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Jeg er aktiv, frivilligt baseret og et handlingsorienteret menneske, socialpædagog med et meget stort ligeligt 

fordelt rødt og grønt hjerte, der tæt omslynget i en smuk livstango, der fortæller mig om næste skridt i 

dansen. 

Jeg er en ”samler” af mennesker, både de skæve, de lige og de runde, og har altid forsøgt at være autentisk, 

så mennesker ved hvor de har mig, til hver en tid. Jeg forsøger at ”Walk The Talk” da det er vigtigt for mig 

og min personlige integritet, at jeg er hvad jeg gør og handler på, og har af værdier. Jeg forsøger at være et 

bæredygtigt menneske, der ønsker bæredygtige liv, i et bæredygtigt samfund, for os alle. Hvis vi er 

bæredygtige, bliver kloden det også langsomt. 

Jeg er en ildsjæl, også lokalt i NV. Jeg har været initiativtager og medstifter af en Byhave, en fælleskabets 

have, til glæde for mange i kvarteret. For mig er det vigtig at vi kan mødes i byen, og fordre den 

demokratiske samtale.  

Jeg sidder i Områdefornyelse Nordvest’ styregruppe og i andre arbejdsgrupper: Frederiksborgvej, 

Grønningen og i et kvarterhus projekt, hvor vi forsøger at få flere fælles mødesteder, grønne træer, 

bibeholde vores natur og åbne op for (kulturelle?) aktiviteter på den nærliggende skole. Jeg kan mærke at jeg 

får god indflydelse som borger og i samspil med andre mennesker i disse processer, om hvilken udvikling 

der skal sættes i gang i lokalområdet. Jeg kan slet ikke lade vær’ med at blande mig! 

 

Jeg spiller fodbold, er et holdmenneske og ser hullerne hvor vi skal løbe og har boldøje. Det er bolden der 

arbejder for os, vi sparker den i gang og rundt, dribler lidt og hen til den næste spiller. Det handler for mig 

om at spillehinanden gode, så vil der også dukke flere muligheder op, og at score bliver (ser ud som) en leg. 

Det behøver nemlig ikke at være mig der scorer, jeg kan også lægge op til målet? Eller stå i forsvaret? 

 

Alternativet og vores politik er noget af det allervigtigste for mig, det skal ud og leve sit eget liv, og blive til 

virkelighed.  

Å har ligget i mit DNA længe før end der var noget der hed Alternativet. Jeg har siden jeg var helt ung 

længes efter et Å, jeg kunne føle mig hjemme i, dengang jeg diskuterede politik med familie, venner, og 

dem der gad høre på mig. Jeg har været ”grøntgnaskende” takket være min far, siden jeg var barn, socialt 

indigneret så længe jeg kan huske tilbage, og min mor sagde at jeg nok blev politiker en dag? - Det har altid 

ligget dybt i mig og været en stor del af mit liv, at vi i samfundet skal passe på, støtte op om og hjælpe de 

mennesker der ikke kan tage vare på sig selv, om det er børn, unge, voksne eller gamle? 

Vi er et samfundsforandrende parti, vi vil ændre samfundsstrukturen, og ikke kun skrue på de små skruer, 

men tage fat hvor det mærkes, at vi lever, -vi er modige, og det var det jeg faldt for i Å. Vi vil noget helt 

andet, og har andre ideer til hvordan vi kan leve vores liv og holde samfund. Så lad os nu … 

#unfuckthesystem En gang (og) for ALLE. 
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Vi har den bedste politik for Københavnerne, DK og for hele verden. Og den politik vil jeg være med til at 

brede ud med mine gode relationelle kompetencer og med mit fagområde inden for børn/unge, men også på 

det sociale og grønne område. Jeg er nemlig bredt funderet både som menneske i samtale med de fleste, og 

med jord under neglene, og således også som politiker, og der er ikke noget der er vigtigere end andet i Å’s 

politik for mig, det hænger tæt sammen, og det ene fungerer ikke uden det andet. 

Vi er seriøse i Å, det er sjovt at skrive her efter vores ”lidt” turbulente tid, og ikke noget der før er blevet 

forbundet med Å. Men ikke desto mindre mener jeg at vi er de mest seriøse, både på det sociale, grønne og 

økonomiske område. Vi har udviklet os en del fra den spæde start, og udvikler os stadig, og der vil jeg gerne 

bidrage til den seriøsitet, så vi udvikler os endnu mere i en bæredygtig retning, og at alle og enhver kender 

til vores politik og ved hvor de har os i Alternativet. 

 

Jeg kommer selv fra bevægelserne, jeg har lavet utroligt meget græsrods- og NGO arbejde i mit liv, og ved 

hvor meget man kan udrette ved at handle, og ”ikke spørge om lov”! Jeg er amatør på den politiske scene, 

men absolut ikke på livets scene. Og tænker at det kun er en fordel, da jeg kender livet nedefra og udefra. 

Jeg er menneske fra de københavnske brosten, socialpædagog på gulvet og et meget engageret menneske 

udefra, der går 100 % ind i sagerne når jeg først er tændt, og tændt på Å, det er jeg! Og jeg tænker at alt det 

andet skal jeg nok lære på vejen, og i samarbejde med alle Jer seje Å’er. 

Jeg har været frivillig i Å i næsten 6 år, startet lokalforening op med andre seje Å’er, har været i flere 

kampagneteams (så på den måde er jeg ikke helt ny) og ved hvor meget de frivillige betyder, hvis det skal 

lykkedes for os at blive valgt ind på rådhusene og i folketinget. Så jeg rækker også hånden ud til alle Jer 

frivillige, og spørger ydmygt om I vil med på denne spændende rejse? Det er OS jeg vil have med helt ind 

på rådhuset (måske ikke fysisk), men så åndligt, og i den politik vi laver sammen I POLA’ er. Jeg står aldrig 

alene, men er en del af noget større, derfor er alle ”bevægelserne” med til at gøre det bæredygtige samfund 

til virkelighed.  

 

Det er mennesker og deres egne perspektiver på hvad og hvordan vi skal gøre tingene, der er det interessante 

for mig. Demokrati og Borgerinddragelse er politikog i samspil med de mennesker der bor og LEVER her i 

byen, dem som er eksperterne i deres eget liv, det er dem vi skal lytte til og lave den bedste politik for… 

mennesker, by, natur, land og verden. 

 

De grønneste hilsener fra mig, 

Annika Martins 

 


