
KÅRE TRABERG SMIDT 
• Menneskerettighedsadvokat med møderet for Landsret 

• Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Å 

• Næstformand i Socialudvalget 

• Næstformand i hjemløseforeningen Vendepunktet 
• Tidligere udsendt officer (Kaptajn-R) tre gange til 

Bosnien/Kroatien 

• 48 år, hustru Louise, sønnerne Algot, Trygve og Nåkve, 

opvokset i N, Ø, NV og bor nu på Østerbro i København 
 

INFO:      JEG FIK 1.084 STEMMER VED FT-VALGET I 2019 

 

FLYGTNINGE 

Klimakriser og krige er baggrund for de fleste flygtninge. Vi må og 
skal tage internationalt ansvar, tvinge EU på banen over for FN. 

Herhjemme skal vi i gang med at modtage kvoteflygtninge og behandle de flygtninge, der kommer til 

Danmark godt. Det kan ikke passe, at vi nu år efter år tillader tusindvis at drukne i Middelhavet på vej til 

Europa. Vi skal intensivere både hjælpen og bistanden til udvikling af lande, der potentielt kan fostre nye 

kriser. 
DEN GRØNNE OMSTILLING 

Jeg hungrer efter at bidrage til den bæredygtige omstilling, som er tvingende nødvendig for vores 

samfunds overlevelse. Vi har kun én klode, og vi skal handle nu. Det kræver 

et massivt opgør med fossile brændsler og hele vores tankegang omkring 

transport, energi og mad. Vi skal gå forrest, som vi gjorde på vindenergi med 
at forske, uddanne og ændre vores levevis - lige fra mængden af kød, vi 

indtager, til sol-, vind-, vand- og andre energikilder, som kan mindske vores 

globale forureningsaftryk. Vi skal efterlade en fantastisk bæredygtig verden til 

næste generation, ikke bare udskyde omlægningen og håbe på, at det bliver 
bedre i morgen. 

DINE BASALE MENNESKERETTIGHEDER, GENNEMSIGTIGHED 

Frihed er tillid. Demokrati kan koste dyrt og være svært, men vi skal insistere på ikke at lade os dupere af 

ekstreme religioner, populistiske folketingspolitikere og smarte hurtige tiltag, som kan lyde nemme for nu. 

Det starter en totalitær glidebane. Vi skal overholde og flage med menneskerettighedskonventionerne, ikke 
kun for flygtninge, men også for den enkelte borger, som skal samles op. Jeg synes, at vi ser voldsomme 

udtalelser fra mange politiske partier, lige fra et reelt burkaforbud, stop for flygtninge, lejre i Afrika, 

danskere der ikke kan få deres ægtefæller til DK, overvågningskameraer overalt, ingen aktindsigt i 

ministres arbejde, og syge som burde have pension, men i stedet fastholdes 

på kontanthjælp. Alt sammen på kant med de rettigheder som vi - et rigt, 
sikkert og frit land - burde værende førende på i verden. 

 

Om mig: 

Jeg er et miks af 2 verdener. Et liv med en kunstnermor, boende delvist på 
Christiania i musikermiljøet, kørende på ethjulet cykel og en advokatfar i 

et akademisk, økoborgerligt miljø. Som tidligere officer har jeg bevidnet en 

fair del af verdens ulykkeligheder og har med egne øjne set, hvordan 

verden ikke må ende. Jeg driver til dagligt et advokatfirma med speciale i 

strafferet, udlændingeret og familieret. 
 

www.facebook.com/kaaretrabergsmidt 

www.kaaretrabergsmidt.dk 

http://www.facebook.com/kaaretrabergsmidt
http://www.kaaretrabergsmidt.dk/


Jan Kristoffersen. En seriøs bæredygtig omstilling 2020 - 2024. Folketinget. 

