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PETER KJÆR HANSEN

ROSKILDE

KØGE

Vi har alt for længe sat vækst og økonomi 
som mål for samfundets udvikling og brugt 
det som målestok for både mennesker og na-
tur. Nu er det livets tur.

Klimaet er vores absolut mest presserende 
udfordring som menneskehed, og det skal 
helt øverst på den politiske dagsorden. Men 
klimaet er ikke adskilt fra alt andet liv på klo-
den. 

For at vi skal lykkes med at skabe planet i ba-
lance, skal vi samtidig skabe et stærkt fælles-
skab, hvor alle kan være med og færre føler 
sig udenfor. Vi skal åbne magten op og skabe 
muligheder for, at almindelige borgere kan 
være med til at præge samfundet. Fællesskab 
og medejerskab er helt centralt for, at vi kan 

overdrage en jord, et klima og et demokrat til 
vores børn og børnebørn, som har det bedre 
end i dag.

Jeg er 47 år, mor til to teenagere og arbej-
der i dag med involvering og fællesskaber på 
mødestedet INSP i Roskilde. Siden jeg som 14 
årig startede med politik og aktivisme på Lol-
land, hvor jeg voksede op, har jeg omsat mit 
drive for en bæredygtig verden og fællesska-
ber med plads til alle på mange måder. 

Mine politiske mærkesager er:
Klimahandling nu
Demokratisk fornyelse
Frihed i fællesskab

Tiden er inde til at sætte livet i centrum.

Danmark skal være fossiltfrit i 2035 – både 
hvad angår energi og transport. Vi skal bru-
ge energi mere effektivt, omlægge vores af-
giftssystem og give alle incitament til grønne 
valg, indføre roadpricing og investere i mere 
vedvarende energi fra fx vind og sol. For kli-
maets og fremtidens skyld.

Livsduelighed handler om styrken og evner-
ne til at leve, fungere og udvikle sig. Forsk-
ning har vist, at de første 1000 dage har afgø-
ren¬de betydning for et barns liv. Derfor skal 
vi skabe ideelle rammer for vores børns og 
unges udvikling. 

Kulturel udfoldelse har positiv indflydelse på 
øget koncentrationsevne, sociale kompeten-

cer og styrket selvværd. Det skal vi udbrede 
til alle – særlig børn og unge. Derfor skal 
Danmark have en kulturlov som fx i Norge. 
Og vi skal tænke meget mere kultur, idræt og 
musisk-praktiske fag ind i folkeskolen.

Du husker mig måske fra TV-programmet 
“Kommunekuppet”, som blev sendt på DR1 
før Kommunalvalget i 2017. Jeg er 41 år. Er 
udlært elektriker og har efterfølgende læst 
videre til civilingeniør med speciale i elforsy-
ning. Som familiefar til to unger på 3 og 5 år, 
forsøger jeg hver dag at være en god “leder”. 

I øjenhøjde, med empati og med tillid frem 
for kontrol.

RASMUS NORDQVIST
KØBENHAVN

GRØN OMSTILLING, LIVSDUELIGHED OG KULTURELLE 
FÆLLESSKABER

LIVET I CENTRUM

VI SKAL TAGE KLIMAANSVARET
I 2013 var jeg medinitiativtager til Alterna-
tivet. Den dag, vi fremlagde vores projekt, 
var det med en sugende fornemmelse af, at 
øjeblikket var inde; for mig, for verden og for 
Danmark. Det var tid til at svare på de alvorli-
ge kriser, vi stod og stadig står overfor. Dette 
gælder ikke mindst klimakrisen.

Den fornemmelse, jeg havde dengang, har 
jeg stadig i dag. Jeg kan stadig mærke i ma-
ven og helt ind i hjertet, at tiden er til hand-
ling: Vi skal tage klimaansvaret.

Vi skal lytte til fremtidens generationer, der 
forsøger at råbe os op og siger, at vi må og 
skal handle nu. Vi skal lytte til naturen og hu-

ske, at naturen sagtens kan klare sig uden os, 
men at vi kan ikke klare os den. Vi må ikke af 
angst blive blive handlingslammede.

Vi kan ikke længere blot skrue knapperne 
lidt til højre eller venstre. Det nytter ikke, når 
det er selve systemet, der skal omtænkes. Vi 
må ikke være tilfredse med at administrere 
det system, vi kender, vi skal skabe et nyt.

Jeg tror på, at realisme og drømme kan gå 
hånd i hånd. Intet samfund udvikler sig for 
alvor, hvis vi kun tænker fire år frem. Vi kan 
ikke løse fremtidens udfordringer med forti-
dens tænkning. 

