
Opstillingsgrundlag til Europa-valg og fortsat Folketingskandidat i 

Sydjylland for Alternativet. 

 Jeg stiller op fortsat fordi jeg især kæmper for at mine børnebørn og andre unge mennesker, kan få en 

mere tålelig tilværelse i fremtiden. Jeg er 63 år, bor i Varde og er gift. Er på vej til at modtage lidt modvilligt 

seniorpension, hvor jeg samtidig er på vej til at starte op selvstændigt som energirådgiver, da jeg ikke bare 

har tænkt mig at blive pensionist. Jeg har været 4 år alvorligt syg med leukæmi og 

knoglemarvstransplantation. Det har jeg nu overlevet med de daglige gener, jeg har – bl.a. med mit syn. Jeg 

giver ikke så let op. Har desuden 5 børnebørn. 

Mht. EU-valget kan jeg se, at EU blander sig mere og mere og stiller større krav end DK gør på energi -og 

klimaområdet. Derfor har jeg også været meget positiv overfor EU i mange år efterhånden. Jeg har særligt 

store forventninger til, at EU snart kommer på banen og stiller store krav til de nye energifællesskaber, som 

der tales meget om rundt omkring, netop nu. Det bruger jeg en hel del tid på at udbrede i forbindelse med 

de gaslandsbyer, som jeg besøger og holder indlæg for at fremme brugen af især vedvarende energi og 

fjernvarme.  

På mange andre områder er EU også en nødvendighed og det store lokomotiv for bl.a. i øjeblikket fælles 

sikkerhedspolitik, som også betyder, at vi selv skal producere vores energi og gøre os uafhængige af russisk 

energi overhovedet.  

Et kommende Folketingsvalg i DK 

Jeg vil igen atter hjælpe og stille op som kandidat. Følger generelt meget med i samfundsforhold. Vil især 

kunne hjælpe med fortsat at udbrede kendskab til og gøre befolkningen opmærksom på den nødvendige 

grønne omstilling. Det gælder ikke mindst Alternativets mærkesager, som jeg går fuldt ind for.  

Som den lidt ældre herre jeg også er, har jeg ikke de store ambitioner mere – kun at være en god, habil 

holdspiller, som vil bidrage med stor erfaring og viden til fortsat sammenhold og fremgang for Alternativet.  

Ny ekstern ordfører på energiområdet 

I Alternativet har vi udnævnt en række eksterne ordførere med succes. Det burde vi også gøre på energi – så 

klimaområdet bliver skilt ad. Jeg vil gerne hjælpe til med at Theresa Scavenius, som er vores dygtige nye 

klima -og energiordfører i Folketinget, får noget mere hjælp. Senest i går hørte jeg hende i radioens P1, hvor 

hun meget dygtigt fortalte om den nødvendige sikkerhedspolitik/afspænding, at det var nødvendigt at gøre 

os uafhængige af russisk energi. Det er jeg meget enig i. selvom vi nu har 6 gode folketingsmedlemmer, 

mener jeg, at vi også burde udnævne en folkelig/menig energiordfører selvstændigt, selvom der er mange 

ting på klima -og energiområdet, der hænger sammen. Siden Chr. Poll stoppede er ikke det mest 

prioriterede område i Alternativet, som det burde være.  

 


