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EN BÆREDYGTIG 

FRIHEDSFORTÆLLING 

Alternativet er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, 
bæredygtige fællesskaber. Vi er et fælles håb. En drøm. En bevægelse af mennesker, 
der længes efter mening, betydning og medmenneskelige relationer udfoldet gennem 
kreativitet og visionære eksperimenter. Alternativet er et svar på de store udfordringer, 
vi oplever i verden netop nu.  

For forandringer får vi, om vi ønsker det eller ej. Derfor skal vi handle nu, mens vi stadig 
kan vende udviklingen. Ellers udvikler klimaforandringerne sig til klimakatastrofer. De 
venter ikke på, at verden er klar. Det gør vores nye folkesygdomme heller ikke. Stress, 
angst og depression bliver til kroniske følgesygdomme til vores levevis, hvis ikke vi 
ændrer udviklingen. Det samme gælder mistilliden og utrygheden til vores 
demokratiske processer, hvis vi ikke skaber mere borgerdrevet demokrati og 
medbestemmelse. Derfor fremlægger Alternativet her vores politiske projekt frem 
mod KVRV-valgene næste år. 

E N  L Æ N G S E L  E F T E R  F R I H E D   

Alternativet har sat klimakrisen på alles dagsorden. Det vil vi blive ved med. Vi er 
fortsat Danmarks grønneste parti. Vi har modet til at komme med de mest progressive 
løsninger. Til en fuld grøn omstilling. I erhvervslivet. I kommunerne. Og i de private 
hjem. Det er vores vigtigste mærkesag. 

Men vi stræber også efter at overvinde den manglende empati i vores samfund. Og 
udvikle på vores magtcentraliserede demokrati. For det - der gennemsyrer al vores 
politik - er en længsel efter frihed. Vi vil generobre frihedsbegrebet. Vi vil ikke lade os 
begrænse af den herskende forbrugsfrihed, hvor økonomisk stræben og grådighed 
vinder over miljø og medmenneskelighed. Hvor rigdom og vækst kun er for de få. Hvor 
vi taber mennesker på gulvet, fordi den ubegrænset økonomisk frihed også har en 
bagside; frihed til at gå i hundene. Frihed er så meget mere end egoistiske behov. 
Frihed er for alle. For fællesskabet. For naturen. For forskellige familier. For alle 
borgere. For skolerne. For landsbyerne. Både de store og de små. Frihed er for os alle. 
Kun gennem frihed skaber vi social værdighed og de levende, bæredygtige 
fællesskaber, vi længes efter. 
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For det giver ikke mening, at kommunerne ikke har friheden til at sætte solceller op 
på de mange kommunale tage rundt om i vores land. Det giver ikke mening, at vores 
arbejdsløse ikke har friheden til i ro og fred at finde sig et nyt arbejde uden kontrol og 
mistillid. Det giver ikke mening, at de små bysamfund ikke har friheden til selv at 
udtænke og ombygge vores bysamfund efter lokale behov og idérigdom. Det giver 
heller ikke mening, at vores skoler ikke har friheden til selv at tilrettelægge de bedste 
skoleforløb for netop deres elever. Det giver ikke mening, at iværksættere ikke har 
friheden til at knokle for en start up med trygheden fra dagpenge de første par år. Og 
det giver ikke mening, at offentlige ansatte ikke har den fulde frihed til at fokusere på 
borgernes behov på grund af bureaukratiske kontrolskemaer og topstyring. Al denne 
ufrihed giver ingen mening. Derfor udspringer Alternativet af en længsel efter frihed.  

I dag måler vi verdens rigdom ud fra en ensporet økonomisk bundlinje. Jo mere 
overskud der er på finanserne – jo rigere er vi. Men denne tankegang har kostet os dyrt 
på det menneskelige plan og kastet kloden ud i gennemgribende klimaforandringer. 
Derfor har Alternativet indført tre bundlinjer. Vi ser rigdom som bæredygtighed og 
balance. Rigdom er fremgang for alle. Derfor har vi udvidet den økonomiske bundlinje 
med en menneskelig bundlinje og en klimamæssig bundlinje. For at skabe balance og 
fremgang skal vi mennesker og klodens økosystemer selvfølgelig også trives. Det er 
reel rigdom. Derfor vil vi bruge vores økonomiske resurser til at understøtte et samfund 
og en klode i balance. Vi vil skabe fremgang i stedet for vækst – frihed i stedet for 
grådighed. Derfor præsenterer vi herunder ni politiske områder med en række 
signaturforslag. Tilsammen vil de skabe den nødvendige balance på alle tre bundlinjer. 
På den måde bevæger vi vores samfund i den rigtige retning – mod en bæredygtige 
frihed. 

