
Bilag 2 

 

 

 

 

 

 

Københavns Omegns Storkreds (KOS) 

 

Opstillingsmøde 8. oktober 2022 

 

Opstillingsgrundlag for kandidater til Folketinget (FT) 
 



Folketingskandidat      
Thomas Anker 

    
  
  

Den handlekraftige og socialt bevidste teamspiller 

      Hvem er jeg: Jeg er et energisk idrætsmenneske på 46. Idræt og fællesskaber er min passion. 

Det enkelte menneskes trivsel og sundhed er mit kald. Jeg er gift med Louise, der ligesom jeg er 

uddannet gymnasielærer, og vi har været hinandens siden vores gymnasietid på Bornholm. Vi har 

Jonathan på 17 og Kaysa på 13, og vi bor i Skovlunde. Familiens skød og kærligheden i det nære 

er det, der giver mig drivkraft og energi til mine mange gøremål uden for hjemmets 4 vægge. 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg er pædagogisk faglig koordinator og idrætskoordinator på Brøndby 

Gymnasium, og jeg underviser i idræt og psykologi. Jeg har tidligere været 

arbejdsmiljørepræsentant i over 7 år og sidder på 10. år med i gymnasiets samarbejdsudvalg. Jeg 

er næstformand i Rødovre Håndboldklub og blev i 2016 valgt som årets idrætsleder i Rødovre 

Kommune. Jeg er træner i den lokale klub i Skovlunde, og jeg finder stor værdi i lokale 

fællesskaber og foreningslivet, hvor jeg altid har deltaget på spiller-, træner- eller lederniveau. 

Hvorfor er jeg i Alternativet: Jeg er de varme hænders mand og meldte mig ind i Alternativet, da 

den lokale partiforening i Ballerup var under opsejling, og i dag sidder jeg i bestyrelsen. Jeg har fra 

dag 1 set med glæde på ønsket om en ny politisk kultur med miljømæssig, social og økonomisk 

bæredygtighed. Jeg er både drevet af håb og ængstelse. Håb om alle menneskers personlige 

frihed, inklusion i fællesskabet og myndiggørelse. Håb om at give et samfund og en klode videre, 

der også er værd at leve på og for i de kommende generationer. Håb om at kunne virke som 

rollemodel for andre gennem de ting, jeg selv gør og ved at anerkende det enkelte menneske for 

netop sine ressourcer. Men jeg er bange for, at velfærdstaten er på vej til at blive en 

konkurrencestat, og ser med beskæmmelse på, hvordan det enkelte menneske i højere og højere 

grad reduceres til et instrument - som en soldat i BNP ‘ets tjeneste. 

Hvad vil jeg: Jeg vil have ordentlighed og fairplay på alle planer. Ikke mindst på det politiske, hvor 

de folkevalgte skal turde sætte ambitioner bl.a. ved at træffe svære valg som også er gode for 

andet end den økonomiske bundlinje. Jeg vil dyrke dialogen frem for de afbrudte monologer og 

have politikere, der opfører sig bedre, end reglerne foreskriver. Firmaer og borgere skal tænke 

grønt og være nysgerrige men altid inden for gældende regler og INGEN må tolke fairplay vulgært 

som den eller dem, der har snydt mindst. Det er vigtigt, at alle kan finde vej ind i mindst ét lokalt 

fællesskab. Hvis den enkelte ikke kan selv, skal andre hjælpe - understøttet af lovgivningen. 

Mine mærkesager er: Velfærdsinvesteringer! Reformer og ressourcer skal følges ad i det 

offentlige, så det bliver muligt for fagprofessionelle at udføre deres job med personlig stolthed og 

anerkendelse fra omverdenen – det være sig sygeplejesker, pædagoger, politi, lærere eller 

undervisere som mig selv. Ellers er der risiko for, at de varme hænder bliver kolde. Sundhed for 

alle! Det bedste samfund er ikke nødvendigvis det rigeste – men det ligeste. Den sociale ulighed 

og strukturelle diskrimination bliver mere og mere udtalt. Sundhed forstået som trivsel for den 

enkelte såvel fysisk, psykisk og socialt skal være for alle. Det kræver en aktiv bolig- og socialpolitik 

- og ikke mindst en ændret offentlig tone i forhold til alle former for anderledeshed. 



