
2019 SKAL VÆRE
LØSNINGERNES ÅR



KÄRA GRETA,
VI HAR LÖSNINGARNA
Til klimakonferencen COP24 i Polen tal-

te 15-årige Greta Thunberg fra Sverige om 

klimakrisens alvor. Hun efterlyste politiske 

løsninger og modet til at gøre det nødven-

dige. I 2018 har klimakrisen fyldt mere end 

nogensinde før. Aldrig har vi talt så 

meget om, hvordan vi kan spi-

se, forbruge og transportere 

os mere bæredygtigt. I 2019 

vil vi gerne fokusere på 

de politiske løsninger, der 

for alvor skal sætte skub i 

den grønne omstilling. Med 

Alternativets regeringspro-

gram vil politik i fremtiden bli-

ve udviklet på den måde, at hver 

gang politikere mødes ved et forhand-

lingsbord, er det med et fælles ansvar. Et 

ansvar for at sikre, at vi overlader en bed-

re verden til de kommende generationer, 

end den vi har i dag. Det er omfattende og 

ambitiøst, men alt under dette ambitions-

niveau tager ikke den udfordring, vi står 

med, alvorligt. Det er derfor, vi stiller med 

en grøn statsministerkandidat. Fordi klima-

krisen kræver politisk lederskab og modet 

til at forandre et system, som ikke 

fungerer. Så kære Greta, kære 

unge, kære allesammen: Vi 

har de grønne løsninger. Vi 

har modet til at gennemføre 

den nødvendige klimapo-

litik. Men vi kan ikke gøre 

det alene. Kun sammen kan 

vi gøre Danmark til et grønt 

foregangsland. Hvis du blad-

rer en side, vil du se 10 skridt mod 

en grønnere fremtid. Bladrer du igen, kan 

du læse Uffe Elbæks grønne nytårstale og 

på bagsiden har vi lavet en klimakalender 

til dig, der gerne vil være med til at gøre 

2019 til løsningernes år.



EN REGERING LEDET AF 
ET GRØNT SUPERMINISTERIUM 

80 MILLIARDER KR. MERE 
TIL GRØN OMSTILLING

BILLIGERE FRUGT OG GRØNT 

STOP OLIEJAGT I NORDSØEN

100 PROCENT 
VEDVARENDE ENERGI I 2035

30 PROCENT BILLIGERE 
OFFENTLIG TRANSPORT

FJERN AFGIFTEN PÅ EL-BILER

SOLCELLER PÅ NYBYGGERI

INDFØR CO2-SKAT 

20 PROCENT AF DANMARK
 SKAL VÆRE NATUR

10 SKRIDT MOD 
EN GRØN FREMTID



Kære danskere, 

I aften hopper vi ned fra stolene, når rådhusuret slår 12.
Fyldt med håb og drømme om, hvad det nye år vil bringe. 
Men jeg vil begynde min tale med et andet ur – for i 2019 
skal vi tage nogle helt afgørende valg. 

Lige nu tikker et ”dommedagsur” og viseren på uret står på 
to minutter i midnat. To minutter i midnat. 

Ikke siden den kolde krig har vi været så tæt på det, for-
skerne kalder en global menneskeskabt katastrofe. I dag 
skyldes farerne ikke atombomber, men at vi mennesker le-
ver langt udover planetens bæreevne: Vi udpiner den na-
tur, der holder os i live og forurener den luft, vi indånder. 
Ikke siden dinosaurerne uddøde, har vi udryddet dyr og 
planter i en sådan hast, som vi gør lige nu. 

Klimakatastrofen venter med andre ord lige om hjørnet, 
hvis vi ikke ændrer kurs omgående. Vi har derfor kun få år 
tilbage til at tage de nødvendige beslutninger.

Det er en alvorlig situation. Men det er ikke en håbløs situ-
ation. Danmark kan, skal og bør igen spille en rolle som det 
foregangsland, vi historisk set har været. 

Tænk lige over det: I Danmark får du pen-
ge for at tage en uddannelse. Det er gra-
tis at blive behandlet på sygehuset og 
det var Danmark, der lærte resten af ver-
den, hvor godt man kan lave strøm med 
vindmøller. 

Det er ikke naturgivent. Det er noget, vi 
har besluttet os for og satset på. Tænk 
hvor vilde de idéer var, da de først blev 
foreslået i det forrige århundrede. I dag 
ville man have sagt: “Det vil aldrig kunne 
lade sig gøre” eller ”Det kan ikke betale sig.”

Historien viser, at det godt kan betale sig at investere i 
nye ideer, men hvorfor tror vi så i mindre grad på det i dag? 

Jeg tror, det er fordi, vi på et tidspunkt har mistet det poli-
tiske mod. Den politiske opfi ndsomhed. Evnen til at tænke 
nyt og til at tænke stort. 

