Referat fra Alternativets ekstraordinære landsmøde
København, 1. februar 2020 kl. 15-20
Det ekstraordinære landsmøde blev afviklet over én dag.
Der var 528 fysisk fremmødte stemmeberettigede og 1387 tilmeldt digital
afstemning. Af disse stemte 1695 ved 1. runde, 1620 ved 2. runde og 1604 ved 3.
runde. Fordelingen mellem de fysiske og digitale stemmer kan findes under hver
afstemning.
Referenter: Malene Grindsted
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Dirigent: Mariann Skovgaard

Velkomst ved hovedbestyrelsen og valg af dirigent, referenter og
stemmetællere

Leila Stockmarr gennemgik på vegne af valgafviklingsudvalget processen frem mod i
dag. Processen har været demokratisk inddragende, valgkampen har handlet om
politik og kandidaternes politiske visioner, mere end om de enkelte personer.
Udvalget har ønsket “kamp til stregen” og det er lykkedes. Valgafviklingsudvalget
henstiller til at den gode tone fra processen fortsætter efter valget, og det fælles
projekt kommer i fokus.
Til dirigent blev Mariann Skovgaard indstillet – indstillingen vedtaget (ved applaus).
Dirigenten igangsatte officielt det ekstraordinære landsmøde.
Dirigenten konstaterede, at landsmødet var rettidigt indkaldt (4 uger før mødet) d.
22. december 2019 og at materialet, vedtægtsændringsforslagene, var udsendt
rettidigt (senest 14 dage før mødet) d. 17. januar 2019.
Til stemmetællere blev valgt (ved applaus):
● Birte Lykke Rabjerg
● Jes Romme
● Kirsten Koch
● Liv Krogshede
● Kaj Nilsson
● Andreas Sindal
● Sussie Thorslund
● Carsten Andersen
● Joan Kragh
● Jan Allan Andersen
● Line Lund
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Poul Brandrup bød på vegne af HB velkommen med en kort introduktion til aftenen.
Der er ca. 600 til stede fysisk og over 1400 til digital afstemning. Poul takkede
kandidaterne for en god proces, med gode diskussioner og understøttelse af
hinanden. Valgafviklingsudvalget blev præsenteret. Tak til medarbejderne i
sekretariatet, ikke mindst arbejdet med den digitale afstemningsproces. Sidst tak til
de mange frivillige.

● Nina Svane Mikkelsen
● Asbjørn Ammitzbøll Flügge
● Kenni Flink
● Katinka Haxthausen
● Thorbjørn Christensen
● Torben Poulsen
● Svend Loldrup

Dirigenten informerede om samtalemanifestets formalia, herunder valgprocedure og
hvordan man får ordet. Samtalemanifestet blev vedtaget med de grønne
stemmekort, hvor alle i rummet stemte for.
Dirigenten gennemgik praktiske oplysninger.
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Til referenter blev valgt (ved applaus): Malene Grindsted

