
 

Kære aspirant                                                                                            2022/2023 

Herunder finder du opstillingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at stille 

op som folketingskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har været kandidat. 

Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 06-10-2022 kl. 20:00. 

Du skal efter nærmere aftale kunne stille dig til rådighed til en digital spørgetime sammen med andre 

aspiranter inden opstillingsmødet. Mere om dette når du melder dit kandidatur.  

Hvis du vælger at stille op som folketingskandidat nu, er det dog vigtigt, at du ønsker at bidrage aktivt med 

dit kandidatur.  

Opstillingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en motiveret opstilling - Opstillingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes til 

medlemmerne 14 dage før opstillingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 

indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. Der kan 

være lidt forskel på vinklen afhængig af om du opstiller som folketings - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Sascha Faxe 

Alder: 51 

Adresse: Ternehaven 108, 4000 Roskilde 

Mail: ssfaxe@yahoo.dk 

Telefonnummer: 29618565 

Lokalkreds: Roskilde 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk


 

Indmeldelse: 18. juni 2015 og 5. oktober 2022 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: Sascha Faxe 

Twitter: Sascha Faxe 

LinkedIn: Sascha Faxe 

Instagram: Sascha Faxe 

Andre sociale medier: 

 

Del 2 

Her kan du skrive din motiverede opstilling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alternativet 

og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Motiveret opstilling: 

Vi har hvilet på laurbærrene, vi har sovet i timen, vi ligger som vi har redt – uanset hvordan vi udtrykker 

det, så har vi med vores levevis skabt en lang række udfordringer, hvoraf klima- og biodiversitetskrisen er 

den absolut altoverskyggende. Vores levevis har også skabt et samfund, hvor strukturerne har fået deres 

egen logik, som ikke understøtter livet. Vi har skabt et samfund, som på tværs af planeten gør mennesker 

syge – og i særdeleshed vores unge.  

Politikere forsøger at løse de ødelæggende udfordringer med samme logik, som har skabt dem. Det giver 

ingen mening. Fremtidens udfordringer skal løses med helt nye veje. 

Derfor er vi nødt til at være ærlige og sige, at det selvfølgelig betyder, at vi ikke kan fortsætte med at leve, 

som vi gør i dag. Det betyder ikke, at livet bliver dårligere, men det bliver markant anderledes. Uanset om vi 

vil det eller ej – det viser de seneste år rimelig tydeligt. Derfor står vi med et valg: vil vi tage styringen på de 

forandringer og være medbestemmende over vores fremtidige liv og samfund – eller vil vi lade os kaste 

rundt og fortsætte med at lave løbende nødløsninger med en følelse af konstant at skulle tilpasse os noget 

udefrakommende, som vi ikke fornemmer at have indflydelse på? 

Mit svar er ret klart: Vi skal tage styringen. Både for den helt gennemgribende klimahandling der er brug for 

her og nu, og for at skabe den viden, den bevidsthed og de løsninger fremtiden kalder på. Til det vi ved 

kommer, og til at være klar til at de vi ikke ved komme. Vi skal forme gode livsvilkår for al liv. 

Vi skal være modige, nysgerrige og åbne.  

Jeg mener Alternativets rolle er at kalde til handling og mod i danske politik. De tre områder jeg lægger 

vægt på politisk er: 

*klimahandling: klima og biodiversitet ind i hver eneste del af politik på samme måde som økonomi har 

været krumtappen indtil nu – en grøn retfærdig fremtidig skal være den absolutte laveste barre, og hvis der 

ikke sker markant politisk handling indenfor det første år efter valget, skal vi kræve klimanødretstilstand 



 

*gentænkning af samfundsstrukturerne: hvis vi ikke gentænker vores samfund, vil vi blive ved med at grave 

det hul vi står i dybere. Derfor skal vi gennem forskning, større inddragelse af borgere og fagfolk samt 

grundigt arbejde skabe nye samfundsstrukturer. Hvis vi må tage et skridt ad gangen med borgerting og 

andre tiltag, så gør vi det, men vi må ikke tabe den store omvæltning af syne. 

*livet i centrum: i alt hvad vi gør må vi ikke tabe flyvehøjde. Politik er ikke noget vi leger, alt handler om liv, 

så det underliggende spørgsmål i alt, hvad vi gør. Det handler om planetens liv, og det handler om den 

enkeltes liv. Ingen politik må undergrave livet, og det gælder også uddannelsespolitik, beskæftigelsespolitik, 

retspolitik og alle de andre områder vi laver politik på. 

Lidt om hvem jeg er 

Siden jeg var 14 år, har jeg været politisk engageret. Det har formet mit arbejdsliv og min fritid, hvor jeg har 

arbejdet med fællesskaber, ledelse, formidling og demokrati. I 2015 meldte jeg mig for første gang ind i et 

parti, nemlig Alternativet, ud fra en erkendelse af, at samfundet alt for hurtigt går i en retning, hvor 

aktivisme ikke alene kan skabe de nødvendige forandringer. Jeg har understøttet kommunalvalgkampen i 

Roskilde, jeg stillede op til Folketinget ved sidste valg, jeg har lavet lokal aktivisme og alt muligt andet i 

Alternativet. Disse erfaringer og det netværk det har givet vil jeg selvfølgelig bruge til at få adgang til 

debatter, avisens spalter osv. Privat bor jeg i et dejligt alment rækkehus i Roskilde. Og så er jeg mor til Birk 

på 21, der læser i Aarhus, og Iris på 19, som stadig bor hjemme.  