Folketingskandidat     Sofie Groth  

 

Kære Alternativet i Københavns Omegn 

Ved folketingsvalget i 2019 viste I mig tilliden, ved vælge mig som 

folketingskandidat i Københavns Omegn. Det håber jeg, at I vil gøre igen      

Med 1015 stemmer var jeg tæt på at blive valgt ind, og blev første suppleant 

i kredsen. 

Men jeg er ikke færdig med at kæmpe for Alternativets politik, som jeg ser, 

som Danmarks grønne, økonomiske og sociale håb. Jeg mener, at 

Alternativet er det eneste parti, der alvorsfuldt tager ansvar for klimaet, 

miljøet, den stigende ulighed og danskernes livskvalitet. Vi skal have mod til at tro på, at forandringen 

til et bæredygtigt samfund, er en mulighed for at forme endnu bedre liv, hvor vi passer på planeten, 

naturen og hinanden.  

Der er også alternativet - stod der på plakaterne ved valgkampen i 2015. Det er symbolet på, hvad 

politik er for mig.  

I dag er vores institutioner præget af konkurrence og præstation, hvor jeg som børnepsykolog ser 

konsekvenserne - med et historisk stort antal af børn og unge der mistrives. Alt for mange børn er i 

en gråzone, hvor de er for raske til at modtage behandlingen, men for syge til lære og indgå socialt 

i skolen. Der er også alternativet. En testfri og stressfri folkeskole med tid og ro til fordybelse og 

nysgerrighed. En psykiatri som prioriteres økonomisk, og hvor fokus i højere grad er på 

forebyggende indsatser end lappeløsninger.  

I dag ser jeg pressede daginstitutioner, hvor der ikke er tid til børnene, og det er ikke fordi 

pædagogerne ikke gør nok – de knokler.  Der er også alternativet. Hvor børnene prioriteres – og 

der er tid og ressourcer omsorg, tryghed og kontakt som er altafgørende for en god udvikling.  

I dag oplever jeg en ungdom som er angste for fremtidens klimaforandringer, hvor der ikke handles 

på, hvad der er deres fremtid. Klimakrisen er strukturel og et politisk ansvar og en konsekvens af et 

ensidigt fokus på økonomisk vækst. Der er også Alternativet. En ambitiøs og progressiv 

klimapolitik, hvor vi vil opfylde klimaaftalerne, lytte til klimarådet og tage politisk lederskab for en 

grønnere fremtid. En fremtid som bygger på en bæredygtig økonomi, der understøtter menneskelig 

trivsel inden for klodens bæreevne.  

I dag oplever jeg en empatikrise i udlændinge- og flygtningepolitikken. En politik der er blevet mere 

inhuman med særlove, dobbeltstraf, ghettolov, flygtningelejr i Rwanda, danske børn i flygtningelejre 

i Syrien samt en mere og mere inhuman retorik, der taler indvandrere og flygtninge ned i stedet for 

op. Der er også Alternativet. En humanistisk og empatisk, inkluderende og mangfoldigt samfund, 

hvor alle mennesker reelt har lige muligheder og anerkendes som ligeværdige medborgere uanset 

race, nationalitet, religion, kultur, køn og seksualitet. 

Erfaring: Til dagligt arbejder jeg som klinisk børnepsykolog i Røde Kors, hvor jeg behandler 

flygtninge med traumer. Desuden udkommer jeg snart med en børnebog henvendt til flygtningebørn. 

Jeg har tidligere arbejdet som skolepsykolog med inklusion i folkeskolen og daginstitutioner. Min 

politiske karriere startede i 2014, hvor jeg var med til at bygge Alternativet op som parti. Jeg har 

senere arbejdet på Bernie Sanders kampagne i New York, været delegeret for Alternativet i Nepal, 

startet klimapartiet Momentum samt været folketingskandidat for Alternativet i 2019. 