 
Jeg vælger det politiske spor i Alternativet, fordi det er her, jeg kan bidrage med mest. Derfor 
går jeg også hele vejen og vælger at stille op som kandidat til folketingsvalget i Københavns 
storkreds, og som Københavns storkreds kandidat til vores europæiske parlament i 2024. 
 
Jeg stiller op til folketinget, fordi vores danske demokrati og retsstat forsvinder og erstattes 
af Socialdemokratiet og Venstres kulsorte totalstat. Jeg stiller op til folketinget, fordi vi stadig 
kan nå at træffe rigtige valg. 
 
Vi erstatter mørklægningsloven med en ny offentlighedslov. 
Jeg blev selv politisk hjemløs og dermed tvunget til at være politisk aktiv den 4. juni 2013, 
hvor mørklægningsloven blev vedtaget med stemmer fra S, SF, R, K og V. En lov der giver 
ministeren suveræn ret til at bestemme hvilke dokumenter pressen og folketinget skal have 
adgang til, hvilket reelt betyder at kritisk presse og politisk opposition er en illusion. Danmark 
er reduceret til et bananmonarki. Det går ikke mere, og mørklægning skal erstattes med 
gennemsigtighed. Hvis ikke magthaverne har noget at skjule, har de heller ikke noget at 
frygte. Vi skal have en offentlighedslov der sikrer gennemsigtighed. 
 
Vi erstatter budgetloven med vores tre bundlinjer; Grøn, blå og rød. 
I Københavns kommune er der penge i kassen og overskud på driften. Der er også mangel 
på pædagoger og nedslidte skoler. En væsentlig del af forklaringen på det paradoks er 
serviceloftet og anlægsloftet. Udgiftslofter som stammer fra budgetloven der styrer 
danskernes hverdag fra Fanø til Rønne. Vi tager kontrollen fra budgetloven og styrer landet 
efter vores tre bundlinjer. Så investeringer i klima, natur, nærpoliti, sygeplejersker, 
pædagoger og lærere rent faktisk tæller som investeringer og kan prioriteres i kommunerne.  
 
Vi gør op med korruptionen og ændrer vores udbudslovgivning. 
Kan du huske ATEA-sagen? IT-udbyderen der havde en særlig konto til at bestikke 
embedsmænd i Region Sjælland. Embedsmændene fik hårde domme i Østre Landsret, men 
tre måneder efter dommene faldt vandt ATEA et nyt udbud til 720 millioner kroner hos den 
store danske statskasse. ATEA måtte nemlig ikke udelukkes fra udbuddet.  
Den regel kan ændres - den skal ændres - og det vil ikke være i strid med EU-direktivet på 
området. Tværtimod.  



Opstillingsgrundlag: 
 
 
Mit	navn	er	Kashif	Ahmad	og	jeg	vil	gerne	genopstille	til	det	kommende	Folketingsvalg.	 
 
Jeg	er	39	år	gammel,	uddannet	lærer,	bor	i	Valby	og	er	gift	og	far	til	3	små	børn.	 
 
Jeg	har	været	politisk	aktiv	i	mere	end	10	år	og	siddet	i	Kommunalbestyrelsen	i	4	år	i	Hvidovre	kommune.	Inden	

jeg	 gik	 ind	 i	 politik,	 har	 jeg	 i	 mange	 år	 arbejdet	 med	 humanitære	 projekter	 på	 tværs	 af	 organisationer,	

myndigheder,	foreninger,	grupper,	individuelle	ildsjæle,	samt	social	engagerede	virksomheder.	Det	vigtigste	for	

mig	har	altid	været	at	være	med	til	at	gøre	en	forskel	og	skabe	en	forandring	for	mennesker	og	for	samfundet. 
 
