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ALTERNATIVET: NY POLITISK KAMPAGNE SKAL GENFORENE EUROPA
Alternativet har sammen med progressive kræfter fra hele Europa udviklet en fælles
kampagne, der skal indgyde håb og højne ambitionerne for det europæiske fællesskab.
Kampagnen er udviklet af omkring 70 progressive politikere, intellektuelle og mediefolk fra hele
Europa, der deltog i Copenhagen Meeting på Christiansborg d. 17. og 18. marts, hvor både
klimakrisen og flygtningesituationen var blandt de mere fremtrædende emner.
Copenhagen Meeting blev afholdt for at udvikle konkrete projekter, der kan styrke det europæiske
samarbejde, og resultatet er altså kampagnen, der er døbt ”We Are Bigger Than This” og et fælles
uddannelsesprogram. Sigtet er at videreudvikle samarbejdet på tværs af de europæiske grænser,
så de bedste erfaringer og idéer bliver brugt bredt, forklarer Uffe Elbæk, politisk leder for
Alternativet:
-

Med ”We Are Bigger Than This” siger vi klart og tydeligt, at vi ikke kan genkende os selv i
den måde, Europa udvikler sig på. Vi vil et friere, mere kreativt og tolerant Europa, der
søger samarbejdet frem for konfrontationen.

-

Kampagnen er vores bud på, hvordan vi genopbygger og styrker det europæiske
fællesskab, der lige nu trues af kriser, der hele tiden forstærker hinanden. For at løse den
opgave skal vi stå sammen, tænke stort og samtidig styrke det personlige lederskab, så
den enkelte tager ansvar for fællesskaberne og demokratiet, både de lokale og det
europæiske.

Han suppleres af nogle af de andre europæiske parlamentarikere, der deltog i Copenhagen
Meeting:
-

Det har været nogle håbefulde og inspirerende dage her i København. Vi har inspireret
hinanden, så vi kan komme op med de bedst mulige løsninger på den flygtningekrise,
Europa står i. Vi ved, at der er mange planer derude allerede nu, om hvordan landene vil
dele ansvaret, men politikerne mangler modet. Derfor vil vi forsøge at opbygge det mod, så
politikerne træffer de dristige beslutninger, Europa sukker efter, siger Caroline Lucas,
medlem af det britiske parlament for De Grønne.

-

For at løse de kriser, vi står overfor, er det meget vigtigt at skabe forbindelser og
samarbejder på tværs af Europa og udveksle ideer. Hvis ikke vi samarbejder og skaber
noget nyt, risikerer vi, at vi ikke kan redde Europa. Som vi også har set i Italien, er der
grobund for nye politiske bevægelser, og denne kampagne skal hvile på de fundamenter,
siger Mirko Busto, medlem af det italienske parlament for Femstjernebevægelsen.

Alternativet var sammen med den britiske tænketank Compass initiativtager til Copenhagen
Meeting. Næste udgave af Copenhagen Meeting holdes i London næste forår, hvor Compass
arrangerer mødet i samarbejde med det engelske parti De Grønne.
Få mere information om kampagnen på www.wearebiggerthanthis.org
Kontakt:
EU-ordfører Rasmus Nordqvist, tlf.: 6162 4655

