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Spirende grønt liberalt parti ser dagens lys 
 
Det nystiftede parti Grøn Kurs går nu i gang med at indsamle vælgererklæringer frem mod 
næste folketingsvalg. Partiet lanceres i dag i Nørrebroparken. 
 
Det er erhvervsmanden Jonas Holm som har stiftet Grøn Kurs. ”Jeg har stiftet Grøn Kurs, 
fordi jeg var træt af borgerlige liberale politikere, som snakkede om, hvor bekymrede de 
var for klimaet uden at handle.”. ”Jeg var frustreret over at se liberale partier som Venstre 
og Liberal Alliance sælge totalt ud af de mest grundlæggende liberale værdier til Dansk 
Folkeparti.” ”Og så har jeg stiftet Grøn Kurs pga. den faldende tillid til politikerne, som jeg 
anser for et kæmpemæssigt demokratisk problem”, siger Jonas Holm. 
 
”Folk er trætte af politikere, der er usaglige, personlige, opstiller stråmænd og kaster med 
mudder.” ”Vi skal have valgt nogle politikere, som vil udrette noget, folk som vil forandre 
noget, folk som ved noget om det, de snakker og lovgiver om.” Vi mener der skal flere 
personer med mangeårig erhvervserfaring ind i dansk politik.”  
 
”Grøn Kurs kommer til at arbejde for en dramatisk acceleration af den grønne omstilling 
med et erklæret mål om at Danmark skal være CO2 nuludleder i 2040. Danmark skal vise 
verden vejen frem mod et fuldt bæredygtigt samfund.”  
 
”Den grønne omstilling vil koste mange penge og kræve vanskelige prioriteringer på den 
korte bane, men vi skal huske, der ikke bare er tale om omkostninger. Der er tale om 
investeringer i fremtiden.” siger Jonas Holm. ”Hvis vi gør det på den rigtige måde, kan vi 
være med til at inspirere resten af verden, samtidig med at vi tjener penge på det, ligesom 
vi har gjort med fx vindmøllerne.” 
 
”Vi er grønne, vi er liberale, vi er økonomisk ansvarlige, og vi er ordentlige”, siger Jonas 
Holm.       
 
Mød Grøn Kurs i Nørrebroparken i dag og oplev Danmarks grønneste bil  
 
Du kan møde Grøn Kurs i dag i Nørrebroparken mellem kl 14-16, hvor der udover uformel 
politisk snak over en øl fra Nørrebro Bryghus vil være mulighed for at opleve ”Danmarks 
grønneste bil”. Den nye Tesla Model 3, som fremover vil kunne lejes via 
www.LejMinTesla.dk i samarbejde med GoMore. Den grønneste bil, er den elbil du deler. 
 
------------------- 
 
Partistifter Jonas Holm er 45 år. cand. polit. & MBA fra INSEAD. Han har 18 års 
erhvervserfaring fra IT/Telebranchen, hvor han i dag arbejder som selvstændig 
management konsulent. 

Jonas Holm er meget aktiv på Twitter @jonasholmdk og har det seneste år kastet sig ind i 
samfundsdebatten med en række indlæg i Ræson grønkurs.dk/debat/ 
 
Du kan læse mere om partiet Grøn Kurs på Grønkurs.dk 
Jonas Holm kan kontaktes på 40373673 eller jonasholm@groenkurs.dk 