 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være kandidat for Alternativet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar: 

 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor?  

Svar (ikke i prioriteret rækkefølge): 

• Boligordfører 
o Danmark har et af de mest ulige boligmarkeder og adgangen til god bolig er et vigtigt 

livsvilkår for alle mennesker. I den krisetid vi står i viser denne ulighed sig endnu 
tydeligere. Jeg brænder især for det almene boligområde. 

• Ordfører for grøn omstilling 
o Fordi den grønne omstilling bør tænkes ind i alle politikområder! Det har vi i 

Alternativet det mest gennemgribende og modige bud på. Det gælder både for klima og 
miljø. 

• Fred- og forsvarsordfører 
o Det globale sikkerhedsbillede er under enorm forandring. Både i form af krige, 

magtforskydninger og de ting som medierne fremlægger. Samtidig vil de eskalerende 
klimaforandringer betyde langt flere konflikter og uforudsete situationer. Derfor er der 
brug for, at Alternativet sikrer at klimaet, demokrati og menneskerettigheder også 
kommer på banen, så verden får en langt mere bæredygtig freds- og forsvarspolitik, og 
der har Alternativet et seriøst godt bud.  

• Forbrug- og fødevarerordfører 
o fødevarer og forbrug er politisk instrumentelt fordi det i høj grad er mødet mellem 

system og individ. Det er samtidig et område hvor der er rigtig meget at hente i forhold 
til den grønne og til dels den sociale bundlinje. 



 

• Ordfører for ligestilling, demokrati og rettigheder 
o hele fundamentet for det samfund vi har er hvordan vi laver demokrati og hvilke 

rettigheder alle borgere har. Både lovsikret og kulturelt. I disse år er dette fundament 
truet, og det er afgørende at vi får sat det tydeligt på den politiske dagsorden. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar:  

Jeg kan rigtig godt lide den måde vores politik er præsenteret på forsiden af hjemmesiden, som gør det 

nemt at overskue vores holdninger. Derudover så synes jeg vores demokratipakker er vigtige, fordi de 

sætter spotlight på demokratikrisen, som i vid udstrækning bliver overset, men som er helt afgørende for at 

vi både i Danmark og globalt kan håndtere klimakrisen mindre konfliktfyldt og sikrer det nødvendige 

fællesskab. 

 

4. Nævn et forbillede (uden for Alternativet) og begrund. 

Svar: 

Nelson Mandela er af flere årsager et stort forbillede. Udover han kæmpede for lige ret for alle, forsoning 

og fællesskab, så har jeg dyb respekt for den måde hvorpå han forstod, at han ikke kunne ændre sin 

situation (da han sad i fængsel), men han kunne selv bestemme hvilket forhold han ville have til sin 

situation. Det inspirerer mig både personligt og politisk. 

 

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar: 

Helt grundlæggende er det forståelsen af, at vi alle er en del af et fællesskab, hvad enten vi ser det, forstår 

det eller anerkender det. I det fællesskab har vi alle betydning og alle er ligeværdige, også selvom vi har 

forskellige roller, kan noget forskelligt og magter noget forskelligt. Hvis man står i denne grundforståelse, er 

gensidig respekt helt naturlig, da der vil være tro på og tillid til, at alle vil det bedste for det fællesskab også 

selvom vi har meget forskellig forståelse af, hvordan ting skal håndteres. Derfor er ny politisk kultur for mig 

udøvelsen af denne grundforståelse af, at alle vil det bedste, og derfor møder vi altid hinanden med troen 

på, at vi er sammen om tingene. Vores værdier og dogmer er fine måder at udtrykke på, hvordan man kan 

gøre det i praksis. 

 

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar: 

Jeg har gennem årene gjort mig selv synlig gennem debatter, sociale medier, på gader og stationer, ved selv 

at lave arrangementer, deltage i andres arrangementer osv. Det er den synlighed jeg bygger videre på. 

 

 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar: 

I sidste valgkamp blev det tydeligt for mig, at tre af de måder jeg går til verden er vigtig for mig i rolle som 

kandidat: Jeg er nysgerrig, netværker og en rutineret formidler. Det betyder meget i mødet med vælgerne, og 

i mødet med kandidater fra de andre partier. 

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar:  



 

De politikområder jeg er svagest på er dem, som indeholder tal i større mængder. Ikke at jeg ikke kan 

matematik, men jeg har kun haft matematik på b-niveau i gymnasiet (jeg var samfundssproglig) og kun en 

mindre grad af statistik på universitet i forbindelse med mit historiestudie. Det kan jeg mærke kan være en 

udfordring når vi taler skattepolitik, økonomisk politik og finanspolitik. 

 

9. Som kandidat er du både opstillet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 

ind med i et team? 

Svar:  

Udover samarbejde, at understøtte hinanden og det at give plads til hinanden, så kan jeg byde ind med 

faglig viden hele vejen rundt om kampagne og om unges mistrivsel. 

 

10. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. Dette svar udsendes ikke til medlemmerne 

Svar: 

 

11. Hvis du tidligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folketinget - Hvordan vurderer du 

dine muligheder for at få flere stemmer til partiet og personligt næste gang - og hvad er din 

strategi for at få dem? (Besvares kun af tidligere kandidater til folketinget) 

 Svar:  

Det ærlige svar er, at jeg havde et rigtig godt valg sidst, så jeg kan være i tvivl om, hvorvidt jeg ved dette 

valg kan få flere personlige stemmer end jeg gjorde ved sidste. Men vil da gerne modbevises :D 


