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"We deserve a safe future. And we demand a safe future. Is that really too much to ask?" –
Greta Turnberg, Global Climate Strike, New York, 20 September 2019

Politisk motivation
Jeg meldte mig ind i Alternativet i 2016, grundlæggende fordi jeg ønsker at påvirke verdens udvikling
i en positiv retning. Klimamæssigt står vi i en massiv krise, det samme gælder natur og menneskelig
ulighed. Vi har akut brug for at genskabe balancerne – det vil jeg kæmpe for.
Min overordnede vision er derfor, at Danmark anerkender, at det vi gør her gør en forskel i verden,
og det er på tide at tage fuldt ansvar, gøre det tydeligt og leve op til samtlige af FN’s verdensmål for
2030.

Mærkesager:
Klima: mål, handling og tilpasning:
I Danmark er de fleste efterhånden enige om, at vi har et problem, vi har en klimalov, men alligevel
sker der alt for lidt, og noget af det der sker er alt for usammenhængende. Jeg vil derfor arbejder
for:
-

-

Sammenhængende national plan for vedvarende energi, det skal ikke være de enkelte
kommuner, der ender med den varme kartoffel om hvor solceller og vindmøller skal være.
Det ender med, at for mange projekter bliver forsinket, nogle bliver endda helt nedlagt. Vi er
i forvejen en del af et internationalt energinetværk, så det er helt naturligt, at staten skal gå
forrest med planer, støtte og gode muligheder for økonomisk støtte til de borgere, der selv
går hurtigt i gang med lokale energiprojekter.
Højere afgifter på udledning af drivhusgasser, ex. CO2 fra transport inkl. diselskibe, som
sejler i international farvand (det må vi tage ansvar for under vores nationale udledning), fly,
og almindelig bilisme osv. Afbrænding af flis og træpiller, selv om det ikke tæller med i
internationale konventioner, er det på tide at vi kalder en spade for en spade og ikke lukker
øjnene for den forurening, som vi er ansvarlige for. CH4 bl.a. fra landbrug og affald ligeledes.
En ensartet og gennemsigtig afgift på drivhusgasser er et af de mest effektive incitamenter
for klimahandling. Det skaber også ro for erhvervslivet, så man kan lave langsigtede
investeringer.

Cirkulær økonomi:
Danmark må vinke farvel til en lineær tankegang, hvor kun én økonomisk bundlinje styrer hvad der
er realistisk og hvad der ikke er. Når man tager beslutninger er det nødvendigt, at man tænker alle

led med - også forurening og affald. Vi må vægte, at også vores børn skal have mulighed for at leve
et godt liv. Denne måde at tænke på kaldes også `doughnut’ økonomi, og essensen er, at vi bliver
inden for klodens naturlige regenerative kapacitet og inden for denne grænse for størst mulig
menneskelig kvalitet, hvilket ikke er det samme som et kæmpe materielt forbrug, men det handler
om bl.a. sundhed, uddannelse, ligeværd, politisk indflydelse, retfærdighed osv. (Se gerne mere: Kate
Raworth: Why it's time for 'Doughnut Economics' | Kate Raworth). Jeg tror godt, at Danmark kan nå i
mål med dette, og det er på høje tid, at vi gør det.
Natur i balance:
Havene er ved at dø, det samme kan man sige om livet på land. Danmark er et land, hvor vi har kørt
miljø og naturens rigdomme helt i sænk. Landet er pløjet op og den vilde natur er ikke til at få øje på.
-

Helt konkret vil jeg arbejde for at fredning af natur og i særdeleshed bevarelse af gamle
træer. De er de mest effektive måder at sikre habitater og diversitet, det skal være meget
nemmere og økonomisk fordelagtigt at bevare naturen.

-

Også livet i havene, det er essentielt at frede det havmiljø - sten og havbund som gør det
muligt for en mangfoldighed af arter at trives.

-

Natur til folket! Alle skal have adgang til natur. Der er store fordele ved at kunne gå en tur og
kunne fylde lungerne med frisk luft. Men ikke alle har let afgang til natur. Natur skal have
plads i byer og forstæder, og på landet. Planter er med til at skabe et godt byklima, de kan
være med til at håndtere tørke, være integreret i forhold til at opsamle og filtrere regnvand,
og ikke mindst give bynære habitater for bl.a sommerfugle. Grønne oaser tæt på hvor folk
bor har også vist sig at have gavnlig effekt på den mentale sundhed. Gode steder at hænge
ud for alle, er det også nemmere at få skabt en følelse af fællesskab, glæde og mening.

-

Afgift på sphagnum og total udfasning fra 2025. Det må aldrig kunne betale sig at tage
dårlige valg for natur og klima.

Liv i balance:
Et arbejdsmarked hvor der er plads til alle, og hvor ingen mistrives eller bliver slidt ned. Konkret
omfatter denne vision også kortere arbejdstid til samme løn. Hvis man ser på eksempelvis de
hollandske erfaringer, ser det ud til, at det godt kan lade sig gøre. Konkret kunne man med fordel
starte med forsøgsordninger på de områder, hvor stress eller sygefravær er særligt højt. I de sidste
15 år er uligheden i Danmark steget. Dette er meget trist, da det har store konsekvenser for
livskvaliteten hos os alle, jeg mener, at vi skal tage denne udvikling seriøst og skabe reformer der
udligner de huller der er blevet skabt.

Politisk erfaring:
I 2017 stillede jeg for første gang på til et politisk hverv – byrådet i Helsingør – og jeg stillede også op
i 2021. Jeg har været medlem af Alternativet siden 2016, men har før i tiden været aktiv
studenterpolitisk i Grøn Agenda, på Københavns Universitet.
Mine styrker er, at jeg som kandidat er nysgerrig og stiller spørgsmål, og så har jeg en helt klar
fornemmelse for den klima- og miljøkrise, som vi befinder os i og hvad der skal til for at vi for alvor
begynder at bevæge os ud af den. Jeg lægger vægt på fællesskaber, det har jeg erfaring med fra

meget andet frivilligt arbejde, også hvor det at kæmpe for en sag sammen med andre er essentielt
for at holde motivationen oppe og reelt skabe forandringer.

Lidt om mig:
Jeg er 39 år og bor sammen med min familie på Den Internationale Højskole (www.ipc.dk), hvor jeg
underviser i miljøstudier, økologi og permakultur, friluftsliv, og drama. Jeg er uddannet antropolog
med en kandidatgrad i naturressourcer og udvikling. Udover mit nuværende job på højskolen har jeg
professional erfaring med tilpasning til klimaforandringer og styrkelse af indfødte folks rettigheder i
Bangladesh (FN's Udviklingsprogram UNDP). Jeg har arbejdet i Jordan for Røde Kors og
Ungdommens Røde Kors for at styrke civilsamfundet og foreningslivet for unge. Derudover har jeg
erfaring med international forskning i økologiske jordbrugssystemer (Foulums forsøgscenter
www.icrofs.dk).
Et af mine yndlingscitater, der står ved indgangen på min arbejdsplads:
”Og da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt”. - N.F.S. Grundtvig

