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Claus Jørgensen – Medlem af Lejre partiforening
Claus.Jorgensen4320@gmail.com & tlf. 2026 1600
51 år
Kommunalbestyrelsesmedlem og Formand for Kultur- og
Fritidsudvalget i Lejre. Projektchef i Forbrugerrådet Tænk.
•
Facebook: https://www.facebook.com/claus.jorgensen
•
Twitter: https://twitter.com/clausjorgensen
Jeg brænder for SF’s politik, og vil gerne føre den ud i livet på Christiansborg, ligesom jeg
har gjort det de sidste syv år i kommunalbestyrelsen i Lejre. Jeg ønsker derfor at være
jeres kandidat til næste Folketingsvalg.
Der er behov for flere grøn-røde SF’ere på Christiansborg, der kan trække i den rigtige
retning, og ikke mindst modarbejde den polarisering, særligt i skikkelse af Nye Borgerlige,
som er ved at ske både på Christiansborg mellem rød og blå blok, men også mellem
ressourcestærke og ressourcesvage i samfundet
Ulighed, miljø og klima, sundhed og ikke mindst forholdene for vores børn og ældre er
nogle af de emner, der optager mig meget. Men også kultur og fritidsområdet, som jeg har
beskæftiget mig indgående med de sidste 7 år, som formand for kultur- og fritidsudvalget i
Lejre, samt det specialiserede område ligger mig på sinde. Dem vil jeg kæmpe for at
forbedre på nationalt niveau med et stærkt fokus på at styrke det kommunale handlerum,
der er så afgørende for at skabe reelle forandringer i praksis.
Mine kompetencer som jeres kandidat vil være:
•
•
•

Et dybt fagligt og politisk engagement i miljø- og klimakampen. Jeg har særligt
kæmpet for at få uønsket kemi ud af forbrugerprodukter, og har været med til at lave
app’en Kemiluppen.
Solid politisk erfaring fra og forståelse for de kommunale udfordringer fra arbejdet i
kommunalbestyrelsen i Lejre, med indsigt i de fleste politiske problemstillinger.
Indgående kendskab til det politiske spil på Christiansborg qua mit lobbyarbejde i
Forbrugerrådet Tænk, hvor jeg har løbende dialoger med folketingspolitikere og
dermed har et veletableret netværk i Folketinget.

Arbejdet i Kommunalbestyrelsen i Lejre og i Forbrugerrådet Tænk har lært mig
kompromissets og dialogens kunst, som vigtige forudsætninger for at opnå indflydelse og
sikre tværgående indsatser og resultater. Jeg mener, at samarbejde på tværs flytter
samfundet, for det rykker sjældent noget, at stå udenfor og holde fast i egne synspunkter,
selvom det nogle gange selvfølgelig kan være en nødvendig position.
Jeg er 51 år, uddannet miljøplanlægger fra RUC (2000). Jeg har været gift med Hanne i
snart 20 år, og vi har sammen tre børn, hvoraf den ene er fløjet fra reden. Elsker fodbold,
løb og ture i det fri.
For en uddybning af mine mærkesager er I velkommen til at tage fat i mig, eller følge med
på min Facebook-side. Ser frem til spændende debatter og diskussioner om Danmarks
fremtid, og glæder mig til, at vi forhåbentligt snart kan mødes igen - uden masker og
afstand.
Mange hilsner,
Claus Jørgensen

