jeg, at det kan være nødvendigt, at jeg bliver spidskandidat i 
en storkreds uden for København. Det er jeg naturligvis åben for, hvis det er mest strategisk for, at partiet 
kommer over spærregrænsen. 
Lige nu, har jeg den ære at repræsentere Alternativet i Borgerrepræsentationen i København i Teknik- og 
Miljøudvalget. Det har været en vild læringskurve, og det betyder, at jeg efterhånden både har kendskab til 
politik inden for bolig, klima- og transportpolitik, og jeg ved hertil en masse om udenrigspolitik, 
organisationsteori, uddannelsespolitik, finanspolitik, analyser og policy making. Herudover, har jeg fra 
kommunalvalget og skolevalget noget erfaring med at debattere og lave kampagne. Det håber jeg alt 
sammen kan være en fordel for Alternativet både udadtil og indadtil. 
Tiden er snart inde, og vi skal have vælgernes tillid tilbage. Jeg er parat til at gøre min del for partiet. 

Christina Olumeko 

Opstillingsgrundlag 



 

Jeg har været medlem af Å siden slut 14 og har bidraget til at sikre Å parlamentarisk indflydelse,
både som kampagneleder for Kbh. Omegn i FV15 og som bestyrelsesmedlem i flere omgange.
I dag er jeg forperson for Kbh. Storkredsbestyrelse og sidder i Lokaludvalget i Valby.

Til daglig arbejder jeg som virksomhedskonsulent for Københavns Kommune, samt sidder i
bestyrelser i et par organisationer, som har det bæredygtig liv, dannelse og klima som
fokusområder.

Nu har jeg besluttet mig for at genopstille som folketingskandidat for Å i Kbh. og det skyldes min
store interesse for politik, samt min bekymring om at vi, som samfund og verden er på vej hen
mod en markant stigende økonomisk ulighed, en apokalyptisk klimaændring, muligvis den største
religionsforfølgelse siden 1939 samt geopolitiske udfordringer, som vil kræve at vi styrker FN. 

Herhjemme er retorikken imod minoriteterne blevet decideret ubehagelig, og uligheden er hastigt
stigende, ikke kun den økonomiske, men også den sociale og miljømæssige. Det vil og kan jeg
gøre noget ved med min baggrund, etnicitet, livserfaring og globetrotter tankegang.

Fordelen ved at have mig på teamet er, at jeg udover at være skarp til kommunikation og
formidling, også har et bredt og solidt kendskab til vores samfund og til vores verden.

Som tidligere arbejdsgiver, iværksætter og underviser har jeg en fyldig værktøjskasse med
kompetencer, som er ret afgørende, når vi skal hente stemmer, plus et stort netværk af folk, der vil
gerne hjælpe med kampagnen, SoMe og fundraising.

Mine fokusområder er dannelse, den grønne omstilling, iværksætteri, beskæftigelse, erhverv,
integration og international politik.

 
 