    
  

  



Folketingskandidat      
Qasam Nazir Ahmad 

  

 

Alternativ politiker der holder hjertet varmt og hovedet koldt 

 Hvem er jeg:  

Jeg er 42 år og bor med min kone (Asmaa), min søn (Ishaac, 13 år) og tvillingepiger (Inaya & Tanisha, 11 år).  

Jeg var folketingskandidat i 2015 for Alternativet i KOS og har været aktiv lige siden i Alternativet.  

I 2017 sad jeg i Byrådet i Halsnæs Kommune på vegne af Alternativet. Samme år blev jeg også valgt til Regionsråd med et 

personligt stemmetal på 3402. Jeg er aktivist og frivillig i diverse NGO’er samt tidligere frivillig hos Røde Kors flygtningecenter. 

Jeg har som frivillig også arbejdet med integration og lektiehjælp. I min fritid dyrker jeg forhindringsløb og Crossfit.  

 

Som Regionsrådsmedlem samt udvalgsformand i Region Hovedstaden for ”Forebyggelse og Sammenhæng.” har jeg løftet 

denne opgave med ydmyghed og integritet. Jeg har som Alternativets folkevalgt i Region Hovedstaden skabt store og små 

resultater der giver vores borgere en god og nær sundhed. Af disse kan blandt andet nævnes: forbedret lægedækning i Region 

Hovedstaden der har været nedadgående de sidste 5-6 år. Jeg har sat fokus på mænds sundhed i udsatte områder, da det er 

et negligeret område. Fokus på udsatte borgere for at sætte forebygge ulighed i sundhed. Udvidelse af Aids fondets målgruppe 

af test og rådgivning hos Checkpoint til også at omfatte alle mænd og kvinder mellem 15-29 år. Førhen var det kun transpersoner, 

non-binære personer og homoseksuelle mænd. Jeg har kæmpet for at sikre bus og tog drift til de små byer i Nordsjælland og 

godkendt forsøg med Brintbusser. Fokus på rent drikkevand og miljø, har jeg også sat mine aftryk. Som Alternativist er jeg stolt 

over at kunne sætte Alternativets aftryk i mere end 1000 sager i Region Hovedstaden. Foruden dette har jeg repræsenteret 

Alternativet i medierne under flere sager inden for sundhed, sygehuse, psykiatri, sundhedshuse og trafik.  

Jeg udfordrer altid det eksisterende og søger samarbejde på tværs af partier, organisationer og baglandet for at give vores 

borgere den bedste behandling inden for sundhed, passe på klima og skabe bedre offentligt trafik. 

 

Hvad laver jeg til daglig:  

Jeg arbejder i dag i det offentlige med IT-udvikling. Jeg har dog erhvervserfaring som skolelærer, skoleleder(vikar), fra den 

finansielle branche, telebranche, kundeservice, digitale medier og taxachauffør. Jeg har været Bestyrelsesmedlem og stifter af 

Alternativets lokalafdeling i Halsnæs og assisteret flere lokale afdelinger. 

Jeg har boet på Vestegnen og samarbejder her med flere NGO’er der hjælper med medicin og fødevarer i ulande.  

Jeg har i 2016 lavet Den Venlige Væg for hjemløse i København, samt arrangeret en fredsdemonstration i København.  

Endvidere er jeg løbende med til at støtte humanitære aktiviteter i udlandet. Jeg har prøvet at være langtidsledig under 

finanskrisen, hvilket har givet mig et godt indblik i behandling af de ledige. Jeg har kørt taxa i ca. 2-3 år som gav mig en 

realitetssans for hvordan virkeligheden er for de ældre, syge, svage og studerende, da jeg hver dag kørte med dem.  

Netop derfor gik jeg i politik,  

 

Mærkesager:  

Der er ingen begrænsninger for hvad jeg gerne vil arbejde for. Jeg har skrevet kronik og debatter om arbejdsløse, 

hævnporno, sameksistens, uddannelse og integration. Men mine særlige mærkesager er inden for: 

 

          Sundhed 

    Grøn Omstilling 

   Ligestilling og Mangfoldighed 

        

 

    Jeg vil arbejde for, at Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. 

