
 
Kære alle sammen.  
 
Hvor er det fedt at se jer. Tusinde tak fordi I er kommet. 
 
Vi er samlet for at fejre valgresultatet, som gør op med 4 års snak og symbolpolitik. 4 år uden 
klimahandling. Ja faktisk er hastigheden på den grønne omstilling, som påpeget af klimarådet, sænket 
til en fjerdedel siden Lars Løkke tog over. Et svigt af dimensioner. Derfor er det så befriende, at vi nu 
har fået en ny regering og en ny ambitiøs grøn retning for Danmark, men samtidig en regering som 
ikke bliver alt for rød, da den er afhængig af de Radikales mandater. 
 
Efter fire år med Lars Løkke, som totalt har svigtet klimaet og totalt har solgt ud af de liberale værdier, 
mener jeg, selvom jeg grundlæggende er liberal, at det er det helt rigtige for Danmark med det 
grønne systemskifte vi står overfor. Så det er værd at fejre. Skål for det! Det giver et enormt håb. 
 
Og så er vi her i dag for at markere, at Grøn Kurs i denne uge blev godkendt af valgnævnet, og vi nu 
kan gå i gang med at indsamle vælgererklæringer frem mod næste folketingsvalg. Det gør man ved at 
sende en mail til opstil@groenkurs.dk eller ved at gå ind på grønkurs.dk og indtaste sin e-mail. Så 
modtager man en uge senere en email, med en link, hvor man skal logge ind med Nem-Id.  
 
Så hvorfor har jeg stiftet Grøn Kurs?  
 
Jeg har stiftet Grøn Kurs, fordi jeg var træt at politikere, som snakkede om, hvor bekymrede de var for 
klimaet uden at handle. Jeg har stiftet Grøn Kurs fordi, jeg frygter at rød blok vil vise sig at være mere 
røde end de er grønne, og fordi blå blok med al tydelighed er mere blå end de er Grønne. Med det 
mener jeg, at de røde partier er mere tilbøjelige til at finansiere den grønne omstilling ved at hæve 
skatterne, mens blå blok vil fremme omstillingen ved at give skatte- og afgiftslettelser. Begge dele kan 
sådan set være fornuftige nok i den rigtige dosis. Men det det i virkeligheden handler om, er at 
PRIOTERE den grønne omstilling, hvilket vil sige at man allokerer ressourcer fra ting man godt kan lide 
som fx velfærd, skattelettelser og privat forbrug over til forskning, udvikling og investeringer i grøn 
teknologi . Og jeg har stiftet Grøn Kurs fordi det eneste parti, som udelukkende definerer sig som 
grønne, nemlig Alternativet, efter min mening ikke er tilstrækkeligt økonomisk ansvarlige. De vil 
eksempelvis finansiere den grønne omstilling ved at fremrykke pensionsbeskatning for 80 mia. kr. 
Penge som så mangler til at finansiere folkepension og sundhed ude i fremtiden. Her er vores 
holdning, at vi selv må finde finansieringen.   
 
Grøn Kurs hører ikke hjemme i hverken rød eller blå blok. Vi er først og fremmest et grønt parti, som 
ønsker at prioritere den grønne omstilling over alt andet på en økonomisk ansvarlig og fuldt 
finansieret måde. Og som ønsker at lave brede forlig henover midten, fremfor ud mod fløjen. Det vi 
har oplevet de sidste 3 år, er et skræmmeeksempel på, hvorledes det ikke skal gøres. Jeg har stiftet 
Grøn Kurs for at sikre flertal for den grønne omstilling, også efter næste valg, og for at holde den 
yderste højrefløj fra magten, også efter næste valg, hvor blå blok måske igen får flertal.  



