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Opstillingsgrundlag, 
Serhat Kücükkart, Hovedbestyrelsen, Alternativet  
 
 
 
Tak for muligheden for at stille mig til rådighed som kandidat til Hovedbestyrelsen 
 
 
Jeg vil indlede med at takke dig for at være en del af Alternativet stadig. Vi har 
brug for dig. Min kære mor mente, at jeg skulle hedde Serhat Kücükkart, 
hvilket betyder ”stort kort” på kurdisk. Og mon det store kort kan hjælpe mig, 
så jeg bliver valgt? Jeg har været medlem af Alternativet siden april 2016. Mit 
primære engagment har været lokalt, hvor jeg også stillede op til 
kommunalbestyrelsen. Samtidig med det har jeg været aktiv i KOS. Dialogen 
og den demokratiske proces har altid vakt min interesse, hvorfor jeg i dag 
læser til folkeskolelærer. Jeg elsker at diskutere politik og historie, fordi det er 
her, hvor vi har muligheden for at udfordre hinandens perspektiver. Derfor har 
jeg også valgt historie og samfundsfag som bifag.   
 
Jeg tror på Alternativet, selvom vi har været vidne til nogle personsager, der 
har overskygget den politiske dagsorden. Det er ærgerligt. Og jeg mener, at vi 
som medlem skal stille os det simple spørgsmål: hvorfor er vi kommet hertil, 
og hvad kan vi gøre hver især, så vi ikke ender i lignende situation? 
 
Dette spørgsmål stillede jeg mig selv. Da jeg reflekterede over de ting, der var 
sket, gik det op for mig, at det, der havde kendetegnet de besluninger, der 
blev truffet, ikke indeholdt nogle af vores gode værdier i praksis. 
Gennemsigtigheden er et godt eksempel -  især de beslutninger hvor nogle 
hovedbestyrelsesmedlemmer fratog en valgt formands beslutningskompetence 
og øvrige rolle i Hovedbestyrelsen, herunder i den strategiske politiske 
udvikling og i ledelsen i øvrigt. Det har bekymret mig. For hvorfor vælger vi så 
vores medlemmer ved et valg, når de alligevel ikke overholder de vedtagne 
regler, vi har vedtaget? 
 
Spørgsmålet må aldrig være, om den omtalte formand har levet op til rollen 
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som formand. Det er medlemmerne, der har talt. Men det er klart, at 
diskussionen bør vi have i det rigtige fora, hvor de relevante aktører er til 
stede. Medlemmerne af Alternativet. På Landsmødet.  
 
Alternativet er det parti, hvor vi lokalt, regionalt og nationalt kan påvirke 
beslutningsprocesser, uden at vi skal være med i et parti, mener jeg. Vi har 
fokus på det frivillige foreningsliv og det individuelle engagement.  Mange 
efterspørget netop dette politiske. Se bare på hvor mange danskere, der er 
medlem af et parti. Så alarmerende, men det er en fordel for os, fordi vi kan 
give den stemme, de har efterspurgt i mange år.  
 
 
 
 
Derfor vil jeg have fokus på kompetenceudvikling, politikudvikling og 
sparring med de respektive medlemmer i de forskellige udvalg. 
 
 
1. Kompetenceudvikling: Organisering og evaluering af kurser, hvor 
fokusset er, hvordan den enkelte, såvel i et større fællesskab, kan påvirke 
beslutningsprocesser lokalt, regionalt og nationalt. Der kan være tale om 
forskellige emner, som man kan undervises i. Retorik, målgrupper, SOME, 
pressearbejde, udvalgsarbejde, lovgivning mm. Vi skal give en håndbog, hvor 
vi gennemgår den relevante lovgivning for et medlem af en lokalforening, så 
man ikke selv skal bruge tid på den del. Lovgivningen skal formuleres på en 
måde, som er til at forstå for dem, som ikke har været engageret i en 
lokalforening tidligere. Sidst, men ikke mindst, skal medlemmerne også have 
muligheden for at blive undervist i, hvordan man fører en effektiv og sjov 
valgkamp.  
 
2. Politikudvikling: Give nogle redskaber til medlemmer, der både sidder i 
højtstående udvalg, såsom Hovedbestyrelsen, storkredse og lokalforeningerne. 
Når vi taler om politik, glemmer vi ofte regionsrådene. De har en afgørende 
betydning for, hvordan en by ændrer sig - især på de områder vi er meget 
optaget af: Trafik, miljø, sundhed og psykiatri. Derfor skal vi også sørge for at 
klæde vores medlemmer på retorisk samt deres viden og indsigt i det politiske 
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på regionalt niveau, således de også kan diskutere regionspolitik.  
 
3. Sparring med de respektive medlemmer i de forskellige udvalg:  
 
Det er vigtigt, at vi formår hele tiden at støtte hinanden i de ideer, vi har. Der 
er nogle kommuner, hvor de kæmper med de samme dagsordener. Her skal vi 
fra HB blive bedre til at organisere disse to foreninger, så de kan rådføre sig 
med hinanden samt give input. Storkredsene har i dag en repæsentant.  
Forestil jer hvis vi ændrede det, så lokalforeningerne også kunne have en 
repræsentant i HB? Vil den demokratiske proces blive styrket.? Jeg ved det 
ikke, men jeg tror det. Jeg håber, at det er rigtigt.  
 
 
Håber, at det har været interessant og opmuntrende for dig at læse, hvorfor 
jeg stiller mig til rådighed. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål 
herom, er du velkommen til at kontakte mig.  
 
Glæder mig til at høre fra dig!  
 
Bedste hilsner 
 
Serhat Kücükkart 
Bestyrelsesmedlem, Københavns Omegn Storkreds 
Tlf. 42 36 66 88  
Mail: serhat.kucukkart.alternativet@gmail.com 


