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

Jeg har været medlem af Alternativet siden 2016 og deltaget i flere politiske laboratorier, hvor jeg har 

medvirket i udvikling af vores politik, ikke mindst vores lokalpolitik. 

Til KV17 stillede jeg op som byrådskandidat for Alternativet. Siden KV17 har jeg siddet i en politisk 

baggrundsgruppe for Liv Gro Jensen. Efter Liv Gro Jensens exit til SF, har jeg kontinuerligt været med i 

samme politiske gruppe (Social, Ligeværd og Integration) for at arbejde videre med relevante politiske 

udfordringer. 

Min deltagelse i Grønne dagsordener har givet mig en bredere viden om klima- og biodiversitetskrisen, 

givet mig indsigt i løsninger og øget min interesse herfor. Jeg har desuden deltaget i lokalpolitiske høringer 

om Aarhus Kommunes fortætningspolitik, hvor jeg arbejder for at bibeholde vores 

kulturhistoriskehistoriske bygninger det vil sige at vores nybyggerier bør designes med respekt for vores 

kulturarv, og lade Aarhus være Aarhus frem for VanCouver.  

Jeg arbejder for en Grøn Verden og et Grønnere Aarhus på alle måder, blandt andet gennem mit eget 

”Plant Aarhus”, et grønt og klimavenligt tiltag. 

Min politiske interesse går tilbage til ungdommen, hvor jeg engagerede mig i diverse aktivistgrupper bl.a. i 

Nej Tak til Atomkraft, Den politiske situation omkring Nordirland, Fagforeningsspørgsmål om bedre løn- og 

arbejdsvilkår indenfor pædagogfaget – det kæmper vi stadig for – m.m. Det er først med Alternativet at jeg 

har meldt mig ind i et politisk parti. 

”At rejse er at leve” (H.C. Andersen), kunne have været mit motto og jeg har da også rejst rigtig meget 

siden jeg som helt ung rejste ud på egen hånd – med tog og færge, hvor sjælen kunne følge med. 

Udgangspunktet for mine rejser er først og fremmest nysgerrigheden over for mødet med befolkningen, 

men også landet og dets historie og kultur. At mødes og tale sammen, at blive klogere på hinanden og 

hinandens livs- og levevilkår, har altid haft min interesse. Hvem er du? Hvem er jeg? – kan vi i dialogen blive 

klogere på hinanden og se os selv i ud fra en andens perspektiv. Og det er jo indbegrebet af Alternativets 

debatdogme at vi er i dialog og dykker et lag dybere. Derfor er det ikke så sært at det først er nu, jeg er 

blevet medlem af et politisk parti. 
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Som naturlig opfølgning på rejseriet og min interesse for mennesker og dets vilkår i hele verden og 

herhjemme, har jeg uddannet mig til Socialantropolog med Integration som speciale. Jeg har desuden læst 

2 år på Socialpædagogisk Seminarium. Som Pædagogisk Integrationskonsulent satte jeg fokus på de sociale, 

psykiske og kulturelle udfordringer dels i forbindelse med at være nyankommet i et fremmed land, dels i 

forhold til hvad den enkelte havde med i bagagen. Dette i forhold til såvel børn som voksne. 

Min interesse for mødet med mennesker handler om hvordan vi bedst muligt kan kommunikere og være i 

dialog om vores værdier og holdninger. Det uden at fordømme de der tænker anderledes og har andre 

værdier end én selv. At være nysgerrig på og gå i dialog med alle, uanset etnisk oprindelse, religiøst 

tilhørsforhold, hud og hårfarve og hvilken bagage vi ellers hver især bærer rundt på, kan give et nyt 

perspektiv, der måske, gør os klogere på hinanden. 

Med udgangspunkt i ovenstående er et af mine største interessefelter Sociale udfordringer, Ligeværdighed 

og Integration. 

 

Den grønne dagsorden kalder også på min interesse og nysgerrighed, om end denne interesse er af nyere 

dato. Som hverdagsaktivist i Arternes Aarhus, er jeg med til at fremme biodiversiteten helt ind i byen. Her 

handler det om at også andre arter end menneskeheden skal have sin plads. At være ydmyg og give plads 

til andre arter end mennesket. Selv er jeg ambassadør for Hvidtjørnen og taler på dennes vegne.  

Som Certificeret Permakulturdesigner - som i princippet både er en levemåde og en dyrkningsmetode - 

forsøger jeg at give mere end jeg forbruger. Det uanset om det gælder fra og til jorden eller mennesket. 

