
Opstillingsgrundlag Jonathan Ries – Repræsentant for Storkreds København i Politisk Forum 

 

Med 6 medlemmer i Folketinget og 2 i Københavns borgerrepræsentation er Alternativet tilbage i centrum 

af dansk politik. Vi bliver ikke længere spurgt om at overleve som parti, men skal igen bevise vores relevans 

blandt mange andre partier. Et centralt element i det arbejde bliver, at vi udvikler og markerer os med 

vores eksisterende politik og forskellige nye forslag. 

 

Alternativets politiske strategi og politikudvikling bliver vigtigere igen. Det vil jeg gerne bidrage til i Politisk 

Forum (PoFo) som repræsentant for Storkreds København. 

 

Som medlem af Nørrebro Lokaludvalg og ekstern erhvervsordfører for Alternativet følger jeg den politiske 

udvikling både lokalt og nationalt. I de seneste år har jeg desuden været med til at udvikle og kvalificere 

vores erhvervspolitik og politikområder relateret til den grønne omstilling. 

 

Som folketingskandidat og kampagnemedhjælper ved flere kommunalvalg har jeg desuden 

valgkampserfaring, som kan være relevant i prioritering af politiske udviklingsområder og valg af den 

strategiske retning. 

 

Når det kommer til kvalificering og vedtagelse af udviklet politik, skal vi i min øjne aktivt bruge Alternativets 

værdier. Det betyder for mig, at vi skal have mod til at bekæmpe den globale opvarmning, stigende 

økonomisk ulighed og dalende mental sundhed. Vi skal sætte ambitiøse mål og have gennemsigtige 

processer. Vores politik skal favne bredt og være løsningsorienteret, samtidig med at den skal være let 

forståelig og med fokus på alle tre bundlinjer. I politikudviklingsprocessen skal vi være ydmyge – både over 

for opgaven, men også over for forskellige synspunkter, som vi skal samle fra forskning, eksperter og 

aktører fra civilsamfundet.  

 



  
 
 
Opstillingsgrundlag 
POUL BRANDRUP 
POFO kandidat for Storkreds København 
Årsmøde søndag den 12. marts 2023 
 
Jeg opstiller som kandidat til Politisk Forum (POFO) på Årsmødet den 12. marts 2023. 
 
Politisk Forum har spillet en vigtig rolle i udviklingen af Alternativet helt fra begyndelsen. Jeg 
har nu i fire perioder siddet i POFO. 
 
POFOs rolle som rammen for politikudvikling i Alternativet har været meget vigtig helt fra 
begyndelsen. 
 
Danmark står overfor stadig større udfordringer, med fokus på klima, miljø og 
bæredygtighed men også på andre områder som vor deltagelse i EU, NATO og de globale 
institutioner (herunder FN og dets særorganisationer). Jeg kan med baggrund i mit 
mangeårige arbejde i FN og andre internationale organisationer fortsat give væsentlige 
bidrag til arbejdet med videreudviklingen af Alternativets politikker også på disse områder 
og stiller altså derfor igen op til POFO. 
 
 



Opstillingsgrundlag - medlem af Alternativets Politiske Forum.  

Vickie Bak Laursen 

46 år 

Vesterbro, København 

 

Hvem er jeg? 

Jeg er opvokset i København og har de første ca. 15 år af mit arbejdsliv arbejdet med film, 

tv, teater, og reklame både bag kameraet og foran, som henholdsvis produktionsleder og skuespiller. Jeg 

uddannede mig til socialrådgiver da jeg var midt i 30’erne, og har nu i 10 år arbejdet med mennesker med 

komplekse sociale problemer som hjemløshed, stofmisbrug, sexsalg, psykisk sygdom og kriminalitet, på den 

åbne stofscene på Vesterbro. De sidste 6 år i funktion af leder, først 4 år som leder af Reden København og 

nuværende på andet år for Gadens Stemmer, en socialøkonomisk virksomhed der tilbyder beskæftigelse til 

udsatte mennesker i København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Vejle.  

