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Født i Herning i 1976 og vokset op på en gård nær Ringkøbing.
Flyttede til Aarhus for at studere i 1997 og bor i Aarhus.
Humanist, vegetar, musiker og naturelsker.
Tidligere underviser, kommunikationsansvarlig, it-konsulent, projektchef og meget mere, bl.a. på
Folkeuniversitetet i Aarhus. Arbejder i dag som selvstændig i virksomheden Aulos, der primært
laver musikmanagement. Stor erfaring fra kultur- og foreningsverdenen. Kan ofte opleves som
sanger og middelaldermusiker.

Motivation
Den politiske debat fokuserer sjældent på de store emner, der
kan dreje samfundsudviklingen i den rigtige retning. Jeg
drømmer om at vi kan hæve blikket og tale meget mere om
de visioner, vi har for hvordan vi skaber en bedre verden.
Menneskeheden er nået til et udviklingstrin hvor vi er i en
meget kritisk fase. Vi er i fuld gang med at ødelægge vores
eget eksistensgrundlag, men historien viser os at det netop er
kriser, der skaber forandringer.
Den nuværende samfundsmodel med neoliberalismen som
det underlæggende økonomiske tankesæt er ikke i stand til at
levere løsningerne. Derfor ser vi i disse år en fremkomst af
autokratiske og nationalistiske bevægelser, men heldigvis
også en mere demokratisk og progressiv, global bevægelse,
som Alternativet er en del af.
Jeg tror at vi ud af kriserne netop har muligheden for at skabe en ny og meget mere miljømæssigt,
økonomisk og socialt bæredygtig samfundsmodel. Men vi står i et vadested hvor det kan gå mange
veje. Derfor vil jeg gerne i Folketinget for Alternativet og kæmpe for at det bliver den grønne,
demokratiske, frisindede og empatiske fremtidsvision, der sejrer.
Jeg har været med i udviklingen af Alternativets politik for kultur, it, teknik & miljø, religion,
ligeværd og integration, freds- og international politik og en hel del mere. Omsat til klassiske
ordførerskaber for de ting, jeg nok ved mest om: skat, økonomi, arbejdsmarked, EU/international
politik, kultur, kirke, it, ligeværd, natur, landbrug/fødevareproduktion og transport.

Mere om HC
For mere information om mig og mine politiske holdninger og forslag, læs debatindlæg, kronikker
og blogindlæg samt se videoer på hcmolbech.dk

Mærkesager
Omstil økonomien med nye regnemodeller og progressiv skattepolitik
Bruttonationalproduktet er krumtappen i politikernes og økonomernes styring af landet. Mennesker
presses til at studere hurtigere, arbejde mere og gå senere på pension, bare for at få væksten op.
Dagpengesystem, socialsystem og alle mulige andre systemer indrettes efter at løfte BNP, snarere
end at løfte de mennesker, systemerne egentlig skulle tjene. Regnemodellerne skal laves om, så
langtidseffekter indregnes og den sociale og miljømæssige bundlinje medregnes. Til denne
omstilling hører desuden at vi skal føre en progressiv skattepolitik hvor staten i langt mindre grad
får sine indtægter fra skat på personindkomst fra løn og i langt højere grad fra forbrug, kapital,
ejendom og virksomhedsbeskatning. Særligt fokus desuden på kampen mod skattely, skat på
finansielle transaktioner og opsplitning af spekulationsbanker fra privatbanker.

Omstil fødevareproduktionen med nye
teknologier
Produktionen skal omstilles, så det danske landbrug
producerer langt mere plantebaseret menneskemad i stedet
for dyrefoder og animalske produkter med konventionel
stordrift i industrielle produktioner med enorme svinefarme
og havbrug. Det er meget bedre for klima og miljø, og vi får
plads til meget mere natur i Danmark. Derudover er der
mange nye fødevareteknologier, der er langt mere
bæredygtige end at belaste jord og hav i produktionen. Dem
bør vi styrke udviklingen af. Desuden bør vi i langt højere
grad fokusere på at producere til hjemmemarkedet og lokalt,
så transporten af fødevarerne minimeres.

Demonstration foran jobcentret i
Aarhus sammen med mine
medkandidater Mira og Niels.

Omstil transportsektoren og skab gratis
offentlig transport
Udgifterne til at holde billet- og kontrolsystemer kørende, er
i mange kommuner stort set lige så store som indtægterne
ved billetsalg. Flere steder i Danmark kører der allerede
gratis busser, og der er efterhånden flere og flere byer rundt
om i verden, der prioriterer at have gratis bybusser og bilfrie
byer. Det er også godt for både den miljømæssige og sociale
bundlinje. Den offentlige transport er dog mange steder
blevet så ringe, at folk ofte ikke har andet valg end at tage
bilen. Vores byer og veje sander til i biler. Der bør vi fra
statens side hjælpe kommunerne med en omstilling til gratis
offentlig transport i byerne, samt få meget billigere
billetpriser på de lange rejser.

Indsamling af skrald i Botanisk
Have til Naturens Dag.

