
Opstillingsgrundlag for Allon Hein Sørensen som folketingskandidat 
 
 
Jeg er 50 år, bosat i Farum, og meldte mig under valgkampen i 2015 ind i Alternativet. 
 
Jeg har været meget involveret i partiets aktiviteter på landsplan, og har god kontakt til det meste 
af organisationen, inklusive både folkevalgte, tillidsvalgte, frivillige og en stor del af resten af 
baglandet. 
 
Jeg har siddet det meste af tiden som formand for lokalforeningen i Furesø kommune, og sidder 
også pt. i storkredsbestyrelsen og i vores kandidatudvalg i Nordsjælland, hvor vi har kontakten 
med nuværende og kommende folketings- og regionsrådskandidater. 
 
I 2019 stillede jeg op som folketingskandidat i Nordsjælland, hvilket jeg fandt både lærerigt, sjovt 
og spændende. Det gjorde jeg mest for at støtte Christian Poll, vores andre kandidater og 
Alternativet generelt. Ydermere har jeg også i henholdsvis 2017 og 2021 stillet op til 
kommunalvalget som spidskandidat i min hjemkommune Furesø. 
 
Politisk mener jeg selvfølgelig, at det er den grønne dagsorden, vi som parti vi skal prioritere 
højest, men mit hjerte brænder også meget for socialpolitikken og kampen mod social og 
økonomisk ulighed, og muligheden for at løfte de af vores borgere, der af den ene eller anden 
årsag ikke står med de bedste kort på hånden. 
 
En anden af mine politiske kæpheste er demokratiet, borgerinddragelsen og gennemsigtigheden i 
dansk politik, hvor jeg desværre mener, at vi over de sidste mange år har været vidne til en 
magtcentralisering, hvor man tager magten og indflydelsen væk fra borgerne. Jeg vil derfor også 
arbejde hårdt for at udbrede demokratiet og få styrket vores borgerinddragelse, så meget det 
overhovedet kan lade sig gøre. 
 
Ydermere har den personlige frihed også været et vigtigt emne for mig at beskæftige mig med 
politisk. Jeg tror på, at vi som borgere i højere grad selv skal have lov til at bestemme, hvordan vi 
lever vores liv, frem for at vi alle absolut skal passe ind i de samme firkantede kasser, som jeg til 
tider føler bliver forsøgt presset ned over hovedet på danskerne. 
 
Jeg havde egentlig til dette folketingsvalg besluttet, at jeg primært ville lægge mine kræfter i det 
organisatoriske arbejde, men dels har rigtig mange efterhånden opfordret mig til også at stille op 
som kandidat - men måske endnu vigtigere, så føler jeg, at dette måske er vores vigtigste valg 
nogensinde, og at enhver kandidat vi har og enhver stemme vi kan hive ind, kan gøre en forskel i 
forhold til vores partis fremtid. 
 
I min valgkamp vil jeg primært fokusere på 2 ting: Den første er sociale medier, hvor jeg allerede 
nu føler, at jeg har mulighed for at nå rigtig mange vælgere, da jeg i forvejen lægger mange 
ressourcer i at synliggøre Alternativet og vores politik. 
 
Den anden er at komme ud på gader og stræder, og møde borgerne i øjenhøjde. Det nyder jeg 
virkelig, og synes det er enormt mere berigende at have de gode snakke ansigt til ansigt med folk, 
frem for at sidde til lidt halvkedelige paneldebatter, hvor størstedelen af de fremmødte alligevel er 
partisoldater, og hvor muligheden for at rykke et væsentligt antal af folks stemmer nok reelt er 
relativ beskeden. 
 
Alternativets overlevelse betyder alt for mig, og derfor vælger jeg endnu en gang at stille mit 
kandidatur til rådighed til det kommende folketingsvalg. 
 


