Danmark – det bedste land for verden
Visionstekst
Alternativet er en del af en international bevægelse for global bæredygtig omstilling. Det
betyder, at vi i al vores politik tænker og handler globalt og helhedsorienteret. I Alternativet
tror vi ikke på ideen om at føre udenrigspolitik separat fra vores nationale dagsorden. I
stedet for at handle globalt for at sikre vores egne interesser, bør vi tænke og handle både
globalt, nationalt og lokalt på én og samme tid. De beslutninger vi træffer har betydning for
mange andre end os selv. Ligesom den globale udvikling, magtforskydninger og
forandringer har stor indvirkning på os herhjemme i Danmark. Parisaftalens klimamål og
FN’s bæredygtighedsmål være det centrale udgangspunkt for både vores nationale og
internationale dagsorden.
Alternativets globale politik skal adressere de tre kriser, som Alternativet er sat i verden for
at løse: Empatikrisen, systemkrisen og klimakrisen. Derfor ønsker vi at være en del af en
global forandringsproces. Vi vil bidrage positivt til et globalt opgør med rovdriften på
klodens ressourcer, den ekstreme globale ulighed, udemokratiske tilstande og fastlåste
konflikter. Vores globale politik og engagement handler om at give vores værdier, dogmer
og mål en global dimension. Vores internationale engagement skal være et positivt bidrag
til den virkelighed verden befinder sig i dag og en indsats for at skabe en radikal anden
fremtid.
Målet med udenrigspolitikken er først og fremmest at skabe de nødvendige
forudsætninger for en global bæredygtig omstilling. At skabe de bedste vilkår for at skabe
en værdig levestandard, bæredygtig udvikling og fredelige tilstande for alle klodens
indbyggere. Vi styrker bedst menneskerettighederne, basale frihedsrettigheder og den
politiske og sociale inklusion ved at arbejde gennem stærke fællesskaber baseret på
gennemsigtighed, dialog og håndhævelsen af universelle menneske og frihedsrettigheder.
Som svar på den globale klima- og ulighedskrise har vi behov for at skabe bedre
samarbejdsformer, mere demokratiske beslutningsprocesser og en langt mere lige
fordelingen af klodens ressourcer. Vi opnår bedst indflydelse og resultater ved at styrke
det internationale samarbejde, og ved at hjælpe og bidrage konstruktivt, hvor vi kan.
Beslutninger skal træffes, der hvor det giver bedst mening. Alle fra byråd til FN’s
Sikkerhedsråd skal deltage og tage ansvar for vores klode på en meningsfuld måde.
Alternativet vil arbejde for, at det økonomisk system, handelsaftaler og indretningen af den
finansielle sektor tilgodeser både den økonomiske, sociale og miljømæssige bundlinje.
Vi lever i en global verden, hvor vi alle er tættere forbundet på tværs af grænser, kulturer
og verdensdele end nogensinde før. Derfor er det ikke længere nok for Alternativet, hvis
Danmark ”bare” er det bedste land i verden – vi skal også være det bedste land for
verden.

