
 

 

Bidrag til den debat der håbes der kommer d. 4 og 10.  

2017 er slut og vi er lige påbegyndt 2018.  

 

Lad mig benytte lejligheden til at ønsker jer alle et godt nyt år. 

 

 

 

2017 blev afsluttet på en trist måde, vi kom ikke i byrådet, med andre ord vi solgte ikke varen. 

Årsagen kan jo ikke være at vores vare ikke er ønsket, men som i alle teams må vi så kigge indad og spørge: 

 

- Kender vi selv den vare vi ville sælge til bunds?  

- Kender vi den så indgående at vi selv kunne forklare den ned i mindste detalje? 

- Hvis ja, så er det rigtigt, så har vi ikke forstået at sælge den godt nok.  

Men der er netop der at min tvivl kommer. Kender vi vore standpunkter helt til bunds? Kender vi dem 

egentlig så grundigt at vi ved hvilke konsekvenser de vil have på samfundet, virksomheder, naturen og 

økonomien. 

 

Cirkulær økonomi 

Dette er blot eet af vore argumenter. Kender vi egentlig hvad dette indebærer, helt ned på det personlig 

plan, hos slagteren, i virksomheden. 

I dag er den lineære den fremherskende okonomi, men den cirkulære økonomi er på vej frem. 

For at vi skal deltage og danne standpunkter skal vi forstå 100% hvad begrebet indebærer. Gør vi ikke det, 

står vi bare som modtager og kan kun tage stilling til andres standpunkter. 

Der kommer så det næste skridt. Ingen kan egenhændigt sætte sig ind i alle detaljer og begreber, vi må 

gøre det sammen. Ikke alle har interesse for det samme, derfor må vi spreder os i grupper. Forsøger vi at 

bredde os over det hele, bliver intet gjort dybdegående nok og fører derfor ikke til tilfredsstillende resultat. 

 

 

Forenings Danmark. 

På grund af forskellige interesser dannes der mange foreninger. Alternativet er også en forening der rent 

organisatorisk er på lige fod med alle andre foreninger. 

Sportsforeninger har hold, trænere og bestyrelse. Man melder sig ind og træner, der vælges folk til 

bestyrelsen. Man rykker op og ned i holdene afhængig af evner og alder. Op og ned i rækker afhængig af 

sejrer og nederlag. 

Forskellen er bare at Alternativet er en politisk forening. Her er vi gået sammen fordi vi har 

samfundsmæssige ideologier at samles om. Vi lider også nederlag og oplever sejre, men frem for alt, 

fortsætter vi med at kæmpe i samme forening, for at opnå den struktur vi mener er den bedste for os selv 

og det om omkringliggende samfund. 

 

Vi har dogmer og værdier 

Dem skal vi agere og debattere ud fra. Dette er grundreglerne for vore optræden internt og eksternt. 

Dogmer/værdier er det der skal ligger dybt indgroet i den enkelte der deltager i vores forening. 



 

 

 

Standpunkterne er dem vi alle skal forstå og udbrede. 

Og netop her skal vi være opmærksom at disse standpunkter er dem vi skal forme i samarbejde med så 

mange som muligt. Ikke bare indenfor vores egen kreds, men vi skal også forsøge at invitere dem, hvis 

meninger vi ikke kender og dem vi ved er af en anden opfattelse. 

Standpunkter kan ikke altid formes i vores egen lille andedam, vi skal have det store ocean med til at danne 

de tanker der skal føre os til en bred forståelse i det omkringliggende samfund. 

 

Vores forening er som en 3 sporet vej, med 

Accept som det ene spor på vejen. 

Du har dine ideer og tanker som du mener er vigtige for vore parti, som du mener er én af grundpillerne. 

Andre har en anden opfattelse, mener ligefrem ikke du har ret. Dette må accepteres. 

 

Åbenhed er det andet spor på vejen. 

Dine tanker og ideer fremlægger du med den tanke, at åbenhed er én af vejene til forståelse. 

Det er så her man ser hvor langt man kan komme og hvilke aftaler/kompromisser der er mulige. 

Der laves aftaler, på papir eller verbalt. 

 

Ordholdenhed er den tredje bane af vejen. 

Forskellige opfattelser har nu ført til en form for enighed og en aftale er fundet. 

Her er det vigtigt at arbejde videre ud fra det i enighed, uden nogen skjult agenda andet end debat og 

samarbejde. Fortryder man aftalen, søges den ændret i fællesskab, sammen med aftalepartnerne. 

 

Lånte standpunkter. 

Vi ser at andre politiske partier anvender vort partis udtryk og politiske ideer. Argumenterer for dem bedre 

end vi selv har formået lokalt i Kolding. 

Jeg håber at Alternativet Kolding benytter de kommende år til at stå på et stærkere politisk fundament end 

det vi har stået på frem til november 2017. 

 

Mit eget nytårsønske for vort parti er en stærk organisation, med en bestyrelse der styre og sikrer bl.a. at 

årsmødets ønsker gennemføres. Jeg ønsker masser af ”hold” som former ideer og standpunkterne, således 

at Alternativet Kolding er toneangivende på en masse vigtige områder for vor Kommune, et parti der lyttes 

til. 

 

Med venlig hilsen 

John F. Thomsen 

Forperson, Alternativet Kolding 

 

PS er du enig eller uening i noget af det ovenstående, modtager jeg gerne dine tanker på 

partiets mail:                   kolding@alternativet.dk 
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