Jeg	var	kandidat	til	sidste	Folketingsvalg	og	mener	fortsat	at	der	er	behov	for	Alternativet	i	dansk	politik.	Ikke	alene	

er	vi	det	reelle	grønneste	parti	i	Danmark,	men	samtidig	er	vi	det	parti,	der	tør	tænker	ud	af	boksen,	anderledes	og	

med	en	holistisk	 tilgang	 til	 politik.	 Jeg	 vil	 fortsat	 gerne	bidrage	 til	 at	 den	 grønne	dagsorden	 fortsat	 er	primær	

indenfor	politik,	men	også	fokusere	på	hvad	vi	i	Alternativet	mere	står	for.	Med	udgangspunkt	i	de	tre	bundlinjer,	

skal	vi	udfolde	Alternativets	politik	og	dermed	udbrede	et	større	kendskab	til	partiet	og	dets	visionære	politik.	Den	

grønne	omstilling,	de	menneskelige	værdier	og	økonomien	-	balancen	mellem	disse	tre	bundlinjer	er	afgørende	for	

at	bevare	sammenhængskraften	og	tilliden	i	vores	land	og	den	nye	politiske	kultur,	er	måden	vi	skal	gøre	det	på. 
I	mine	øjne	står	Alternativet	for	visionen	og	ønsket	om	en	retfærdig	verden,	hvor	vi	mennesker	lever	i	harmoni	

med	naturen.	Et	samfund	hvor	alle	individer	føler	sig	lige,	værdifulde	og	inkluderet	på	tværs	kultur,	etnicitet,	tro,	

køn	og	seksualitet.	Jeg	ønsker	et	samfund,	hvor	mangfoldighed	omfavnes	som	en	gevinst	for	Danmark	og	danskere.	 
 
Jeg	ser	frem	til	at	fortsat	kunne	kæmpe	for	Alternativets	politik	og	dermed	være	med	til	at	gøre	en	forskel	både	i	og	

udenfor	Danmark.	 
 

	
 
Kashif	Ahmad	 
 

 Alternativet / Åbenrå 33, st., 1124 København K / tlf: 71 79 18 64 / alternativet@alternativet.dk



Opstillingsgrundlag til folketinget for Josephine Fock – ønsker at stille op som kandidat 

Det vil være en ære for mig at stille op til folketinget i Københavns storkreds som kandidat, og dermed have 

et hjemsted i Alternativet og et udgangspunkt for mit arbejde som politisk leder. 

Det er vigtigt for mig at være aktiv i kredsen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg deltage som initiativtager og 

medlem i medlemsmøder, politiske laboratorier, rundbordssamtaler, events - alt som kan være med til at 

samle, udvikle politik og inspirere mennesker på tværs af køn, alder, etnicitet, uddannelse, seksualitet etc.  

Jeg ønsker at arbejde for at mit mandat i København, og de initiativer jeg kan være med til at tage, 

understøtter Alternativet i hele storkredsen. Samtidig vil jeg bruge mandatet til at inspirere til et tættere 

samarbejde på tværs af Alternativet i al sin mangfoldighed af folkevalgte, tillidsvalgte, frivillige, aktive og 

medlemmer. 

I mit arbejde i kredsen og i resten af Danmark vil jeg have fokus på de tre bundlinjer; den grønne omstilling, 

de menneskelige værdier og økonomien på kort og lang sigt. Balancen mellem de tre bundlinjer er 

afgørende for at bevare sammenhængskraften og tilliden i vores land. Ny politisk kultur skal være måden, vi 

arbejder på. Derfor er vores værdier og vores dogmer også afgørende i mit arbejde. 

Min ambition er at Københavns Storkreds som minimum skal kunne trække to kandidater til det kommende 

folketingsvalg. Den første store opgave for Alternativet er kommunal og regionsvalget i 2021. Det bør alle 

folketingskandidater i storkredsen være med til at arbejde for, således at vi får et godt valg på minimum 

samme niveau som ved sidste kommunal og regionsvalg. Det vil jeg som folketingskandidat og som politisk 

leder bidrage til på fuld tid.  