Jorden kalder, og vi lytter!
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Mit liv og mine rødder er på Sydhavsøerne. 
Siden jeg var ung har jeg været aktiv i organi-
sations- og bestyrelsesarbejde. I mødet med 
Alternativet fandt jeg politisk mod og håb til 
at kunne gøre en forskel og være med til at 
genstarte vores demokrati, velfærd og bære-
dygtig omstilling i Danmark. 

De globale kriser fordrer politisk handlemod 
også i Danmark. Forandringen starter med 
mig selv, i det lokale demokrati og i nærmil-
jøet. Den bæredygtige dagsorden er mit poli-
tiske hovedfokus.

Biodiversitet er den levende rygrad på Jor-
den, derfor skal der være flere store sam-
menhængende naturområder. Vild natur, 

virksomheder og landbrug, kan trives side 
om side. Det fordrer kreativitet og velvilje til 
åben dialog. Jeg har erfaring og energien til 
at løse den opgave.

Jeg har i mange år arbejdet med de handi-
cappede, syge og socialt udsatte. Her gør jeg 
en forskel, og véd jeg også politisk kan gøre 
en forskel for de socialt udsatte. Fattigdom 
er en trussel mod et bæredygtigt Danmark. 
Hvor der nu hersker voksende mistillid, kon-
trol og fattigdom, vil Alternativet skabe tillid, 
frihed og økonomisk værdighed for alle. 

”Det eneste mulige er at turde drømme det 
umulige”.

Økologisk havbruger, fisker og fiskehandler 
og uddannet miljøplanlægger (cand.tech.
soc). 
Min virksomhed tager socialt ansvar og bæ-
redygtighed og økologi er nøgleord. Vigtigst 
så er jeg stadig nysgerrig og normbryder.

At have havet som arbejdsplads er på natu-
rens betingelser og at være økologisk føde-
vareproducent er en daglig udfordring, som 
kræver hårdt arbejde, vedholdenhed, tålmo-
dighed og nytænkning. 

Jeg stiller op til Folketinget for Alternativet 
fordi jeg har mod på og erfaringer til at finde 
løsninger på de problemer der tårner sig op 
foran dig-mig-Danmark og vores fælles klo-

de. Storkreds Sjælland har fx en kystlinje på 
1.000 km, der både skal beskyttes og bruges. 
Fisk, skaldyr og tang er supersundt og meget 
klimavenligt, men den økologiske ubalance 
og klimaet kalder på handling her og nu. 

Mine mærkesager er:
Havet og Arktis som den meget vigtige brik i 
klimakampen
Økologiske, bæredygtige og lokale fødevarer 
– ikke mindst fra havet
Livslang læring for alle så vi kan løse proble-
merne i fællesskab

Jeg er 65 år, bor i Bisserup med min havfrue. 
Har 5 børnebørn og ser håbefuldt på fremti-
den, men vi skal Handle og tænke Alternativt.

JOAN KRAGH
GULDBORGSUND

LARS BIRGER NIELSEN
SLAGELSE

NATUR OG SAMFUND I BALANCE

ET FRISKT PUST FRA HAVET

100%
vedvarende

energi

DK

Danmark, det 
bedste land 
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Da Alternativet blev grundlagt som parti 
og politisk bevægelse 23. november 2013, 
skete det med et tilsyneladende banalt po-
litisk budskab: Der er også alternativet. Ja, 
der er altid et alternativ. 

Ved folketingsvalget i 2015 stod det klart, 
at mange flere, end de fleste havde forven-
tet, var klar til at give dette alternativ en 
chance. Også selvom det måske ikke stod 
helt klart, hvad dette alternativ var. Det gør 
det nu. 

I løbet af den valgperiode, der snart rinder 
ud, har vi med en lang stribe forslag og ud-
spil, der dækker de fleste politiske områ-
der, nemlig fremlagt vores bud på, hvordan 
dette alternativ kan se ud. Det, der begynd-
te som en skitse, en forestilling om noget 
andet eller et drømmende håbefuldt om-
rids, er trin for trin blevet fyldt ud. Spinkle 
blyantstreger er blevet til fed (grøn) tusch. 

Vi har fyldt farver ud til kanterne, andre 
gange har vi tegnet uden for stregerne, når 
realiteterne har kaldt på det. Vi har med 
andre ord givet vores bud på et alternativt 
Danmark, det vi kalder Det næste Danmark. 
Den naturlige konsekvens af den udvikling 
er, at vi stiller os selv til rådighed til at lede 
Danmark. Dansk politik er ikke længere et 
valg mellem to statsministerkandidater fra 
Socialdemokratiet og Venstre. 