Tale ved Uffe Elbæk

Præsentation af kandidaterne
Kandidaterne præsenterede sig hver især med fem minutters taletid, med indskudte
spørgsmål fra Anja Bo.
16.30 Sascha Faxe
● “Livet først” skal være en rammefortælling, fremfor spørgsmålet “hvad koster
det”. Har været aktivist altid. Aktivisme kan ikke stå alene, men skal skabe
handlerum for det politiske og åbne magtrummet.
16.35 Josephine Fock
● Partiet er i krise, vi skal turde se på os selv både internt og eksternt fra. Nogle
steder er bevægelsen i dødvande, vi skal genoplive gejsten. Vi har haft et
kraftigt faldende medlemstal, men de tilbageværende vil virkelig Alternativet.
Vi har et fantastisk partiprogram, vi skal tilbage til at snakke om de tre
bundlinjer. Vi skal være offensive og selv invitere os ind i samarbejdet med
regeringen.
16.40 Rasmus Nordqvist
● Tilbageblik på hvorfor startede vi Alternativet; ønske om samfundsforandring.
Der mangler en “masterplan” for det samfund, vi ønsker at leve i. Den plan
skal Alternativet skabe. Efter et skuffende valg, har vi alligevel fået skubbet os
ind i de politiske forhandlinger. Vi må aldrig gå så meget på kompromis, at vi
ikke skaber resultater, men på enkelte handlinger må vi gå på kompromis og
skabe de bedst mulige løsninger..
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Uffe indledte med at understrege, at dagens tale ikke var en afskedstale, den
kommer til landsmødet i maj. Uffe meldte sin tilbagetræden som partileder ud dagen
efter, han blev folkepensionist, og oplever, at det er det helt rigtige tidspunkt.
Processen, orkestreret af HB, har været perfekt. Debatterne har været politiske, med
forskellige holdninger til, hvor partiet skal hen. Stor tak til kandidaterne. Vi har et
stærkt og aktivt bagland af medlemmer, en velfungerende hovedbestyrelse og et
stærkt politisk forum. Alternativet har været med i et væld af politiske forlig; de store
er klimaloven og finansloven, og senest boligforliget. Stolthed over
folketingsgruppen. Vi har holdninger til politik lokalt, men også ude i verden. Aktuelt
har vi udfordret Kina i samarbejde med Amnesty med skulpturen på Slotspladsen.
Uffe glæder sig til at være menigt aktivt folketingsmedlem.

16.45 Mira Issa Bloch
● Ønsker en fjerde bundlinje; den demokratiske. Det er ikke politisk leder, der
bestemmer, men et forslag, Mira vil stille. Ønsker større inddragelse af
borgerne. Landsmøderne skal i højere grad bruges til at medlemmer sætter
politisk retning, og medlemmer skal være med til at bestemme, hvad MF’erne
stemmer i folketingssalen. Der er brug for faglig baggrundshjælp til
MF-gruppen, der hver har mange ordførerskaber.

● Ønsker at udvikle handlingsfællesskaber i det nære, med synergi til det
parlamentariske. Vi er i en god bevægelse mod samarbejde på tværs. Ønsker
at gøre vilkårene for dette bedre. Oplever at partiet har været i krise i
2017-2018, men ikke er det længere. De medlemmer, der er tilbage, vil virkelig
det her. Der er bedre samarbejde med det lokale og folketingsmedlemmerne.
Danmark bevæger sig i en bedre og grønnere retning.
16.55 Theresa Scavenius
● Ønsker Alternativet 2.0. Det er ikke lykkedes os, at fortælle vælgerne om vores
politiske visioner. Vi skal være mere kompromisløse. Meldte sig ind i
Alternativet for at kæmpe klimakampen. Vi skal påtage os rollen som de, der
påpeger når regeringen skaber “klimapopulisme”, vi skal arbejde for en
samfundsrettet klimapolitik. Det store arbejde kommer ved
klimahandlingsplanerne i foråret.

Debat (v. Anja Bo)
Anja Bo modererede debatten mellem kandidaterne med spørgsmål omkredsende
politiske visioner, ny politisk kultur og klima. Kandidaterne fik mulighed for at
markere og uddybe deres politiske linje.
Politiske visioner
● Josephine; Ønsker større indflydelse. Kan ikke lade sig gøre indenfor alle
områder, f.eks flygtninge/integration.
● Rasmus N; Vi har ikke de afgørende mandater. Vi skal ikke være med i
forståelsespapiret, men skabe relationer og få indflydelse.
● Mira; Vi skal deltage i forhandlinger, og først gå når vi ikke kan være med
mere. Vi skal både fortælle åbent både hvad vi fik og hvad vi ikke fik.
● Theresa; Det parlamentariske er et mål for mig. Vi skal arbejde henimod at
blive tungen på vægtskålen i fremtiden. Vi skal være et reelt alternativ.
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16.50 Rasmus Foged