E N  F R I  N A T U R  

Frihed gælder også naturen. Derfor vil Alternativet indføre juridiske rettigheder til 
naturen. Det kan være en grundlovssikret ret eller anden lovgivning, der sikrer 
naturens frihedsrettigheder. Vigtigst er det, at vores natur og miljø er beskyttet mod 
udnyttelse og udpining af kortsigtede interesser fra industri og erhvervsliv. Vi ser lande 
som USA, New Zealand og Ecuador have succes med denne løsning. Derfor ved vi, at 
det er muligt at sikre naturens frihed utvetydigt gennem klar lovgivningen. Vi vil også 
sikre friheden til vild natur ved at øremærke 20 procent af Danmarks landareal til en 
naturzone med fri, vild natur. Den skal være beskyttet af naturbeskyttelsesloven. 
Arealerne skal komme fra statens egen drift og i samarbejde med frivillige, private jord 
-og skovejere. På den måde får vi alle ret til mere fri natur. 
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Politiske signaturforslag 

1. Miljø & sundhed: ”På vej mod en giftfri fremtid”  

Alternativet vil reducere og styrke kontrollen med farlige kemiske 
stoffer. Vi ønsker at komme tættere på en giftfri fremtid, hvor hensynet til 
forbrugerne og miljøet vægtes langt højere end i dag. 

2. Naturen er vores andet hjem: ”20% vild natur” og ”Giv naturen juridiske 
rettigheder”. 

Alternativet vil omlægge 20 procent af Danmarks landareal til vild natur, så vi 
øger biodiversiteten og skaber flere naturoplevelser for os alle. Vi vil også give 
naturen frihedsrettigheder ved at skrive naturen ind i for eksempel grundloven, 
så den er beskyttet gennem domstolene. 

3. Et grønt landbrug: ”Giv landbrugets støtte til omlægning ud fra klima, 
dyrevelfærd og       biodiversitetshensyn” 

Alternativet vil sikre en grøn omlægning af vores landbrug, fordi produktionen 
af fødevarer og dyrefoder er ansvarlig for en stor belastning af både klima og 
miljø. Ved at omlægge landbrugsstøtten til et bæredygtigt landbrug investerer 
vi skatteborgernes penge i vores fælles natur og sundhed. 

D E T  F R I E  M E N N E S K E  

I Alternativet ønsker vi at sætte mennesket fri ved at frisætte de systemer, vores 
samfund er bygget på. Vi skal indrette vores samfund på tillid frem for kontrol - stole 
på borgerne og de offentlige ansatte. Det vil vi blandt andet gøre med 
decentralisering, afbureaukratisering og langt mere borgerdrevet demokrati. På alle 
planer. Beslutningerne skal ud til de mennesker, de rent faktisk berører. På den måde 
får vi friheden til de fællesskaber, vi længes efter. Vi vil dermed styrke vores kultur –
og foreningsliv. Alternativet vil indføre kontanthjælp og dagpenge uden modkrav, 
fordi vi stoler på den menneskelige drift efter meningsfuld selvforsørgelse. Ultimativt 
arbejder vi henimod ubetinget basisindkomst til alle, og en arbejdsuge på 30 timer. På 
den måde skaber vi frihed til udfoldelse for hvert enkelt menneske uden risiko for 
fysisk eller psykisk nedslidning. Det er social værdighed.  
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Politiske signaturforslag 

4. Mennesket i centrum: ”Afbureaukratisering og tillid til offentligt ansatte”, 
”Kontanthjælp og dagpenge uden modkrav”, ”Ubetinget basisindkomst til alle” 
og ”30 timers arbejdsuge”. 

Alternativet vil bygge de offentlige systemer på tillid frem for kontrol, så både 
vi borgere og de offentlige ansatte har frihed til at skabe de bedste liv for os 
selv og for hinanden. Vores samfund og fællesskab skal også være bæredygtige. 

5. Fokus på lokalsamfundet: ”Giv beboerne frihed til at indrette deres 
lokalsamfund”, ”Afskaf ghettoloven” og ”Mere kunst, færre mursten og flere 
frizoner”. 