De, der ønsker et alternativt Danmark, et 
mere grønt, frit, entreprenant, lige og inter-
nationalt engageret Danmark, og de, der 
ønsker en regering, der i stedet for at ty til 
lappeløsninger tager fat om de grundlæg-
gende problemer, kan stemme på Alterna-
tivet og vores statsministerkandidat Uffe 
Elbæk. 

Vi tilbyder et markant politisk kursskifte. Vi 
tilbyder at tage magten for at ændre mag-

ten og den måde, magten bliver forvaltet 
på. Vi vil gå fra at være magthavere til at 
være magtdelere. 

Vi er ved at være igennem den varmeste 
og tørreste sommer i mange, mange år. En 
sommer, der har givet os en forsmag på 
det ekstreme vejr, som klimaforandringer-
ne vil føre med sig, hvis ikke vi omgående 
– allerhelst i den kommende valgperiode – 
ændrer markant kurs. I vores regeringspro-
gram kan du læse de ni principper for god 
regeringsførelse, der skal sikre en ny poli-
tisk kultur og de 15 ministeriers politiske 
prioriteringer, der skal sikre et håbefuldt 
radikalt kursskifte. 

Du kan få en forsmag her og læse videre i 
det samlede regeringsprogram på 
www.alternativet.dk

Kærlig hilsen
Alternativet

DER ER ET ALTERNATIV

VI VIL MAGTEN
– FOR AT DELE DEN MED DIG

VI VIL OMSTRUKTURERE 
HELE  REGERINGENS ARBEJDE, 
SÅ ET NYT MINISTERIUM FOR 
GRØN OMSTILLING SÆTTER DEN 
OVERORDNEDE POLITISKE RAMME



Danmarks skal have verdens mest levende 
og inddragende demokrati. Det kræver, at 
vi udfordrer og nytænker selve måden, som 
regering og folketing fungerer på. Borger-
ne skal inviteres med ind i samfundets ma-
skinrum. 

I en regering vil Alternativet konkret ændre 
den politiske kultur i Danmark på ni afgø-
rende punkter: 

1. Vi vil kræve nye regler, principper og 
rammer for etik, ansvarlighed og god 
regeringsførelse af vores ministre.

2. Vi vil åbne magtrum for borgere og me-
dier, så regeringsførelsen bliver mere 
gennemsigtig.

3. Vi vil have penge ud af politik, fordi 
økonomiske interesser skævvrider de-
mokratiet og princippet om én person, 
én stemme.

4. Vi vil styrke oppositionen og give min-
dretal i folketinget større indflydelse 
for at kontrollere regeringen.

5. Vi vil gå forrest med ligestilling og sør-
ge for, at både mænd og kvinder altid 
er repræsenteret med mindst 40 pct. I 
regeringen.

6. Vi vil lede et Danmark, hvor økonomi 
ikke er et mål i sig selv, men et middel 
til at skabe en seriøs bæredygtig om-
stilling af hele samfundet.

7. Vi vil videreudvikle det repræsentative 
demokrati til et involverende demo-
krati, hvor vi gentænker forholdet mel-
lem folk og folkevalgte.

8. Vi vil opdatere Grundloven og blandt 
andet sikre naturen egne grundlovssik-
rede rettigheder.

9. Vi vil inddrage globale spørgsmål di-
rekte i regeringens daglige arbejde for 
at sikre, at vi forholder os mere aktivt 
og ansvarligt til resten af verden.

ALTERNATIVET VIL VIDEREUDVIKLE DET
REPRÆSENTATIVE DEMOKRATI TIL ET
MERE INVOLVERENDE DEMOKRATI,
HVOR VI GENTÆNKER FORHOLDET
MELLEM FOLK OG FOLKEVALGTE

Klimakrisen ændrer alt, og derfor skal den 
grønne omstilling sættes øverst på dagsor-
denen. Vi vil omstrukturere hele regerin-
gens arbejde, så et nyt ministerium for grøn 
omstilling sætter den overordnede politi-
ske ramme for hele regeringen.

Vi må se realiteterne i øjnene: Vi kan ikke 
fortsætte som hidtil. Vi må omlægge vores 
liv og samfund, så vi minimerer vores na-
tur-, miljøog klimabelastning på alle fron-
ter. Det skal være dyrere at forurene, spise 
kød og flyve på ferie.

Vi vil tage et opgør med idéen om, at men-
nesket først og fremmest er forbruger og at 
vækst er vejen til lykke. Ved at begrænse 
forbruget og væksten vil vi respektere, at 

vi bor på en planet med begrænsede res-
sourcer og sikre en tryggere fremtid for de 
næste generationer.