  Dette er min politisk ambition. 



 

 

Opstillingsgrundlag af kandidat til Folketinget 
 

Bjørnø Irina (BI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit navn er Bjørnø, Irina (BI) og jeg er 62 år gammel. 
 
Jeg har boet i Danmark, i Høje Taastrup siden 1993, og oprindelig kommer jeg fra 
Rusland.  
 
Jeg er forkvinde i Høje Taastrup Alternativet og kandidat til Byrådet ved 
kommunalvalg-21. 
 
Jeg har været medlem af Alternativet siden 2016. Medlemsnummer er 19215. Jeg 
er medlem af KOS bestyrelsen og POFO. 
 
Lidt om mine politiske projekter: 
 
Jeg kendt lokalt som BI  (Bjørnø Irina)   - og jeg er medlem af Alternativet, fordi jeg 
tror på Alternativets politiske budskaber.  
 
Desuden er jeg medlem af bestyrelsen i den dansk-russiske forening og formand i 
RKMD - Russisk Kultur Mission i Danmark.  
 
Jeg arbejder politisk for fred og kulturel mangfoldighed.   
 
Mine politiske mærkesager er:  
 
+mere skov i Danmark som en af løsningerne på CO2 reduktion - mere skov 
betyder mere liv! 
+kulturel mangfoldighed som stærk samfunds ressource 
+sund livsstil som baggrund for stærkt fremtidens samfund og mennesker 
+ny venlig politiske kultur  
+fint fungerende kollektiv trafik som del af løsningen på CO2 reduktion 
 



 

 

og mit motto er LSD - Lokal, Social ansvarligt og Demokratisk - tre grundsten til at 
løse alle udfordringer i fremtiden.  
 
Lidt om min vej til politik: 
 
Jeg er skribent (freelance) og forfatter, har boet i Høje Taastrup kommune 
siden1993 sammen med min dansk mand Leif, og oprindelig er jeg fra Rusland, 
Moskva.  
 
Jeg er uddannet fysiker og merkonom fra Niels Brock, derudover er jeg uddannet 
terapeut, skuespiller, danser og sanger. Jeg er blogger og samfundsdebattør på 3 
sprog: dansk, engelsk og russisk.  
 
I begyndelsen af juni 2018 var jeg inviteret af Alternativets Hovedbestyrelse til 
Folkemøde på Bornholm til at organisere og medvirke i et politiske debatpanel om 
"Det Næste Danmark - visioner om fremtidens energi" på grund af mit speciale i 
fysik. Jeg har undervist mange år på DTU som lektor. Der etablerede jeg et 
laboratorium i ultralyds anvendelse i økologi og industri.  
 
 I 2015 stiftede jeg folkebevægelsen "DKind" i Danmark, hvis formål var at opfordre 
alle til venlighed og gensidig respekt. Jeg bruger ”venlighed”, som en del af min 
livsstil og som værktøj til at løse sociale konflikter.  
 
Jeg var en af hovedarrangørerne, som stod bag den første dansk-russiske 
konference om økologi og recirkulation i 2017 og igen i maj 2021 (international 
konference om recirkulation og cirkulære samfund).  
 
Første konference fandt sted i november 2017 i København, og H-T Miljø og 
Energicenter (MEC) var hovedaktøren dengang. 
 
Jeg står bag organiseringen af den internationale konference i 2018 i København 
med navn "Økologi og fremtid", og selv bidrog jeg med et spændene tema “Olie 
katastrofe i Arktis”.  
 
Jeg er aktiv i promovering af moderne recirkulationsteknologi og økologisk 
tankegang i Danmark samt i Rusland.  
 
I Pandemi årene (2020-2021) har jeg stået bag organiseringen af flere 
internationale debatter (på ZOOM) om Corona og social isolations konsekvenser 
(Dansk-russisk). 
 
Jeg støtter projekter om vilde bier i Danmark  - som del af naturens mangfoldighed i 
Danmark.  
  
