
 

Kære aspirant                                                                                            Mar 2022 

Herunder finder du opstillingsgrundlaget, som du bedes downloade (!) og udfylde, hvis du ønsker at stille 

op som folketings- eller regionsrådskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har 

været kandidat. Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 26-02-22 kl. 23:00. 

Du skal efter nærmere aftale kunne stille dig til rådighed til en digital spørgetime sammen med andre 

aspiranter inden opstillingsmødet. Mere om dette når du melder dit kandidatur. Yderligere beder vi dig om 

at lave en opstillingsvideo på max 2 minutter (samme deadlinesom opstillingsgrundlaget). Det er en god idé 

at sikre dig at lyden er i orden på videoen.  

Hvis du vælger at stille op som folketingskandidat nu, er det dog vigtigt, at du ønsker at bidrage aktivt med 

dit kandidatur. Det kan fx være ved at deltage i aktiviteter og arrangementer både lokalt og på 

storkredsniveau, skriver kronikker/læserbreve og for folketingskandidater at understøtte de kommunale og 

regionale kandidater hen imod FV22/23. Det er en lidt anden forventning end der tidligere har været.  

Er du kandidat til Regionsrådet, så husk at skrive det i stamarket.  

Opstillingsgrundlaget består af 4 dele: 

Del 1 - Udfyld venligst dine stamdata på arket.  

Del 2 - skriv en motiveret opstilling - Opstillingen må højst fylde 1,5 normalside og den udsendes til 

medlemmerne 14 dage før opstillingsmødet. 

Del 3 - Du bedes vedlægge et CV med oplysninger om din udvalgte/relevante erfaring og kompetencer.  

Del 4- Spørgsmål: 

Spørgsmålene omhandler forskellige forhold. Alle svar er legitime og danner blot udgangspunkt for en 

indsigt i dig, og i hvordan din specifikke profil kan bidrage mest til kandidatfeltets mangfoldighed. Der kan 

være lidt forskel på vinklen afhængig af om du opstiller som folketings - eller regionsrådskandidat.  

Vi glæder os til at høre fra dig. De bedste hilsner – Storkreds Sjælland 

Opstillingsgrundlag - Jeg opstiller til (sæt x): 

Folketing X 

Regionsråd 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Jakob Schmidt 

Alder: 49 

Adresse: Bakkevej 6, 4180 Sorø 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk


 

Mail: jakethedane@gmail.com 

Telefonnummer: 30 91 59 28 

Lokalkreds: Midt- og Vestsjælland 

Indmeldelse: 6. september 2022 

Er du på (Skriv gerne din profil): 

Facebook: @FranticallyCalm 

Twitter: @FranticallyCalm 

LinkedIn:  

Instagram 

Andre sociale medier: 

 

Del 2 

Her kan du skrive din motiverede opstilling. Max 1,5 normalside. Beskriv gerne dine visioner for Alternativet 

og dit kandidatur, og fremhæv gerne relevante erfaringer. 

Motiveret opstilling: 

Min motivation for at stille op, handler om mod. Gennem hele mit arbejdsliv har jeg mødt modige 

mennesker der har turde stille sig op og mene noget, ikke altid den populære holdning, men de havde 

modet til at stå ved deres holdninger. Den tilgang har jeg også haft og jeg mener at Danmark har brug for 

mod. 

Alt for længe har vi set enten rød eller blå blok afmontere tidligere regeringers ideer og tanker, blot for at 

gennemtrumfe deres egne få mærkesager, koste hvad det vil. Så hører vi om skattelettelser, bedre forhold 

for de ældre, mere omsorg, flere varme hænder, bedre vilkår for erhvervslivet. Det ender ofte i den samme 

bøtte med kortsigtede løsninger, der ikke reelt løser de udfordringer vi står over for. 