Min kolonihave bliver nu prøveballon for disse principper. Endnu en måde at passe på kloden og 

menneskeheden. 

 

Ellers er jeg fortaler for at vi alle som individer har selvbestemmelse i vores eget liv – i respekt for og i 

samspil med andre mennesker og vores omgivende samfund.  

 

Hos mig er der ikke noget ”plejer”. 

Jeg er som den eneste i en søskendeflok på 7, født med en alternativistisk tilgang til livet. Derfor har jeg 

ikke fulgt den slagne vej”. Inden min uddannelse til Socialantropolog har jeg prøvet kræfter med flere 

forskellige typer af jobs, kortere uddannelser og kurser, højskole- og daghøjskoleophold med forskelligt 

indhold af såvel fagligt, fysisk, kulturelt og kreativt indhold. I sidste ombæring har jeg uddannet mig til 

kropsterapeut og massør. Det har alt sammen givet mig en indsigt, en viden og en kreativ tilgang til livet. 

For mig har det altid været vigtigt at prøve mine drømme af og hoppe ud i livets muligheder. Det ønsker jeg 

også for andre som har lyst til at prøve livet som sådan. Derfor matcher jeg Alternativet, hvor der er plads 

til dynamik og forandring gennem hele livet. 

Men jeg løber også på den lange bane. Efter 16 år som kulturrejseleder i næsten hele verden, hænger jeg 

stadig ved, samtidig med kontunuerlige sideaktiviteter.   
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Privat: Jeg er født og opvokset i Rødbyhavn på det sydlige Lolland, men har boet i Aarhus i 37 år. Jeg har en 

datter på 29, som jeg bor tæt ved og er tæt på. Naturen er min bedste ”ven”; i den vandrer jeg en hel del 

både alene og med mine mange venner. Det giver ro, plads til at tænke og fællesskab med venner. Ellers 

slapper jeg af med forskellige kreative sysler, i min kolonihave eller med en god bog. Eller jeg laver lækker 

mad fra alverdens lande. 

På baggrund af dit forhold til Alternativets værdigrundlag (værdier, debatdogmer og manifest) samt din 

samtale med kandidatudvalget beder vi dig nævne 5 gode grunde til, at du brænder for at opstille som 

kandidataspirant for Alternativet til byrådsvalget i Aarhus 2021. 

DEN DEMOKRATISKE SAMTALE/NY POLITISK KULTUR  

Den Demokratiske Samtale er den eneste måde vi kan ændre verden på og med. 

At lytte, vise nysgerrighed og blive klogere på hvorfor andre tænker og mener som de gør. Hvilke værdier 

ligger til grund for mine politiske modstanderes tænkning og i hvilket perspektiv kan jeg forstå denne 

tænkning. Samtidig er det vigtigt at give min egen mening til kende og hvilke værdier der ligger til grund for 

disse – altså en demokratisk samtale, som vi i den grad mangler og som vi kan blive klogere på hinanden af. 

 

Og at ændre verden hænger ligeledes sammen med Alternativets 6 værdier: 

GENERØSITET er for mig den vigtigste af værdierne, da den har alle vores værdier indgroet. 

At være GENERØS i alt hvad man foretager sig, handler for mig om at turde slippe kontrollen og bare være - 

sig selv. At give og at modtage som en helt naturlig integreret  del af livet   

MOD; at turde have modet til at give det videre til en anden  

GENNEMSIGTIGHED - at det, både du og jeg siger og gør, er ok og vi derfor tør stå ved det og bringe det ind 

i lyset  

EMPATI; at sætte sig i en andens sted for en stund og mærke verden derfra  

YDMYGHED 

1) Mahatma Gandhi sagde: ”The world has enough for everybody’s need but not for everybody’s 

greed” 

 

2) Vi er en menneskehed, lad os betragte hinanden som sådan og dele verdens ressourcer ligeligt 

HUMOR; er med hele vejen, når vi er åbne og accepterende overfor hinanden  
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Vores 3 bundlinjer er vigtige – Social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed får vi, når disse tre 

begreber går hånd i hånd og har lige vægt. Og når den Demokratiske Samtale og vores værdier går hånd i 

hånd med de 3 bundlinjer. 

Jeg ønsker at stille op som Kandidat for Alternativet – fordi Alternativets værdiggrundlag, når det bliver 

udbredt i politisk og mellemmenneskelig praksis, er det der skal til for at ændre verden for både KLODEN 

OG MENNESKEHEDEN. Jeg er så parat. 

 

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

 

Dato og underskrift: 13.3.2021 

Lissi Bagge 


