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Katrine Ida Olsson - ønsker at stille op for Alternativet, Sj.

Hvem er jeg.
33 årig grafiker og nyuddannet, arbejdssøgende jordbrugsteknolog. Bor i Skælskør, har
campingvogn i Korsør. Er kæreste med Simon Nyborg, der stiller op for Alternativet i
Odense. Jeg assisterer hans valgkamp fuldtid.

Som fritidsjob arbejder jeg med koordinering af frivillige samt planlægning og afholdelse af
events i Slagelse hos ungdomsorganisationen Dyrenes Alliance. Jeg er kreativt anlagt. Min
store interesse er dyr, natur, økosystemer og herunder klima. Jeg er veganer. Rolig og
imødekommende af gemyt.

Motivation
Jeg er tidligere medlem af Veganerpartiet, sad i bestyrelse med Monberg mf. og stillede op
til kommunalvalget. Jeg klarede mig hæderligt (fik lige så mange personlige stemmer som
de mest aktive i Liberal Alliance og flere end Kristendemokraterne)  og tænker at jeg stadig
kan tiltrække stemmer til Alternativet fra mit netværk af venner, familie og især vælgere fra
kommunalvalget. Jeg hjælper Simon Nyborg med hans valgkamp på Fyn og kommer derfor
ikke selv til at føre synderlig valgkamp og går heller ikke efter at få et sæde i folketinget selv,
men vil rigtig gerne hjælpe med at få Monberg ind og Alternativets andre gode folk ind. Jeg
vil blot trække de ekstra stemmer til Sjælland som jeg ved at jeg kan. Så vi kan få mest
muligt indflydelse i Folketinget, for klima og dyr.

Politiske visioner
Det er voldsomt spændende at se det meste af den grønne fløj samle sig. Mine politiske
visioner er at opnå mandater nok til at gøre en politisk forskel for alle de dyr, der lider i
menneskers varetægt og få bremset klima- og biodiversitetskriserne med alle deres
følgevirkninger, så vi alt i alt kan opnå en tryg fremtid for alle.

Personlige mærkesager
Jeg er først og fremmest klima- og dyrerettighedsforkæmper, det er derfor at jeg er aktiv i
politik. Men ud over banker mit hjerte også for:

● Dyrerettigheder og velfærd - udformning af lovforslag.
● Landbrug og biodiversitet
● Forebyggende sundhedsindsatser
● Psykiatri
● Individuel vurdering i jobcentrene og visitationssager.
● Bæredygtig byudvikling



Arbejdsform
Foretrækker at fordele opgaverne og arbejde målrettet alene, jeg er imidlertid rigtig god til
sparring. Jeg er god til tekstforfatning og dialog.

Refleksion omkring svagheder
Jeg er ikke god til at sige fra til opgaver selvom jeg har for meget at gøre allerede. Er meget
ansvarsbevidst og hjælpsom og er derfor tilbøjelig til at påtage mig for meget og så ikke få
hvilet tilstrækkeligt.
Jeg har tendens til angst i kaotiske situationer, men har lært at håndtere så det meget
sjældent bliver et problem.