Jeg vil arbejde for, at kandidaterne får et godt samarbejde, således at vi kan inspirere hinanden og 

understøtte hinanden med de forskellige kompetencer, vi hver især har.  

Vi skal turde eksperimentere, nytænke og udvikle f.eks. de politiske laboratorier og den måde vi mødes på 

både elektronisk og fysisk. 

Jeg håber på at blive valgt som kandidat for Københavns Storkreds og lover at gøre mit bedste for at leve op 

til jeres tillid. 

Jeg har været bosiddende i København siden 1993 og fra 2001 på Amager i København S. 

 

  



 

stedsans.net       21 63 00 60      Nina.svane@alternativet.dk 

 @ninasvanen     @ninasvane     nina.svane eller NinaSvaneMikkelsen 

 
 

Opstillingsgrundlag for Nina Svane-Mikkelsen – født svanemærket   

 

 

Vision: Sammen når vi det! Jeg er grøn kandidat med et rødt hjerte. Jeg lægger et 

stort antal frivillig-timer i politik, fordi jeg i Alternativets politik ser konturerne af mit 

drømmesamfund. Et samfund hvor trivsel for folk og fæ kommer først og konkurrencestaten er kørt på 

kompostbunken. Et Danmark der er ”det bedste land verden”. Økosystemerne kollapser og dyr og planter 

uddør, klimaet bliver vildere og samtidig stiger uligheden mens demokratiet destabiliseres. De næste 10 år er 

afgørende og 2020erne er det årti, hvor vi viser, at vi kan håndtere de store kriser, verden står overfor, hvor vi 

vender tilbagegang til fremgang for livet på vores planet. Danmark skal være rollemodel for socialt retfærdig 

grøn omstilling med fokus på løsninger og handling. Vi viser, at et bæredygtigt og solidarisk velfærdssamfund 

uden diskrimination er god økonomi og skaber de bedste rammer for det gode liv.  

 

Særlige interesser: Klimahandling (grønt superministerium, negativt CO2-regnskab, vedvarende energi, 

elbiler, gratis kollektiv trafik). Vild natur og rigt dyreliv (naturzoner, mere skov og sammenhængende 

naturområder, natur har juridiske rettigheder). Nul fattigdom i Danmark og mennesket først i arbejdslivet 

(fjern fattigdomsreformerne, basisydelse uden modkrav, 30timers arbejdsuge). Ligestilling, kultur og 

forskning. Ren og glad mad og vand (restriktiv kemipolitik, god dyrevelfærd, plantebaseret landbrug). 

 

Rollen som folketingskandidat: Mine bedste minder fra valgkamp i 2019 handler om fællesskab mellem 

kandidaterne og med alle frivillige. Når vi gør ting sammen, så er vi gode og har det sjovt. Der ligger min 

arbejdsglæde og jeg tror, at det er en vigtig nøgle til at nå ud til folk - for det smitter. 

 

Lidt om mig: Jeg er tværfaglig cand.mag. i medier, naturformidling og fotografi. Pt. er jeg politisk assistent for 

Susanne Zimmer på Christiansborg i arbejdet med miljø- og sundhedspolitik (praktik). Jeg bor i skønne 

Sydhavnen med min søn på 11 år, hvor jeg er aktiv i grøn lokalpolitik som repræsentant for Alternativet i Kgs 

Enghave lokaludvalg og medlem af Grøn Agenda Sydhavn. Nogle projekter jeg er med i: Realiseringen og 

udviklingen af ”Pioparken” – en kommende grøn skolegård til Ellebjerg skole og bypark for hele Sydhavnen, 

den kommende strand i Valbyparken samt modstanden mod byggeri på Stejlepladsen/Fiskerhavnen. 

Mere information? Søg på #stålsatpåomsorg, #naturensadvokat, #Ninaforklima og #svanenpåtinget, se 

www.stedsans.net eller kampagnevideo2019 - og tag gerne direkte kontakt med mig  . 

