
Kaffesaloner	  med	  Christian	  Poll	  og	  gæster	  
	  
	  	  
1) Hvad er Alternativets berettigelse?	  
 

• Er Alternativets politik mulig at realiserer, en inspirationskilde eller ren utopi? 
• Hvad har Alternativet egentlig gennemført og bidraget til, på borgen gennem de 

sidste 3½ år?  
• Hvilke anvisninger har Alternativet for at vi skal nå i mål med at redde vores klima og 

miljø? 
  
	  	  

	  	  	  
2) Større	  naturkvalitet	  i	  Kongernes	  Nordsjælland	  &	  Øresund	  som	  marin	  nationalpark.	  

Med	  Thor	  Hjarsen	  [bekræftet]	  WWF.	  
Udnævnelsen	  af	  Kongernes	  Nordsjælland	  var	  en	  stor	  nyhed	  fra	  en	  række	  partier	  i	  
2016.	  Men	  der	  var	  ikke	  den	  store	  begejstring	  fra	  biologerne.	  For	  KN	  var	  mere	  nogle	  
streger	  på	  et	  kort	  og	  nogle	  fine	  skilte,	  end	  et	  naturløft.	  Alternativet	  foreslår,	  at	  
Danmarks	  nationalparker	  alle	  skal	  fremlægge	  handlingsplaner	  for	  at	  løfte	  
naturkvaliteten	  op	  til	  internationalt	  niveau	  over	  en	  kort	  årrække.	  Evt.	  deltagelse	  af	  
med	  Susan	  Keldgaard.	  
Øresund	  har	  ikke	  været	  trawlet	  siden	  1960’erne.	  Derfor	  er	  der	  et	  særligt	  potentiale	  
for	  at	  udnævne	  hele	  Øresund	  som	  Danmarks	  første	  marine	  nationalpark.	  I	  2018	  
stoppede	  de	  kritiserede	  råstofudvindinger	  i	  det	  nordlige	  Øresund,	  så	  muligheden	  er	  
kommet	  tættere	  på.	  Alternativet	  mener,	  vi	  er	  klar	  nu	  til	  at	  tage	  det	  principielle	  skridt	  
at	  gøre	  hele	  Øresund	  til	  nationalpark.	  Evt.	  med	  Bina	  Seff.	  
	  
	  

3) Klima	  og	  kommunernes	  rolle	  	  

Med	  Christian	  Ibsen	  [bekræftet]	  (direktør	  for	  Concito,	  tidligere	  miljøchef	  i	  
Fredensborg).	  	  
Hvor	  står	  klimadebatten	  lige	  nu?	  Hvilke	  store	  skridt	  står	  verden	  overfor?	  Hvilke	  står	  
Danmark	  overfor?	  Hvordan	  er	  det	  politiske	  klima	  lige	  nu	  for	  klima?	  Evt.	  også	  med	  
deltagelse	  af	  Theresa	  Scavenius.	  

	  

4) Grøn	  finanspolitik	  -‐	  Grønt	  superministerium	  
Med	  Ross	  Jackson	  evt.	  suppleret	  af	  Katarina	  Juselius	  (Økonomi	  professor)	  

Ross	  Jackson	  er	  Phd,	  formand	  for	  Gaia	  Trust,	  Danmark,	  en	  almennyttig	  forening	  han	  
stiftede	  i	  1987	  til	  at	  fremme	  en	  mere	  bæredygtig	  verden.	  Gaia	  Trust	  har	  finansieret	  
hundrede	  af	  projekter	  i	  over	  40	  lande,	  specielt	  Global	  Ecovillage	  Network	  og	  Gaia	  
Education,	  samt	  flere	  danske	  grønne	  virksomheder.	  Han	  er	  bl.a.	  medstifter	  af	  IT	  firmaet	  
SimCorp	  og	  er	  tidligere	  hovedaktionær	  i	  den	  økologiske	  grossistvirksomhed	  Urtekram,	  som	  
han	  solgte	  i	  2015.	  
	  



