Kandidathæfte, EuropaParlamentsvalget 2019
Introduktion
Dette hæfte indeholder alle Alternativets valgte kandidater til EuropaParlamentsvalget maj 2019*. På det ekstraordinære landsmøde d. 8. september
foretages to sideløbende afstemninger. Der stemmes om i hvilken rækkefølge vores
kandidaterne skal fremgå på opstillingslisten til valget. Samtidigt stemmes der om,
hvem der skal være Alternativets spidskandidat til valget. På næste side fremgår det,
hvilke af vores kandidater, der opstiller til valget om spidskandidat.
Kandidaterne er i dette hæfte præsenteret alfabetisk.

Videoer
Videopræsentationer af vores kandidater til Europa-Parlamentsvalget kan findes på
Alternativets hjemmeside under Ekstraordinært Landsmøde eller via følgende link:
(INDSÆT LINK)

Indholdsfortegnelse
Side 2: Oversigt over kandidater til Europa-Parlamentsvalget
Side 3 – 17: Præsentation af Alternativets Europa-Parlamentskandidater
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*Da vores kandidater til Europa-Parlamentsvalget for Storkreds Østjylland og Storkreds
Nordjylland har valgt at trække sig, opstiller storkredsene deres respektive kandidat efter det
ekstraordinære landsmøde. Disse kandidater placeres herefter ved lodtrækning på den niende og
tiende plads på den samlede opstillingslisten.
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Børge Sommer
Storkreds Vestjylland

Jeg er pensioneret embedslæge fra Ringkøbing Amt. I to
perioder har jeg arbejde internationalt, som børnelæge i
firserne og som administrativ chef for en del af
sundhedsvæsenet i nullerne i Afghanistan.
Jeg har startet en NGO, internationalt-samvirke.dk. Vi er i den
spæde start, men har dog en del småprojekter i Afghanistan og
et enkelt i Morocco. Vi støtter universitetet i Samangan, vi
graver brønde i landsbyer.
Jeg har været lokalpolitiker i Egtved og Ringkøbing, hvor
karrieren kulminerede med en 2. viceborgmesterpost fra 2002
- 2006.
Både som politiker og embedsmand var jeg alternativ, blev formelt medlem i februar 2017.
Mit største aktiv er en familie som omfatter 4 børn med ægtefæller og 13 børnebørn, alle
velfungerende samfundsborgere i det samfund i lever i.
Jeg håber Danmark vil have ressourcer til at omfatte omkringboende fattige og underprivilegerede mennesker. Jeg føler medskyld for dem, der drukner i Middelhavet under flugt fra
død mod et bedre liv. Danmark er godt sted at bo (for danskere).
Vi har medansvar for denne skæve fordeling af midler. Hvis en dag disse menneskemasser
kommer ind over Europa som gengæld for det vi pålagde dem i det 20. årh., står vi til en ordentlig
røvfuld. Jeg er blevet tilhænger af et stærkt EU i takt med jeg lærte mere derom.
Har haft kortidskontrakter i Bangladesh og Lesotho.
Siden 1992 har jeg været med i ECCAS, en organisation indenfor EU som forsker i
adfærdspsykiatriske emner. I et projekt med 11 deltagerlande løb DK med de to første pladser
blandt 11 deltagere. Næst efter Ringkøbing kom Århus.
Jeg har lært om subsidiaritetsbegrebet: det er vigtigere at to fåreavlere mødes i EU end to
landbrugsministre.
Alternativet melder lidt uldent ud med hensyn til EU, ”Vi er for men.......
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Glem ikke at EU gennemførte en drastisk nedskæring af landbrugsstøtten som udgjorde mere en ½
af budgettet.
Udover PESCO ser jeg store muligheder indenfor uddannelse og forskning. Et fælles
arbejdsmarked ser ud til at blive lykken for mange.
Politi og retsvæsen vil finde sin endelige plads i løbet af det næste årti.