I Alternativet er vi humanister. En alternativ 
regering vil derfor ikke alene byde flygtnin-
ge velkommen, vi vil også investere massivt 
i kampen mod årsagerne til, at så mange 
mennesker er på flugt – ikke mindst i kli-
makrisen og den accelererende ulighed.

Vi vil nytænke social-, uddannelses og 
beskæftigelsespolitikken for at give alle 
borgere mulighed for at finde den vej, der 
er rigtig for dem – uden tvang, kontrol og 
evigt tidspres. Det vil vi bl.a. gøre ved at 
fjerne den stramme målstyring i uddannel-
sessystemet, gøre op med testkulturen og 

ved at indføre 30 timers arbejdsuge. 

Kunst og kultur skal spille en langt større 
samfundsmæssig rolle som forandrings- 
og fornyelseskraft. Fremover skal kunst og 
kultur derfor ses som en investering frem 
for en udgift.

En alternativ regering vil løfte blikket og 
se ud i verden. Tre ministre vil under Uden-
rigsministeriet skabe bedre muligheder in-
ternationalt for at løse menneskehedens 
tre altoverskyggende udfordringer i det 
21. århundrede: Klimakrisen, den ekstreme 
ulighed og det demokratiske underskud.

POLITISK PROGRAM

NY POLITISK KULTUR
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Det danske demokrati kræver ordentlige, ær-
lige og rigtige mennesker af kød og blod, som 
med livserfaring og visioner kan udvikle sam-
fundet til alles bedste.

Som præst, revisor og kultur-dynamo har 
jeg berøring med mennesker fra alle sam-
fundslag, og velfærdsstatens fem grundpiller 
er mit udgangspunkt for den vej, jeg mener 
Danmark skal. Uddannelse, sundhed, vel-
færd, retfærd og naturligvis miljø.

Mit mål er, at alle i Danmark, med en anstæn-
dig velfærdsstat i ryggen, skal føle sig frie til 

at realisere deres livsdrømme. Det gælder 
uanset om din drøm er at drive virksomhed, 
uddanne dig eller stille dig til rådighed for 
samfundets mange fællesskaber.

Mit politiske drive er en dyb bevidsthed om, 
at alt det vi har fået kun er til låns, og at det 
hele ”lige om lidt” skal videregives til vores 
kæreste; vores børn og børnebørn, helst i for-
bedret stand.

Med mit kandidatur for Alternativet ønsker 
jeg at gøre mangfoldighed til en realitet. Jeg 
er 49 år, mor, menneske med livserfaring, 
ildsjæl, indfødsretsnørd og nydansker. På 
valgdagen i 2015 havde jeg endnu ikke stem-
meret, men jeg meldte mig for første gang 
i mit liv ind i et parti: Alternativet. Nu, 4 år 
senere, er jeg klar som folketingskandidat. 
Kun 2 indvandrere - svarende til 1,1 procent 
- sidder i øjeblikket i Folketinget. Det er ikke 
repræsentativt i forhold til de 12 procent af 
befolkningen, som er indvandrere eller
efterkommere.

Mit engagement for udlændinge på vej til 
dansk statsborgerskab har ført til mit gene-
relle politiske engagement. Dansk indfødsret 

er et område med manglende retssikkerhed, 
fejlagtig sagsbehandling og en voksende 
skævvridning, som også ses andre steder i 
samfundet.

Afskaffelsen af den lempede adgang til stats-
borgerskab for unge mennesker, som er født 
og opvokset i Danmark, trigger min retfær-
dighedssans mest. Jeg kæmper for at genska-
be muligheden for den såkaldte erklærings-
adgang.

Lad os lytte til hinanden. Lad os tale ordentlig 
til, med og om hinanden. I fællesskab kan vi 
med medmenneskelighed, tillid og værdig-
hed skabe verdens bedste samfund.

CLAUS JANSSON
GREVE

KRISTIAN GYLLING
ROSKILDE

KIRSTEN KOCK
FAXE

DER FINDES ET ALTERNATIV – OGSÅ FOR MENINGS-
FULD BESKÆFTIGELSE OG VÆRDIGE BOLIGER. 

GARANTERET SUND OG VÆRDIG MINIMUMS-BASE 
TIL ALLE

ET MANGFOLDIGT SAMFUND MED 
MEDMENNESKELIGHED, TILLID OG VÆRDIGHED

Begge politiske områder har jeg haft inde på 
livet i min opvækst og i mit voksenliv. Som 7 
årig flyttede min familie fra de små mørke 
lejligheder i indre København til en ny stor 
lys 4-værelses lejlighed i forstæderne.

