
Jeg hedder Rasmus Nordqvist, er 45 år og bor sammen 
med min mand Nicolai. Jeg har siddet i Folketinget siden 
2015, og siden maj i år som ny, stolt og glad SF’er. 


Klimakrisens alarmklokker har ringet alt for længe og 
vores natur til lands og til vands skriger på 
opmærksomhed. Derfor må den grønne omstilling aldrig 
handle om hvor lidt, der er nok. 


Alt for længe har vores klode skullet indordne sig under 
os mennesker, og det har desværre sat naturen under 
massivt pres. Tiden er derfor nu inde til, at vi gør op med 
vores privilegier og sætter naturen først. Dette vil kræve 
kæmpe forandringer i måden, vi producerer og forbruger 
på, og hvordan vi indretter erhverv og vores egne liv. 
Men det er nødvendigt og ikke et sekund for tidligt.


Min baggrund er designer, og jeg har arbejdet store dele af mit professionelle liv i 
modebranchen. Det har med andre ord ikke stået i kortene, at jeg skulle gå aktivt ind i 
politik. Heller ikke selvom jeg altid har været politisk bevidst og været aktivist op gennem 
min ungdom. Mit valg om at blive mere aktiv i partipolitk opstod af den simple grund, at 
jeg ønskede at forandre vores samfund til gavn for alle og for vores planet.


Det er stadig dette ønske, der driver mig: ønsket om skabe og forandre, ikke bare skrue 
lidt på de knapper, vi kender men tage rigtigt fat og hele tiden finde nye veje. Vi kan gøre 
meget mere, og vi kan gøre det meget bedre.


Jeg går altid til det at finde politiske løsninger med stor idealisme og troen på, at 
forandringer er mulige. Løsninger skal vi skabe sammen. Hvert et skridt er vigtigt, men vi 
må aldrig blive for tilfredse. En tidligere klimaminister kaldte mig i en debat for 
'umættelig', når det kom til handling, og det er lige, hvad jeg er, når det kommer til 
forbedring af foreholdene på vores klode, for os selv og alle de arter, vi deler den med.


Vi glemmer alt for tit i politik, at vi som land er en del af verden. Jeg er meget optaget af, 
at Danmark ikke bare ser ud i verden og tænker, hvad er godt for os, hvad vi får ud af det: 
at det gavner vores sikkerhed; at det holder flygtninge væk fra vores grænser; at det 
gavner vores position og vores eksport. I en tid, hvor kriserne synes at være samlet i en 
perfekt storm, må og skal vi turde se på verden fra et andet perspektiv end vort eget. Vi 
skal gå aktivt til det internationale samarbejde ud fra en grundtanke om international 
solidaritet: Hvordan kan vi sammen med andre skabe en bedre verden?


Derfor har jeg i mine år i Folketinget været meget optaget af international politik, 
international udvikling, udenrigspolitk og de mange internationale fora, vi som parlament 
indgår i. Vi er kun så stærke som de fællesskaber, vi indgår i. Særligt Europa har min 
opmærksomhed, for jeg tror ikke på, at vi kan skabe de nødvendige forandringer uden, at 
vi har stærke regionale samarbejder, og det er EU.


Vi skal have idealismen og troen på international solidaritet tilbage. Det skal vi kæmpe 
videre for sammen. 


Kontakt: rasmus.nordqvist@ft.dk  - telefon 61624655   