Det er derfor, Alternativet er sat i verden. For at tænke det 
tilsyneladende umulige. For at skabe fremtidens velfærds-
samfund. For at skabe et fællesskab, hvor man har frihed til 
at udtrykke sig kreativt og lære i det tempo, der passer en. 
Frihed til at være i kontakt med naturen. Ja, hvor du har fri-
hed til at være dig - i den allerbedste udgave af dig selv. 

Med Alternativets regeringsprogram har vi fremlagt vo-
res bud på en ny kurs for et grønt, kreativt og humanistisk 
Danmark. Et Danmark, der fornyer, forandrer og forbedrer - 
i stedet for blot at bevare. 

Et Danmark, hvor naturen har juridiske rettigheder og 
et grønt superministerium overtager den rolle, som 
Finansministeriet i dag har som rammesættende for rege-
ringens arbejde. Hvor vi har en 30 timers arbejdsuge, kon-
tanthjælp uden modkrav og borgerinddragelse på et helt 
nyt niveau. 

Vi har med andre ord præsenteret et konkret alternativ til 
status quo. Jeg håber, du vil være med til at gøre det til 
virkelighed. 

I 2018 har vi talt meget om konsekvenserne ved 
klimakrisen, om det individuelle ansvar og om 

hvad der sker, hvis vi ikke handler nu. Jeg 
kunne godt tænke mig, at vi i 2019 taler 

om løsningerne. Så jeg har det sådan: 
2019 skal være løsningernes år. 

For det er på tide, at vi sætter domme-
dagsuret i stå. På tide at vi udviser ægte 
ansvarlighed og rettidig omhu på pla-

netens og de fremtidige generationers 
vegne. At vi igen bliver det foregangs-

land, som vi var engang, og som jeg ved, at 
vi kan blive igen.   

     Rigtig godt nytår!

DEN GRØNNE 
STATSMINISTERTALE 



DER ER ET
ALTERNATIV...



K
LIM

A
K

A
LE

N
D

E
R

 2019
KLIMA
KALENDER 
2019

KLIMAPÅMINDELSEN

Hver torsdag, kl. 8.30-10.30, 
Rigsdagsgården 8, København
Indtil alle politikere på Christiansborg 
forstår, at klimaet skal øverst på dags-
ordenen, mødes borgere og klimaor-
ganisationer hver torsdag sammen 
med Den Grønne Studenterbevægel-
se til klimapåmindelse.

KLIMA-LØRDAG I ODENSE

5. januar, kl. 11.00-14.00, 
Vestergade 64, Odense
Vær med, når Den Grønne Studenter-
bevægelse i Odense sætter klimakri-
sen på dagsordenen ved at minde alle 
forbipasserende i gågaden om, hvor 
alvorlig klimakrisen er.

INFO OG FÆLLESSPISNING 
MED EXTINCTION REBELLION

9. januar, kl. 18.00-22.00, 
Njalsgade 21G, København
Mød Extinction Rebellion Danmark til 
infomøde og lækker, billig vegansk 
aftensmad efterfulgt af bannermaling.

MENNESKEKÆDE 
OM CHRISTIANSBORG
20. januar, kl. 13.00-16.00, 
Christiansborg Slotsplads, København 
Stå hånd i hånd i en menneskekæde 
om Christiansborg for at vise 
politikerne, at de repræsenterer en 
befolkning, der vil planeten.

ALTERNATIVT 
KLIMAPARLAMENT

22. januar, Christiansborg, København 
Alternativet inviterer til klimaparlament 
om fremtidens grønne løsninger 
sammen med blandt andre Connie 
Hedegaard, Tor Nørretranders og 
Anders Morgenthaler.

GÅ FORAN! HVORDAN KLIMA-
KRISEN STILLER JOURNALISTIKKEN

29. januar, kl. 20.00-22.00, 
Krogerupvej 13, Humlebæk 
I dette foredrag på Krogerup Højskole 
fortæller Lea Korsgaard om, hvordan 
klimaudfordringen stiller journalistik-
ken – men også hver eneste af os. 

KONFERENCE OM FN’S 
17 VERDENSMÅL

4. februar, kl. 15.00-20.30, 
Nordre Ringgade 1, Aarhus
Vær med, når Aarhus Universitet 
inviterer til konference om FN’s 17 
verdensmål med fokus på udvikling af 
bæredygtige løsninger. 

SKOLESTREJKE FOR KLIMAET
1. februar, Landsdækkende
Unge i hele landet mødes til en lands-
dækkende skolestrejke for klimaet 
inspireret af Gretha Thunberg.

DU KAN GØRE EN FORSKEL HELE ÅRET
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