Pressemeddelelse 10. oktober 2016

ALTERNATIVET: NU BEGYNDER STREAMING FRA GRUPPEMØDER
”Jeg er spændt,” siger Alternativets politiske leder Uffe Elbæk om, at tirsdagens
gruppemøde bliver første møde, som Alternativet live-streamer fra. ”Jeg er både spændt
på, hvordan det vil blive taget imod og så også, om det kan inspirere de andre partier til at
følge trop,” fortsætter han.
Ved et pressemøde i anledning af Alternativets sommergruppemøde annoncerede Uffe Elbæk, at
Folketingets yngste parti fremadrettet vil live-streame fra deres gruppemøder tirsdag og torsdag,
når partiet gennemgår de lov- og beslutningsforslag, der skal behandles i folketingssalen.
Uffe Elbæk fortæller, at han ser initiativet som en direkte udløber af, at Alternativet arbejder for at
skabe en ny politisk kultur, der kan øge befolkningens tillid til politikerne.
”Tilliden til os politikere fortsætter jo med at sætte bundrekorder, og jeg tror, at en del af det
skyldes den høje grad af lukkethed, der omgærder det politiske rum. Den lukkethed prøver vi at
bryde ned, og derfor har vi også flere gange inviteret journalister ind til vores gruppemøder,” siger
Uffe Elbæk og fortsætter:
”Jeg ser ideen om at live-streame fra vores gruppemøder som en naturlig forlængelse af den
indsats. Vi har selvfølgelig gjort os et væld af overvejelser fx i forhold til, hvorvidt det vil påvirke
lysten til at debattere, men med værdier som gennemsigtighed og mod mener jeg, at det lige netop
skal være os, der åbner op. Hvis ikke vi gør det, hvem skulle så?”
I første omgang er der tale om en forsøgsordning, som Alternativet løbende vil vurdere ud fra,
hvorvidt det giver mening for dem, der kigger med, forklarer Uffe Elbæk:
”For de fleste mennesker er det jo nogle tossede tidspunkter tirsdag og torsdag formiddag, så vi
fortsætter selvfølgelig kun ordningen, hvis interessen er til at tage og føle på.”
Vil man følge Alternativets live-stream fra tirsdagens gruppemøde foregår det fra partiets side på
Facebook, hvor linket vil være at finde fra kl. 10.30.
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