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ALTERNATIVET: BEGYNDER VENLIG REVOLUTION PÅ FOLKEMØDET
Behovet for en venlig revolution og en ny politisk kultur er hovedtemaet for Alternativets
arrangementer på Folkemødet, der også byder på morgenyoga, mindfulness og cirkustelt
Når Uffe Elbæk som den første partileder taler på Folkemødets store scene torsdag eftermiddag,
er målet at igangsætte en venlig revolution, der skaber en ny politisk kultur og får befolkningen til at
tage deres demokratiske autoritet tilbage.
Det er temaet for hele Alternativets program på Folkemødet, der foregår både i Allinge og i et
cirkustelt i Hasle, hvor partiets omkring 200 deltagende frivillige bygger deres egen Green Camp.
I Alternativets telt i Allinge afholdes der Folkemødet igennem revolutions-talks, som fokuserer på
veje fra den politiske storm, vi befinder os i nu, til den venlige revolution. Hver morgen indledes
derudover med yoga og mindfulness, som gæsternes ledes igennem af Alternativets
folketingsmedlemmer Ulla Sandbæk og Roger Matthisen.
Fokus for programpunkterne i Alternativets telt i Allinge er blandt andet revitalisering af den
politiske samtale, genopbygning af tillid til politikerne, talentudvikling i folkeskolen, fremtidens
grønne økonomi, Danmark som humanitær stormagt, en ny vision for det europæiske samarbejde,
nye forretningsmodeller og behovet for et nyt ungdomsoprør.
Derudover vil Alternativet over alt på Folkemødet ugen igennem gennemføre forskellige former for
aktivisme, der understøtter den venlige revolutions tre nøglebegreber: Care, Share og Dare. Disse
aktiviteter understøttes af en app, der er udviklet til lejligheden.
I Cirkusteltet i Hasle, der er åbent for alle og hvor der er plads til 300, er der økologisk bar med
aften- og morgenfester og andre events, ligesom der er opført en mini-udgave af den
københavnske stamværtshus Centralhjørnet og det er muligt at få lave økologiske muleposer med
politiske slagsord som ”JamennajmenømarhmDÆ!DÆ!æhvnåvaæhvadlelæh! Hvor er det crazy,
det her.”
Praktisk:
- Hovedscenen, Cirkuspladsen: Torsdag d. 16. juni kl. 17.00-17.30: Dans, opera og Uffe
Elbæks partiledertale.
-

Alternativets telt i Allinge: G20, Allinge Havn, Inder- og ydermole.

-

Alternativet cirkustelt i Hasle, Hasle Camping, Fælledvej 30, 3790 Hasle

Fuldt program: http://alternativet.dk/website/wp-content/uploads/2016/02/programA3.pdf
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