
Kære medlemmer.

Vi skal have valgt kandidater til KV21.

Opstillingsmødet vil foregå udendørs Ribers Gård d. 29 April kl 19.30-21.30. Ved kraftig regn vil
mødet blive afholdt digitalt.

Dagsorden er følgende:

1 velkomst og fællessang
2 valg af dirigent og referent
3 godkendelse af kandidater
4 afgørelse om nyt opstillingsmøde
5 oplæg fra Alternativets Unge
6 kunstnerisk indslag
7 evt.

Til dette opstillingsmøde er der kun én kandidat som har meldt sit kandidatur. Det kommer fra
vores bestyrelsesforperson Kasper Krebs. Hans opstillingsgrundlag blev modtaget af
bestyrelsen d. 27. Marts og kan læses her:

Kære Alternativets medlemmer i Svendborg.

Hvis I som medlemmer giver mig den tillidserklæring at stille op til Svendborgs byråd, vil I få en
kandidat med en klar vision.
Visionen er at livet skal sættes i centrum!
Siden Danmarks folketing med klimaloven i 2019 besluttede en 70% CO2 reduktion i 2030 har
langt de fleste politikere været enige om, at nu skal der handles! Alligevel ser vi gang på gang at
de løsninger som bliver foreslået som svar på klima- og biodiversitetskrisen er utilstrækkelige.
Svarene er utilstrækkelige af den simple grund, at spørgsmålet som bliver stillet er forkert. Vi
skal væk fra det nuværende vækstparadigme, hvor det grundlæggende spørgsmål: “Kan det
betale sig?” bliver erstattet af spørgsmålet: “Skaber det liv?”
Lige nu er klimaforandringer og masseudryddelse af dyrearter den største trussel mod det
levede liv på jorden og Svendborg Kommune må og skal finde på løsninger, som kan være
forbilleder for andre!
Men også på andre områder skal det livgivende spørgsmål danne rammen for den førte politik.
De vigtigste ting i verden er nemlig ikke ting og derfor skal kultur- og familiepolitik prioriteres.
Frivilligheden og nærdemokratiet skal styrkes i lokalsamfundene og I skolerne skal børn ikke
bare blive dygtige - de skal lære at være trygge og holde af livet.
Sidst men ikke mindst skal vi være bevidste om at vi er en del af en større verden, som
desværre ikke er retfærdig. Svendborg skal tage et ansvar på sig og give flygtninge og
indvandrere et godt liv her på Sydfyn.



Jeg er 29 år og tilflyttede Ollerup for knap fem år siden da jeg startede på lærerskolen. Her er
jeg snart færdig, men jeg agter naturligvis at blive boende på Sydfyn. Mit medlemskab af
Alternativet startede da jeg i 2016 fik muligheden for at tage Alternativets Faciliteringskursus.
Men mit engagement startede for alvor, da jeg op til folketingsvalget var med til at lave
kampagne for Sascha Faxe. Det seneste år er har jeg været utrolig aktiv på det grønne område
på Den frie Lærerskole og dannet en gruppe ved navn “Plastikposefrit Ollerup”.