Børge Sommer
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Esben Ingerslev
Storkreds Nordsjælland
Mit navn er Esben Ingerslev. Jeg stiller op til valget til
Europaparlamentet i 2019 fordi jeg ønsker at bidrage til
gennemførelsen af den grønne omstilling i Europa, som jeg
mener er absolut påtrængende og nødvendig for at begrænse
de klimaforandringer, som vi allerede nu ser tydelige tegn på
mange steder på kloden.
Og hvad er så min baggrund for med et afsæt i
Europaparlamentet at bidrage til en grøn omstilling i Europa?
• Jeg var i november 2013 opstillet ved kommunalvalget i
Gribskov Kommune for en liste, som vi kaldte Det Grønne
Parti. Det var umiddelbart før Uffe Elbæk stiftede Alternativet.
• Forud for Kommunalvalget i 2017 deltog jeg i udviklingen af de 17 Gribskovmål for Gribskov
Kommune. Du kan læse mere om de 17 Gribskovmål her:
http://alternativet-gribskov.dk/site/?page_id=27
• Jeg har i samarbejde med Økologisk Landsforening i 2016 fået udarbejdet en klimaplan for mit
landbrug i Helsinge med henblik på at gøre landbrugsdriften CO2 neutral i 2019. Jeg har etableret
to store jordvarmeanlæg og fået landzonetilladelse til et terrænbaseret solpanelanlæg, så gårdens
drift i 2019 bliver delvist selvforsynende med vedvarende energi. Du kan læse om klimaplanen
her:
http://www.farmersmarket.nu/klimaplan
• Vores dyr lever på friland med dyrevelfærd. Jeg har etableret en mobil hytte med løbegård til
opdræt af økologiske grise på friland. Hytten med løbegården flyttes hver dag, så grisene får
optimale forhold med friskt græs, som de kan rode i. Der hvor grisene har endevendt og renset
jorden for ukrudt, dyrker vi økologiske grøntager. Du kan læse mere om den mobile hytte her:
http://www.farmersmarket.nu/mobile-hytter
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• Jeg har indmeldt mine jorder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland og sikret, at Høbjerg Hegn
er blevet en del af nationalparken. Du kan høre mere om denne indsats på følgende link fra et
indslag på TV2 Lorry den 15.12.2017:
https://www.tv2lorry.dk/artikel/danmarks-femte-nationalpark-er-nu-en-realitet
• I foråret 2018 har jeg deltaget i Naturrådet for Nordsjælland og været med til at udarbejde en
rapport, som kommunerne kan anvende i den fremadrettede planlægning med henblik på at
fremme biodiversiteten.
Jeg er af uddannelse civilingeniør, har dansk og fransk som modersmål og behersker engelsk, tysk
og spansk i skrift og tale.
Jeg har udviklet et slogan for mit fremtidige politiske arbejde, og det er som følger:
Fra ord til handling: Jeg vil arbejde for at gennemføre de ændringer, som er nødvendige for at
skabe den bedre verden, som vi i vore hjerter ved er mulig.
Mange tak for din opmærksomhed og tak for din stemme.
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Jan Kristoffersen
Storkreds København
Jeg vågner lige før clockradioen starter radioavisen. Det er den
10. november 1989. Det er stadig mørkt. Jeg ved ikke præcis,
hvad nyheden jeg hører betyder, men jeg ved med det samme,
at den betyder meget mere end så meget andet, og meget
mere end så mange andre nyheder, jeg er vågnet til i mit
femtenårige liv. Berlinmuren er faldet.
I dag handler politik stadig om mure, og de nye Berlinmure
handler stadig om nationernes trang til at holde nogle
mennesker ude, og lukke andre mennesker inde. Til at holde
nogle nogle varer ude, og lukke andre inde.
Vores største udfordringer er ligeglade med mure. Hvilken mur
forhindrer temperaturen i at stige? Hvilken mur beskytter retsstaten mod vores egen frygt?
