Vi er overbevist om
at det kan gøres anderledes
I Byrådet vil Alternativet:
• Sætte turbo på klimaindsatsen
– fordi det går for langsomt
• Arbejde for mere vild natur
– fordi vi ikke kan leve uden
• Hurtig hjælp til selvhjælp
– fordi alle skal have det bedst muligt
• Sociale fællesskaber for alle
– fordi det ikke er sjovt at være
udenfor
• Meningsfuld beskæftigelse
– fordi det er godt for den enkelte
og for kommunens økonomi

Stem på Alternativets kandidater
Lene Lindkvist Okholm og Torben Pedersen

• Større lighed i afvejning af
økonomi, samfund og miljø
– fordi penge kun er et
middel!

Vi skal have vækst
- grøn og social
Selvfølgelig skal vi have vækst. Men væksten skal være grøn
og sætte fokus på trivsel og livsglæde. Vi skal tjene penge og
skabe forretning, men når vi gør det, skal vi lære at tænke
miljø og økonomi bæredygtigt uden undtagelser
Naturen og miljøet er livsgrundlaget for os mennesker og alt
andet levende. Derfor vil vi arbejde for, at Roskilde Kommune
bliver foregangskommune for den grønne omstilling.
Dette vil Alternativet ved blandt andet at:
• Sætte mere ambitiøse klimamål og arbejde målrettet efter
at nå disse - fx at blive CO2-neutrale inden 2029.
• Sætte fokus på grøn erhvervsudvikling – fx gennem
målrettet grøn erhvervsstøtte til vores virksomheder, så de
bliver mere bæredygtige. Samtidig skal vi hjælpe nye
grønne iværksættere godt i gang og tiltrække nye
greentech-virksomheder til kommunen.
• Hjælpe borgerne med at nedbringe ressource- og
energiforbruget gennem vejledning – fx ved at styrke
mulighederne for mere grøn transport, indføre en mere
ambitiøs affaldssortering, styrke mulighederne for at kunne
købe lokalt producerede dagligvarer m.v.

Slut med

stress og jag
Lad os investere i mennesker
Alternativet mener, at
• Udgifter på socialområdet er investeringer i mennesker. Vi
vil vende socialområdet på hovedet og se de sociale
udgifter som nødvendige investeringer i fremtiden.
Investeringer, der kommer os alle til gode. Mennesket skal
komme før systemet – og systemet skal være der for
mennesket.
• Udgifter til en tidlig indsats er også en investering i
fremtiden – i vores børn og unges fremtid. Det handler om
livskvalitet for den enkelte - fordi hvert eneste liv er vigtigt.
• Vi vil stress og jag til livs og skabe de bedste
helhedsorienterede løsninger, der kan forebygge, at
mennesker af forskellige årsager ender på samfundets
sidelinje.

Alternativet - liste Å
En stemme på Mennesker, Natur og Klima
Fordi det er vigtigere end økonomisk vækst