Det var på det tidspunkt, hvor vi i Danmark 
havde fokus på nybyggeri også indenfor den 
almene boligsektor. Boliger som man havde 
råd til, boliger som var tidssvarende. Anstæn-
dige boliger. Det skal vi fokusere på igen og 
ikke bare tømme Landsbyggefonden for at 
rive funktionelle boliger ned.

Efter tre arbejdsulykker er jeg blandt de hel-
dige, som kom igennem beskæftigelsessyste-

met og fik lov til at udleve mine drømme og 
håb i en ny beskæftigelse. Ansat i et fleksjob 
som beskæftigelsespolitisk assistent på Chri-
stiansborg.

Sådan er det desværre ikke for alle, og det 
skal vi i fællesskab gøre op med. I Alterna-
tivet ønsker vi at eksperimentere med f.eks. 
”kontanthjælp og dagpenge uden modkrav”.

Vi kan skabe en meningsfuld beskæftigelse 
for alle. Baseret på mere tillid og mindre kon-
trol, ved at sætte de ansattes faglighed fri og 
løse borgerens største problem først.
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En del af mine aktiviteter udspringer af en so-
cial indignation og gør, at jeg engagerer mig i 
relationer med mennesker, der er klemt i vo-
res velfærdssystem. Jeg kan som sundheds-
plejerske se fattige familier blive fattigere og 
fattigere. Årelange forløb gør folk syge og i 
sundhedsvæsnet er der mangel på ressour-
cer. Det vil jeg gerne gøre noget ved.

Jeg underviser på sygeplejerskeuddannelsen 
i Nuuk og i den grønlandske natur er det ty-
deligt, at menneskets benyttelse af naturen 
er grundlaget for vores eksistens. Derfor er 
beskyttelse af naturen gennem lovgivning 
nødvendig for at skabe balance. Det vil jeg 
arbejde for.

Ulighed er en trussel mod vores demokra-
ti. Vi kan styrke demokratiet ved at adskille 
bank- og finanssektoren samt udvikle andels-
bevægelser. 

Vi skal prioritere de økonomiske midler, så vi 
vægter det, vi er fælles om, det sociale /kul-
turelle og miljøet / naturen. 
Det vil jeg arbejde for.

Jeg er aktiv frivillig på Musik over Præstø 
Fjords nordiske festival i min landsby. Menne-
sker i fællesskaber skaber værdier i samfun-
det som led i vores demokratiske dannelse.  

Lad os sammen skabe vores næste Danmark.

Danmark er et rigt land. Vi har en velfærd 
og en materiel tilværelse, som langt over-
går, hvad historiens fyrster og regenter tur-
de drømme om for sig selv. Men vi har sam-
men med resten af verdens rige lande nået 
grænsen for vækst. Den finansielle grådighed 
udvikler en global klimakatastrofe og øger 
uligheden i samfundet, og vi bliver nødt til at 
sætte forbruget ned for at reducere CO2-ud-
slippet. 

Vækstøkonomien har også medført et ar-
bejdsmarked og et beskæftigelsessystem, 
som har tæret på danskernes livskvalitet, så 
Danmark skal ændres radikalt for at skabe et 
bedre liv uden angst og depression. 

Borgerløn bidrager til en løsning på både kli-
maudfordringen og et bedre liv: en basisløn 
uden modydelse til alle danskere af en sådan 
størrelse, at det er muligt at leve af den, om 
end på et beskedent niveau - altså mindre 
forbrug og mulighed for tryghed til frit at 
vælge livsrum og pauser uden eller med min-
dre lønarbejde. 

Fattigdommen afskaffes, og borgerne bliver 
sat frie med fokus på livskvalitet frem for for-
brug. Et historisk periodeskift på niveau med 
skiftet fra enevælde til demokrati i 1849.

En stemme på mig sikrer en indsats for bor-
gerløn i Danmark – sidste navn på stemme-
sedlen!

ANNE GRETE KAMILLES
TAPPERNØJE

ULLA MUNKSGAARD
GULDBORGSUND

JEG ER ET EMPATISK POLITISK MENNESKE, 
DYBT ENGAGERET I VORES DANSKE SAMFUND.

BORGERLØN

Kr

Basisydelse
uden modkrav

Banker uden
spekulation

Mere tillid
mindre kontrol



DU KAN FINDE OS PÅ: 
HTTPS://ALLEOS.ALTERNATIVET.DK/TEAM/574