F A B R I Z I O
D ' O T T O N E

O P S T I L L I N G  T I L  F O L K E T I N G S K A N D I D A T

KONTAKT Mobil: 53632612 ottone@hotmail.dk



Jeg stiller op som folketingskandidat for Alternativet. 
Jeg har været medlem af partiet siden 2014. Jeg meldte mig ind pga Alternativets italesættelse af 
klimakrisen som den største krise vi står overfor som samfund, at skulle finde løsninger på. Det kræver et 
opgør med de samfundssystemer vi lever med i dag, for klimakrisen er nemlig en konsekvens af disse. 
Jeg er dybt dedikeret til at arbejde for en progressiv og systemforandrende bæredygtig omstilling af vores 
samfund. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig at lave andet. 
Jeg var folketingskandidat i 2015, kommunalkandidat i 2017 hvor jeg blev valgt ind i Københavns kommune, 
efter 10 måneder blev jeg, af Alternativets medlemmer i København, valgt til Kultur- og fritidsborgmester 
efter Niko trak sig. Jeg var kommunal kandidat igen i 2021 og blev genvalgt. Siden februar 2021 har jeg 
været politisk leder for Alternativet og har derfor min hverdag på Christiansborg, hvilke understøtter 
motivationen for mit kandidatur. 
Jeg har været med i Alternativets op- og nedture og ingen tvivl om, at tiden frem til næste folketingsvalg er 
afgørende for partiet. Vi har været dømt fuldstændig ude, og står lige nu og kæmper for at komme tilbage 
over spærregrænsen. Men jeg er meget fortrøstningsfuld og optimistisk for projektet, ikke mindst fordi 
vores politiske projekt er helt nødvendigt, men især også fordi, der er så mange gode folk der arbejder 
super kompetent og dedikeret på at vi lykkes. 
Alternativets politiske projekt er helt særligt i sit mod til at se politik og samfund på en hel ny måde, og det 
er jeg stolt af at stå i spidsen for. 
Jeg er 45 år, født og opvokset i København. Jeg har en datter på 19 år. Jeg bor på Nørrebro og har et 
fritidshus i Stubbekøbing. 
Jeg er uddannet fotograf, har en professionsbachelor i Sundhed og ernæring og er Cand.scient.geo fra 
Københavns universitet. 
Jeg har arbejdet som kok i årene inden jeg blev fuldtidspolitiker. 

Franciska Rosenkilde



 
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 til Europa-parlamentet. 

Jeg stiller op til folketinget, fordi vores danske demokrati og retsstat forsvinder og erstattes 
af Socialdemokratiet og Venstres 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. 

Jan Kristoffersen. En seriøs bæredygtig omstilling. Folketinget. 



• Flyt beskatning fra arbejde til 
ressourceforbrug. Det er 
uretfærdigt, at dem som har 
det højeste forbrug og den 
højeste CO2-udledning kun 

delvist betaler for forureningen. 
• Politiske løsninger skal i højere 
grad støtte den brede 
befolkning. Fx skal kollektive 
løsninger mere i fokus på 
transportområdet. De 
nuværende milliarder til 

hybridbiler og flyvning støtter 
dem, der har i forvejen. 
• For at sikre en bredere 

fordeling af værdiskabelse skal 
både borgere, kommuner og 
staten i højere grad være 
medejere i samfundets 
infrastrukturprojekter, fx 
energiøer i Nordsøen. 

• Det skal være nemmere og 
mere attraktivt at dele, bytte 

og reparere vores tøj, 
elektroniske gadgets, 
hvidevarer, boliger etc., fx 
med et reparationsfradrag 

• Ved at flytte skat fra arbejde 
til ressourceforbrug bliver det 

økonomisk mere attraktivt for 
virksomheder at lave 
produkter, som holder 
længere og kan repareres. 
• Med det rigtige samarbejde 

mellem staten og erhvervsliv 
kan der opstå flere og nye 

forretningsmodeller. Staten 
skal ikke at styre det hele top- 
down. Men virksomheder skal 
have økonomisk tryghed til at 
lave nye, mere grønne, mere 

socialt ansvarlige satsninger. 

 
Omstillingen til vedvarende energi er ikke længere kun en 
klimanødvendighed, nu er den også et sikkerhedspolitisk emne. Fra min 
erfaring som forhandler i det private erhvervsliv og mit engagement i 
civilsamfundet ved jeg, at vi kun skaber begejstring, samling og 
handling, hvis alle kan se sig selv i den fremtidige retning. Den grønne 
omstilling kan kun lykkes, hvis vi viser empati for modstandernes synspunkt, 
har fagligheden i orden og tillid til, at alle har et bidrag til det fælles 
bedste. Vi har brug for en samlende positiv vision for fremtiden. For mig 
er nedenstående emner afgørende for, at vi får en både hurtig og socialt 
retfærdig omstilling: 

 Folketingskandidat for Alternativets ved valget 2019 med 492 personlige stemmer 
Alternativets lokaludvalgsmedlem på Nørrebro siden 2018 
Medudvikler af Alternativets erhvervspolitik og Københavns KV17 klima-, transport- og energipolitik 
Forperson for miljøorganisationen VedvarendeEnergi siden 2019 
Aktiv deltager i den offentlige debat om grøn omstilling 
Ansat i den private sektor med +10 år erhvervserfaring fra logistik- og medicobranchen 
34 år, far til to børn, gift og uddannet cand.merc. 

