
Kære storkreds

Vi skal have en retning ud af al den ballade, og det dødvande vi er havnet i, for
at kunne brænde igennem med vores spændende politik og værdier. Der er
brug for, at vi bliver mere synlige nationalt, så vi kan få nogle stemmer til
kommunal- og regionsrådsvalget.

Jeg er sikker på, at vi alle er skuffede over forløbet i toppen af partiet, og det
store frafald, der er fulgt efter. Mange har følt, at vi har fået dødsstødet, og at
man ikke skal bruge sin gode energi på en dårlig sag. Men jeg antager, at vi
beskæftiger os med politik, fordi vi vil noget med vores samfund, og at
Alternativet har været et middel til  at gøre det.

Alternativet har mistet goodwill i befolkningen, og har ikke længere
nyhedsinteresse. Vi har mistet ejerskabet til klima- og miljødebatten, og bliver
nok ikke regnet for så meget  i medierne.

Så for mig, er det store spørgsmål, om der er en fremtid for Alternativet, eller
om alle  vores gode tanker og erfaringer, er på vej til at blive en parentes, i den
politiske historie.

Jeg meldte mig ind i partiet, fordi jeg er dybt fascineret af, at det lykkedes at
skabe  noget helt nyt (eller meget gammelt?) i dansk politik:

• At debattere med åbent sind, for at finde den bedste løsning.
• At basere sin politik på globale værdier, frem for enkeltsager, ideologi,

eller  pragmatisme.
• At kunne lytte til dem, der ved noget, uden at skulle have en holdning på

forhånd, og at kunne skifte mening når man bliver klogere.
• At være progressive, samtidigt med at føle ansvar for dem, der ikke er klar til

store  ændringer.
• Samt åbenlyst at bruge hele sit væsen, som intuition, tanke og følelse, til

på en  konstruktiv måde at finde nye løsninger.

Jeg synes, at disse kvaliteter er for værdifulde, til at gå tabt i dansk politik.
Som politisk  parti, står vi ret alene med disse kvaliteter, og den retning de
peger i.

Vi må give slip på det, vi har tabt, men bruge det vi har: Et parti fuldt af
smukke,  livskompetente mennesker, der vil noget godt for vores
verden.

Jeg mener, vi gør det bedst ved at fokusere på, hvordan netop disse kvaliteter,
udmønter sig i praktisk politik.
Vi har måske tabt ejerskabet til klimadebatten, men der er nok ikke mange, der
er i tvivl  om, hvem der startede den. Nu skal vi vise at vi også kan udbrede
vores værdier på  andre væsentlige politikområder, der kan skabe mere trivsel i
verden.
Vi skal vælge en håndfuld sager, inden for andre politikområder, som
nogenlunde  realistisk, kan gennemføres i praksis - og skabe opmærksomhed



om dem.

Det kunne være inden for velfærd, økonomi, offentlig administration,
retsprincipper,  sundhedsvæsen, uddannelse, information mm.
Der er masser af områder, som kunne trænge til vores kærlige behandling.

Hvilke sager passer ind i tidsånden lige nu? Det kan være svært at ramme helt
rigtigt. Vi har gjort det før, så hvorfor ikke igen?
Jeg har tænkt meget over, hvad der kunne gøres, og har mange konkrete
forslag, men jeg  kan ikke gøre meget alene. Jeg er ikke spor folkelig og jeg er
ikke god til at stå  offentligt frem.
Derfor faldt det mig ind, at arbejdet i hovedbestyrelsen, måske kunne være
det rigtige  sted for mig at lægge kræfterne.

I kender mig nok ikke, så her er en kort beskrivelse af hvordan jeg ser
mig selv i  Alternativet:

Jeg meldte mig ind i Å, primært fordi jeg har
stor sympati for værdierne og debatkulturen,

som Å har givet fodfæste. Jeg har været med
lidt 1½ års tid.

Jeg er dybt engageret i samfundsanliggender,
og har en særlig interesse i, hvordan vi kan
udvikle samfundets strukturer mht demokrati,
velfærd, sundhed, uddannelse, økonomi,
retsstat,  information og lignende områder.
Det grønne område, har min store sympati, og
jeg erkender vigtigheden af det. Men det er

ikke der, mine evner og min interesse ligger.

Jeg har sans og interesse for politisk strategi, og er god til at grave mig ned i
et emne. Jeg har beskæftiget mig indgående med regionale råstofplaner, i
snart 4 år.

Jeg er selvstændig inden for IT, og har en førtidspension. Jeg har familie
med mindre  børn, der er mere tidskrævende end gennemsnittet. Hvorfor
jeg skal prioritere mine  indsatser meget præcist.

Jeg er dybt skuffet over, hvordan Uffe har sænket sit eget livsværk, og vores
ståsted, men har ikke mod eller psyke til debatkulturen i andre partier. Jeg
mener Å er værd at  redde, netop fordi værdierne og debatkulturen, er unik i
dansk politik.  Jeg har ikke erfaring eller viden, om det praktiske og formelle
ved at drive et parti.

Hvis det er din (og selvfølgeligt mange andres) fornemmelse, at dette er den
rigtige vej  for os at gå, stiller jeg gerne op, for at støtte op om dem, der udfører
det politiske  arbejde.

Kærlig hilsen, Simon