Jeg yder et aktivt bidrag i debatterne om sprogpolitik (sidste debat var i juli 2021 på 
Ordfestival på Nyord), om accent, dialekter og sproglig mangfoldighed i Danmark. 
 



 

 

Jeg arbejder aktivt med familieret og ligestilling. Jeg er frivillig i organisationen 
“Besøgsven på modersmål” 
 
I forår 2018 fik jeg diplom og medaljer "For udførelse af tværkulturelle projekter 
mellem Danmark og Rusland". 
 
—————————————————————————————————————
—- 
 
Mine stærke sider er: 
 
Jeg kan arbejde under pres 
 
Jeg er god til at have overblik i komplicerede sager  
 
Jeg håndterer mennesker med respekt og venlighed 
 
Jeg kan organisere globale og lokale møde og debatter 
 
Jeg bærer ansvar for mine beslutninger 
 
 
Mine svage sider: 
 
Jeg viser ikke min indre sårbarhed 
 
Jeg er ordblind  
 
Jeg har accent.  



Opstilling til Folketinget i Københavns omegns storkreds 

 

Jesper Callesen og Alternativet 

Jeg har været med i den Alternative bevægelse siden 2015, fra begyndelsen i storkredsens bestyrelse og 

siden 2017 frem til i dag, i Hovedbestyrelsen og Politisk forum. Her har jeg deltaget i aktivisme, udvalg, 

styregrupper og kampagner og været næstforperson og talsperson for Alternativet. 

Det er utrolig spændende, arbejdet er givende og jeg har mødt en masse gode mennesker og nye 

perspektiver på politik og på livet i det hele taget. Det er det Alternativet kan, skabe fællesskaber, 

relationer og nyt udsyn. 

Alternativet i dag har færre medlemmer og aktive, men det politiske projekt står tydeligere end nogensinde 

og parti og bevægelse udgør en stærk enhed. Således rustet, er vi igen på vej fremad. Rigtig mange vælgere 

sympatiserer med den værdibaserede fornuft og vilje til at bygge bro til politiske modstandere og til en 

markant anderledes fremtid. 

Gennem årene har jeg modnet mine egne politiske holdninger og vælger derfor at stille op som kandidat. 

 

 

Det politiske projekt 

Alternativets projekt er en venlig revolution. Vi vil ikke kun små tilpasninger eller reformer. Vi er hverken 

røde eller grønne. Vi vil revolutionere gennem sund fornuft og viden. Rygraden er klima, natur og miljø. 

Men det står mere og mere klart at det ene tema ikke kan afgrænses klart fra det andet. Det grønne 

hænger sammen med demokrati, med ny økonomi, retspolitik, lighed, trivsel, sundhed, dyrenes liv, det 

sociale, arbejdsmarked, racisme, køn, etc. 

Det kræver selvfølgelig fokus på de enkelte politikområder, men det kræver også at vi tænker på tværs og 

fremkommer med løsninger der forstår at fx biodiversitet, demokrati og ny økonomi hænger uløseligt 

sammen. 

 



Det hele hænger sammen. Det ser vi tydeligt, fordi det er som om velfærdssamfundet slår revner. 

Retssikkerheden i det sociale system er udfordret og systemet kommer alt for ofte før mennesker. De 

offentligt ansattes rammer giver svære vilkår for at levere tid til borgerne og hele arbejdsmarkedet er 

præget af stress og depression. 500.000 borgere med stress henvender sig hvert år i almen praksis. Dyrene 

lider i vores husdyrproduktion og naturen lider under det vi nu kalder den 6. masseuddøen. 

Der er brug for en systemforandring. En forandring fra velfærdssamfundet og konkurrencesamfundet til et 

mere afbalanceret bæredygtigt samfund, båret af et stærkt lokalforankret civilsamfund med lokale 

løsninger. 

Vi tror på det kan lade sig gøre og at planeten har en lysende fremtid.  Vi er realister med stærke 

holdninger og troen på at mennesket kan ændre sig og udvikle en mere ansvarlig bevidsthed og en udvidet 

forståelse af hvad liv er. 