Jeg er dybt optaget af, at vi får skabt et samfund, hvor vi tager et meget større ansvar for at sikre lige 

muligheder for alle, og tager ansvar for dem som er blevet efterladt af vores velfærdssystem. Den sociale 

ulighed stiger og det koster os både menneskeligt, åndeligt og økonomisk som samfund.  

Hvorfor stiller jeg op? 

Mit politiske engagement blev for alvor vækket da Alternativet opstod. Visionen om et bæredygtigt, tolerant, 

kreativt og kærligt samfund ramte mig lige i hjertet. En ny politisk kultur og ikke mindst modet til at være 

ambitiøs på mennesker, klimaet, dyr og vores smukke naturs vegne inspirerede. Min første politiske aktivitet 

var derfor at deltage i indsamling af vælgererklæringer og melde mig ind i partiet, og jeg er netop blevet 

suppleant i Vesterbro Lokaludvalg. Alternativet har siden partiets start fået min stemme både i medgang og 

modgang.  

I mit daglige virke som leder af en Socialøkonomisk virksomhed med lokalafdelinger på tværs af Danmark, 

arbejder jeg med formålsdrevet distribueret ledelse. Som i sin essen giver medarbejdere mandat til og 

mulighed for selv at igangsætte udviklingsspor og træffe beslutninger på virksomhedens vegne. En 

organisering, som frisætter organisationen fra tunge og langsommelige beslutningsprocesser, giver 

fagligheden og kreativiteten gode vilkår og højner motivation.  

Det er en organisering der gør at medarbejderne tager et stort ansvar, føler stort ejerskab og sikrer at 

virksomheden får gavn af alle de særlige kompetencer, perspektiver og erfaringer der er til stede. En tilgang 

til ledelse og organisering som jeg mener passer godt ind i Alternativets vision om at skabe et mere åbent og 

inddragende politisk system, hvor medlemmerne har en aktiv rolle i udviklingen af politikken, der giver en 

unik mulighed for at påvirke partiets retning og politiske visioner. Jo flere der bidrager til at udvikle 

politikken, jo mere repræsentativ og demokratisk bliver den.  

Den demokratiske politikudvikling, vil jeg gerne bidrage til, og være med til at tage et ansvar for. Jeg ønsker 

derfor at træde ind i en PoFo, for at være med til at påvirke og forme partiets ideologi og målsætninger.      

  

 

 



Hvad vil jeg arbejde for? 

Min forståelse og oplevelse af verden er, at alt er forbundet. Jeg er derfor optaget af vores samfund, klima 

og verden som helhed og langt fra kun socialpolitik. Jeg ønsker at bidrage med mine erfaringer og 

kompetencer hvor de kan bruges i det politiske arbejde. For nu beskriver jeg dog nogle konkrete 

indsatsområder, hvor jeg med min socialfaglighed, erfaring og viden mener at jeg kan skabe værdi.  

- En beskæftigelsesindsats der er opbyggelig og helhedsorienteret i stedet for nedbrydende.  

- Et ydelsessystem der indeholder positive incitamenter til at komme tilbage i arbejde, og ikke et 

system baseret på sanktioner og som er yderligere fattigdomsskabende.  

- En psykiatri der rummer dobbeltdiagnoser og andre behandlingsparadigmer end det medicinske. 

- Nedbringelse af hjemløshed med Housing First tilgangen – herunder billigere boliger, skæve boliger, 

og andre alternative boformer med socialfaglig støtte tilknyttet.  

- Sikre ordentlige rettigheder til ofre for menneskehandel.  

- Flere og mindre stofindtagelsesrum i hele Danmark   

- Afbureaukratisering af vores velfærdssystem. Ved at tage livtag med statslig overstyring og frisætte 

opgaverne og organiseringen. 

  

  

 


