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Nu kommer De Grønne  
 
Efter et halvt års spiren, ser partiet De Grønne, Danmarks Grønne Liberale Parti 
dagens lys. Det er Jonas Holm, der har stiftet det grønne liberale parti sammen 
med en gruppe erhvervsfolk. Partiet er ægte grønt og ægte liberalt, i den 
rækkefølge. “Vi er kompromisløst grønne og sætter den grønne omstilling 
øverst. Vi er samtidig et liberalt parti, der ønsker at styrke den personlige frihed, 
men aldrig friheden til at skade andre, herunder næste generation”.  
 
Derfor ønsker De Grønne bl.a. at gennemføre en grøn skattereform, hvor der 
indføres mærkbare klimaafgifter på CO2, samtidig med at andre skatter og 
afgifter lettes. “Det skal kunne betale sig at være grøn”, siger formanden for De 
Grønne, Jonas Holm. En del af indtægterne skal tilbageføres til borgerne via en 
ligeligt fordelt klimabonus, således at den grønne omstilling så vidt muligt ikke 
øger den sociale ulighed. 
 
Det er partiet Grøn Kurs, der skifter navn til De Grønne.  ”Vi havde fra 
begyndelsen et ønske om at hedde De Grønne, men har først kunne opnå ret til 
navnet nu. ”Det er vi utrolig glade for”, siger Jonas Holm. ”I de kommende årtier 
vil den vigtigste kamp i dansk politik blive mellem grøn og sort, snarere end 
mellem blå og rød. Vores nye partinavn signalerer tydeligt, at vi ønsker at gå 
forrest i den kamp”. Danmark skal hverken ledes af rød eller blå blok. Danmark 
skal ledes af en grøn blok henover midten.  
 
De Grønne ønsker Danmark skal være et grønt foregangsland, og CO2 netto-
nul udleder allerede i 2040. Danmark skal vise resten af verden vejen til et fuldt 
bæredygtigt samfund. ”Det skal vi gøre ved at vise, hvordan den grønne 
omstilling kan gennemføres på en omkostningseffektiv, økonomisk og socialt 
ansvarlig måde”, udtaler Jonas Holm. 
 
Udover fokus på grøn omstilling og økonomisk ansvarlighed, ønsker De Grønne 
at lave politik på en ny måde - uden spin: 
 
“Politikere opfattes som utroværdige, fordi der er for mange taktiske 
overvejelser, for meget spin, populisme og stemmeoptimering i spil. Skal vi 
lykkedes med at skabe de markante forandringer som den grønne omstilling 
kræver, er det bydende nødvendigt at vi som politikere tør arbejde på en ny 
måde”, siger Jonas Holm. 
 



 

Derfor tager De Grønne altid afsæt i fakta – ikke meningsmålinger og 
fokusgrupper, ligesom De Grønne siger deres mening – uden omsvøb, men på 
en ordentlig måde. Det lyder måske ikke som den typiske levebrødspolitiker. 
Det er det heller ikke. Hos De Grønne kan man kun blive opstillingsberettiget, 
hvis man har minimum 5 års joberfaring uden for politik.  
 
De Grønne ønsker en fast og fair udlændingepolitik. De næste årtier skal bruges 
på at fremme den grønne omstilling. Ikke på at skændes om, hvorvidt 
udlændingepolitikken skal strammes eller slækkes. 
 
Du kan læse mere om De Grønne på degronne.dk 
 
 
-------------- 
 
Partistifter Jonas Holm er 46 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 kan kontaktes på jonasholm@degronne.dk eller 40373673 
 


