
Opstilling til folketingskandidat - Bent Holdt Jørgensen 

Først en lille historie: Samtidig med Darwin tog til Galapagos øerne hvor 

han kom frem til at den stærkeste overlever, tog den russiske videnskabs-

mand Kropotkin til den sibiriske tundra. Der kom han frem til den modsatte 

konklusion end Darwin, nemlig kun det levende væsen, der er i stand til at 

samarbejde med andre væsener, overlever. Intet levende væsen kan over-

leve alene i den russiske tundra. 

Det er den samme tankegang som er udgangspunkt i hele mit politiske 

virke. Jeg tror på samarbejdet, og at vi kun ved at samarbejde kan gøre 

vores land og klode bedre. Det har derfor været en stor befrielse for mig, 

at Alternativet er dukket op på den politiske scene. Her har vi et parti, der 

insisterer på, at hvis vi skal forbedre verden, skal vi starte med at behandle vores medmennesker ordentligt 

og vi skal samarbejde. Det gælder både alle os medlemmer af partiet, men det gælder også alle andre også 

vores politiske modstandere. Jeg kan godt lide, at selv om vi inviterer alle til samarbejde, tilpasser vi ikke 

vores politik til de andre.  

Jeg hedder Bent Holdt Jørgensen. Jeg er 55 år, er gymnasielærer i religion og spansk, er gift og har tre børn 

og tre børnebørn. Jeg bor i Hjørring, og har været politisk aktiv de sidste 15 år i SF og Enhedslisten, og siden 

august 2015 i Alternativet. Mit fuldtidsarbejde og min placering af bopæl har gjort, at jeg ikke har deltaget i 

mange af Alternativets mange aktiviteter så som politiske laboratorier, men jeg deltog i Alternativets halv-

årsmøde i Århus. I stedet har jeg brugt mine kræfter på at få en Hjørring lokalforening af partiet op at stå, 

hvilket lykkedes d. 16/8 16. 

Alternativet har skabt en ny økonomisk fortælling. Indtil den dukkede op, var der næsten enighed om, at 

velfærdssamfund var under pres, dels fra den demografiske udvikling med flere ældre og færre i den arbejds-

duelige alder, dels fra globaliseringen. Der var enighed om, at der skulle spares, og at vores velfærdssamfund 

ville blive dårligere hvert år. Her har Alternativet kommet med en ny fortælling, som går ud på, at den før-

omtalte fortælling ikke passer. Vi kan godt forbedre vores velfærdssamfund af mange årsager. Vi kan godt 

gøre forskellene mellem rige og fattige mindre ved at indføre borgerløn til alle, og ved at indrette skatten 

således, at den fremmer både bæredygtighed og økonomisk lighed. Vi kan også arbejde mindre, for det for-

deler arbejdet langt bedre og fremmer produktiviteten. 

Med hensyn til international samarbejde er jeg meget inspireret af tankerne om nærhedsprincippet. Det går 

ud på, at ting, der kan besluttes så tæt på borgeren som muligt, skal gøres det. Der er emner, som kræver 

beslutninger i bredere fora, først kommune, så regioner, siden nationalstat og til sidst EU og FN. Jeg er ikke 

enig i alle beslutninger, der bliver taget hverken af min stat eller EU, men jeg finder de er nødvendige for at 

løse mange problemer i Europa, lige fra at sikre arbejdstagernes rettigheder, miljø og flygtningenes rettighe-

der. EU har ikke løst disse problemer succesfuldt, men jeg er overbevist om, at Europa vil blive et langt værre 

sted at bo uden EU. 

Gennem det at jeg er religionslærer, har jeg beskæftiget mig meget om, hvordan forholdene har været mel-

lem stat og religiøse grupper. Det kan godt være, at der findes nogle religiøse og etniske grupper, der har 

nogle skikke, som vi ikke bryder os om, men det er min overbevisning, at det bliver ikke bedre ved at hetze 

mod etniske eller religiøse grupper. I stedet mener jeg, at vi bør erkende, at al integration tager tid og lykkes 

bedst, når vi udviser tillid til hinanden. Generel mener jeg, at en vellykket integration sker i tavshed. 

Jeg kunne skrive meget mere om den offentlige sektor, uddannelse, grøn omstilling, arbejdsmiljø og idræts-

politik, men jeg stopper her. Bent Holdt Jørgensen 


