
Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x):

Folketing X

Regionsråd

Del – 1 Grundlæggende stamdata:

Navn: Jan Allan Andersen

Alder: 60

Adresse: Ørnevej 1B, 1.th., 4700 Næstved

Mail: akkerdk@gmail.com

Telefonnummer: 60 60 78 64

Lokalkreds: Alternativet Sydsjælland

Indmeldelse: Januar 2016

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: Jan Allan Andersen (Personlig) / Jan Allan Andersen – Alternativet (Side)

Twitter:

LinkedIn:

Instagram: jan.a.andersen2

Andre sociale medier: MeWe: Jan Allan Andersen



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:

Jeg vil slet ikke ligge skjul på, at jeg først og fremmest stiller op for at bredde feltet ud, for at vi skal
have så mange kandidater på listen som muligt, og for at skrabe de stemmer jeg nu engang kan, 
sammen til Alternativet.

Jeg forventer således overhovedet ikke at kunne komme ind i Folketinget, men vil arbejde hårdt og
seriøst for at få skaffet så mange stemmer som muligt til Alternativet, og derved være med til at 
give Alternativet en mulighed for at få valgt en kandidat ind i Folketinget fra Storkreds Sjælland.
Skulle det utænkelige ske, og den kandidat i sidste ende skulle vise sig at blive mig, så vil det være 
mig en glæde at repræsentere Alternativet, vores politik og vores værdier på bedste vis i 
Folketinget.

Min største styrke ligger i min autencitet og integritet.
Jeg føler at jeg i høj grad også er Alternativet, men jeg er ikke en tro partisoldat, der bare uden 
videre gør hvad der bliver sagt, men undersøger, stiller spørgsmål og godt kan stille mig kritisk an 
internt. Er dog også helt på det rene med, at på et tidspunkt må man som oftest acceptere et 
flertal, så længe det ikke betyder at man giver køb på sin integritet og autencitet.

Jeg har været medlem af Alternativet siden 2016, men har i hele mit liv været interesseret i politik 
og samfundsudvikling, og var en kort overgang, i mine unge dage, medlem af Venstre og Venstres 
Ungdom.
Det har været lidt on-off med min aktive deltagelse i politik, men har især siden 2018, hvor jeg 
kom ind i bestyrelsen i Alternativet Næstved, været noget mere aktiv. Siden hen blev jeg medlem 
af Vedtægtsudvalget samt stillede op til KV21, hvorfra jeg jo har fået nogen erfaring i at føre en 
valgkamp.

De områder jeg især interesserer mig for er socialpolitik, beskæftigelsespolitik, handicappolitik og 
demokratipolitik.
Jeg anerkender at miljø og klima er de for fremtidens skyld vigtigste spørgsmål i vor tid at få styr 
på, men mit hjerte banker for dem der trynes i vores langsomt afmonterende velfærdssamfund, 
og jeg har da også været aktiv i de sociale modstandsbevægelser som f.eks. Jobcenterets Ofre.
Jeg er også af den klare holdning, at vi ikke bare kan forlange at dem med mindst i vores samfund, 
også skal tvinges til at bidrage til den nødvendige omstilling, ikke i særlig høj grad i hvert fald, og vi 
er som samfund derfor nødt til at tage hånd om dem, således at også de kan følge med i hvad der 
er nødvendigt at få gjort.

Jeg håber under de ovenfor nævnte præmisser at kunne få opstillingsmødets tillid, og derved 
under den valgkamp der kommer indenfor senest godt 15 måneder, at kunne arbejde for at 
Alternativets politik og værdier bliver bredt ud.



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: Socialområdet, Beskæftigelsespolitiken, Handicapområdet

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (Opstiller du til 
Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her)
Svar: Socialordfører, Beskæftigelsesordfører

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund.
Svar: Alternativets Klimaplan … Kloden skal reddes
          Et Alternativ til Gaden / Byer for Alle / Et Sammenhængende Danmark … Disse 3 udspil
beskæftiger sig på forskellig måde, og i forskellig grad, med sociale problematikker
           De 3 Bundlinier … Vi skal have ændret på den måde vi tænker den økonomiske politik mv.
           Demokratipakkerne … Demokratiet skal være nærværende og levende for alle borgere
           Tid. Nærvær. Frihed. … For en social og bæredygtig familiepolitik

4. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund.
Svar: Willy Brandt, tidligere tysk forbundskansler (1969-1974)

Min opfattelse af ham som en inkluderende forsoningens og samarbejdets mand

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig?
Svar: Respekt for hinanden, også dem med andre holdninger end dig selv, åbenhed og ærlighed, 

erkendelse af egne fejl og mangler, indrømmelse af at have taget fejl, ordentlighed

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget?
Svar: Aktiv på de sociale medier
          Aktiv i lokale trykte medier
          Aktiv i lokalområdet

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 
folketingskandidat?
Svar: Min autenticitet, integritet, ærlighed, åbenhed og empati 

8. Hvad er din akilleshæl?
Svar: Kan komme til at være i mine følelsers vold, og skal bruge lidt tid til at komme videre derfra … 

Men det kommer jeg som oftest også.
          Kan godt blive bedre til at lytte til folk jeg er uenig med
          En vis tendens til at være lidt doven

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: Opbakning til de øvrige kandidater, hjælper gerne de andre i teamet hvor og hvis jeg kan 



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: Nej

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:


