
 

 

DUKKEPARTIET SØGER KANDIDATER 

 

ER DU DANMARKS NÆSTE STATSMINISTERKANDIDAT? 

 

Hvad søger vi? 

Dukkepartiet søger kandidater til rollen som Danmarks næste statsministerkandidat. 

Såfremt befolkningen vælger at tage deres mistillid og politikerlede alvorligt og støtter Dukkepartiet i at 

komme i Folketinget, vil din første opgave være at samle en koalition, der er villig til at arbejde målrettet 

med at genstarte demokratiet og genvinde befolkningens tillid til politikerne og det politiske system.     

 

Om rollen 

Din opgave i Folketinget vil være at realisere Dukkepartiets vision og programpunkter. 

Du skal gå forrest og turde vise vejen for et politisk system, der er kuldsejlet og en politikerstand, der har 

mistet fokus, realitetssans og dømmekraft. 

Du skal sætte en intern oprydningsproces i gang, der kan sætte en ny standard for demokratiet og den 

politiske kultur på Christiansborg. 

Du skal kunne være både visionær og have begge ben på jorden i et klima præget af ønsketænkning, 

selvpromovering, tunnelsyn, nødløgne, arrogance, fortielser, fnidder, mudderkastning og dukkesnak.  

 

Hvem er du? 

Som statsministerkandidat for Dukkepartiet er du en helt almindelig borger, der ikke er inficeret af den 

professionelle politiks uvaner. 

Du har en høj grad af selvindsigt og besidder en robust psykologi. Dine ledelsesværdier er høj integritet, 

humor, ærlighed og ansvarlighed. 

 

Løn 

Under forudsætning af at Dukkepartiet kommer i folketinget vil din løn være efter gældende lovgivning – 

dvs. min. 49.409 kr. pr. måned.  

 

Ansøgning og udvælgelse 

Alle ansøgere opfordres til at sende enten en lille film med dig selv eller et brev + billede af dig selv med 

maske. I brev eller på film skal du give: 

 

1) Tre grunde til, at DU skal være Dukkepartiets statsministerkandidat 

2) Imiter en politiker eller vis, at du afslører dukkesnak. 

3) Præsenter et lovforslag. 

 

Materialet skal sendes til kontakt@dukkepartiet.dk. 

Dukkemaske kan printes og klippes ud på Dukkepartiets hjemmeside. 

 

De bedste kandidater går videre til Statsministerdysten hvor den endelige udvælgelse af Dukkepartiets 

folketingskandidater sker ved Den store finale på Teater Nordkraft i Aalborg i november. 

 

Vi opfordrer alle kvalificerede uanset køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen. 