• Den grønne omstilling bliver 
endnu mere meningsfuld, hvis 

vi som borgere føler os som 
aktiv del af den. Det kræver, 

at vi engagerer os. Som 
borgere har vi et ansvar. 

Samtidig skal både politikere 
og virksomheder give mere 
plads til engagement. 
• Det bobler med ideer rundt 
omkring i landet, som kan 

berige den grønne omstilling. 
De lokale initiativer skal 
støttes mere. 
• På virksomhedsniveau kan 
medbestemmelsen styrke 

medarbejderes engagement, 
samtidig med at medarbejdere 
kan tjene på virksomhedernes 

succes. 

Mindre økonomisk 
ulighed 

Erfaringer 

Mere ansvarligt 
ressourceforbrug 

Mere 
medbestemmelse 

Folketingskandidat - Opstillingsgrundlag 

Jonathan Ries 
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Opstillingsgrundlag 
POUL BRANDRUP 
FV kandidat Storkreds København 
Årsmøde 2. april 2022 
Jeg genopstiller som kandidat til Folketinget på Årsmødet den 2. april 2022. 
Vi har mere end nogensinde brug for et fuldt team af kandidater i Storkredsen med vor 
politiske leder Franciska Rosenkilde som spidskandidat, et team som skal arbejde sammen 
for sikre at Å bliver set og hørt med udgangspunkt i vor fælles platform. 
Vi har i Å over årene udviklet megen politik indenfor de overordnede rammer som bl.a. de 
tre bundlinier, vore værdier og dogmer sætter. Afhængig af situationen op til og under 
valgkampen må kampagnen fokusere på prioriterede emner. Den grønne omstilling for at nå 
det bæredygtige samfund bliver det centrale emne, men måden det bedst gøres på bliver 
omdrejningspunktet for denne del af valgkampen. Her er det vigtigt at vi har forberedt vor 
kampagne og melder samlet ud i den sammenhæng der vil være med andre partiers 
kampagner. Den grønne omstilling bør imidlertid ikke være den eneste mærkesag i vor 
valgkamp. 
Hvis jeg bliver valgt som FV kandidat vil jeg se min opgave som at være med til sammen med 
de øvrige kandidater og i overensstemmelse med den overordnede landspolitiske strategi at 
sikre at vi gennem valgkampen får Alternativets budskaber ud til så stor en del af vælgerne 
som muligt, herunder mobiliserer de vælgere som spejler sig i vore politikker. Det lykkedes i 
2015 og desværre ikke i 2019, hvor vi mistede 1,5% vælgeropbakning i de sidste 2-4 uger af 
valgkampen. Nu står vi i meningsmålingerne med +/- 1,5% så der er en vej igen. Kun ved at 
arbejde sammen om fælles budskaber og en effektiv kommunikationsstrategi kan vi med en 
slunken pengekasse gøre os håb om at komme over de 2% vælgertilslutning i den 
kommende valgkamp. 
Emner hvor jeg kan bidrage særligt er diskussionen om statsbudgettet: Hvad er drift og hvad 
er investeringer? Er vækst et mål i sig selv, nej selvfølgelig ikke. Hvad er det gode liv og 
hvordan giver vi de bedste muligheder derfor? Derudover har jeg interesse og omfattende 
viden om og indgående kendskab til international politik: Danmark i EU, Danmark i verden, 
et politisk område som i min optik har været stærkt underprioriteret også i den politiske 
diskussion herhjemme. Efter den russiske invasion i Ukraine bør det være klart for alle at vi 
vil stå overfor store geopolitiske udfordringer i de kommende årtier som kræver en mere 
aktiv deltagelse i alle dele af EU, uden forbehold, end vi har haft indtil nu. Også den 
bredere internationale Verdensorden er under pres og Danmark bør sammen med 
ligesindede lande være med til at styrke den, herunder FN og dets institutioner og 
organisationer. Jeg ser fem til den kommende valgkamp, vil lægge alle de kræfter i den jeg 
overhovedet kan. Jeg tror på at Alternativet kan spille en vigtig rolle landspolitisk med en 
stærk Folketingsgruppe. Det må være vores mål og det kan vi nå sammen. 



