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OMBUDSMANDSRÅDET PÅ VEJ MED VURDERING AF 
ALTERNATIVET  

Ombudsmandsrådet har fulgt Alternativet tæt og er nu på vej med sin første vurdering af, hvor godt 

Uffe Elbæks nye parti lever op til sine egne debatdogmer. ”Jeg kan allerede nu sige, at vi har både ris 

og ros til dem,” siger Christian Kock, professor i retorik og medlem af Ombudsmandsrådet.  

 

Én af Alternativets ambitioner er at nytænke den politiske kultur, og det uafhængige 

Ombudsmandsråd bestående af professor i retorik Christian Kock, retoriker Trine Nebel, ph.d. og adjunkt 

ved Center for Journalistik ved SDU Heidi Jønch-Clausen samt journalist og forfatter Lone Kühlmann, har til 

opgave at holde øje med, at partiet efterlever egne debatdogmer. 

”Alternativet har kort og godt bedt os om at agere kritisk vagthund i forhold til deres bidrag til den 

offentlige samtale. Det arbejde tager vi meget seriøst, og det vil vores vurdering af deres kommunikation 

forsøge at afspejle,” forklarer Christian Kock. 

 

Ombudsmandsrådet er en del af Alternativets demokratipakke, der er udtænkt for at skabe et langt 

mere involverende demokrati, hvor borgerne inddrages og respekteres af magthaverne. Også derfor 

har partiet foreslået, at det bliver muligt for almindelige borgere at stille forslag direkte til behandling i 

Folketinget, samt at der oprettes et Center for Demokratiudvikling og Borgerinddragelse. 

 

”Tillidsgabet mellem borgerne og os folkevalgte bliver større og større, og samtidig er der færre og 

færre, der har lyst til at være medlem af et politisk parti og endnu færre, der har lyst til at stille op til 

folkevalgte positioner. Det truer legitimiteten af vores demokratiske institutioner, så noget skal vi gøre 

ved den nuværende politiske kultur. Hvis vi da ellers ønsker et levende og involverende demokrati – 

hvad Alternativet gør,” forklarer Uffe Elbæk, Alternativets politiske leder. 

 

Læs mere: http://goo.gl/okXl3t 

 

Med venlig hilsen 

Alternativet 

 

Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:  

Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 2720 8450  
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