5) Bæredygtighed	  i	  virksomheder	  og	  organisationer	  	  
Med	  Jonas	  Engberg	  [bekræftet],	  tidligere	  miljøchef	  i	  IKEA,	  nu	  CARE	  	  
Jonas	  har	  for	  nyligt	  taget	  skridtet	  fra	  en	  drømmestilling	  i	  IKEA	  til	  en	  ny	  
drømmestilling	  i	  CARE.	  I	  IKEA	  kunne	  Jonas’	  arbejde	  påvirke	  millioner	  af	  produkter	  og	  
en	  kæmpe	  koncern.	  Hos	  CARE	  er	  han	  kommet	  tættere	  på	  løsning	  af	  konkrete	  
miljøproblemer	  for	  mennesker	  i	  nød.	  Hvad	  fik	  ham	  til	  at	  tage	  skridtet?	  Hvordan	  var	  
det	  at	  arbejde	  på	  det	  niveau	  i	  IKEA?	  Hvad	  er	  det,	  han	  nu	  kan	  gøre	  i	  CARE?	  Hvordan	  
vurderer	  Jonas	  muligheder	  og	  barrierer	  i	  den	  bæredygtige	  omstilling?	  

	  

6) Om	  bæredygtige	  lokalsamfund	  	  
Med	  Ditlev	  Nissen,	  evt.	  suppleret	  af	  Jytte	  Abildstrøm	  	  

(Ditlev	  Nissen	  står	  bag	  virksomheden	  Levende	  Lokalsamfund.	  Ditlev	  har	  20	  års	  erfaring	  med	  
at	  undervise	  og	  facilitere	  i	  fællesskaber	  og	  lokalsamfund	  med	  fokus	  på	  
fællesskabsopbygning,	  samskabende	  og	  involverende	  processer,	  håndtering	  af	  konflikter	  og	  
grøn	  lokal	  økonomi.)	  
	  

5)	  Om	  klimapolitik	  –	  vi	  skal	  handle	  nu!	  
	  

Med	  Ole	  Mark	  [bekræftet]	  (Forskningschef	  DHI	  og	  professor	  ved	  DTU	  Miljø),	  evt.	  
suppleret	  af	  Nina	  Saarnak	  (plankoordinator	  i	  Danmarks	  Naturfredningsforening.	  

	  	  

7) Om	  økologi	  og	  landbrug	  &	  udfasning	  af	  pesticider	  
Med	  Jens	  Otto	  Rasmussen	  (	  Indehaver	  af	  Stengården	  i	  Bregnerød,	  kåret	  til	  årets	  
økologiske	  frontløbere	  2016),	  evt.	  suppleret	  af	  Esben	  Ingerslev	  (Civilingeniør	  og	  
indehaver	  af	  øko.	  Landbrug	  og	  EP-‐kandidat	  for	  Alternativet	  (Evenbtet	  holdes	  evt.	  
hos	  Esben).	  Det	  kan	  også	  være	  to	  arrangementer	  –	  eet	  på	  Stengården	  og	  eet	  hos	  
Esben.	  
	  

8) Filmvisning	  af	  Phie	  Ambos	  
Filmene	  “Songs	  from	  the	  soil”	  eller	  “Så	  meget	  godt	  i	  vente”,	  vises	  med	  efterfølgende	  
debat	  om	  landbrug	  og	  klima.	  Måske	  kan	  Phie	  selv	  være	  med	  en	  enkelt	  gang?	  	  	  
Filmene	  vises	  i	  lokale	  biografer,	  eller	  i	  velegnede	  lokaler	  med	  en	  filmfremviser.	  	  

	  
	  

	  
Alle	  kaffesaloner	  livestreaming	  på	  Facebook.	  	  	  
	  
Kaffesalonerne	  kan	  holdes	  alle	  mulige	  steder	  hvor	  der	  er	  plads	  til	  helst	  mindst	  20	  personer.	  	  
	  
Kontakt	  Sofie	  Kempf,	  hvis	  I	  er	  interesseret	  i	  at	  booke	  et	  af	  arrangementerne.	  	  
På	  sofie@coreenergy.dk	  
	  