 

I håb om din tillid   -    Nina Svane-Mikkelsen 

Jeg genopstiller hermed som folketingskandidat for Alternativet



 OPSTILLINGSGRUNDLAG      Folketinget                         METTE BRAM 

 

 

 
 

Psykolog Mette Bram, f. 1964 

Rådmand for Å på Frederiksberg 

 

Den vigtigste opgave til valget for at vi kan få indflydelse, er at vi får stemmer. 

Masser af stemmer. 

Uden de stemmer kan vi ikke blive udslagsgivende i den absolut, altoverskyggende 

nødvendige dagsorden: 
 

BÆREDYGTIGHED PÅ KLODEN 

Jeg står for: 
 

- Ny politisk kultur. Der må og skal bygges bro til flere partier og stilles flere fælles forslag. 

 

- Realpolitiske resultater. Som Alternativets første og eneste medlem i Kommunal-

bestyrelsen på Frederiksberg har jeg bl.a. fået øgede P-afgifter, klimakompensation for 

flyrejser og omstilling af plast til bæredygtige materialer igennem. 

 

- Sundhed. Der skal satses massivt på forebyggelse, viden om kost og flere muligheder for 

integration af visdom om fysisk og psykisk sundhed fra andre dele af verden.  

 

- Rummelighed på arbejdsmarkedet. Cirkulær økonomi og socialøkonomiske 

virksomheder skal være vigtige løftestænger. Såvel som 30 timers arbejdsuge og 

borgerløn. Man skal kunne bidrage efter evne og tage ansvar, hvis man kan. 

Hvis man ikke kan, skal der ro på. Jobcentrenes absurde kontroladfærd skal afskaffes.  

 

Jeg står på mål for at skaffe stemmer. Jeg har gjort det før, og jeg kommer til at gøre det igen.  

 
Erfaring 

27 års erfaring som selvstændig erhvervsdrivende - som organisationskonsulent i stort som småt, mellemstatsligt, 
offentligt som privat. Herunder 20 år som konsulent for Europarådet i Strasbourg. 
Fra 2007 som firstmover med til at udbrede kendskabet til mindfulness praksis i Danmark.  
Fra 2017 i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Alternativet. 
 
Var i studietiden aktiv i Danske Studerendes Fællesråd, bl.a. som koordinator af internationale relationer, DSF’s 
repræsentant i DUF og Overborgmesterens Rådgivende Ungdomsudvalg i Københavns Kommune. Og en overgang 
studenterrepræsentant i konsistorium på Syddansk Universitet.  
 
Jeg har et holistisk livssyn - og udover min psykologuddannelse - en række videreuddannelsesforløb i rygsækken, bl.a. i 
Systemisk Organisationsopstiling (ISFO) og senest Integral Mentor (ID Gruppen). 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeg vil tage politisk ansvar for vores 
samfund, især i forhold til klima-
forandringerne og den stigende 
populisme, der presser vores 
demokratiske institutioner. 

 Med min erfaring fra lokalpolitik og 
NGO-verdenen vil jeg i højere grad 
arbejde for os og vi, i stedet for dem og 
mig. Både i den politiske debat og den 
førte politik. 

 Tillid til den enkelte, ansvar for 
strukturelle ændringer og solidaritet skal 
kendetegne vores politik. 

ANSVAR ØKONOMI 

FOLKETINGSKANDIDAT 
 

Jonathan Ries – Opstillingsgrundlag 
 

 Folketingskandidat for Alternativet siden 2018 

 Nørrebro Lokaludvalgsmedlem for 
Alternativet 

 Medudvikler af Alternativets erhvervspolitik 
og KV17 klima-, transport- og energipolitik 

 Bestyrelsesformand for miljøorganisationen 
VedvarendeEnergi 

 Afdelingsleder i den private sektor med 
erhvervserfaring fra logistik- og 
medicobranchen  

 32 år, gift og far til en søn på 2 år 

 Alternativet skal føre an i diskussionen om det miljømæssigt, socialt og økonomisk 
bæredygtige samfund. Vi skal forklare vores holdninger og have konkrete løsninger parate. 

 Vi skal gå derhen, hvor folk er uenige med os. Så bliver vi klogere og skarpere i vores 
argumentation. 

 Klima- og biodiversitetskrisen kræver en hurtig omstilling af vores samfund – både lokalt 
og nationalt.  

 De er brug for folkelig opbakning, aktiv deltagelse, uanset pengepung eller social baggrund, 

og gennemtænkte strukturelle tiltag, som ikke øger uligheden.  

 Økonomi fylder for lidt i den offentlige 
debat.  

 Det lokale erhvervsliv skal styrkes. Så får 
vi lokal værdiskabelse med lokale 
arbejdspladser og uddannelsessteder.  

 Reduce, reuse, recycle. Dele- og cirkulær 
økonomi skal sikre et mere ansvarligt 
ressourceforbrug. 

 Fra min daglige kontakt med små og store 
virksomheder ved jeg, at de kan og vil 
være med i omstillingen. De strukturelle 

rammer, fx offentligt indkøb, skal styrkes.  

ALLE SKAL MED 



Det/Digitale/Håb - Fremtid, Frihed og Privatliv 
Læs den fulde tekst her: http://bit.do/LongRead 

 

 
... Vi ville blive meget vrede, hvis fremmede mennesker gik ind i vores haver og låste sig 
ind og snusede rundt i vores huse og lejligheder, med nøgler som vi ikke vidste, at vi 

havde givet dem. Men det er præcis dét, som sker. Det foregår bare ikke ved hjælp af 
fysiske personers indtrængning, men digitalt og usynligt og konstant. Det går selvfølgelig 
ikke, men vi giver lov til alt, hvad vi bliver bedt om at være enige i, fordi vi ikke orker at 

læse betingelserne. Vi vil jo bare gerne bruge alle de fantastiske app’s og medier, som 
hele tiden bliver stillet til vores rådighed og som gør livet lettere og billigere og bedre for 
os. Og totalt overvåget. 
 

Dem, der siger, at vi skal have en sikker infrastruktur, burde være dem som skal lave den. 
Men det gør de ikke. Selvom der er muligheder som ligger lige for og ikke er særlig dyre 
at teste af. Det kræver ikke det store at begynde og bygge privatlivet ind i internettet, vi 

skal bare bygge nogle regler ind i de eksisterende antenner og datapunkter. Det er os, 
som skal lave reglerne, som dataselskaberne skal klikke ”Enig” til. Ikke omvendt. 
 
Vi kan - så at sige - få brevhemmeligheden tilbage, så ingen må læse dine E-mails, med 

mindre det sker med en dommers godkendelse. Vi kan godt give en søgemaskine lov til 
at vide, at vi kan lide gummisko, og tillade et socialt medie at få at vide, at vores yndlings 
farve er rød. Men vi skal ikke acceptere, at en tredje spiller kan sælge ”røde gummisko” videre som en værdifuld information til en hel t femte 
spiller, der gerne vil have os til at købe deres fodtøj. Eksemplet bliver virkelig rigtig grimt, når det er demokratiet sommanipuleres i en 

retning. 
 
Vi kalder os demokratiske, men i de digitale rum er der “altid” en diktator eller admin -vælde. Der er nogle, der har den fulde kontrol og kan 

se alle mønstrene. Som kender dig bedre, end din bedste ven , eller du selv gør. Vi kan  forbyde med lov at de kan se mønstrene, men de kan 
stadig teknisk få adgang til dem. Vi mangler digitale, demokratiske strukturer og forbindelser, som vi kan stole på vil forhi ndre muligheden. 
 
