
2020 har på mange måder været et udfordrende og anderledes år 
– både ude i samfundet og internt i Alternativet. Nu hvor de sidste 
juleforberedelser forhåbentlig er ved at være krydset af på huske- 
listen, synes vi det er på tide at kaste et forsigtigt, optimistisk blik på 
det nye år, som vi lige om lidt kaster os ud i. 

Der er nemlig gode forudsætninger for, at 2021 kan blive et godt 
år. Vi ved, at Coronavaccinerne er på vej, og forhåbentlig kan de i 
løbet af året være med til at normalisere vores alle sammen liv. Vi er 
samtidig fortsat også sikre på, at vi i et år, der i høj grad kommer til 
at stå i kommunalvalgets tegn, har politikken, der taler direkte til de 
mange progressive og ansvarlige københavnere, som ved, hvad klok-
ken er slået. Som har erkendt, at vi ingen tid har at spilde, og at vi er 
nødt til at slå ind på en politik, som tænker klima, sundhed, miljø og 
økonomi og ledelse konsekvent sammen. NU!

En ny måling foretaget af Altinget og Epinion viser, at klimaet fortsat 
er det tema, som københavnerne mener er vigtigst frem mod kom-
munalvalget. 12 % fortæller således, at klimaet er det allervigtigste 
tema for dem. Herefter følger sygehuse og sundhed (9 %), kommu- 
nens økonomi og ledelse (8 %), og miljø (8 %).

Den måling giver os selvfølgelig endnu mere grund til at hoppe 
optimistisk ind i det nye år. Men selvom vi altså tror på, at vi er et 
parti, der taler til københavnerne, så kræver det fortsat, at vi alle 
står sammen om, at få vores tanker og idéer ud i samfundet og viser, 
at Alternativet er et parti, der er brug for. Det ser vi meget frem til at 
gøre sammen med jer alle sammen i de næste par måneder.

Glædelig jul og med ønske om et grønt nytår,
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