Og hvad er det så for et liv vi gerne vil leve, hvad betyder omstillingen for vores forbrug og livsstil og 

hvordan sikrer vi økonomi, mening og trivsel i det nye samfund? Hvordan sikrer vi at vi ikke taber grupper 

af borgere i omstillingen og at den magt vi udfordrer også omstilles på en demokratisk og ordentlig måde. 

Det er en fælles opgave at finde de gode svar. 

 

Brobygning og systemforandring 

Jeg foreslår at vi i højere grad laver alliancer, selvfølgelig med alle grønne og demokratiske bevægelser. 

Men også med fagforeninger, Dansk industri og Dansk landbrug. At vi samarbejder med og udfordrer dem 

til mere regenerative metoder. Og sammen med dem kommunikerer der hvor der er en idemæssig 

fællesmængde. Fx på de 3 bundlinjer. Det sociale, miljø og økonomi. Det er ikke kun økonomi der tæller og 

forurening har en pris for samfundet og planeten. Det er i det møde med magten at systemforandringen 

sker.  

Og det er i det møde vi skal sætte ord på hvordan samfundet ser ud i 2030, med mindre transport, fossilfri 

biler en indfriet 70 % reduktion af CO2, en halvering af det konventionelle landbrug, 30 timers arbejdsuge, 

mindre forbrug, en friere forvaltet skole og uddannelsessektor med elevernes og de studerendes 

livsduelighed i centrum, et bredere syn på sundhed og helbredelse, kunst og kultur som en integreret del af 

den enkeltes liv og nysgerrighed på mangfoldighed som skabende kraft i og omkring os selv. 

 

Kort sagt menneskelig trivsel indenfor planetens bæreevne – vil du være med?   

 

Kh     

 



Opstilling til Folketinget i Københavns omegns storkreds 

Ulla Sandbæk 

Min altoverskyggende grund til at melde mig som kandidat for Alternativet til folketingsvalget er 

et ønske om at bidrage med det, jeg kan, til at Alternativet ved det kommende 

folketingsvalg kommer over spærregrænsen. 

Det lykkedes for mig at blive valgt ind i folketinget i 2015, og jeg satser på at mange af dem, der 

stemte på mig den gang, vil gøre det igen.  

 Jeg er sikker på at Alternativet kommer over spærregrænsen og vil glæde mig til at bruge min 

erfaring til at indgå i et team, uanset om det bliver som folketingsmedlem eller aktivist.  

 Jeg brænder for at vise   

At ny politisk kultur kan lade sig gøre.  

At den grønne omstilling ikke bare er bydende nødvendig på grund af miljøet, men i lige så høj 

grad på grund af vores livskvalitet.  

At 30 timers arbejdsuge betaler sig både fysisk, psykisk og økonomisk.  

At fokuseringen på økonomisk vækst må erstattes af fokusering på vækst i livskvalitet 

At en human flygtningepolitik er til gavn for alle 

At en frigivelse af folketingets overformynderi af skoler og den sociale sektor bliver omsat til 

handling i stedet for snak. 

At arbejdsformidlingernes sygdomsfremkaldende kontrolorgan nedlægges og erstattes af et organ, 

der i stedet skaffer arbejdsløse i arbejde eller uddannelse eller på førtidspension.  

At kommunerne fratages ansvaret for de meget udsatte børn og unge, og at ansvaret overgår til 

regionerne 

At konkurrencestaten erstattes af samarbejde. 

At Danmark bør anerkende Palæstina 

  

Alternativet er det eneste parti, jeg har været medlem af. Jeg vil bruge al min energi på, at jeg 

fortsat kan stemme på Alternativet til folketingsvalgene. 

  

Ulla Sandbæk. Gentofte 

Tel 25467803 

 



Opstilling til Folketinget i Københavns omegns storkreds 

Thomas Lindqvist 

Jeg brænder meget for den grønne omstilling, og er generet af det sløve tempo det i dag foregår i. 