Ny politisk kultur
● Rasmus F; Oplevede en mere lukket dialog efter valget i 2015. Vi er nu på rette
vej. Vi har en proces for politikudvikling, men skal videreudvikle ift hvordan
man udvikler forslag.
● Sascha; Ny politisk kultur betyder ikke, at man ikke kan være uenig, men om at
gå efter bolden og ikke manden. Selvfølgelig er der konflikter, men det skal
ses som et mulighedsrum.
● Josephine; Vi skal gøre noget ved det, hvis vi er så interesserede i hvad andre
mener. Vi skal have fokus på, hvad vi står for, og hvad vi kan. Beslutninger skal
træffes i rigtige fora.
● Rasmus N; Vi skal lære af de sager, vi har været igennem. Vi skal ikke slå
nogen i hovedet med adfærd, men skabe strukturelle forandringer. Og se på
f.eks på hvordan vi gør tingene, hvordan rejser vi f.eks.
● Rasmus F; Jeg står for det, jeg står for. Vil ikke gøre mig til dommer over, hvad
andre gør.
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● Josephine; Vi skal alle bakke op om dén der bliver valgt. Vi skal ikke vente tre
år med at gøre en forskel. Vi skal sætte os med ved bordet, selv om vi ikke får
den indflydelse, vi ønsker.
● Sascha; Vi skal ikke glemme, at vi er et politisk parti og skal agere i de
spilleregler, der er. Vi skal samtidig være den kile, vi er.
● Rasmus N; At deltage i klimaloven handler om at skabe reelle forandringer og
resultater, også selv om vi ikke får alt, vi ønsker. Vi har et moralsk historisk
ansvar for at løse klimakrisen.
● Theresa; Det er fantastisk at få ord ind i klimaloven, men det skaber ikke
handlinger. Vi skal f.eks smide olieindustrien ud af klimaministeriet. Vi skal
ændre større ting ikke f.eks pris på plastikposer
● Rasmus F; Interessant diskussion i POFO; vi vil gerne indgå kompromiser, men
ikke kompromittere os.
● Mira; Vi skal komme med de mest radikale grønne forslag, men vi skal også
diskutere andre samfundsforhold, som vi har i vores politik
● Rasmus N; Vi har vist, at vi kan spille spillet. Vi får flere mandater næste gang
ved at vise, hvad det er for samfund, vi ønsker og ved at skabe resultater. Vi er
ikke relevante, hvis vi ikke gør en parlamentarisk forskel.
● Theresa; Jeg står ikke for, at vi ikke skal gå på kompromis. Men vi skal ikke
acceptere snak frem for handling.
● Mira; Vil gerne bringe medlemmerne mere i spil ift de forslag, MF’erne stiller i
folketingssalen.
● Rasmus N; Vi skal undersøge, hvad vi gør, hvordan vi mødes og snakker
løsninger. Hvordan kan vi inddrage flest mulige medlemmer. Projekt 2030. Vi
bruger ikke POLA’er nok. Vi går til forhandlinger med politik udviklet af
medlemmerne.

● Josephine; Vi er ligesom alle andre. Vi havde et håb om at skabe ny politisk
kultur, vi skal tage kritik alvorligt. Nu kommer der ny politisk leder, og vi kan
benytte lejligheden til at se, om vi kan komme uheldige tings til livs.
● Sascha; Vi skal lytte til kritik og tage det i rette fora, kontinuerlig refleksion.
HB er ved at se på udvikling af organisationen. Vi skal give hinanden det løfte
at fortsætte, det vi har gang i.
● Theresa; Jeg er her for at skabe klimapolitik. Jeg mister lysten, hvis folk bruger
tid på smædekampagner.

