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Jeg  melder mig hermed som kandidat til kommunalvalget i 2021.

Jeg var spidskandidat til KV17 for Alternativet her i Aalborg, og jeg har virkelig mod på at 
lægge mine kræfter i at være en god kandidat til det næste kommunalvalg.

Jeg har siden sidste kommunalvalg siddet i bestyrelsen for Krisecenter for kvinder i 
Aalborg og i bestyrelsen for Sind daghøjskole Aalborg, udpeget af Aalborg kommune i 
konstitueringen efter valget i november 2017. 

En vigtig mærkesag for mig er de udsatte borgere i kommunen. Der er alt for få, der taler 
deres sag. Det samme gælder medarbejdernes arbejdsmiljø og vilkår i socialpsykiatrien og 
ældreplejen.

Jeg er også meget optaget af at finde grønne løsninger for vores kommune. Jeg er 
medlem af Borgerbevægelsen mod en motorvej over Egholm og har deltaget som frivillig 
og demonstrant ved flere begivenheder i kampen mod en Egholm-forbindelse.

Implementeringen af FN’s 17 verdensmål i Aalborg kommune har min store interesse, og 
jeg har siddet med i en tværpolitisk baggrundsgruppe om dette.

Siden kommunalvalget i 2017 har Alternativet, SF og Enhedslisten haft en fælles 
baggrundsgruppe, hvor vi koordinerer og arbejder sammen om de mange emner, vi er 
enige om. Jeg har fra starten deltaget i arbejdsgruppen, og det er en virkelig god måde at 
følge med i, og prøve at påvirke, hvad der sker i Byrådet. To emner, vi samarbejder om, er 
socialpolitikken og arbejdet imod en Egholm-forbindelse, men vi drøfter også mange andre 
emner, når vi mødes.

I forberedelserne til valgkampen i 2017 var jeg med til at formulere en del kommunalpolitik, 
og jeg vil meget gerne arbejde for en fælles videreudvikling af vores politikker samt valg af 
temaer til kampagnen i forbindelse med KV21.

Jeg deltog i utallige valgmøder i 2017 og blev godt trænet i at fremføre Alternativets 
holdninger i paneldebatter m.m. - også på andre områder end mine egne mærkesager. 
Det var utrolig lærerigt, og jeg har et stort ønske om at kunne bruge, hvad jeg har lært, i 
den næste kommunalvalgkamp.

Efter min mening var Alternativet i 2017 i stand til at udbrede ny politisk kultur i 
valgkampen. Tonen blev klart påvirket af vores tilgang til at debattere og finde enighed 
frem for det modsatte. Et af mine tiltag under valgkampen var i øvrigt et samarbejde med 
Socialdemokraternes kandidat, Christina Halkær, hvor vi gik på gaden sammen og deltog i 
debatter sammen som “Tante A og tante Å”.

Som det fremgår har jeg siden KV 2017 været stærkt engageret i kommunalpolitikken i 
Aalborg, og jeg mener at den viden og erfaring, jeg har fået, vil komme mig - og dermed 
Alternativet - til stor gavn i den kommende valgkamp.

Alternativets værdier og debatdogmer er en integreret af del af mig, og jeg er overbevist 
om at jeg kan repræsentere vores parti på en god  og konstruktiv måde.



Jeg håber at jeg med dette  opstillingsgrundlag vil kunne få jeres tillid og blive opstillet som 
kandidat til KV21.

De bedste grønne hilsner 
Anne-Dorrit Harris


