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OPSTILLINGSGRUNDLAG FOR METTE JEPPESEN
Alternativets folketingskandidat til Nordsjællands storkreds september 2022.

Mit kendskab til Alternativet
Jeg har været med i Alternativet siden efteråret 2015, hvor jeg blev grebet af den euforiske
stemning på mit første årsmøde i Nordsjællands Storkreds. Jeg var med fra start til at bygge
den lokale organisation op i Fredensborg-Hørsholm, hvor jeg også sad i lokal bestyrelsen. Jeg
har været medlem af bestyrelsen i Nordsjællands storkreds og i en periode også som
forperson. Har også siddet i kandidatudvalg i to omgange med valg af folketingskandidater
for Storkredsen. Uden dog selv at stille op. De sidste par år har jeg været passiv, men har nu
fået mere tid og kampånden tilbage.
Hvorfor stille op nu ?
Franciska og Torsten gør et kæmpe stort stykke arbejde, og har brug for alt den støtte man
kan give. De senere års ørkenvandring med en såkaldt rød regering, der gør meget lidt for
klimaet er meget trist at være vidne til. Men troen på Alternativets vision om et bæredygtigt
samfund og at vi sammen kan skabe en bedre verden er værd at kæmpe for. Det er også ved
at være sidste udkald. Derfor melder jeg mig nu under det grønne banner (og mest som
stemmefyld).
Mine mærkesager
Klima og miljø er nok det jeg brænder mest for. Det er også mit fag. Jeg er miljøbiolog og har
arbejdet med natur og miljø i 30 år. Jeg kan liste mange uløste miljøproblematikker op, men
lige nu er jeg optaget af det helt urimelige i, at vi som samfund tillader det intensive danske
landbrug at ødelægge så meget for os alle sammen. Vores drikkevand, vores natur, vores
havmiljø. Fældning af regnskov i Sydamerika for at dyrke sojabønner til danske svin. Kæmpe
CO2 udledning oveni. Vi har så meget at vinde ved en bæredygtig fødevareproduktion. Det
sker bare ikke, så længe ingen dansk politiker tør røre landbruget. Så Franciska skal på
banen. Energi og transport politik interesserer mig også. Det gør kampen for bedre
daginstitutioner, skoler, uddannelser, plejehjem, sundhedsvæsen ………..Der er masser at
arbejde med. Alternativet har allerede en fantastisk politik og svar på det meste. Det skal
bringes endnu mere i spil og kendskabet skal bredes ud i. Det vil jeg gerne hjælpe med.
Lidt om mig selv
Jeg er 65 år, gift med Peter har 3 børn og 3 børnebørn. Bor i Dageløkke landsby ved
Humlebæk. Mine interesser er udover politik og det nære med familie, venner og naboer:
Musik (jeg elsker Roskilde festival), litteratur (jeg har skrevet en børnebog) og heste (vi har
haft 4 gennem tiderne), havet og den vilde selvforsynende have (vi har en meget stor have)
– og meget mere.

