
Troels Christian Jakobsen 
 :         MIT OPSTILLINGSGRUNDLAG SOM 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 vores parti. 
 
Ved kommunalvalget i 2017, ved løbende aktivisme og deltagelse i den offentlige debat har 
jeg opbygget en troværdig profi – især det sociale område. I Storkreds 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 (ca. 4100) og Twitter (1655), og at flere af 
mine debatindlæg i aviser har været de mest læste gennem flere døgn, kan jeg med den 
gennemslagskraft være med til at sætte Alternativets dagsorden i debatten. 
 
Som dagsorden er mine vigtigste mål: 
1. Kæmpe for at undertrykkelse af fattige afløses af værdige politiske løsninger. 
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 arbejder på at have nære alliancer med de 
aktivistiske bevægelser, der kæmper for både social, demokratisk og grøn bæredygtighed, og 
har det som et vedvarende projekt, hvordan vi kan styrke koblingen mellem den aktivisme og 
de politiske magtrum. Derudover føler jeg mig også forpligtet af min teaterfaglige baggrund 
til at løfte en opgave omkring vores kulturpolitik, og vores profil på det område. 
 
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. 
 
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. 
 

Tak for din opmærksomhed – Venligst, Troels :) 

http://xn--fattigrven-6cb.dk/

