Forskelle på Alternativet og udvalgte partier (minus ny politisk kultur):
LA
-

Alternativet er ikke et liberalistisk parti. Vores økonomiske tænkning er helt anderledes.
Vi vil have en skattestruktur, der belønner virksomheder for at være bæredygtig,
samtidig med, at vi vil pålægge virksomheder, der forurener en ekstra udgift.
Vi vil have: ressourceskat, skat ned på arbejde og op på formue + boligskat
Alternativet mener ikke, at ulighed er godt.
Erhvervsstøtten skal kun gå til bæredygtige virksomheder

Enhedslisten og SF
- Alternativet er ikke et socialistisk parti – vi har ikke en fastlåst ideologi, idet vi står
overfor så store udfordringer, at vi må tænke på helt nye måder
- Vi tror på muligheden i det europæiske samarbejde og er derfor ikke imod EU (kun EL!)
- Vi vil gerne have flere friskoler og flere selvkørende/frie institutioner – også børnehaver
- Vi har en meget mere ambitiøs og progressiv iværksætterpolitik.
- Vi tænker erhvervslivet ind i en bæredygtig omstilling – ser virksomhederne som en
vigtig medspiller
- Vi vil have mindre stat, mere samfund

Social bæredygtighed
Vigtigste forslag (nationalt):
- 30-timers arbejdsuge + Timebankmodel
- Øremærket barsel
- Kontanthjælp uden modkrav
- Lavere skat på laveste indkomster
- Sundhed: sikring af patientdata fra det offentlige, tillad medicinsk cannabis og anerkend
flere komplementære behandlingsformer
Tag lines:
- Hvis konkurrencestaten og vækstlokomotivet baner vejen for det gode liv, hvorfor har vi
så, så mange stressede, utilpassede og utilfredse borgere i DK?
- Det er som om, at mange har glemt det åbenlyse: At meget af det, der kan tælles, ikke er
det, der rigtigt tæller. Og at meget af det, der ikke kan tælles, faktisk er det, der i
virkeligheden tæller. Heldigvis begynder vi at kunne tælle mere af det vigtige – fx stress
- Vi skal ud af hamsterhjulet og ned i tempo, så vi ikke bukker under for stress og mistrivsel
Statistik (Stressforningen):
- 35.000 er sygemeldte pga. stress. 430.000 udviser symptomer på stress. Stress koster DK
1,4 mia. om året – 1 mio. pr. langtidsramt person. 500.000 føler sig udbrændte på
jobbet.

Manglende politik på kerneområder?
-

Alternativet betragter politik som noget dynamisk, der aldrig bliver færdigudviklet.
Vi vil altid være i proces og afholde politiske laboratorier, så vi hele tiden udvikler nye
løsninger. Derfor har vi ikke et mål om at få et færdigudviklet partiprogram.
Det er korrekt, at vi ikke har politik på alle områder. Men vi har allerede politik på mange
af de områder, som vi mener er allervigtigst for at skabe en bæredygtig omstilling.
Vi er ikke et politisk supermarked med varer på alle hylder. Vi er en grøn og bæredygtig
specialbutik. Og heldigvis kommer der løbende flere kvalitetsvarer på hylderne.
Vi afholder hele tiden politiske laboratorier, hvor folk kan deltage i at udvikle vores
politik. Og det går faktisk rigtig hurtigt. Fx har vi netop udfærdiget et sundhedsudspil på
baggrund af en række laboratorier i løbet af vinteren.

Svar til: ”Hvordan skal det finansieres?”
-

-

-

Vores økonomiske politik er i proces, men er ikke færdigudviklet – politik er dynamisk.
De færreste partier har en fuld finansieringsplan for samtlige forslag. Kig fx på DF.
Det gælder for os, som for alle andre partier, at vi jo må gennemføre vores forslag
løbende i takt med, at vi finder finansieringen for dem. Vi lover, at vil arbejde for, at vi får
så meget som muligt igennem.
Vores partiprogram indeholder et katalog over forslag, som markerer en retning for,
hvordan vi skaber en seriøs bæredygtig omstilling. Men vi er ikke så naive, at vi tror, at vi
kan få alle forslag gennemført. Vi er realistiske og forsøger ikke at bilde folk andet ind.
En del af finansieringen skal komme fra
o Grønne afgifter, ressourceskat, roadpricing, besparelser fra genbrug og
genanvendelse af ressourcer,
o Skat på formue, arveskat, boligskat
o Mindre stat – mere samfund: 1) færre udgifter til det offentlige pga. flere frie
skoler og institutioner, 2) mere tillid og mindre bureaukrati i det offentlige
(sundhedsvæsenet, skoler og institutioner, 3) 4. sektorsamarbejde erstatter
udgiftstunge løsninger, 4) færre udgifter til stress og sygdom

