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MIT POLITISKE PROJEKT: Er at føre Danmark fra en konkurrencestat til en klimastat, der 

sætter klima, natur og mennesker over kortsigtet økonomisk gevinst. Konkurrencestaten 

bygger på en blanding af socialistisk og liberalistisk ideologi hentet fra det 20. århundrede, 

hvor arbejdspladsen og markedet var de eneste politiske kamppladser. Konfliktlinjerne i det 

21. århundrede tager nye former, og vi skal stille nye spørgsmål og komme med nye svar for 

at kunne løse klimakrisen, demokratikrisen og empatikrisen. I dag skal vi give politiske svar 

på forurening af naturen, havene og atmosfæren i en globaliseret verden. Vi skal tænke nyt 

om relationen mellem nationalstaten, EU og verdenssamfundet. Derfor har Danmark brug 

for en alternativ linse til at anskue alle de udfordringer. Og det kræver netop dét, som ligger 

i Alternativets sjæl; mod. Mod til at komme med nye løsninger, som matcher udfordringerne 

i det 21. århundrede. Ja, Alternativets politik er værdibaseret, men den er også meget mere. 

I Alternativets politik ligger kimen til en ny politisk filosofi. En ny socialgrøn politisk position, 

der skal skabe fremtidens Danmark, på samme måde som socialdemokratismen skabte 

velfærdsstaten i det 20. århundrede.  

MOD. Er for mig kernen i Alternativets politiske vildskab. Modet til læring. Modet til 

forandring. Men hvorfor er mod egentlig vigtigt? Fordi mod er centralt som en dynamo for 

politisk forandring, der er forbundet med en vilje til at forandre, at forstå og udvikle. Det er 

derfor, at Alternativet ikke blot er et parti, men en politisk bevægelse, hvis formål er at 

bevæge vores ideer, tanker og handlinger. Det kræver mod at skabe en systemforandrende 

bevægelse, et fællesskab, hvor vi tør udfordre den politiske konsensus, udfordre hinanden 

og os selv. Min ambition som politisk leder for Alternativet er at genoplive de politiske 

laboratorier som lungen i dansk politik, hvor vi styrker hinanden i at udvikle den politiske 

samtale, og ikke primært taler om teknokratiske detaljer i enkelte politisk forslag, men 

derimod har en kontinuerlig samtale om, hvilket samfund vi ønsker, og hvad det vil sige at 

være grøn i det 21. århundrede. Som jeg ser det, har Alternativet et klart progressivt 

politisk projekt og en klar grøn mission, der kræver, at vi er nysgerrige på hinanden, evner at 

tænke i helheder, der forbinder det lokale med det globale, og evner at sammenflette 

løsninger for de sociale, grønne og økonomiske bundlinjer. Det er en forandringsproces, som 
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er forbundet med frihed, uafhængighed og frisind. Og hvordan får vi så modet til at forandre 

os selv som fællesskab?  

FORANDRING. Starter med, at vi tør sætte spørgsmålstegn ved og udvise villighed til at 

opgive nogle af vores egne ideer. Forandringer på samfundsniveau kræver selvkritik og nye 

indsigter, der skaber betingelser for at turde tænke i nye baner, nye roller og nye 

identiteter. Politisk forandring sker igennem nye tanker, ideer og kreativitet. Først derefter 

kommer handlinger. Revolutioner og folkelige oprør skaber ikke forandring, når der kun 

efterspørges nye handlinger, og ikke nye tanker, samfund og institutioner. Vi ser det særligt 

tydeligt i klimakampen, hvor der kræves handling her og nu. Det vil ingen reel effekt have, 

hvis ikke forståelsen og refleksionen over, hvad der skabte klimakrisen tages seriøst. Hvis 

ikke der er en vilje til at konfrontere det i det moderne menneske, som skabte fundamentet 

for den fossilt-baserede konkurrencestat – og dermed også grundlaget for vores egen 

kulturelle og personlige identitet. Politisk mod handler derfor om at erkende, at 

forandring kræver et nyt sprog. At man tager forandringen alvorligt og forstår, at det 

vanskelige ved forandringen ikke er handlinger, teknologier eller økonomi, men derimod 

den politiske tænkning, der forhindrer forandringen. Derfor kræver forandring modet til at 

turde redefinere grundlæggende begreber og det politiske ståsted. Og det er netop det, 

Alternativet kan. Der ligger et vigtigt projekt og venter på os i forhold til at definere, hvad 

det vil sige at være socialgrøn i en politisk omskiftelig tid. Det kræver, at vi tør være 

tankeledere. Tør udfordre forældede samfundsinstitutioner, kulturelle praksisser, 

kønsroller, osv. Jeg vil som politisk leder skabe rammerne for denne politiske samtale 

og tænkning. Og jeg vil i samarbejde med resten af medlemmerne, alle de politiske 

niveauer, hovedbestyrelsen (HB) og Politisk Forum (POFO), lægge planerne for, at vores 

lederskab kommer ud og bidrager til at skabe den politiske virkelighed.  