 
Og jeg har stiftet Grøn Kurs pga. den faldende tillid til politikerne, som er et kæmpe demokratisk 
problem, som vi er nødt til at gøre noget ved. Folk, inkl. mig selv, er trætte af politikere, som mener 
det, som partiernes strategi- og kommunikationsfolk siger de skal mene. Det bør jo være omvendt, at 
man kommunikerer det som de folkevalgte mene. I grundloven er der slet ikke noget, som hedder 
partier. Man stemmer på nogen folketingskandidater, som efterfølgende alene er bundet af deres 
overbevisning. Alligevel har vi set, hvordan de gang på gang er gået på kompromis med deres egen 
overbevisning - ikke mindst på det værdipolitiske område, hvor ens egen overbevisning ellers burde 
veje ekstra tungt. Det reducerer tilliden til politikerne og deres troværdighed.  
 
Og så er folk trætte af politikere, der er usaglige, personlige, opstiller stråmand og kaster med 
mudder. 
 
Vi skal have valgt nogen 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 fra erhvervslivet ind i dansk 
politik. Et godt eksempel er Tommy Ahlers, som har gjort det fremragende. Og som nyder bred 
anerkendelse både i blå og rød blok og i befolkningen. 
 
Folk som er løsningsorienterede og tænker i Win-Win og på landets bedste på længere sigt, fremfor 
hvordan man mest effektivt kan kritisere sine politiske modstandere her og nu. 
 
Men vi skal først og fremmest sikre en massiv acceleration af den grønne omstilling. Det handler både 
om at investere massivt i forskning og udvikling indenfor grøn omstilling og investere massivt i 
elektrificering af transportsektoren, energieffektivisering, energilagring mv.  Vi skal opkøbe dårligt 
landbrugsjord, plante skov og investere i øget biodiversitet. Vi skal have det grønneste landbrug i 
verden. Vi skal bruge vores støttekroner mere intelligent. 
 
Og så skal vi i langt højere grad beskatte klimagasser og forurening. Vi foreslår at starte med fly, 
oksekød og cement, men det kan også omfatte tøj mv. Og så er vi nødt til også at omstille os selv. 
 
Fx er det ikke nok at vi blot udskifter vores benzinbiler med elbiler, selvom det i sig selv er en 
kæmpemæssig omstilling. Vi skal også dele de elbiler med hinanden. En elbil forurener ikke når den 
kører, i hvertfald ikke hvis strømmen er produceret på vind. Til gengæld bruges deres store mænger 
CO2 på at producere batteriet. Derfor er det vigtigt at batteriet kører så meget muligt, altså km som 
ellers ville være blevet kørt i en benzin eller dieselbil. Udover at det er godt for klimaet og kan være 
med til at finansiere bilen, så vil det også føre til færre biler, da nogle helt vil undlade at købe en bil og 
i stedet kun leje en, når de har brug for det. Så kan man leje en lille bil, når man skal køre rundt i byen 
og en større bil, når man skal på ferie.  
 
Det er det budskab, jeg forsøger at sprede med bilen, som står der og med LejMinTesla.dk. At den 
grønneste bil, er den elbil du deler. Og jo mere den kører, i stedet for en benzinbil jo grønnere er den. 



Ambitionen er selvfølgelig at vi skal have flere biler magen til, til at køre rundt og sprede budskabet 
både, om at man skal dele sin elbil, og om Grøn Kurs. 
 
Når det er sagt skal vi stadig huske at den aller grønneste måde at komme frem på er på cyklen.    
 
Som et liberalt parti skal vi værne om de liberale værdier og den personlige frihed, men det omfatter 
ikke en frihed til at skade andre, herunder fremtidige generationer. 
 
Vi skal derfor sikre at borgere og virksomheder som minimum betaler en klimaafgift, der svarer til den 
omkostning de påfører samfundet med deres forbrug af flyrejser, oksekød, bolig, tøj osv. Så kan vi 
bruge indtægterne til at fremme den grønne omstilling i den pågældende sektor eller nedbringe CO2 
udledningen andre steder i økonomien eller sågar på sigt hive minimum ligeså meget CO2 ud af 
atmosfæren igen og genbruge til flybrændstof ell. 
 
