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I DAG: TORBEN KJÆR, ENHEDSLISTEN  

EN MÆRKESAG JEG BRÆNDER FOR:   
Lige og gratis adgang til sundhedsvæsenet, det er en forudsætning for det bedst mulige liv og lige 
adgang til at deltage i samfundslivet.  
 
DERFOR GIK JEG IND I POLITIK:   
Oprindeligt pga. de skrækkelige billeder, hvor en fattig befolkning blev bombet under 
Vietnamkrigen. Det at kunne hjælpe mennesker mod uretfærdighed, ikke mindst fra myndigheders 
side, har alle dage været en politisk motivation.  
 
DANMARKS STØRSTE UDFORDRING:   
At vi er ved at afvikle velfærdssamfundet fx ved, at der er større og større politisk modstand mod at 
betale for et lige og gratis sundhedsvæsen i verdensklasse og til mennesker med behov.  
 
DERFOR ER JEG SOCIALIST:   
Enhedslisten er et naturligt ståsted, da det at deles om opgaverne og samfundsværdierne synes 
så logisk. For mig har det ikke noget med demokrati at gøre, at nogle få scorer kassen på andres 
slid og slæb, og at vi skal dænges til med skrammel for at skabe evig vækst.  
 
SÅDAN VIL JEG GØRE EN FORSKEL I FOLKETINGET:   
Jeg vil bruge min brede erfaring især på sundheds- og handicapområdet og påpege hver gang, 
man overtræder menneskeretskonventionen for personer med handicap. Samt gøre det, jeg er 
bedst til, at arbejde i kulissen.  
 
DENNE LOKALE SAG VIL JEG ARBEJDE FOR:   
Som blind og med 18 års erfaring som tillidsmand for Danske Handicaporganisationer vil 
handicapområdet altid ligge på rygraden. Dertil god kollektiv trafik, et rent miljø, og at vi behandler 
ældre bedre. Med tre perioder i Solgaven i Farums bestyrelse synes jeg, at det burde være et 
forbillede for, hvad vi tilbyder ældre, der ikke længere kan klare eget hjem.  
 
MIT POLITISKE FORBILLEDE:   
Gunna Starck, der bedre end nogen lever efter sin politiske overbevisning.  
 
BLANDT VENNER ER JEG KENDT SOM:   
Manden med de mange læserbreve, og at jeg går langt for at hjælpe mennesker, der får 
myndighedernes "kærlighed" at føle. Senest 6 borgere med hjerneskade, som Hillerød Kommune 
ville flytte mod deres vilje - de vandt, og det var en stor glæde at kunne hjælpe.  
 
DET VED VÆLGERNE IKKE OM MIG:   
At selv om jeg er inderligt imod krig, har jeg, siden jeg var 2 år, været bidt af en gal flyvemaskine. 
Det startede med 2 militære Piper Cub observationsfly, der landede lige over hovedet på os på en 
eng og blev dækket til med camouflagenet. Det meste husker jeg selv.  
 
NÅR JEG HOLDER FRI, VIL JEG HELST:   
Nyde at være til med fruen, sønnen, venner eller alene, haven, grillen, gåture, læse samt skrive på 



mine egne romaner, der måske bliver færdige engang.  
 
BLÅ BOG:  
Har i mange år været engageret inden for handicappolitik som tillidsrepræsentant for Danske 
Handicaporganisationer (DH) på lokalt, nationalt og europæisk plan. Tidligere erhvervsaktiv som 
landmåler og entrepriseleder for stort entreprenørfirma. Nuværende medlem af Hovedstadens 
Regionsråd og medlem af Danske Regioners sundhedsudvalg. Spidskandidat for Enhedslisten i 
Rudersdalkredsen.  
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