LEDELSE: Faciliterer og skaber den levende politiske samtale, fremmer det kollektive mod og 

skaber retning for en politisk bevægelse. Jeg ser ledelsesopgaven i Alternativet som en 

todelt opgave: Jeg vil puste ilt ind i vores politiske bevægelse. Og jeg vil være den, som 

evner at udfordre konsensus. Være inspirator og provokatør. Og hele tiden skabe den 

spænding i den politiske samtale, der gør den relevant og meningsfuld for alle medlemmer 

at deltage i – bl.a. i de politiske laboratorier og sammen med POFO. Vi skal gentænke 
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forbindelsen mellem de politiske laboratorier og den politiske beslutningskraft, så det bliver 

et kontinuerligt ormehul for vores politiske diskussioner på tværs af bevægelsen og 

folketingsgruppen på Christiansborg, byråd og regionsråd. POFO skal være det rum, hvor 

alle dele af partiet sammen træffer ambitiøse beslutninger, som hæver barren for det 

politiske mod og den politiske nytænkning i Danmark. Vi skal tænke nyt i forhold til, hvordan 

vi fastholder den politiske begejstring og nysgerrighed. Jeg ser gerne, at vi i højere grad 

bliver et offline-parti, hvor vi mødes i virkeligheden mere end online. Og jeg vil som politisk 

leder gerne have faste møder i alle kredse.  

ALTERNATIVET 2.0: Er ved at blive udviklet. Det er Alternativet, som evner politisk, 

organisatorisk og menneskeligt at skabe et mere bæredygtigt Danmark og en mere 

bæredygtig verden. Vi har en stærk hovedbestyrelse, og jeg glæder mig til et frugtbart og 

produktivt samarbejde med den organisatoriske del af partiet. HB er ved at skabe en 

professionel organisation. Som politisk leder vil jeg understøtte og bidrage aktivt til den 

organisatoriske strategi, samt stå i spidsen for implementering af den politiske strategi, som 

formuleres af POFO. Fordi jeg ikke er medlem af Folketinget vil et valg af mig som politisk 

leder konkret være et sæt ekstra hænder på Christiansborg. Jeg vil kunne bidrage med min 

faglighed, og styrke folketingsgruppens arbejde i forhold til at søge maksimal indflydelse på 

konkrete forhandlinger, så vi hele tiden evner at bringe de bedste argumenter og stærkeste 

analyser til bordet. Den parlamentariske opgave betyder for mig, at vi fortsætter med at 

være et politisk laboratorium på Christiansborg for ny tænkning og kreativitet, der kan 

udfordre den herskende konsensus om konkurrencestatens svar og løsninger. Jeg vil være 

den politiske ambassadør, inspirator og retningsgivende person for Alternativet 2.0.  

KV21 og FT23: Er de næste vigtige milepæle for Alternativet. Jeg ser som en af de vigtigste 

opgaver for den politiske leder at signalere fornyelsen og tegne Alternativet 2.0 udadtil, og 

være den, som kan stå i spidsen for, at vi til de næste valg bliver det troværdige og seriøse 

alternativ i dansk politik. Vi skal kompromisløst kræve et grønnere og bedre Danmark. Vi 

skal være dem, som skaber forandringen. Og som lykkes med at skabe en grøn omstilling, 

hvor enhver frø, fugl og fisk kan mærke, at  
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vi leder omstillingen fra konkurrencestaten til en klimastat, der kan tænke i helheder. Som 

løser problemer og udfordringer med socialgrønne briller, smider den fossile elite ud af 

dansk politik. Starter fra toppen med udfasning af den sorte energi og infrastruktur, 

omlægning af landbrugsstøtten fra at præmiere industrielt kødproduktion til at understøtte 

et økologisk og bæredygtigt landbrug, og som i det hele taget skaber et demokratisk og rigt 

samfund FOR mennesker.  

 

 

 

 

 

 

 

 


