Vi er en gruppe borgere udenfor det politiske etablissement, der har det til fælles at vi
brænder for at gøre vores samfund bedre, igennem aktivisme, frivilligt arbejde og socialt
engagement. Vi tror på, at demokratiet skal være repræsentativt, at den grønne omstilling
haster og at en stærk velfærdsstat, er selve fundamentet for det danske samfunds
success.
Demokrati – mere magt til folket
Vi tror grundlæggende på den samfundsmodel vi har her i Danmark, med dens mange
muligheder for borgerdrevne initiativer og demokratisk indflydelse. Vi vil bruge disse aktivt
til at skaffe mere magt til folket og arbejde for at skabe et mere reelt repræsentatitvt
demokrati.
Bæredygtighed – en grøn omstilling
Vi erkender at vores samfund må gennemgå en bæredygtig omstilling på alle planer, for at
bremse og imødegå den klimakrise, som vi allerede står midt i.
Mangfoldighed – de humanistiske værdier
Vi tror på at alle mennesker er lige meget værd, og derfor at menneskerettigheder er
universelle og skal overholdes for alle på tværs af etnicitet, køn, seksualitet, handicap,
socioøkonomisk status mm.
Vi er mange, der er frustrerede, og savner det humanistiske Danmark. Det Danmark hvor
alle er lige og hvor alle har de samme rettigheder. Staten er summen af os alle, og vi står
stærkest som land, når vi hjælper dem, der har brug for det. Livet er uforudsigeligt og man
ved aldrig, hvornår det kunne blive en selv, der får brug for hjælp fra fællesskabet. Derfor
er det kun naturligt at alle yder efter evne, så vi alle kan modtage efter behov.
Vi er modstandere af, at politik er blevet en levevej og karriere, med en konstant roterende
svingdør mellem embedet og interesseorganisationer. De folk, som skulle forestille at
repræsentere os, når alt for sjældent selv ud i virkeligheden. Det forværres yderligere af, at
de politiske partier i højere og højere grad er blevet topstyrede organisationer. Der er
opstået en kultur, hvor det forventes at partiernes folkevalgte medlemmer agerer
partisoldater, der – i direkte strid med Grundloven – stemmer efter partillinjen, frem for
efter deres personlige overbevisning.
Det har dels haft den konsekvens, at vi de sidste to årtier har været vidne til at vores
velfærdssamfund eroderes væk, samtidig med at hadet til “de fremmede” intensiveres af
populister, der formår at dreje fokus væk fra de større strukturer, der reelt er skyld i den
svindende velfærd. Vi har også set hvordan folketinget et løbet fra deres løfter, på trods af
at folket gjorde det klart ved sidste folketingsvalg, at vi vil have en bæredygtigomstilling.
Men hvad fik vi? En hockeystavsmodel der er politikersnak for, at udskyde problemerne
endnu en gang. Hvad der skulle have været en strukturel og lovgivningsmæssig indsats
imod klimekrisen, blev istedet til en selvfed PR kampagne om “grønne” Danmark.
I jagten på magten, tages alle kneb tilsyneladende i brug. Der er for lidt fremtidsvisioner for
vores samfund og for meget fokus på magtfuldkommenhed. Derfor starter vi nu en Rolig
Revolution! Så vi som folket kan generobre magten i demokratiet, sætte skub i den
bæredygtige omstilling og kæmpe for at alle mennesker her til lands behandles retfærdigt
og ordentligt.