Selvom det forekommer urealistisk, at jeg skulle blive valgt
til Folketinget, vil jeg gerne stille mig til rådighed i håbet om
at kunne højne og skærpe Alternativets sociale profil – og
derved forhåbentlig trække flere stemmer til vores parti.

Ved kommunalvalget i ‘17 og ‘21, ved løbende aktivisme og
deltagelse i den o entlige debat har jeg opbygget en
troværdig profi – især det sociale område. I Storkreds
København er der mange vælgere, som søger efter
troværdige kandidater, der arbejder aktivt for bedre vilkår
for samfundets fattigste.

Med en relativ stor følgeskare på både Facebook (ca. 4900) og Twitter (2229), og at flere af 
mine debatindlæg i aviser har været de mest læste gennem flere døgn, kan jeg med den 
gennemslagskraft være med til at sætte Alternativets dagsorden i debatten.

Mine vigtigste mål:
1. Kæmpe for at undertrykkelse af fattige afløses af værdige politiske løsninger.
2. Blive bedre til at koble den sociale og grønne bæredygtighed.
3. Kæmpe for bæredygtig magt; hvordan forvaltning af magt foregår i demokratiet.

Udover deltagelse i den o entlige debat arbejder på at have nære alliancer med de
aktivistiske bevægelser, der kæmper for både social, demokratisk og grøn bæredygtighed, og 
har det som et vedvarende projekt, hvordan vi kan styrke koblingen mellem den aktivisme og
de politiske magtrum. Derudover føler jeg mig også forpligtet af min teaterfaglige baggrund 
til at løfte en opgave omkring vores kulturpolitik, og vores profil på det område.

En del medlemmer vil være bekendt med mig som kandidat fra kommunalvalget. Til et 
folketingsvalg vil det komme til at se lidt anderledes ud – både fordi det er et nationalt valg, 
men især fordi jeg vil lægge større fokus på koblingen mellem den sociale og grønne 
bæredygtighed. Bare det at Alternativet opstiller mig som Folketingskandidat vil være et klart
signal til hele den sociale frihedsbevægelse, som f.eks. Næstehjælperne, om at Alternativet 
tager den sociale bæredygtighed alvorligt – og kan være med til at afbøde noget af den
skade, vores omdømme har lidt blandt de vælgergrupper, der stemmer med et socialt hjerte.

Endeligt vil jeg gentage, hvad jeg ofte har sagt, når jeg har oplevet personlig modgang eller 
fælles kriser i vores parti: Jeg melder mig ikke ud, jeg melder mig endnu mere ind.

Den smukkere verden, vi i vores hjerter ved er mulig, skaber vi ved at stå sammen. Du kan
altså som medlem regne med, at jeg bliver og kæmper for Alternativet i både med- og 
modgang.

Tak for din opmærksomhed :)

Troels

Troels Chr. Jakobsen – Opstilling Folketingsvalg



Afleveret efter frist

Jeg hedder Birgitte Kehler Holst, er 50 år og dele-mor til to. Jeg har været kandidat ved KV17, KV21 og FT19. Jeg har siddet i
Politisk forum to omgange og sidder pt. i Borgerrepræsentationen. Jeg sidder pt i BR for Å 

Jeg stiller op forbi vi i Alternativet er brug for nogen der har prøvet det før, - så alt ikke er første gange. 
Jeg stiller op så København kan bevare vores mandat. Man kan godt sige at jeg stiller op for at få Franciska 
valgt. - Men når det er sagt, så jeg vil elske at følge med hende ind på Christiansborg. 

