
Kære HB 
Da jeg valgte at blive en aktiv del af Alternativet, var det med et idealistisk håb. Et håb om at 
jeg nu var blevet en del af ikke blot et parti, men også en bevægelse. En bevægelse der 
turde gå nye veje. Der havde mod til at gøre op med den traditionelle politiske kultur, der 
desværre alt for tit er præget af mudderkastning, splid og en ukonstruktiv omgangstone. 
 
Som en del af Ungenetværket i Roskilde og siden som medstifter af Ungenetværket i Køge, 
oplevede jeg udelukkende positive møder med andre medlemmer af Alternativet. Jeg følte 
mig altid velkommen, hvilket gav mig god energi og dermed lyst til at engagere mig 
yderligere. Det gjorde jeg så, da jeg blev valgt ind i bestyrelsen i storkreds Sjælland. Jeg 
regnede med at dette ville kræve mere engagement fra min side, men samtidig at det ville 
give mig mere ansvar og indflydelse, samt et dybere indblik i organisationen og dermed give 
mig større mulighed for at medvirke til at forme det fællesskab jeg var så glad for. 
 
Et dybere indblik fik jeg da også, men det jeg nu kunne se, var langtfra hvad jeg havde håbet 
på. Gennem min nyerhvervede Alternativet mail fik jeg adgang til en nærmest endeløs 
mailkorrespondance, der var præget af alt det jeg troede Alternativet arbejdede imod. 
Et problem der kunne – og burde – have været løst nemt og smertefrit, gennem gensidig 
tillid og respekt, blev blæst ud af proportioner, til ingen verdens nytte. I gennemsigtighedens 
ånd skal jeg da være ærlig, og indrømme at jeg langtfra har læst alle de mails der er blevet 
sendt. Det har jeg ikke gjort, fordi det der bliver skrevet er så negativt og ukonstruktivt, at det 
ikke gør andet end at skabe unødig splid. Det dræner mig, og alle andre jeg har snakket 
med det om, for den gode grønne energi jeg oprindelig gik ind i partiet med. 
 
Hvis vi oprigtigt ønsker at skabe en ny politisk kultur i Danmark, så kræver det også at vi 
internt i partiet er i stand til at efterleve vores egne principper og dogmer. Men samtidig bør 
vi også huske på, at vi alle er mennesker og derfor fra tid til anden kan komme til at træde 
lidt ved siden af. Men når det sker bør vi ikke dunke hinanden oven i hovedet med 
beskyldninger om at vi ikke efterlever partiets værdier. I stedet for konstant at være på vagt 
og klar til at straffe dem der kommer til at træde lidt ved siden af, så anerkend deres 
menneskelighed og tilbyd dem din hjælp til igen at komme på rette spor.  
  
Med venlig hilsen og grønne forhåbninger om et positivt og konstruktivt samarbejde i 
fremtiden. 
Johan B. Nielsen 
 