Træerne vokser ikke ind i himlen. Det gør størrelsen på BNP heller ikke. Det sidste århundrede
handlede om familier der fik køleskab, fladskærm, smartphone og kilovis af kød i dybfryseren. Men
det koster, og vi bruger flere planeter, end vi har. Det er nu, vi skal omstille.
Dette århundrede handler om den globale omstilling. Det handler om muligheden for at leve det
gode liv uden at ødelægge næste generations mulighed for det gode liv. Det handler om at tænke
alternativt. Om at stoppe med at tro, at det gode liv er lig med 2 % årlig vækst i BNP. Dette
århundrede handler om mennesker og natur. Det handler om at få flere bundlinjer til at
harmonere. Det handler om et nyt marked der skabes med nye handelsaftaler.
Fremtidens marked og handelsaftaler handler om det fælles bedste. Støtter op om FN’s
verdensmål. Om os som mennesker. Jorden vi bor på. Fremtidens handelsaftaler handler om
global handel der gavner natur og lokalmiljø. De handler om global handel der gavner de mange.
Omstillingen bliver en lang kamp med mange slag. Skat og afgifter. Medicin og mad. Robotter. Et
arbejdsmarked der udvikler sig hurtigere end de fleste omskoler sig. Ekstremt vejr. Et brændende
globalt syd, hvor det gode liv er gummibåden over Middelhavet. Et køligt globalt nord, hvor det
gode liv er tid til hinanden.
Omstillingen er i gang. Fra indkøbskurven til Europa-Parlamentet. Fra Bruxelles til Bogø.
Så i 2019, skal vi stå med forårsvarme i kinderne, nyt håb og et europæisk forår. Så er vi igang med
at forandre. Derfor stiller jeg op til Europa-Parlamentet i 2019. For at rive nye Berlinmure ned, og
skabe rammerne for gode liv. For at forandre.
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Karin Rohr Genz
Storkreds Sydjylland
Jeg er uddannet lærer og har tidligere undervist, primært i
fysik, matematik og religion, i ca. 7 år i Fredericia kommune.
Derudover var jeg i ca. 4 af årene aktiv i Danmarks
lærerforening, hvor jeg primært arbejdede med at skabe
gennemsigtighed i beslutninger både lokalt på den skole jeg
arbejdede og generelt i kommunen, og for at skabe gode
arbejdsvilkår for mine kolleger.
Siden 2008 har jeg arbejdet i transportbranchen, med
undtagelse af 4,5 måned i vinteren 2014/15, hvor jeg boede
på Nordcypern med det primære formål at arbejde frivilligt
med tværgrænselige projekter.
Særligt min tid på Nordcypern og de 10 år jeg har arbejdet i transportbranchen, har været en
øjenåbner for mig i forhold til, at de beslutninger vi træffer har konsekvenser, der rækker langt ud
over os selv. Det er derfor vigtigt for mig, at vi, når vi træffer beslutninger, ser bredt på
konsekvenserne, både i de enkelte lande, i EU som helhed og i lande udenfor EU, så vi ikke bare
sender aben videre, når vi ‘løser’ problemer. Og vi skal selvfølgelig altid have de tre bundlinjer for
øje i enhver overvejelse i en politisk beslutningsproces.
EU er en vigtig platform til at samarbejde om løsningen af nogen af de største udfordringer vi har i
øjeblikket; eks. klima, flygtninge, sikring af gode arbejdsforhold for udførelse af arbejde på tværs
af landegrænser. Og derfor er det også vigtigt, at EU-politik får en vigtigere plads i den politiske
debat. Så debatten ikke kommer til at handle om for eller imod EU. Det ser jeg som en af de
vigtigste opgaver som EP-kandidat.
Vi skal turde tale om, hvilke visioner vi har for Europa, og vi skal derfor tale om både de fordele og
ulemper der er i den nuværende konstruktion.