Vi mangler i Danmark modet til at gøre op med status quo. Vi kører helst på samme spor som altid, fordi vi 

på den måde ved hvad vi har. Men vi står overfor en enorm klimakrise, der kun kan løses ved at vi siger 

stop. Stop for den måde vi anskuer problemet og start med at begynde at arbejde intensivt hen mod en 

fremtid hvor vores børn kan kigge på os og være stolte over at vi gjorde noget. 

Vi skal i Danmark være meget bedre til at gennemføre de løsninger der skal til, selvom det vil ændre vores 

samfund. Vi kan ikke komme udenom, at hvis vi skal efterlade en jord der er værd at leve på, en jord man 

KAN leve på, så vil det kræve ændringer. Og de ændringer kræver mod.  

Jeg stiller op fordi jeg kan se at klimaet vil ændre sig endnu mere markant de kommende årtier. Vi vil se 

endnu flere voldsomme oversvømmelser, kraftige storme, erosion af kysterne og den proces kan vi ikke 

bare stoppe. Men vi kan arbejde modigt og målrettet for at de ændringer koster os for meget. Jeg ser også 

en infrastruktur der er veludbygget, men som tilgodeser de fossile brændstofkilder. Vi er stadig i gang med 



 

elektrificering af jernbanenettet, men ser ikke de mange alternative muligheder der findes. Igen, modet til 

at ændre vores samfund. 

Jeg vil arbejde for at landbruget som fylder over 60% af landets samlede areal, benyttes på en bedre og 

mere regenerativ måde. At den animalske produktion sænkes, at sprøjtemidler reduceres kraftigt og at 

flere landbrug udlægges til biodynamisk eller økologisk landbrug. Jeg vil i den forbindelse også arbejde for 

at det nuværende landbrug ikke importerer soja fra regnskovene. Her fældes der hvert år områder på 

størrelse med Sjælland, alene så vi kan give den voksende animalske produktion noget at spise. Samtidig 

benyttes knap 50% af alle afgrøder udelukkende til dyrefoder.  

Jeg vil arbejde for at racisme endelig bliver taget alvorligt. Vi har for mange borgere i Danmark, der dagligt 

bliver udsat for racisme, alene fordi de har en anden glød i huden eller hedder noget andet. Vi ser det i 

skolerne og i institutionerne, på arbejdspladserne. Udelukkelse i sport, skæve blikke, mistænksomhed. Men 

også på de sociale medier mødes etniske borgere med voldsomme kommentarer, der tager fokus fra 

emnerne og udstiller os på den internationale scene. Og det ser ikke kønt ud.  

Kommer man til Danmark og er flygtet fra krig og ufred, skal du beskyttes så godt som muligt og tages 

imod. Vi skal se på de mennesker der har mindst, som dem der skal beskyttes bedst. Uagtet om de er fra 

krigszoner eller blot har været uheldige i livet. Vi skal behandle alle mennesker med respekt og med 

saglighed. 

Som kandidat og især en helt ny og uprøvet en af slagsen, handler min opstilling også om at skille sig ud. 

Danmark har brug for de skæve profiler, dem der har prøvet lidt af hvert og som kan komme med de 

alternative løsninger. Det ser jeg netop i Alternativet. Jeg ser det mod der skal til og jeg ser den handlekraft 

det kræver. Derfor er jeg umådelig stolt over at være en del af Alternativet, en del af en større fælles 

retning. 

Del 3 - Spørgsmål: De følgende spørgsmål har flere formål. Dels at vi og andre kan lære dig at kende, men 

der er også spørgsmål, der giver mulighed for at reflektere over, hvor eller hvordan du ser dig selv ift. at 

være kandidat for Alternativet.  

1. Hvad er dine mærkesager/interesseområder? 

Svar:  Det må være beskæftigelsesområdet. En mastodont af et område. Jeg har selv prøvet 

kræfter med det og har været i diverse forløb der ikke endte med gode resultater. Dagligt 

læser jeg om sager hvor borgere bliver fanget i et firkantet system der ikke arbejder for 

dem, men imod dem. Et system hvor kassetænkning er dominerende. 