Jeg ved at et kandidatur for Alternativet er en stor opgave. Jeg elsker at være på gaden, at sidde i 
paneldebatter og at opfinde kampagner og gode #hashtags. Jeg syntes, at det er sjovt at debattere på 
facebook og finde det helt rigtige foto til instagram. Jeg bliver aldrig træt af at tale om politik med tre 
bundlinjer - og jeg kan sidde i virkelig mange møder uden at miste gejsten. 
Det kommende valg er afgørende, ikke bare for Alternativer men også for vores planet. 

Til dagligt arbejder jeg med grøn omstilling og bæredygtighed som seniorprojektleder i DR. Her har jeg 
hævet økologi% fra 0 til sølvmærke, opsat ladestander til el-biler, indkøbt låne-cykler og medvirket til at 
sænke elforbruget med godt 15%. Både kantinerne og rengøring og vinduespudsning er på vej til at blive 
svanemærket og alle 11 tons kaffe er økologisk. Jeg har taget initiativ til at anskaffe kompostmaskiner så 
mest muligt bioaffald bliver til jord og brugt lokalt. Jeg har gjort samtidig med, at jeg skulle spare penge. Så 
jeg ved at den grønne omstilling er mulig, hvor der er vilje. 

Som kandidat vil jeg gøre mit til at styrke fællesskabet og holdånden, ikke bare i kandidatfeltet, men også 
blandt medlemmer og frivillige. Det skal være sjovt og meningsfuldt at deltage – uanset om man hænger i 
lygtepæle, laver kaffe, syr Åer eller deler flyvers ud. 
Ud over det grønne har jeg brugt tid på ligestilling og mangfoldigheds dagsorden, ældre, handicappende 

Uddannet: Tegnsprogstolk, Kaospilot, BA i film-og medievidenskab, Master i strategi og ledelse fra IT 
Universitetet, og ren stor viden om adfærdsdesign. 



29 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende - som organisationskonsulent i stort som småt, mellemstatsligt, 
offentligt som privat. Herunder 20 år som konsulent for Europarådet i Strasbourg. 
Fra 2007 som firstmover med til at udbrede kendskabet til mindfulness praksis i Danmark. 
2017-2021 i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Alternativet. 

Var i studietiden aktiv i Danske Studerendes Fællesråd, bl.a. som koordinator af internationale relationer, DSF’s 
repræsentant i DUF og Overborgmesterens Rådgivende Ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Og en overgang 
studenterrepræsentant i konsistorium på Syddansk Universitet. 

Jeg har et holistisk livssyn - og udover min psykologuddannelse - en række videreuddannelsesforløb i rygsækken, bl.a. i 
Systemisk Organisationsopstiling (ISFO), Integral Mentor (ID Gruppen) og senest Stresscoach (hos Matzau 2021-22). 

- 

- 

- 

- 

 Alternativets LGBT+ ordfører 
Tidl. rådmand i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og bl.a. 

Kommunernes Kontaktråd Hovedstaden (KKR-H) 

Ny politisk kultur. Der må og skal bygges bro til flere partier og stilles flere fælles forslag. 

Realpolitiske resultater. Som Alternativets første og eneste medlem i kommunal-
bestyrelsen på Frederiksberg har jeg bl.a. fået øgede P-afgifter, klimakompensation for 
flyrejser og omstilling af plast til bæredygtige materialer igennem. 

Sundhed. Der skal satses massivt på forebyggelse, viden om kost og flere muligheder for 
integration af visdom om fysisk og psykisk sundhed fra andre dele af verden. 

Rummelighed på arbejdsmarkedet. Cirkulær økonomi og socialøkonomiske 
virksomheder skal være vigtige løftestænger. Såvel som 30 timers arbejdsuge og 
borgerløn. Man skal kunne bidrage efter evne og tage ansvar, hvis man kan. 
Hvis man ikke kan, skal der ro på. Jobcentrenes absurde kontroladfærd skal afskaffes. 