For mig at se er en af de største udfordringer i den nuværende konstruktion manglende
gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Det skaber mistillid til systemet, hvilket i sig selv kan
være undergravende for sammenhængskraften. EU er europæernes; altså vores. Men hvis ikke der
er tillid til de folkevalgte, mister vi fundamentet for at løse de problemer vi står overfor som
europæere. Hvis vi skal have større tillid til de folkevalgte i Europa, er det vigtigt, at vi også har et
kendskab til, hvad der foregår. Dette ansvar mener jeg ligger både hos de folkevalgte, medierne og
ikke mindst os selv.
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Rasmus Nordqvist
Storkreds Sjælland

Det Europæiske forår venter på os
Vi står i en brydningstid i Europa. Helt aktuelt er Brexit det
mest håndgribelige eksempel, men en række andre forhold
har også stor betydning for vores tid. Den økonomiske krise
og ikke mindst de manglende politiske svar på
flygtningesituationen, har vist, at vi også står i en egentlig
politisk krise i Europa. Det er en krise, der kræver vores
handling, der kræver, at vi aktivt vælger fællesskabet til.
Vi kan ikke længere læne os tilbage som enten EU-skeptikere
eller -tilhængere og blot handle ud fra, hvad vi i Danmark kan
vinde på samarbejdet. Tiden er inde til, at vi går ind i
samarbejdet og skaber den bedste union for alle europæere.
Det betyder, at vi må se ud over os selv og vores egne snævre interesser og forpligte os på at
skabe bæredygtige perspektiver for alle i EU.
Det er en stor udfordring for os, når Grækenland på grund af ungdomsarbejdsløsheden er ved at
tabe en hel generation på gulvet, for det er også vores ungdomsarbejdsløshed. Og når millioner af
mennesker forlader et land som Rumænien for at tage bedre betalt arbejde i vesteuropæiske
lande, ja så bliver det også vores udfordring. Europa er en organisme, der er internt forbundet.
Der er ikke noget ”os” og ”dem”, ikke noget ”nede i EU”; vier EU. Og EU er hverken værre eller
bedre, end det fællesskab vi udgør. Det er op til os at forme fremtiden – sammen.
Det er derfor, at jeg, siden jeg blev valgt til Folketinget i juni 2015, har været glad for at få lov til at
arbejde med europapolitik. Møderne hver fredag i Europaudvalget har givet en stærk platform til
at forstå de udfordringer, vi sammen står med, og ikke mindst har jeg oplevet det presserende
behov for en ny, progressiv stemme i Europa-Parlamentet. Det er den stemme, Alternativet kan
byde ind med sammen med vores venner i European Spring, og med den stemme skal vi ikke tale
dansk EU-politik, men vi skal turde bruge den til at bringe den europæiske EU-dagsorden til
bordet.
Det næste år bliver én lang spændende kampagne. Det bliver en kampagne, hvor vi skal ud at vise
hele Danmark, at vi har visioner og løsninger for et grønt og solidarisk Europa. Her glæder jeg mig
til at kunne sætte min viden og erfaringer i spil som kandidat for Alternativet.
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Der er mere end nogen sinde før brug for, at vi står sammen og arbejder aktivt på at skabe den
bedste europæiske union for alle borgere i EU; og selvfølgelig den bedste europæiske union for
hele verden.

10

Pavia Jacobsen
Storkreds Fyn

Jeg hedder Pavia
- Jeg er et familiemenneske
Jeg tror på næstekærlighed
Jeg er Europæer i Danmark med Nordiske rødder.
Jeg går ind for mangfoldighed og tillid.
Jeg tror på at mennesket vil udvikling og forandring til et
bedre socialt fællesskab.
Vi har alle glæde af Europa som tumleplads, vi har
overskud, vi har ansvar.
Vi skal yde efter evne.
Jeg er pligttro, ansvarsfuld. Jeg har i 25 år produceret TV-nyheder og mødt høj som lav på alle
måder, fortalt deres historier, været upartisk. Det er slut nu, nu kan jeg engagere mig og har fået
en god påvirkning og erfaring fra næsten alle af livets afskygninger.