Miljømæssig bæredygtighed
Vigtigste forslag (nationalt):
- 100 pct. Økologi
o Fx nulmoms på ø-mærkede varer + flere mindre, økologiske landbrug
- 100 pct. vedvarende energi
o Fx solenergi, vindenergi m.m.
- 100 pct. af erhvervsstøtten til bæredygtige virksomheder
o Flyt off. investeringer i sort til grøn energi + bæredygtighedskrav i
pensionskasserne
- Bæredygtig affaldssortering
o Fx mere genbrug, mindre ressourcespilde
Tag lines:
- Vi vil gøre det nemmere at gøre det rigtige
- Det siger sig selv, at vi ikke kan bruge ubegrænset løs af ressourcerne på en planet med
begrænsede ressourcer.
- I dag er man godt i gang med at overtrække klodens ressource- og miljøkonto. Det duer
ikke, det siger sig selv. Vi ville jo heller ikke blive ved med at overtrække vores bankkonto?
- Flere års satsning på sort energi har gjort at vi malet den blå planet kulsort.
- Nogle siger vi er naive. Vi siger: Det er naivt at tro, at vi kan fortsætte som nu.

Økonomisk bæredygtighed
Vigtigste forslag (nationalt):
- Bæredygtig vækst (respekt for de tre bundlinjer)
- Pensionskasserne skal investere bæredygtigt
- Økonomiske fordele til bæredygtige virksomheder
- Al erhvervsstøtte til bæredygtige virksomheder
- Skat: Sænk skatten på laveste indkomster + sænk skatten på arbejde + hæv skatten på
bolig, arv og formue + hæv skatten på ressourcer + hæv skatten for virksomheder, der
forurener og sviner
Tag lines:
- Nogle siger vi er naive. Vi siger: det er naivt at tro, at vi kan fortsætte som nu.
- Vi kan ikke bruge ubegrænset løs af klodens ressourcer, fordi vi lever på en planet med
begrænsede ressourcer.
-

Vi vil have et nyt vækstbegreb, der ikke kun måler på økonomi og vækst, men som også måler på
glæde, trivsel og miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
Vi er alt for ukritiske over for, hvilken vækst vi har. Fx giver oversvømmelser og andre
naturulykker vækst, fordi der skal være nogen, der udbedrer skaderne. Storm og skybrud skaber
altså vækst, men det er jo ikke den form for vækst, vi gerne vil have.

Stærkere iværksætterkultur
Vigtigste forslag:
- Der skal indføres en 2-årig grøn iværksætterydelse
- Børn og unge skal undervises i iværksætteri på alle uddannelsestrin
- Det lokale iværksættermiljø skal styrkes: iværksætterrugekasser, kompetent vejledning
og bedre lånemuligheder
Sekundære forslag:
- Tiltrækning af internationale iværksættere:
Der skal udloves 100 arbejds- og opholdstilladelser om året til særligt lovende internationale iværksættere. Arbejds- og opholdstilladelserne er på to år og afhænger af et reelt
samarbejde med en lokal forankret dansk virksomhed.
Tag lines:
- I dag uddanner vi folk til at tage et job. VI vil gerne udvikle flere til at tage et job.
- Når så mange er enige om, at vi skal leve af vores kreativitet i fremtiden, så var det
måske en idé at gøre det lettere for kreative mennesker at starte en virksomhed?

Mindre stat – mere samfund
Vigtigste forslag:
- Borgerdrevne forslag i Folketinget
- Flere frie skoler og mere selvforvaltning i institutionerne
- 4. sektor – mere samarbejde mellem de traditionelle sektorer: offentlig, privat og
civil/frivillig
Hvad er mindre stat, mere samfund et alternativ til?
- Kontroltyranni og bureaukrati i det offentlige
- Konkurrencestatens stress og jag
- Det snævre syn på opgaveløsning inden for de klassiske sektorer
- Snæver demokratiforståelse
Tag lines:
- Slip den offentlige sektor fri.
- Mindre kontrol, mere tillid
- Vi skal gentænke opgaveløsningen mellem de klassiske sektorer. Hverken den offentlige,
den private eller den frivillige sektor, kan alene løse fremtidens udfordringer. Vi må
gentænke samarbejdet og opfinde den 4. sektor.