 

BÆREDYGTIGHED PÅ KLODEN 

 OPSTILLINGSGRUNDLAG Folketinget METTE BRAM 

Udover den absolut, altoverskyggende nødvendige dagsorden: 

Vi skal have samlet de grønne partier i en fælles koalition. Det er mit håb og min ambition. 

står jeg for: 

 
Psykolog Mette Bram, f. 1964 

Erfaring 



 

Jeg hedder Noah Reinert Sturis og vil gerne stille op til næste folketingsvalg i Københavns 
storkreds for Alternativet. Jeg er 28 år og studerer til daglig Menneskeorienteret Kunstig 
Intelligens ude på DTU, samt arbejder på 6. år for sekretariatet med bl.a. vores IT-
systemer og kampagneproduktion. Jeg er født i Chicago, opvokset i en forstad til 
København, og nu bosiddende på et kollegie på Christianshavn sammen med min kat 
Miw. I min fritid spiller jeg musik, er forperson for kollegiet, og ynder at bruge min 
sommerferie på at sejle Danmark rundt i min el-sejlbåd. 

Jeg har længe lagt mine Å-kræfter i min funktion på sekretariatet og været lidt passiv i 
den offentlige debat, men har længe overvejet at tage skridtet videre og tale Alternativets 
sag med min egen stemme. Så det vil jeg gerne gøre nu. 

Jeg har været en af drivkræfterne i udviklingen af vores IT-politik – Digital Bæredygtighed 
– og det vil være et af de områder, jeg vil sætte fokus på som kandidat. Vi har en fantastisk 
IT-politik, der vækker genklang hos IT-professionelle og organisationer, men vi mangler 
et talerør. Mit håb qua min uddannelse og job er at kunne være en troværdig stemme på 
det område, samt udvikle og opdatere vores IT-politik igennem politiske laboratorier til 
også at inkludere emner som kunstig intelligens og blockchain, som jeg er velbevandret 
indenfor og er meget aktuelle. 

For digitalisering og den digitale udvikling kan og skal også være bæredygtigt. Er det 
bæredygtigt at vores demokratiske samtale er ejet af amerikanske tech virksomheder? Er 
det bæredygtigt at udlicitere offentlig IT-udvikling til konsulenthuse, der gang på gang 
går over tid og budget? Er det bæredygtigt at erstatte mennesker med kunstig 
intelligens? Er det bæredygtigt at Bitcoin bruger store mængder energi? 

Derudover vil jeg tale for vores generelle bæredygtighedsdagsorden med fokus på 
energisystemer, transport, demokratiudvikling og vores økonomiske system, som er 
emner, der ellers optager mig meget. 

Jeg stiller ikke op med en stor personlig ambition om at kæmpe mig ind i folketinget, men 
fordi jeg har en kæmpe ambition om at Alternativet kommer i Folketinget igen, så jeg stiller 
op for at bidrage til Alternativets samlede stemme i debatten. Jeg glæder mig til at komme 
i gang og håber I vil vælge mig som kandidat. 

Opstillingsgrundlag 



POFO

 

Opstillingsgrundlag 
POUL BRANDRUP 
POFO kandidat Storkreds København 
Årsmøde 2. april 2022 
Jeg opstiller som kandidat til Politisk Forum (POFO) på Årsmødet den 2. april 2022. 

Politisk Forum har spillet en vigtig rolle i udviklingen af Alternativet helt fra begyndelsen. Jeg 
har i tre perioder siddet i POFO, men i mere end et år har Storkreds København ikke haft en 
repræsentant i POFO. 

POFOs rolle som rammen for politikudvikling i Alternativet har været meget vigtig helt fra 
begyndelsen. 
Danmark står overfor stadig større udfordringer, med fokus på klima, miljø og 
bæredygtighed men også på andre områder som vor deltagelse i EU, NATO og de globale 
institutioner (herunder FN og dets særorganisationer). Jeg kan igen give væsentlige bidrag til 
arbejdet med videreudviklingen af Alternativets politikker også på disse områder og stiller 
derfor op til POFO. 