Jeg elsker kulturlivet og sportslivet i al dets sprudlende flor.
Jeg vil et bedre engageret Danmark i Europa.
Et bedre informationsniveau fra Europa til Danmark.
Et mere demokratisk Europa.
Et mere ansvarsfuldt EU.
Jeg tror på, at der er plads til social retfærdighed på tværs af landegrænser.
Jeg tror på Europæisk borgerløn, med overskud til at leve godt.
Vi har et stort overforbrug, bl.a. af private statussymboler, vi må lære at dele. Vi havde i år brugt
vore jord-ressourcer d. 28. marts, hvor resten af verden i gennemsnit havde forbrugt ressourcerne
d. 1. aug.
Jeg går ind for økologisk produktionsformer.
Jeg går ind for dyrevelfærd. Etisk produktion, ansvarsfuld transport og aflivning.
Luften, jorden og vandet som er grænseoverskridende elementer, her er der nødt til at være
fælles restriktioner og kontrol for, hvor meget og hvilken forurening der må tilføres.
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Det skal understøttes og der skal forskes i grøn energi og transport.
Det skal tilføres midler til forskning i bæredygtige produktioner og til oprydning af de
affaldsbjerge, der hoper sig op. Plastik skal kategoriseres som farligt affald, minimeres i
produktionen og skal sorteres og genbruges.
Et Europa der vil en social retfærdighed. Det handler ikke om samhandel og økonomi og
produktion til laveste krone, det handler om samvær.
Et sted, hvor enhver har retten til at gøre sin lykke i ansvarsfuld respekt mod andre og andet.
Understøtte de unges ret til at gennemføre uddannelser og videreudvikle sig i et
sammenhængende Europa, og starte forfra og prøve nyt, at udvikle sig til, hver især sit eget hele
menneske i samspil og med respekt for andre.
Et socialt meningsfuldt liv for alle, den unge uden for arbejdsmarkedet, handicappede, de ældre,
med mulighed for at rejse rundt og blive klogere og slå sig ned hvor de ønsker det.
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Susan Kjeldgaard
Storkreds Bornholm
Født 1960 på Frederiksberg og boet i København flyttede på
landet for 17 år siden. Verdensborger, Europæer, Dansker,
Københavner og ”lokal bondrøv”. Er gift og har to børn, vi
bor på gård i Gilleleje sammen med tre familier, gårdens
drives som hestecenter, rideskole og landbrug, hvor 60
heste, får, høns, hunde, katte også bor.
Uddannet Psykoterapeut, konfliktmægler, idrætslærer,
kontorassistent, og Stewardesse. Taler dansk, svensk og
engelsk. Har læst tysk, fransk og italiensk.
Har arbejdet indenfor hotel, salg&marketing, luftfart,
misbrugsbehandling, konfliktmægling, rådgivning og kommunal familiebehandling. I dag er jeg
selvstændig Familiekonsulent, mentor og terapeut.
Jeg er optaget af den verden vi lever i. Optaget af nærværet og fælleskabet, interessen i hinanden
og hvordan vi kan tage vare på naturen og dyrene i den.
Jeg har 8 års erfaring i byrådspolitik. Og ser mig selv som en politisk håndværker. Har gennem
mange sager arbejdet mod en ”ny politisk kultur”. Er blandt andet lykkedes med at indføre
borgerbudgettering, -involvering, klimatiltag og øget opmærksomhed på naturen og dyrene.
Jeg mener, at vi skal tænke i helheder, sammenhænge og bæredygtigheden i alt vi gør. Jeg er
optaget af hverdagslivet med engagement, nysgerrighed, interesse, og ønsker at gøre det: ”lokale
til det globale, og det globale til det lokale”. Jeg har ry for at gå seriøst til sagerne, er dedikeret,
ærlig og arbejdsom. Og evner at navigere i og holde fast i de, ofte langsommelige politiske
processer. Jeg har et mål og ønske om et fossil-og atomkraftfri EU. Et dyrevenligt EU. Et socialt
ligeværdigt EU. Et på alle områder grønt EU, der kan foregå som eksempel for resten af verden.
