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En stemme for udsatte, sårbare, miljøet og klimaet 
 

Jeg drømmer om et Aarhus uden social ulighed, hvor udsatte, 
sårbare og hjemløse får den hjælp, som de har brug for.  
Jeg drømmer om et Aarhus med 100% vedvarende energi, et 
bæredygtigt miljø og mere natur. Det er vores fornemste 
opgave, at passe på vores mennesker og vores miljø. Det har 
været min mission i de snart 20 år, som jeg har været politisk 
aktiv. Det har jeg også arbejdet for i de fem måneder, hvor jeg 
har været i byrådet som barselsvikar som byrådsmedlem.  
 

Partiet for de udsatte og sårbare 

Som formand for social- og beskæftigelsesudvalget har jeg 
været med til at kæmpe for skæve boliger til hjemløse, og 
bedre vilkår for handicappede og langtidsledige. Mange 

politiske ideer kom direkte fra SFs bagland, hvor jeg har båret det frem - og samlet et flertal for 
vores politik i byrådet. For mig er SF det absolut mest socialt ansvarlige parti i Aarhus Byråd. 
 

Partiet for naturen og klimaet 

Som medlem af teknisk udvalg er jeg stolt over, at vi i SF har skabt plads til flere vindmøller i 
Aarhus, særligt på havnen. Jeg er også stolt over, at Aarhus nu har en ambitiøs Klimaplan, 
Energistrategi og en strategi for en grønnere natur. SF er med til at sætte et højt ambitionsniveau, 
fx når vi går forrest med kritik af afbrænding af træ fra USA og Baltikum i varmeforsyningen. Vores 
konstante fokus på at tale naturens, miljøets og klimaets sag flytter den politiske dagsorden. For 
mig er SF det absolut mest grønne og klimaansvarlige parti i Aarhus Byråd.  
 
Jeg har også varetaget SFs bestyrelsespost i AffaldVarme, der driver vores fjernvarme- og 
affaldshåndtering. Det kan lyde kedeligt, men det er virkelig her, at vi skaber fremtidens 
bæredygtige affaldshåndtering og CO2-neutrale varmeforsyning, fx med geotermi.  
 

Et fællesskab for politisk handling 

Jeg elsker at være med til at skabe politisk handling, der gavner fællesskabet for vores børn, 
familier og ældre. Derfor brænder jeg også for minimumsnormeringer, mere terapi og mindre 
medicin, flere varme hænder, flere sociale- og grønne iværksættere og økologisk omstilling.  
 
Der er så meget, der skal udrettes for at skabe balance i vores verden. Derfor glæder jeg mig 
utroligt meget til at føre valgkamp med alle i SF og det fantastiske hold af byrådskandidater.  
 

Familiefar og iværksætter 

Jeg bor på Trøjborg med min kæreste, to bonuspiger på 12 og 15 år og en søn på snart 2 år. Jeg er 
selvstændig og arbejder med kommunikation og IT og har et kontorfællesskab i Mejlgade. Min 
store hobby er politik. Når der er mere tid, er jeg mentor for iværksættere, hjælper udsatte som 
frivillig, sidder i forældrerådet i vuggestuen eller tager ud i skoven for at genfinde mig selv. 
 
Kontakt: Sander Jensen, 30288442, hej@sanderjensen.dk, www.sanderjensen.dk eller se mere om 
mit politiske arbejde på www.fb.me/jensensander   
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