Desuden er jeg bekymret for den støt dalende biodiversitet, og vores døde have og fjorde. Derfor 

falder det mig naturligt at kæmpe med i Alternativets kamp for klimahandling 

Som mekanikingeniør har jeg en god indsigt i hvilke værktøjer vi har i kampen mod 

klimaforandringer, og jeg har ved selvsyn oplevet hvor lidt det kræver at gøre en stor forskel i de 

virksomheder jeg rejser rundt og vejleder i robust design. Designer vi vores produkter bedre, kan 

vi for det første give dem en længere levetid, og minimere affald fra især virksomhedernes 

produktioner. 

Men det er på tide at indsatsen ikke kun ligger hos den enkelte virksomhed, men i stedet bliver 

løftet af staten 

Skulle det komme så langt, vil mine mærkesager være at få langt mere vedvarende energi. Vi skal 

gå forrest og udvikle de nye teknologier, som vi så senere kan eksportere til resten af verden. Vi 

skal have gjort alt vores landbrug idet åbne land økologisk, og have reduceret kraftigt i vores 

kødproduktion, så naturen ikke skal lide under vores forbrug. Alle madvarer dyrket med fokus på 

kvalitet, skal være økologisk og med den bedste dyrevelfærd. Plantebaserede madvarer dyrket 

med fokus på pris, skal flyttes til vertikale landbrug, hvor de kan dyrkes uden at belaste naturen. 

Animalske madvarer dyrket med fokus på pris, skal stoppes helt. 

Kemikalier som PFAS skal slet ikke kunne findes i produkter solgt i EU, og der skal gives støtte til at 

udvikle alternativer der ikke forgifter os selv og naturen. Også skal kemivirksomheder stilles til 

ansvar for deres produktion og den forurening den kan medføre. Cheminova skal ikke have lov til 

at tjene deres penge på at forurene Danmark, mens skatteyderne må betale for oprydningen. Det 

gælder i højeste grad også dem der importere giftaffald for at dumpe dem i den danske natur og i 

vores have. 

  

Som det nok kan fornemmes brænder jeg for klimaet og miljøet, men jeg stiller mig også bag 

Alternativets øvrige mærkesager, især med en menneskelig asylpolitik og et arbejdsmarked man 

ikke bliver syg af 

  

Med venlig hilsen 

Thomas Lindqvist 

 



Bitten Vivi Jensen - Opstillingsgrundlag 

 

Om mig selv 

Jeg er ergoterapeut og har i mange år arbejdet som varm hånd i det kommunale 

velfærdssystem, først i København og siden på Frederiksberg. Jeg så med egne øjne, hvad 

finanskrakket i 2008 kom til at betyde for de danskere, der abrupt opdagede at nu var 

velfærden for alvor ved at forsvinde. En udvikling der på ingen måde er vendt. 

Faktisk var forholdene så grelle på min arbejdsplads og i min kommune, at jeg endte som 

whistleblower. Ingen af de gængse klageveje var interesseret i at tage sig af svigt, 

ulovligheder og et stadigt dårligere arbejdsmiljø. Det hele skulle bare tage sig godt ud. men 

det blev kun værre og værre. 

Velfærdssamfundet krakelerer 

Siden har jeg som frivillig partsrepræsentant i et utal af jobcentersager set ting, der slet ikke 

må foregå i et land, der ellers bryster sig af retssikkerhed - en retssikkerhed der reelt ikke 

eksisterer. Jeg har hjulpet alt for mange borgere ud af fuldstændigt nyttesløse, 

helbredsnedbrydende absurde forløb. Jeg har set mennesker visne og dø af i mødet med 

det system der skulle hjælpe dem. Men man kan ikke hjælpe mange nok hvis man skal gøre 

det en af gangen.  

Det er ikke kun jobcentre, der lider under økonomistyring, bureaukrati og drastiske 

besparelser. Vi ser hele velfærdssektoren forvitre. Sygeplejersker hvis speciale det bliver at 

vælge, hvem der er mindst akut i køen af patienter, lægevagt erstattet af akuttelefon, der 

anbefaler varm kakao når en infektion med kødædende bakterier går amok, en psykiatri der 

behandler pr. lidelse og ikke i helhed, et stigende antal kolde hænder som jurister og 

kommunikationsfolk, i kommuner der skriger på ressourcer, kommunale forvaltninger der er 

lukkede selv overfor de politiske udvalg, der skal styre dem, en arbejdsmarkedsstyrelse med 

dårligt arbejdsmiljø. 

