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Energisk politiker der møder sine medmennesker med ydmyghed og empati søger 

genvalg til Regionsråd. 
    

Hvem er jeg: Jeg er 40 år og bor med min kone (Asmaa), min søn (Ishaac, 11 år) og tvillingepiger (Inaya & Tanisha, 9 år). 

Jeg var folketingskandidat i 2015 og 2016/2017 for Alternativet i Københavns Omegn Storkreds og har været aktiv lige 

siden jeg blev medlem i 2015. 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, lektiehjælp og hjemløse. I min fritid dyrker jeg forhindringsløb og Crossfit. 

I min fritid er jeg også i gang med min egen Covid 19-roadtrip som er en oplysende kampagne blandt minoritetsforeninger. 

https://www.tv2lorry.dk/artikel/qasam-paa-corona-roadtrip-minoriteterne-arbejder-i-frontlinjen  

 

Hvad laver jeg til daglig: Jeg arbejder i dag med IT. 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. 

Til sidst men ikke mindst er jeg Regionsrådsmedlem samt udvalgsformand i Region Hovedstaden for ”Forebyggelse og 

Sammenhæng.”  Det er et tillidserhverv som jeg har løftet med ydmyghed og integritet. De sidste 3 år har jeg på vegne af 

Alternativet skabt store og små resultater der giver vores borgere en god og nær sundhed. Af disse kan blandt andet nævnes: 

 

- Jeg har forbedret lægedækning i Region Hovedstaden der har været nedadgående de sidste 5-6 år.  
https://www.tv2lorry.dk/region-hovedstaden/region-h-laegemanglen-er-knaekket-naesten  

- Jeg har sat fokus på mænds sundhed i udsatte områder, da det er et negligeret område. 
- Fokus på unge og rygning. Herunder indført ”røgfri skoletid” i erhvervsskoler. Fokus på unge og alkohol i 2021. 

https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/Region-Hovedstaden-klar-til-at-hjaelpe-
ungdomsuddannelser-med-roegfri-skoletid-.aspx  

- Fokus på udsatte borgere for at sætte fokus på 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 Alternativet i Region Hovedstaden også sat sine 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 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 vil jeg: Jeg nyder mit arbejde i Regionsråd og kan se det bærer frugt og søger derfor genvalg til at arbejde videre 

med at forbygge empatikrise, systemkrise og klimakrise i Region Hovedstaden. Dette har jeg indtil nu gjort blandt andet ud 

fra Alternativets 3 bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den grønne bundlinje. Samtidigt vil jeg have endnu mere af 

FN’s 17 verdensmål i Region Hovedstaden, så vi kan skabe en bæredygtig udvikling. 

Mine mærkesager kan koges simpelt ned: Forebygge ulighed i sundhed så vi ikke får et samfund hvor de rige lever længst 

og de lavt uddannede lever kortest. Ulighed i sundhed kan forebygges og det vil jeg gerne arbejde videre med. 

Børn skal have fokus allerede når de er i moderens mave. Det starter med mental sundhed hos forældre som skal være 

udgangspunkt for et sundt liv for barnet til at kunne få det bedste start fra barndommen til voksenlivet. 

Jeg vil gerne sætte mere fokus på mental og fysisk sundhed hos børn. 

     

         Jeg vil så gerne arbejde videre som Alternativist i Regionsråd og søger derfor genvalg til RV21. 
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