mandag 16. november 2009

ANSIGTT.

Region Syddanmark, den ene af fem regioner i Danmark,
består af det sydlige Jylland og af Fyn med i alt 1.199.667
indbyggere. Regionen og regionsrådet med 41 medlemmer
har ansvaret for et budget i 2010 på 23,7 milliarder kroner,
som bruges på sundhed, sygehuse, psykiatri, sociale institutioner og regional udvikling. Regionen har 25.000 ansatte.
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16 partier og lister stiller op til regionsrådsvalget i Region Syddanmark 17. november,
samme dag som kommunalvalget. Du får
chancen for at stå ansigt til ansigt med spidskandidaterne, som vi præsenterer i alfabetisk rækkefølge efter
parti/listenavn. I dag er det Pernille Clemmensen, VisionsPartiet
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Vi skal
tænke mere
alternativt

FAKTA

.BLÅ BOG
Pernille Clemmensen, 44 år,
Odense, uddannet tekstildesigner, arbejder som
pædagog med udviklingshæmmede.
Født i Skærbæk i Sønderjylland og vokset op der.
Samboende med Michael,
har en søn på 20 år.

MÆRKESAGEN: Visions-

Partiets spidskandidat
vil arbejde for, at politikerne tænker helheder i stedet for i forbrug, hvis hun bliver
valgt til regionsrådet.

MIG SOM VINDER
– Det er ikke sådan, at jeg
hopper rundt og råber højt,
når jeg har vundet. Jeg er jo
sønderjyde. Jeg bliver bare
glad, hvis jeg kan påvirke tingene i en retning, som jeg
tror på, er den rigtige.
Hvis jeg vinder en plads i
regionsrådet, så vil jeg glæde
mig over, at der nu er en åbning overfor alternativ behandling, og at folk er blevet
mere lydhøre overfor det.

Pernille Clemmensen gik ind
i politik, da hun hørte, at politikerne frigav endnu en økonomisk hjælpepakke.
– Vi kan ikke forbruge os
ud af krisen. Tiden er løbet
fra den tankegang, siger Pernille Clemmensen, der i stedet vil have politikerne til at
tænke i helheder og alternativ behandling.
VisionsPartiets mærkesag
er da også at få sidestillet alternativ behandling med den
traditionelle. Pernille Clemmensen vil arbejde for at få
oprette sundhedshuse, hvor
folk kan komme ind fra gaden
og tale med en psykolog eller
en alternativ behandler.
– Børn skal vente halve til

MIG SOM TABER
– Jeg tager det meget pænt
at tabe. Der er altid en vinder
og en taber, og jeg har det
fint nok med at tabe. Jeg har
altid syntes, at man skal holde
med begge hold i fodbold, ellers bliver de kede af det. I politik tager jeg det ikke personligt at tabe, og jeg har ikke
behov for fremme mig selv.
Jeg vil hellere fremme mine
synspunkter.
Alle spidskandidater er fotograferet i regionsrådssalen i
regionshuset i Vejle i en af de 41 stole, som regionsrådsvalget den 17. november gælder.
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Mig og stolen: VisionsPartiets spidskandidat,
Pernille Clemmensen, har valgt at sidde i yogastilling. – Jeg håber, det signalerer harmoni. Jeg
mener, det er vigtigt at holde både sin krop og
sind i form, og det kan yoga blandt andet være
med til at gøre.

Dalai Lama er stor
Min yndlingsbog: Jeg holder meget af
at læse bøger af forfatteren Terry
Pratchett, der skriver fantasybøger. Men
ellers læser jeg en del bøger om alternativ behandling og den slags. »Lykken er
et valg« er en bog, som jeg holder meget af.

mest venlige menneske
på jorden, og han ikke har
nogen fordomme overhovedet. Han er sådan et rummeligt
menneske, der har overskud til at
velsigne kineserne på trods af det,
som de har gjort mod ham.

Mit yndlingssted i Syddanmark: Det er
hjemme hos min mor og far i Skærbæk.
Det er altid så hyggeligt at komme hjem.

Min næste ferie går til: Dubai, som
jeg har besøgt flere gange. Der er
sådan en slags ubegrænsethed i
landet, som jeg godt kan lide.

Min yndlingsret: Jeg spiser meget forskelligt, men det skal helt sikkert være
en vegetarret. Det eneste, jeg ikke bryder mig om, er artiskokhjerter på dåse.
Mit forbillede: Dalai Lama. Han er det

hele år, førend de kan komme
til psykolog. Det er ikke rimeligt, siger Pernille Clemmensen og fortsætter.
– Vi skal udnytte ventelisterne til at sende folk med
livsstilssygdomme til en diætist eller en alternativ behandler, mens de venter. Jeg ser
gerne, at der kommer meget
mere gang i samarbejdet mellem læger og alternative behandlere. Vi ved, at når folk
begynder at tænke i ernæring
og at undgå giftstoffer, så bliver de heller ikke syge, siger
Pernille Clemmensen, der
også gerne ser, at vi spiser
mere økologisk vegetarmad.
– Det vil give meget mindre
CO2 udslip. Vi ved, at dyr udleder meget CO2, siger spidskandidaten, der også kræver
et fuldstændigt stop af dyreforsøg.
VisionsPartiet ser også gerne, at alle børn fra vuggestuer
til gymnasier skal lære om
venlighed og visdom.
– Vi skal lære at være ordentlige ved hinanden, så vi
forstår, at det vi gør mod hinanden, gør vi mod os selv.

Min bil: Citroen Saxo, der altid er
beskidt.
Juleaften skal jeg være sammen med:
Min mor, far, kæreste, søn og søster.

SVAR PÅ TILTALE

BLADET FRA MUNDEN

VisionsPartiet fik omkring 600 stemmer ved sidste regionsrådsvalg. Tror
du vælgerne har flyttet sig, så I denne
gang får stemmer nok til en plads i
rådet?
– Jeg vil da blive positivt overrasket, hvis
det lykkedes os at komme ind. Men over
50 procent af danskerne har været til en
alternativ behandler, så jeg tror og håber
på, at vælgerne er begyndt at flytte sig
også på det punkt. Men om det er nok,
det kan jeg godt tvivle lidt på.
Men hvis vi får en plads i regionsrådet,
så vil jeg bruge min tilstedeværelse til at
snakke med folk og forhåbentlig få skubbet til den gængse måde at tænke på.
Jeg håber, jeg kan give dem en bevidsthed om, at der er en anden vej.

Hvornår hader du politik?
– Jeg hader aldrig noget. Men jeg kunne
ønske mig, at flere i politik ville arbejde
for helheden. Jeg bryder mig ikke om,
når nogen prøver at holde hjulene i gang
med en gammel energi, som tiden er løbet fra.
Jeg bryder mig heller ikke om, at vi
tror så meget på forbrug i stedet for at
tænke på, hvad der er godt for os mennesker og for helheden. Hvorfor er der
ingen, der stopper op og tænker sig om.
Løsningen er ikke at forbruge og på
den måde kunstigt at holde hjulene i
gang. Vi kan ikke forbruge os ud af problemerne, for det kan hverken vi eller jorden holde til. Vi skal tænke i helt andre
alternative løsninger.

