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ALTERNATIVET: LANCERER HANDLINGSORIENTERET MEDIE
I dag lancerer Alternativet et nyt handlingsorienteret medie, der skal komme med
konstruktive løsninger på, hvordan vi kan leve bæredygtigt, udvikle demokratiet og skabe
gode liv.
Danmark får i dag et helt nyt medie, når Alternativet lancerer et handlingsorienteret digitalt medie ved navn
Altivisten. Mediet er grundlagt af Alternativet, men alle borgere er, uanset politisk orientering, inviteret til at
komme med konstruktive løsninger på tre overordnede spørgsmål: Hvordan lever vi bæredygtigt? Hvordan
udvikler vi demokratiet? Hvordan skaber vi gode liv?
Grundlæggelsen af et medie er et naturligt næste skridt for Alternativet, mener partiets politiske ordfører:
- Vi har forsøgt at skabe en ny politisk kultur på Christiansborg. Nu vil vi også forsøge at skabe en ny
mediekultur for at få balance i mediebilledet, som vi mener, fokuserer for meget på, hvad der er galt med
vores samfund, frem for hvordan vi kan gøre det bedre, siger Alternativets politiske ordfører Rasmus
Nordqvist.
Formålet med Altivisten er at drive samfundsdebatterne i en langt mere konstruktiv og løsningsorienteret
retning:
- Vi oplever, at borgerne gerne vil bidrage til at skabe et mere empatisk og bæredygtigt samfund, men vi
oplever også, at de samtidig savner inspiration til, hvilke konkrete handlinger de kan foretage sig. Derfor har
vi skabt et medie, der tager udgangspunkt i, hvad man selv kan gøre for at forandre vores samfund, siger
Oliver Riel, der er en af Altivistens redaktører.
Altivisten skal fungere som et folkelaboratorium, hvor borgere kan sparre med hinanden og udvikle nye
løsninger i fællesskab.
- Vi ønsker en mere mangfoldig og eksperimenterende udtryksform, og derfor kan man både bidrage med
artikler, videoer, podcasts, kunstværker og poesi. Af samme grund har vi fået en stribe kunstnere til at
illustrere mediets indhold. Vi ønsker nemlig at bringe kunsten mere ind i politik, siger Niko Grünfeld, der er en
af tre redaktører på Altivisten og i øvrigt også medinitiativtager til Alternativet.
Altivisten er tilmeldt pressenævnet.
Altivistens lancering fejres i aften ved et arrangement i Kødbyen, Slagtehusgade 5e, 1715 København.
Arrangementet er åbent for alle.
Tilmeldelse kan finde sted her: https://www.facebook.com/events/543283755860539/
Altivisten.dk går live kl. 15.00.
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