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Navn: Tenna Duch Shcaldemose 

Mobil: 5123 5821 

E-mail: tenna.duch.schaldemose.hb@alternativet.dk 

 

 

 

På hvilken måde har du vist din interesse for Alternativets arbejde – som parti og 

bevægelse? 

Jeg var været aktiv i Alternativet siden før Aarhus fik sin lokalforening, og jeg var i 
begyndelsen med i arbejdet omkring at få stiftet netop den. Siden har jeg siddet i bestyrelsen i 
flere omgang – først som næstforperson, siden som forperson. Jeg var aktiv i kandidatudvalget 
og kampagnegruppen under kommunalvalget i 2017, og sad i forhandlingsgruppen da vi på 
valgnatten skulle forhandle poster i byrådet til vores ene mandag. Jeg startede også i 
kandidatudvalget frem mod valget i år, men trådte ud da jeg igen blev forperson for 
Alternativet Aarhus i foråret 2020. 

Jeg er valgt ind i Alternativets hovedbestyrelse hvor jeg har siddet siden landsmødet 2020. 
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På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, debatdogmer og manifest) 
samt din samtale med kandidatudvalget beder vi dig nævne gode grunde til, at du brænder for 
at opstille som kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2021. 

 

• Jeg mener at Alternativet er det vigtigste parti i Danmark. Derfor mener jeg også at 
det er vigtigt, at vi er repræsenteret lokalt så mange steder, som muligt. Et kandidatur 
til kommunalvalget er mit forsøg på at gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe Alternativet 
i byrådet i Aarhus. 

 

• Jeg tror på at jeg kan bidrage positivt til en bredere repræsentation på kandidatlisten. 
Dels i kraft af at vi så bliver flere kvinder på listen, og dels i kraft af at jeg lægger mig i 
en aldersgruppe, hvor vi pt kun har en enkelt repræsentant. Derudover har jeg et stort 
netværk i Aarhus, som jeg forventer kan bidrage til at skabe synlighed omkring min 
kampagne. 

 

• Det har været en lang og svær beslutning at melde mig som kandidat. I har alle 
tidligere hørt mig sige, at jeg egentlig ikke interesserer mig synderligt for politik, og jeg 
besluttede mig først i allersidste øjeblik for at gøre det. Det betyder at jeg endnu ikke 
er skarp på hvilke mærkesager, der skal være mine. Helt overordnet kan jeg dog sige, 
at bæredygtig omstilling og kampen for at opfylde FN’s 17 verdensmål ligger mig 
meget på sinde. Derudover brænder jeg for kulturpolitik da jeg mener at kunst og 
kultur – både den professionelle og den, vi selv er med til at skabe – er fundamentalt 
vigtig for menneskers udvikling, refleksion og evne til innovation. Kulturpolitikken 
bliver desværre af alt for mange affærdiget som uvigtig eller ”noget vi ikke kan 
prioritere lige nu” og det frustrerer og provokerer mig. Det vil jeg gerne gøre noget 
ved. 

 

• Jeg er en ildsjæl der gerne vil gøre en positiv forskel for andre mennesker og verden. 
Det bringer jeg med ind i arbejdet som kandidat. Jeg er også blevet slået hjem i flere 
omgange i løbet af de seneste år af lock downs, jobusikkerhed, private sorger og andet 
godt, men den energi jeg har til overs når de faste pligter er varetaget, vil jeg bruge på 
Alternativet. 

 

Jeg giver mit tilsagn om at stille op for Alternativet til KV21: 

 
 

Dato og underskrift: 01.08.2021 


