	
  
Aarhus, lørdag den 24.maj 2014

PRESSEMEDDELSE
Alternativet vedtager princip- og partiprogram
Lørdag blev Alternativets princip- og partiprogrammet vedtaget af mere end 120 deltagende på partiets først
årsmøde i Aarhus.
Partiprogrammet blev udbygget med en række ændringsforslag - i alt var der indkommet 159 af slagsen.
Særligt natur- og miljøpolitikken fik et markant løft: Medlemmerne var således enige om, at områder med
vild natur og skov skal øges og den biologiske mangfoldighed skulle styrkes. Der var også bred enighed om at
hav- og marinemiljø skal have ekstra fokus, blandt andet ved at styrke det skånsomme kystfiskeri og oprette
beskyttede områder på havet. Ligesom et forslag om, at Danmark skal modarbejde udvinding af olie og gas i
Arktis og udvinding af skifergas blev stemt igennem med stort flertal.
Partistifter og talsperson Uffe Elbæk udtaler:
”Årsmødet var den foreløbige kulmination på det demokratiske eksperiment, der ligger til grund for
udarbejdelsen af princip- og partiprogram. Mere end 700 borgere har hen over foråret deltaget i 20 politiske
laboratorier, hvor de har givet input til programmet. Et sådant opensource politikudviklingseksperiment har
man ikke set i Danmark før. Og nu står vi med resultatet. Et resultat der sætter politisk skarpt fokus på de
udfordringer Danmark og verden står over for. Men ikke nok med det. Princip- og partiprogrammet rummer
nu en lang række helt konkrete løsningsforslag, som vil sætte en helt ny retning for Danmark, hvis de bliver
gennemført. Og underbygge den nødvendige seriøse og ansvarlig omstilling af vores samfund som er så
pokkers nødvendig. Jeg er meget stolt.”
Rasmus Nordqvist, formand for bestyrlesen siger: ”Vi har nu sat et første punktum i vores politiske program.
Men det er vigtigt at understrege, at vi nu står med generation 1.0 af vores politiske program, og at vi allerede
efter sommerferien går i gang med at udvikle politik på en ny række områder. For vi er først lige startet og
hvilken start!
Nu har vi et godkendt princip og partiprogram. Så det næste er at de 21.000 godkendte vælgererklæringer.
Det er vores klar ambition, at vi når det mål inden Folketinget åbner igen til en ny sæson til oktober.
Indsamlingskampagnen går op i gear i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.”
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