Alternativet vil give os borgere langt større mulighed for at forme egne 
bysamfund uden begrænsende blokeringer for idérige og bæredygtige planer. 
Samtidig vil vi oprette frizoner rundt omkring i landet, hvor lokale kunstnere 
har adgang til lokaler til udøvelse af deres kunstneriske virke. Friheden skal nå 
helt ud i vores lokalsamfund. 

6. Fremtiden er vores børn og unge: ”National strategi for mental trivsel blandt 
børn og unge”, ”Gentænkning af optagelses –og karaktersystemet” og 
”Rugekasser for iværksættere på alle institutioner for ungdomsuddannelser”. 

Alternativet vil afvikle præstationssamfundet i skole og uddannelsessystemet 
og i stedet fokusere på uddannelse, dannelse og trivsel med fokus på 
læringsglæde frem for præstationspres. Med det præstationssamfund vi har 
bygget, er mange børn og unge pressede i en tidlig alder. Vi skal også give de 
unge redskaber til at navigere i tilværelsen sammen med de faglige egenskaber. 

Ø K O N O M I S K  F R I H E D  M E D  A N S V A R  

I Alternativet hylder vi iværksætteri, erhvervslivets frie kreativitet og grønne 
muligheder. Vi tror på, at danske virksomheder har evnerne til at skabe en grøn 
omstilling i balance med både mennesker og miljø. Derfor vil Alternativet booste grønt 
iværksætteri og erhvervsliv. Vi skal løse vores udfordringer i samarbejde med 
virksomhederne, så staten alene sætter rammerne, mens erhvervslivet skaber 
mulighederne. De har både erfaringen og drivet til at komme først med de grønneste 
løsninger. Derfor skal vi heller ikke være bange for at afvikle al sort energiudvinding. 
Nu. Danmark ér rustet til en 100 procent grøn omlægning af både energi og 
boligsektoren. Vi har hjernerne til at klare opgaven. Alternativet vil bakke omstillingen 
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op med en grøn skatte, moms –og afgiftsreform. Så forureneren betaler. Erhvervslivet 
skal nok forurene mindre helt af sig selv med de rette rammer. Det er frihed med 
ansvar. 

Politiske signaturforslag 

7. Fællesskabet går forrest: ”Offentlige investeringer til gavn for mennesker, natur 
og klima”. 

Alternativet vil investere offentlige midler til at fremme et bæredygtigt samfund 
for både mennesker og miljø. Som ansvarlige samfundsborgere må vi 
skatteborgere gå forrest i den grønne omstilling. 

8. Erhvervslivet tager ansvar: ”Bæredygtigt erhvervsliv og grønt iværksætteri” 

Alternativet vil gøre erhvervslivet til centrum om den grønne omstilling. Hvis 
den skal blive en succes, der holder på den lange bane, skal omstillingen være 
forankret i vores virksomheder. Erhvervslivet er fundamentet for vores 
økonomiske stabilitet. Samtidig er virksomhedernes produktion og vores 
internationale forbrug ansvarlig for et enormt CO2-udslip og anden belastning 
af vores klima og miljø. Det skal vi gøre noget ved.  

9. Forureneren betaler: ”Grøn skatte-, moms og afgiftsreform med udgangspunkt 
i princippet om at forureneren betaler til gavn for naturen og mennesker”. 

Alternativet vil omprioritere vores skatte-, moms- og afgiftssystem. Det er 
nemlig en anden grundsten i den grønne omstilling. Regningen for oprydningen 
efter klima –og miljøbelastningen skal ligge hos de virksomheder, der forurener 
mest og de forbrugere, der køber varer med den største klimabelastning. Det er 
det eneste rimelige. 

M O D E T  T I L  A T  S E  F R E M A D   

Disse udvalgte politiske signaturforslag er en strategisk fokusering af Alternativets 
politik frem mod de kommende valg. De ekskluderer ikke vores øvrige politik. Hele 
vores regeringsprogram og alle vores politiske forslag i partiprogrammet står fast. 
Gentagne gange har vi vist, at Alternativets politik er større, end vi er. At de andre 
partier overtager vores politik lidt efter lidt. Skridt for skridt. Derfor er Alternativet 
vigtig. Vi har modet til at se problemerne i øjnene. Vi har modet til at komme med de 
nødvendige løsninger. Vi holder håbet højt. Og kæmper videre. Sammen. 


