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Personlig motivation 

Jeg har altid drømt om at blive valgt til Folketinget, da det vil give mig de største muligheder 
for at arbejde for et bedre samfund for os alle. I år ønsker jeg primært at stille op for at få 
erfaringer med et folketingsvalg og for at hjælpe med at sikre Alternativet et godt valg i 
Østjylland. 

Både valgkampagnen op til regionsrådsvalget og mine 9 måneder som regionsrådsmedlem 
har givet mig en masse erfaringer, som jeg tror, vil komme os til gode ved folketingsvalget. 

Hvis jeg skule blive valgt til Folketinget, mens jeg sidder i regionsrådet, trækker jeg mig fra 
regionsrådet, hvorefter Louisa Bisgaard overtager pladsen som førstesuppleant.  
  

Politik 

Miljømæssig bæredygtighed – Klimakrisen kræver fokus på miljømæssig bæredygtighed i 
alt, hvad vi foretager os. Det betyder, at vi skal ændre adfærd på en lang række områder, og 
det er lige nu, vi skal gøre det.  

Social bæredygtighed – Der er stigende ulighed, både i Danmark og i verden. Jeg vil arbejde 
for at reducere uligheden, så alle har mulighed for et godt og værdigt liv. Jeg tror blandt 
andet på, at en form for borgerløn kan være vejen frem. 

Økonomisk bæredygtighed – Vi skal sikre, at økonomien er i orden. Samtidig skal vi udfordre 
regnemodellerne, så vi får vist de gevinsterne ved at investere i miljø, sundhed, uddannelse, 
børn, osv.  

Det bedste land for verden – Danmark er et meget rigt og privilegeret land. Jeg mener, vi 
skal gå foran i det internationale arbejde, så vi hjælper dem, der har det sværere end os. 

Ny politisk kultur – Vi skal have genskabt tilliden mellem borgere og politikere. Det kræver 
at vi politikere taler ordentligt til og om hinanden, og at vi lytter til hinanden. Vi politikere 
skal også blive meget bedre til at involvere borgerne. 
 

  

https://alleos.alternativet.dk/user/7563
http://www.rasmusfoged.dk/


Debatindlæg 

Jeg har efterhånden skrevet en hel del debatindlæg. Jeg har udvalgt nogle enkelte. 

Min vision om at involvere flere i demokratiet: 
https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/regionskandidat-magten-skal-bringes-tilbage-til-
folket 

Allerede i 2002 skrev jeg om behovet for at begrænse bilismen. Indlægget er stadig lige 
aktuelt! 
https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3442791/Broafgifter-og-CO-2/ 

Sundhedsvæsnet er under pres, og årets økonomiaftale mellem regeringen og Danske 
Regioner giver slet ikke nok midler: 
https://stiften.dk/laeserbrev/Stoerre-ambitioner-for-sundhedsvaesnet/artikel/518482 

Hvis du vil læse flere, har jeg samlet mine debatindlæg på min hjemmeside: 
www.rasmusfoged.dk/indlaeg 
 

Politisk aktivisme 
Jeg synes, det er meget vigtigt, at man som folkevalgt deltager i politisk aktivisme, og jeg vil 
meget gerne samarbejde med frivillige om politisk aktivisme. Her har jeg brug for din hjælp 
til at finde nye måde at gøre politik levende og aktivt, så vi får flest muligt involveret.  

 

Udover politikken 
Jeg er et aktivt menneske, som gennem tiden har været engageret i meget forskelligt. Jeg 
har været fodbolddommer siden jeg var 15 år og dømmer stadig lidt, når jeg kan finde tid til 
det. Jeg holder meget af at gå til koncerter, og jeg har ofte været på festival (SPOT, Smukfest 
og NorthSide).  

Jeg kan godt lide at rejse og opleve andre kulturer. Jeg har blandt andet været 
udvekslingsstudent i USA og Spanien, og jeg har været fodbolddommer i 
ungdomsturneringer i en række forskellige lande.  

Som folkevalgt fylder familie, politik, arbejde og søvn hurtigt de fleste af døgnets timer, så 
mange af mine andre interesser er skruet meget ned i disse år. Det lever jeg dog gerne med, 
da jeg virkelig nyder at være politiker.  
 

Sociale medier mv. 
www.facebook.com/FogedRasmus 
www.twitter.com/FogedRasmus 
www.linkedin.com/in/fogedrasmus 
alleos.alternativet.dk/user/7563 
 

Kontaktoplysninger 
Rasmus.Foged@alternativet.dk 
Mobil: 23 70 18 70 
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