Pressemeddelelse 18. marts 2016

ALTERNATIVET: EUROPAS PROGRESSIVE SAMLES TIL POLITISK JAMSESSION
Progressive kræfter fra hele Europa samles torsdag og fredag på Christiansborg for at
udstikke en bedre og mere bæredygtig retning for EU.
Europa og i særdeleshed EU står i en historisk krise. Tynget af gæld, udfordret af flygtningestrømme,
truet af kollaps. Det er mere afgørende end længe, at der investeres i det europæiske samarbejde og
sammenhold.
- For Alternativet står det lysende klart, at alternativet til EU er et bedre EU, og derfor arrangerer vi nu
en politisk jamsession for progressive kræfter fra hele Europa, der har modet, lysten og visionerne til at
formulere det nye, fælles europæiske projekt, siger Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet.
Derfor har Alternativet taget initiativ til Copenhagen Meeting, der afholdes på Christiansborg.
Her deltager politikere, kulturfolk, aktivister, civilsamfundsrepræsentanter, tænketanke, intellektuelle og
mediefolk i to dages intenst arbejdsmøde.
Helt specifikt er målsætningen at udvikle en medieplatform, en europæisk lederuddannelse og en
politisk kampagne. Det skal sikre, at det progressive Europa taler med en fælles stemme, at vi deler
erfaringer og lærer af hinanden og handler samlet.
- Vi er meget opsatte på at revitalisere det europæiske projekt. Den målsætning deler vi heldigvis med
mange andre af Europas progressive kræfter, og hvor DiEM25 satte en langsigtet dagsorden, ønsker vi
på Copenhagen Meeting at udvikle nogle konkrete koncepter og projekter, som vi kan komme i gang
med nu. For det haster, hvis vi skal forbedre EU, siger Uffe Elbæk.
- Europa skal søge håbet, ikke konfrontationen. Vi skal væk fra nationalisme og fremmedfrygt. Vi skal
bygge broer, ikke grave grøfter. Ellers kommer vi aldrig ud af den permanente krisetilstand, der har
sænket sig over Europa, siger Uffe Elbæk.
Copenhagen Meeting finder sted 17.-18. marts i Fællessalen på Christiansborg.
Se deltagerliste og yderligere informationer på www.copenhagenmeeting.dk
Resultatet af mødet præsenteres fredag 18. marts kl. 13.30-15.00, hvor pressen naturligvis er
velkommen.
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