Også i arbejdslivet er den helt gal. Danmark har samlet set næppe været så velhavende 

som det er i disse år, og alligevel er stress blevet en folkesygdom. Pengene fosser ud af 

landet og kanaliseres i skattely, vi har et boligmarked der er aldeles låst for alle, undtagen de 



mest velhavende, og når krisen kradser, ser vi at den ikke kradser for de største firmaer, de 

skruer bare priserne op og nyder at se deres egen profit vokse, mens de skattetænker store 

summer ud af landet. Når det går allerværst for sig, som i 2008, må befolkningen til 

lommerne og give bankerne kontanthjælp i fantasillion-klassen. 

Retssikkerheden sejler i snart sagt alle krinkelkroge, og presse og politikere synes mere 

optagede af bogstavlege end af politisk substans, mens den økonomiske ulighed buldrer i 

vejret, og ældre tvinges til at vælge mellem mad og medicin, sult eller smerter. 

Hvordan skal et land under sådanne forhold overhovedet kunne yde en effektiv 

klimaindsats? Social bæredygtighed er forudsætningen for grøn bæredygtighed, for et trygt 

folk, kan bedre møde den enorme udfordring klimaet er, end et folk der er splittet i angst, 

stress og frygt for egen morgendag. Befolkningens tillid til landets ledelse 

Mine mærkesager er retssikkerhed og genoprettelse af velfærdssamfundet. Vi skal kunne 

møde vore kommuner i gensidig tillid. 

Jeg vil arbejde for 

● Fremtidens Jobcenter 

Hvor borgeren mødes med respekt og i et helhedssyn, uden tvang og påbud, men 

med hjælp og støtte - uanset om problemet er sygdom, arbejdsløshed eller en 

hvilken som helst anden livsudfordring 

● Forvaltningsdomstol 

I dag er der ingen reel kontrol af kommunernes praksis. Det har ført til 

økonomistyring frem for hensyn til borgernes retssikkerhed 

● Større transparens i offentlig forvaltning 

I mange kommuner er der en mur mellem forvaltningen og dens politiske ledelse. 

Forvaltningerne gør som det passer dem, og orienterer politikerne med de svar der 

lyder bedst. Det er udemokratisk og det skal bedres 

● Styrket ytringsfrihed for alle ansatte, både i det private og i det offentlige 

Selvom Danmark har en whistleblowerordning, er det stadig forbundet med enorm 

risiko at påtale kritisable forhold på sin arbejdsplads. 

● Flere varme hænder, færre administratorer og kommunikatorer 

Vi har set en forskydning hvor der bliver færre medarbejdere til kerneopgaverne, og 

til gengæld flere medarbejdere, der kan fortælle historier om hvor godt det går. 

Sandheden er at det ikke går som det skal. Vi skal tilbage til tidligere tiders 

velfærdsopfattalse, hvor det er borgeren, ikke systemet, der er i centrum 

● Økonomisk tryghed og omsorg fra vugge til grav 

Utrygheden og den økonomiske ulighed er eksploderet i de sidste 20-30 år. Stress er 

en folkesygdom og hver femte dansker føler sig grundlæggende utryg i sin egen 

hverdag. Det er langt billigere at forebygge sygdom og sociale begivenheder, end det 

er at spare sig frem 



Alternativet har det absolut stærkeste program på social/beskæftigelsesområdet. Et program 

der sætter menneskelig blomstring i højsædet og ikke kun taler økonomi. Danmark er et 

meget rigt land, og vi har mere end råd til at behandle hinanden ordentligt. 

Jeg ønsker at være en stærk stemme i folketinget, der holder de til enhver tid styrende 

partier fast på menneskelig og fornuftig velfærdspolitik 