En digital grundlov, hvor tredelingen af magten skal bygges ned i åben kildekode. Først herefter har vi et digitalt, demokratisk rum. Den åbne 

kildekode betyder ganske enkelt, at man som borger kan se, hvad programmerne processere - ikke hvad der foregår. Som at kunne kigge ned 
under motorhjelmen på en bil og se hvordan motoren fungerer, uden at kunne se hvilken type olie og benzin den fodres med. Åben kode 
betyder ikke at alle kan se alt, men at vi alle kan se hvordan maskinerne og systemerne arbejder. Vi kan umuligt forestille o s, hvad internettet 
kommer til at betyde for klodens sociale forandring, når alt og alle er forbundet lige om lidt. Planeten er ved at blive selvkørende og kunsti gt 

intelligent med en enorm hale af data efter sig. 
 
Det sidste nye er at vi langsomt er gået fra at blive profileret ud fra vores dataspor, til nu at vi bliver forudsagt. Men andre ord, nettet er 

blevet ”realtime response loops” mere end et aftryk. Det vil med stor sandsynlighed få sociale konsekvenser. Vi ved endnu ikk e hvilke. Vi kan 
ikke bare slukke for nettet, som vi ikke kan slukke for strømmen. Vi kan fysisk koble os af internettet og lade vores maskiner blive hjemme og 
flygte ud i skoven. Men vi kan ikke psykisk slukke for den intelligente by, der oplyser stammerne i skoven om natten. Vil vi leve i verdenen, må 
vi tænde vores smartphone igen og komme online, forbinde os. Ellers eksisterer vi ikke i verdenen. 

 
Vi kan ikke stå af verdenen. Men vi kan bygge nogle regler ind i internettet, så vi aldrig kan blive slaver af dem, som ved d et hele om os. Hvis 
ikke lige nu, så vil det ikke engang blive muligt i fremtiden at samle sig og gøre oprør, uden at det bliver opdaget og data - dukkeførerne 

aktiveres. Først og fremmest må tvangsdigitalisering stoppes, og al statsligt IT skal kunne tilvælges analogt. Lad os være de n første stat i 
verdenen der tager digital frihed og 
bæredygtighed alvorligt. Det er dét digitale HÅB! 
 

Kontakt og mere info 
https://www.facebook.com/rolf.bjerre/ 
https://alleos.alternativet.dk/user/104 
https://da.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bjerre 

http://bit.do/LongRead
https://www.facebook.com/rolf.bjerre/
https://alleos.alternativet.dk/user/104
https://da.wikipedia.org/wiki/Rolf_Bjerre


Troels Christian Jakobsen 
OPSTILLINGSGRUNDLAG FOLKETINGSKANDIDAT 
 
Selvom det forekommer mig urealistisk, at jeg skulle blive valgt til Folketinget, vil jeg gerne 
stille mig til rådighed i håbet om at kunne højne og skærpe Alternativets sociale profil – og 
derved forhåbentlig trække flere stemmer til partiet. 
 
Ved kommunalvalget i 2017, ved løbende aktivisme og deltagelse i den offentlige debat har 
jeg opbygget en troværdig profi – især det sociale område. I København er der mange 
vælgere, som søger efter troværdige kandidater, der arbejder aktivt for bedre vilkår for 
samfundets fattigste. 
 
Med en relativ stor følgeskare på både Facebook (2962) og Twitter (1488) og at flere af mine 
debatindlæg i aviser har været de mest læste gennem et flere døgn, kan jeg med den 
gennemslagskraft være med til at sætte Alternativets dagsorden i debatten. 
 
Som dagsorden er mine tre vigtigste mål: 
1. Kæmpe for at stigma og tabu omkring fattige og fattigdom afløses af (selv-)respekt. 
2. Blive bedre til at koble den sociale og grønne bæredygtighed. 
3. Kæmpe for bæredygtig magt; hvordan forvaltning af magt foregår i demokratiet. 
 