 

Landbrugets indflydelse og massive magt. Jeg ønsker biodynamiske landbrug med fokus på 

at dyrke bredere og bedre, og minimere den animalske produktion. Jeg er ikke nogen 

ekspert på området, men er dog overbevist om at landbrugets rolle i den danske 

samfundsstruktur fylder for meget i forhold til effektiviteten. 

 

Psykiatrien lider og jeg har selv arbejdet på bosted, hvor beboerne blev beskyttet så godt 

de kunne, men hvor kommunen stadig trak i dem for at de skulle levere noget. Jeg vil 

arbejde for at syge mennesker får den fred de har brug for og at psykiatrien får tilført 600 

mio kroner per år i 10 år. Jeg vil arbejde for borgerløn. 

 



 

2. Hvis du selv kunne vælge ordførerskaber – hvilke ville du vælge og hvorfor? (Opstiller du til 

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: Beskæftigelsesordfører, se ovenfor. Ellers kunne det være indenfor boligområdet, da jeg er 

interesseret i arkitektur og infrastrukturen i samfundet. Jeg interesserer mig for nye 

byggerier og hvordan man kan benytte sig af banebrydende teknologier for at lave 

bæredygtige løsninger. 

 

3. Hvilket politisk udspil mener du er Alternativets vigtigste? Begrund. 

Svar:  En Anden Verden. Her ser jeg en sammenfatning af hele ideen bag partiet. Respekt for alle, 

en human tilgang til flygtninge, global ligestilling, demokrati, borgeren først. 

 

4. Nævn et forbillede (udenfor Alternativet) og begrund. 

Svar:  Det kunne være Theodore Roosevelt, som skabte grundideen for de mange nationalparker i 

USA. Han var en foregangsmand indenfor bevarelse af de enorme naturområder landet har. 

 En anden kunne være Dan Turell, som jeg læste meget i mine unge år. En satiriker og et 

enormt vidende og skarpt menneske, der forstod tidsånden og skrev om den uden at være 

fordømmende. 

 

5. Hvad betyder ”Ny politisk kultur” for dig? 

Svar:  At der skal være kortere vej mellem de folkevalgte og folket. Åbenhed om hvad vi står for 

og hvordan vi vil få gennemført tingene. 

 

6. Hvordan vil du gøre dig synlig og arbejde med politik i perioden før valget? 

Svar:  Jeg vil være rigtig meget ude hos vælgerne og tale med dem der har noget at fortælle. Lytte 

til dem og høre hvad de oplever. Være på gaden og tage debatten dér. Slide skoene op. 

 

7. Fremhæv en side ved dig selv som du mener, er særlig god eller vigtig for dig som 

folketingskandidat? 

Svar:  Jeg gør mit arbejde ordentligt. Sørger for at fakta er på plads og researcher. Jeg er en god 

taler og kan stå på mål for mine udtalelser. 

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar:  Jeg har det med at tage for mange opgaver på mig ad gangen og det kan være en 

udfordring at sige fra. 

 

9. Som kandidat er du både opstillet individuelt men også som en del af et hold - hvad kan du byde 

ind med i et team? 

Svar:  Jeg vil hjælpe holdet så meget det er muligt. Vi er alle sammen om det her og der skal 

smøges ærmer op hvis vi skal i mål. Jeg vil deltage i møder og være aktiv på gader og 

stræder. 

 

10. Har du tidligere været involveret i situationer eller aktiviteter der kan give dig og Alternativet 

problemer, hvis det kommer frem? Ærlighed er vigtigt. Dette svar udsendes ikke til medlemmerne 

Svar:  Nej. 

 



 

11. Hvis du tidligere har været kandidat, men ikke blev valgt ind i folketinget - Hvordan vurderer du 

dine muligheder for at få flere stemmer til partiet og personligt næste gang - og hvad er din 

strategi for at få dem? (Besvares kun af tidligere kandidater til folketinget) 

 Svar: 