Borgerne og virksomhederne vil gerne omstille sig. Det er politikernes opgave at skabe nogle rammer 
og incitamenter og udstikke kursen. En Grøn Kurs. Ligesom det skal kunne betale sig at arbejde, skal 
det også kunne betale sig at leve og producere grønt og bæredygtigt. 
 
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. 
 
Hvis vi gør det på den rigtige måde, kan vi være med til at inspirere resten af verden, ligesom vi har 
gjort med fx vindmøllerne. Vi kan tjene penge på at eksportere den grønne omstilling til lande, som 
kommer til at følge i Danmarks fodspor. Ligesom vi i dag tjener godt på at eksportere vindmøller, 
energieffektiv teknologi mv. Ikke nok med vi tjener penge på det, så gør det en meget større forskel 
ifht. klimaet end vi isoleret selv kan gennemføre herhjemme. 
 
Regeringen har skruet en meget fin politisk forståelse igennem, som indeholder alle de rigtige ting. 
Men det som kan bekymre mig, er at der stort set ikke står noget om finansieringen, bortset fra at 
Lindholm skrottes og den forrige regerings lempelse af arveafgiften rulles tilbage. Det er fornugtigt 
nok, men det foreslår ingen ting. Regeringen siger selv de mangler at finde 10 mia kr, men det er lavt 
sat, de burde finde minimum 10 mia. kr. til den grønne omstilling alene. Men 10 mia. kr. samlet set er 
i det mindste en start. 
 
Man kan være bekymret for, at særligt Enhedslisten og De Radikale ikke vil kunne blive enige om, 
hvordan de ambitiøse mål og initiativer skal finansieres. Og uden finansiering, ingen handling. Derfor 
bør partierne som noget af det første sætte sig sammen og blive enige om, hvor de 10 mia. kr. skal 
findes. Løse formuleringer om flere i beskæftigelse og bedre integration gør det ikke. 
 
Der er nu skabt masser af håb i befolkningen. Det håb må Mette Frederiksen og hendes 
parlamentariske grundlag ikke svigte. 
 



Og så er det det med navnet Grøn Kurs, som flere har påpeget. Jeg synes selv Grøn Kurs er et rigtigt 
fint navn, som sender det rigtige signal, om hvad projektet går ud på. Og et navn, som er let at huske. 
Men jeg må også erkende at der en, som har miskrediteret navnet “kurs”. Så foreløbig er det stadig en 
arbejdstitel, og andre gode forslag som signalerer, hvad det går ud på, er meget velkomne. Men det 
er samtidig også værd at huske på, at der er fire år til næste valg.  
 
Såfremt I har konkrete forslag til politik, som I gerne ser Grøn Kurs forfølge, er de også meget 
velkomne. Uanset om I melder jeg ind i partiet eller ej, er alle ideer velkomne. Vi skal ikke have en 
holdning til alt ting, men vi kommer til at udvikle vores politiske program løbende frem mod næste 
valg. 
 
Det som ligger klippefast og ikke er til diskussion er at Grøn Kurs:  
 
Er et socialt liberalt parti 
Er et grønt parti, som prioriterer den grønne omstilling øverst  
Er et økonomisk ansvarligt parti, som dels vil være garant for at den grønne omstilling er finansieret 
og gennemføres på den økonomisk mest effektive måde. 
At det skal kunne betale sig at arbejde, og det skal kunne betale sig at være grøn. 
 
Afslutningsvis vil jeg sige, at hverken Thomas eller jeg har nogen selvstændig ambition om at gå ind i 
politik. Vi ønsker bare at presse på hver vores måde ifht. til at fremme den grønne omstilling gennem 
politisk handling. Så hvis andre liberale partier som de Radikale og Venstre begge går all in på den 
grønne omstilling forud for næste valg, og behovet og mulighederne for et parti som Grøn Kurs derfor 
bliver marginaliseret, så vil vi kun se det som en god ting.   
 
Med de ord, vil jeg bede jer løfte flasken og glasset og udbringe en skål for en ny grøn retning. En grøn 
kurs for Danmark.  