● Sascha; Vi er ikke blevet overhalet på klimapolitikken. Vores værdier er svære
at kommunikere til befolkningen. Vi skal skabe en rammefortælling. Gøre
mennesker værdifulde for det, de er.
● Mira; Vi skal blive ved at være lige så grønne som altid, men skrue op for de
andre bundlinjer.
● Theresa; Det der foregår er reelt greenwashing. Vi får kun mulighed for at
arbejde for de andre områder, hvis vi får flere mandater.
● Rasmus N; Grøn politik handler om at skabe et samfund, hvor vi lever i
balance med hinanden, med planeten, på tværs af kloden. Vi skal holde fast i
rettigheder. Det er også grøn politik. Klimapolitik handler ikke bare om måltal.
● Rasmus F; I 2018 lagde vi et godt klimaprogram og gik til valg på. De andre
partier indså også, at det grønne var vigtigt. Vi var ikke klar til at fortælle, at
Parisaftalen ikke var nok.
● Sascha; Vi skal skabe et narrativ, en rammefortælling. Det kan lade sig gøre.
Jeg er kommet med et udspil, og vil tage dialogen i alle de rette fora.
● Theresa; Vi fik et dårligt valg, fordi vi ikke blev set som et professionelt parti,
og fordi nogen kaster mudder på hinanden.
● Josephine; Vi glemte at “klæde de andre af” ved sidste valg. Vi skal involvere
og forklare, hvordan borgerne kan være med til at skabe omstilling.
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Klima

Afstemning 1. runde valg af kandidater
Dirigenten gennemgik valgproceduren.
Stemmefordeling
Josephine Fock: 567 stemmer = 33,45%
Mira Issa Bloch: 29 stemmer = 1,71%
Rasmus Foged: 29 stemmer = 1,71%
Rasmus Nordqvist: 403 stemmer = 23,77%
Sascha Faxe: 216 stemmer = 12,74%

I alt afgav 1695 medlemmer stemme, fordelt således på fysiske og digitale stemmer:
Fysiske stemmer (528):
Josephine Fock: 165
Mira Issa Bloch: 7
Rasmus Foged: 7
Rasmus Nordqvist: 141
Sascha Faxe: 103
Theresa Scavenius: 105
Digitale stemmer (1167):
Josephine Fock: 402
Mira Issa Bloch: 22
Rasmus Foged: 22
Rasmus Nordqvist: 262
Sascha Faxe: 113
Theresa Scavenius: 346
Da ingen kandidat fik over 50% af stemmerne, går de fire kandidater mest flest
stemmer videre til runde og afstemning 2.
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Theresa Scavenius: 451 stemmer = 26,60%

Afstemning samt optælling 2. runde valg af kandidater
Dirigenten gennemgik valgproceduren.
Stemmefordeling
Josephine Fock: 599 stemmer = 36,97%
Rasmus Nordqvist: 418 = 25,8%
Sascha Faxe: 160 stemmer = 9,87%
Theresa Scavenius: 443 stemmer = 27,34%

Fysiske stemmer (523):
Josephine Fock: 196
Rasmus Nordqvist: 158
Sascha Faxe: 58
Theresa Scavenius: 111
Digitale stemmer (1097):
Josephine Fock: 403
Rasmus Nordqvist: 260
Sascha Faxe: 102
Theresa Scavenius: 332
Da ingen kandidat fik over 50% af stemmerne, går de to kandidater mest flest
stemmer videre til runde og afstemning 3.
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I alt afgav 1620 medlemmer stemme, fordelt således på fysiske og digitale stemmer:

Afstemning samt optælling 3. runde valg af kandidater
Dirigenten gennemgik valgproceduren.
Stemmefordeling
Josephine Fock: 936 stemmer = 58,35%
Theresa Scavenius: 668 stemmer = 40,64%
I alt afgav 1604 medlemmer stemme, fordelt således på fysiske og digitale stemmer:
Fysiske stemmer (492):

Theresa Scavenius: 192
Digitale stemmer (1112):
Josephine Fock: 636
Theresa Scavenius: 476
Da Josephine Fock fik over 58,35% af stemmerne er hun valgt som den nye politiske
leder.
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Josephine Fock: 300

Afslutning
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Josephine Fock og valgafviklingsvalget gik på scenen, hvor Josephine takkede for
valget, med en særlig tak til med-kandidaterne. Josephine fik overrakt den grønne
fane. Poul Brandrup takkede for den demokratiske proces og den store deltagelse
fra partiets medlemmer.
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