Jeg ønsker at sætte fokus på hvor vi alle i hverdagen kan gøre en forskel. Fokus for at forbedre
fælleskabet, miljøet og dyrevelfærden. Det er i den hverdag vi lever at vi kan skabe de små
forandringer, der afstedkommer de store hvor overproduktion og forbrug bør synliggøres mere og
bekæmpes. Jeg er sikker på at Alternativets tre bundlinjer kan bringe EU til, at være løftestang for
resten af verden og blive den førende i den globale klimakamp. Jeg ønsker også at EU
demokratiseres nedefra og at nærhedsprincippet er målet når lovgivning vedtages. Jeg ønsker en
langt større åbenhed og demokratisk debat og at der skal være tæt samarbejde mellem de danske
MEP og MF’er.

13

Jeg tror på, Alternativets debatdogmer er vejen frem mod en ny politisk kultur. En måde at være
menneske og politiker på som jeg til stadighed vil bestræbe mig på at leve op til.
Susan Kjeldgaard
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Sadi Tekelioglu
Storkreds Københavns Omegn

Mit EU
Jeg er 57 år og er født og opvokset i Tyrkiet. Jeg flyttede til
Danmark i 1987 som 27 årig. Jeg har læst engelsk sprog- og
litteratur på Hacettep University i Ankara og fik en BA grad i
1986. Jeg er gift og har to voksne børn. Jeg sidder i bestyrelsen i
Alternativet i Gladsaxe.
Jeg stillede op til KV 18 for Alternativet i Gladsaxe men
manglede desværre knap 200 stemmer for at komme ind.
Siden 1987 har jeg arbejdet som folkeskolelærer, social- og
medicinsk tolk, litteraturoversætter og freelance skuespiller
(Broen, Klovn the Movie) og underviste i tyrkisk på Københavns
Universitet. Mit arbjede med at formidle nyheder til idnvandrere gjorde at jeg har etableret et
bredt kreds og netværk bland indvandrere og flygtninge, primært de tyrkisk/kurdiske. Lige nu er
jeg mere optaget af at oversætte dansk litteratur til tyrkisk.
Jeg har valgt at stille op til EP-valg, fordi både Alternativet og Danmark har meget at byde på i
Europa. At Danmark er et foregangsland på mange områder, gør vores lands tilstedeværelse i EU
mere interessant. Europa står over for mange svære udfordringer i takt med at verden omkring os
er i hastig udvikling både socialt, økonomisk og kulturelt. En af de største udfordringer er
globalisering, da den ikke kun tillader friere passage for handelsvarer og mennesker over grænser,
men også tanker, holdninger og ideologier. De sidstnævnte skaber utryghed overalt i Europa, det
medfører fremmedhad, racisme, diskrimination. Netop derfor er det mere end nødvendigt at
arbejde for at skabe og udbrede fællesskabstanken.
Europa indeholder mange store robuste økonomier, en lang demokratisk tradition og en bred
geografi, som kan påvirke resten af verden i den rigtige retning.
Jeg vil gerne arbejde for, at vi omskriver ulandshjælpen således, at det styrker handlen mellem
Europa og udviklingslandedene. I stedet for at give en pose penge er det mere hensigtsmæssigt at
de penge bruges for at skabe arbejdspladser, for at udvikle infrastrukturen og og for at bringe
social ulighed til livs i udviklingslandene. Der er mange fordele ved denne politik.
Mere åbenhed og mere borgerinddragelse kan bringe EU ned til øjenhøjde med europæerne. Det
vil jeg også abejde for.
Jeg forventer, at mit kandidatur kan være med til at få indvandrere med tyrkisk/kurdisk (og
selvfølgelig andre minoritets grupper også) til at interessere sig for EP-valg og stemme på
Alternativet.
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