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Jesper Callesen og Alternativet 

Jeg har været med i den Alternative bevægelse siden 2015, fra begyndelsen i storkredsens bestyrelse og 

siden 2017 frem til i dag, i Hovedbestyrelsen og Politisk forum. Her har jeg deltaget i aktivisme, udvalg, 

styregrupper og kampagner og været næstforperson og talsperson for Alternativet. 

Det er utrolig spændende, arbejdet er givende og jeg har mødt en masse gode mennesker og nye 

perspektiver på politik og på livet i det hele taget. Det er det Alternativet kan, skabe fællesskaber, 

relationer og nyt udsyn. 

Alternativet i dag har færre medlemmer og aktive, men det politiske projekt står tydeligere end nogensinde 

og parti og bevægelse udgør en stærk enhed. Således rustet, er vi igen på vej fremad. Rigtig mange vælgere 

sympatiserer med den værdibaserede fornuft og vilje til at bygge bro til politiske modstandere og til en 

markant anderledes fremtid. 

Gennem årene har jeg modnet mine egne politiske holdninger og vælger derfor at stille op som kandidat. 

 

 

Det politiske projekt 

Alternativets projekt er en venlig revolution. Vi vil ikke kun små tilpasninger eller reformer. Vi er hverken 

røde eller grønne. Vi vil revolutionere gennem sund fornuft og viden. Rygraden er klima, natur og miljø. 

Men det står mere og mere klart at det ene tema ikke kan afgrænses klart fra det andet. Det grønne 

hænger sammen med demokrati, med ny økonomi, retspolitik, lighed, trivsel, sundhed, dyrenes liv, det 

sociale, arbejdsmarked, racisme, køn, etc. 

Det kræver selvfølgelig fokus på de enkelte politikområder, men det kræver også at vi tænker på tværs og 

fremkommer med løsninger der forstår at fx biodiversitet, demokrati og ny økonomi hænger uløseligt 

sammen. 

 



Det hele hænger sammen. Det ser vi tydeligt, fordi det er som om velfærdssamfundet slår revner. 

Retssikkerheden i det sociale system er udfordret og systemet kommer alt for ofte før mennesker. De 

offentligt ansattes rammer giver svære vilkår for at levere tid til borgerne og hele arbejdsmarkedet er 

præget af stress og depression. 500.000 borgere med stress henvender sig hvert år i almen praksis. Dyrene 

lider i vores husdyrproduktion og naturen lider under det vi nu kalder den 6. masseuddøen. 

Der er brug for en systemforandring. En forandring fra velfærdssamfundet og konkurrencesamfundet til et 

mere afbalanceret bæredygtigt samfund, båret af et stærkt lokalforankret civilsamfund med lokale 

løsninger. 

Vi tror på det kan lade sig gøre og at planeten har en lysende fremtid.  Vi er realister med stærke 

holdninger og troen på at mennesket kan ændre sig og udvikle en mere ansvarlig bevidsthed og en udvidet 

forståelse af hvad liv er. 

Og hvad er det så for et liv vi gerne vil leve, hvad betyder omstillingen for vores forbrug og livsstil og 

hvordan sikrer vi økonomi, mening og trivsel i det nye samfund? Hvordan sikrer vi at vi ikke taber grupper 

af borgere i omstillingen og at den magt vi udfordrer også omstilles på en demokratisk og ordentlig måde. 

Det er en fælles opgave at finde de gode svar. 

 

Brobygning og systemforandring 

Jeg foreslår at vi i højere grad laver alliancer, selvfølgelig med alle grønne og demokratiske bevægelser. 

Men også med fagforeninger, Dansk industri og Dansk landbrug. At vi samarbejder med og udfordrer dem 

til mere regenerative metoder. Og sammen med dem kommunikerer der hvor der er en idemæssig 

fællesmængde. Fx på de 3 bundlinjer. Det sociale, miljø og økonomi. Det er ikke kun økonomi der tæller og 

forurening har en pris for samfundet og planeten. Det er i det møde med magten at systemforandringen 

sker.  

Og det er i det møde vi skal sætte ord på hvordan samfundet ser ud i 2030, med mindre transport, fossilfri 

biler en indfriet 70 % reduktion af CO2, en halvering af det konventionelle landbrug, 30 timers arbejdsuge, 

mindre forbrug, en friere forvaltet skole og uddannelsessektor med elevernes og de studerendes 

livsduelighed i centrum, et bredere syn på sundhed og helbredelse, kunst og kultur som en integreret del af 

den enkeltes liv og nysgerrighed på mangfoldighed som skabende kraft i og omkring os selv. 

 

Kort sagt menneskelig trivsel indenfor planetens bæreevne – vil du være med?   

 

Kh     

 


