
 

Kære aspirant                                                                                            2022/2023 

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

op som folketingskandidat i Storkreds Sjælland. Det gælder også, selvom du tidligere har været kandidat. 

Deadline for indsending på storkreds.sjaelland@alternativet.dk d. 05-03-2023 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.  

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

dit kandidatur.  

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): 

EP : X 

 

Del – 1 Grundlæggende stamdata: 

Navn: Valentina Crast 

Alder: 43 

Adresse: Kirkebjergvej 2, 4623 Lille Skensved  

Mail: valentinacrast@gmail.com 

Telefonnummer: 42754511 

Lokalkreds: Storkreds Sjælland  

Indmeldelse: Efter 3 måneders pause indmeldt igen 23/11-22 

mailto:storkreds.sjaelland@alternativet.dk


 

Er du på (Skriv gerne din profil): Valentina Ripple / Valentina Crast 

Facebook: ja  

Twitter: ja  

LinkedIn: ja 

Instagram ja 

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: 

Alternativet er en politisk bevægelse, der har vist sig at være en progressiv og visionær kraft i 
dansk politik. Jeg ønsker at stille op til Europa-parlamentsvalget for Alternativet, fordi jeg gerne vil 
arbejde for at bringe den samme nytænkning og proaktivitet til den europæiske politiske arena. 
 
En af mine vigtigste motiver for at stille op, er min tro på, at EU kan være en stærk kraft for 
fremskridt og positiv forandring i Europa og resten af verden. EU har potentiale til at tackle store 
udfordringer som klimaforandringer, natur- og biodiversitetskrisen og etisk og bæredygtig 
produktion i et globalt samfund  på en måde, der kan gavne både mennesker og dyr i EU. Jeg 
mener, at Alternativet er det parti, der bedst kan udnytte dette potentiale og bringe en progressiv 
dagsorden til EU. 
 
Med en baggrund inden for NGO arbejde for en sund planet og en etisk behandling af dyr er jeg 
også særligt interesseret i at arbejde for en mere ansvarlig europæisk politik. Jeg tror på, at EU 
kan spille en vigtig rolle i at reducere klimaforandringer og bevare vores planet for fremtidige 
generationer. Alternativet har allerede vist sig at have et stærkt engagement i miljømæssige 
spørgsmål, og jeg vil gerne være med til at fortsætte denne indsats på EU-niveau. 
 
Endelig tror jeg, at Alternativet er det parti, der bedst kan tage fat på de store udfordringer, som 
Europa står overfor i dag, fordi vi kan tilbyde en mere nuanceret og holistisk tilgang til disse 
udfordringer. I Alternativet tror vi på samarbejde og dialog, og vi søger at inddrage alle borgere i 
politiske beslutninger. 
 
Kort sagt vil jeg stille op til Europaparlamentsvalget for Alternativet, fordi jeg tror på, at vi kan gøre 
en forskel i Europa og resten af verden. Jeg tror på, at vi kan skabe en mere bæredygtig, retfærdig 
og inklusiv fremtid, og jeg vil arbejde hårdt for at nå dette mål og ikke mindst støtte op om en god 
valgkamp for Alternativet.  
 
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: Dyrevelfærd, dyrerettigheder, biodiversitet, natur og havmiljø  

 



 

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

Regionsrådet så uddyb gerne spørgsmål 1 her) 

Svar: Dyrerettighedsordfører, Natur og biodiversitetsordfører   

 

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

Svar: Dyrevelfærdsudspillet – da det er ambitiøst og ved gennemførelse ville ændre vore samfund i 

en langt mere bæredygtig og etisk funderet retning.  

 

4. Nævn et forbillede (uden for Alternativet) og begrund. 

Svar: Jane Goodall og Sylvia Earle. De er inspirerende, autentiske, nysgerrige, modige og sætter sig 

selv i spil for at forbedre tilværelsen for vilde dyr og natur i et fjendtligt og hårdt miljø.   

 

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

Svar: Den aktuelle politiske kultur er toksisk og destruktiv.  

Ny politisk kultur betyder, at vi gør op med vores adfærd og motiver. Vi evner at få øje på 

det fælles gode trods uenigheder, vi evner at samarbejde og løfte hinanden, trods 

umiddelbare modstridende interesser – for overordnet set, så må vores interesse være den 

samme. At passe på hinanden, jorden, miljøet og vores fælles fremtid. 

 

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

Svar: Jeg arbejder primært på sociale medier. 

 

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

folketingskandidat? 

Svar: for mig personligt vil min utrættelighed være en force. Jeg arbejder målrettet og stabilt under 

pres.  

For Alternativet vil det være positivt at jeg er idealistisk holdspiller. 

 

8. Hvad er din akilleshæl? 

Svar: Jeg er ydmyg, grænsende til det generte, hvis jeg oplever for meget fokus på mig som person, 

fremfor mine holdninger og politik, hvor jeg til gengæld ingen problemer har med at være 

tydelig og markant. 

 

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 er vant til at arbejde sammen med andre. Jeg er nærværende, empatisk og interesseret i 

at andre har det godt – det kommer ofte mine omgivelser til gode. Jeg hjælper, hvor jeg kan. 

 

10. 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: Jeg har ikke tidligere været kandidat. 


