
Til brug for det ekstraordinære årsmøde i Københavns Kommuneforening, d. 22. august 2021 

Kandidat til kommunalvalg 2021 

Mit navn er Christina Olumeko, og jeg 

stiller hermed op til kommunalvalget 2021 

for Alternativet i København. Jeg er 24 år 

og læser en kandidat i Statskundskab. Jeg 

er bestyrelsesmedlem i Storkreds 

København, frivillig i valgkampagnen for 

RV/KV21, og herudover er jeg også netop 

blevet valgt som ordfører for demokrati, 

retsstat og etiske spørgsmål i Alternativets 

Unge.  

Jeg stiller op af to grunde. Alternativet er 

lige nu i en skæbnesvanger situation, hvor 

en række personskandaler har skræmt så 

mange vælgere væk, at partiets 

parlamentariske tilstedeværelse i både 

byråd, regionsråd og folketing er truet. 

Men Danmark har stadig brug for et alternativ til de gængse partiers kortsigtede, ideologisk 

funderede politik.  

Den første grund er derfor rent strategisk, jeg vil nemlig arbejde på at tiltrække flere unge vælgere 

til partiet. En analyse i 2020 fra valgforsker, Kasper Møller Hansen, viste, at 40 procent af 

Alternativets vælgere er unge mellem 18 og 24 år! Hvis Alternativet skal opnå byrådskandidater 

igen, er det afgørende, at vi kan tiltrække de unge vælgere, og her kan jeg, med min forhåbentlig 

stærke appeal til unge mennesker, være med til at gøre en forskel.   

For det andet, håber jeg, at jeg med mit kandidatur kan få god erfaring med at tale med vælgere, 

debattere med andre kandidater og skrive debatindlæg. Således er mit kandidatur også en del af 

en personlig læringsproces, hvor jeg bliver klædt på til at begå mig på den offentlige scene. Jeg vil 

gerne på længere sigt være et af Alternativets ansigter udadtil, og mit kandidatur til 

kommunalvalget i 2021 er første skridt. 

Jeg har været med til at udvikle KV-kampagnens politiske mærkesager og den fælles kampagne, 

som jeg støtter 100 procent. I mit eget personlige kandidatur vil jeg gerne fokusere på vores 

mærkesager inden for Hverdagens Hovedstad (særligt boligpolitik) og Demokratiets Hovedstad. 

Det er nemlig de politikområder, som jeg ved mest om og brænder mest for.  

København skal ikke bare være et sted, vi bor, men et sted vi lever. 

 

 