Udover deltagelse i den offentlige debat planlægger jeg forskellige aktivistiske tiltag omkring 
de dagsordener, som jeg uagtet folketingskandidatur vil iværksætte i løbet af de næste par 
år. Der vil komme klassisk aktivisme i samarbejde med Næstehjælperne og Jobcentrets Ofre 
– to store aktivist-netværk – og der vil komme iværksætte-aktivisme, som f.eks. uddeling af 
overskudsmad og om muligt et mini-forsøg med borgerløn. 
 
En del medlemmer vil være bekendt med mig som kandidat fra kommunalvalget i 2017. På 
min kampagneside www.fattigrøven.dk kan du genopfriske eller stifte bekendtskab med, 
hvordan jeg præsenterede mig dengang. Til et folketingsvalg vil det komme til at se lidt 
anderledes ud – både fordi det er et nationalt valg, men især fordi jeg vil lægge større fokus 
på koblingen mellem den sociale og grønne bæredygtighed. Her vil jeg nok især lægge vægt 
på forslag som f.eks. Klima-bidrag og -bonus, som Rasmus Nordqvist og Frederik Roland 
Sandby skriver fint om her i Information. 
 
Bare det at Alternativet opstiller mig som Folketingskandidat vil være et klart signal til hele 
den sociale frihedsbevægelse, som f.eks. Næstehjælperne, om at Alternativet tager den 
sociale bæredygtighed alvorligt – og kan være med til at afbøde noget af den skade, vores 
omdømme har lidt blandt de vælgergrupper, der stemmer med et socialt hjerte. 
 
Endeligt vil jeg gentage, hvad jeg ofte har sagt, når jeg har oplevet personlig modgang eller 
fælles kriser i vores parti: Jeg melder mig ikke ud, jeg melder mig endnu mere ind. 
 
Den smukkere verden, vi i vores hjerter ved er mulig, skaber vi ved at stå sammen. Du kan 
altså som medlem regne med, at jeg bliver og kæmper for Alternativet i både med- og 
modgang. 

http://xn--fattigrven-6cb.dk/
https://www.information.dk/debat/2019/09/saet-afgifter-paa-former-klimabelastning-giv-pengene-tilbage-befolkningen


Kære Storkreds København - her kommer en uddybende begrundelse for, at jeg ønsker at 

stille op som folketingskandidat for Alternativet her i København.  
 

Som alle ved, trådte jeg tilbage som politisk leder af Alternativet lørdag den 1. februar. Og 
med den beslutning blev jeg også fra samme dag menigt MF-medlem af Alternativets 
Folketingsgruppe.  

 
Derfor ønsker jeg naturligt nok heller ikke at stille op som spidskandidat i København. Men 

derimod meget gerne som menig folketingskandidat.  
 
Jeg tror, at både det kommende kommunalvalg som det næste folketingsvalg bliver helt 

afgørende for Alternativets fremtid. Derfor håber jeg også, at vi til disse to kommende valg 
kan stille med de absolut bedste københavner-hold af kandidater som overhovedet muligt. 

Stærke kandidathold der afspejler vores bys kulturelle og sociale mangfoldighed.  
 
Hvis jeg bliver valgt som folketingskandidat, vil jeg selvfølgelig bruge al den medie-

pondus, politisk erfaring og organisatoriske snilde jeg har erhvervet gennem et langt liv, til 
at sikre Alternativet et så godt folketingsvalg i København som overhovedet muligt.  

 
Personligt har jeg også min helt egen politiske ambition. Nemlig at Alternativet ved næste 
valg ikke bare bliver de grønnes parti. Men at vi også bliver kulturens parti.  

 
Det er med disse politiske perspektiver i baghovedet, at jeg stiller op til valg som 

folketingskandidat i Københavns Storkreds.  
 
Kh 

 
Uffe  
 


