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Falske pengesedler i omløb ved Randers
RANDERS: Hold øje med falske 500-krone-sedler. Sådan lyder opfordringen til kronjyder fra lokalpolitiet i

Randers, som i løbet af de seneste dage har modtaget flere falske sedler. - Sedlerne er meget vellignende,
man kan dog kende dem på, at de mangler sikkerhedstråden, ligesom hologrammet på forsiden mangler
og er erstattet med sølv-malet foto med samme motiv, oplyser vagtchef Vagn Martinussen.
/ritzau/

De første skridt
som parti
I GANG: Lørdag skal Alternativet diskutere sit politiske grundlag.
Landdistriktspolitikken skal aftales i Aalborg
Kørsel uden lys, kørsel på fortove og kørsel over for rødt lys var
blandt årsagerne til, at 37 cyklister i sidste uge fik bøder.
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37 bøder til folk
på to hjul
Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: 37 bøder til

cyklister og syv til folk på
knallert. Eller i alt 44 sager.
Det var resultatet af den
nordjyske udgave af en
landsdækkende cykel- og
knallertkampagne, som
blev afviklet af Færdselsafdelingen hos Nordjyllands
Politi i sidste uge.
- Vi holdt en del aktioner
rundt om i Nordjylland.
Men det var forholdsvis
dårligt vejr, og så ramte vi
ned i en uge, hvor flere store uddannelsesinstitutioner i Nordjylland - heriblandt universitetet holdt vinterferie. Det kunne ses på antallet af cyklister og knallertkørere på
vejene, og derfor blev det
også til færre bødeforlæg
end ved lignende kampagner tidligere år, konstate-

rer Steen Wolder, politiassistent ved Færdselsafdelingen hos Nordjyllands
Politi.
De cyklister, der fik en
bøde, fik det for forseelser
som kørsel uden lys, kørsel
på fortove og kørsel over
for rødt lys, mens det hos
knallertkørerne for et par
stykkers vedkommende
skyldtes forkert lygteføring
og tre, der havde foretaget
konstruktive ændringer på
deres knallerter.
- Det er lidt uhensigtsmæssigt at holde en kampagne i en uge, hvor der er
ferie på de store uddannelsesinstitutioner. Men kampagneugerne bliver fastlagt centralt. Så det kan vi
ikke ændre. Jeg har dog
skrevet til politiledelsen i
København og indstillet til,
at det bliver en anden uge
næste år, siger den nordjyske politiassistent.

Ung mand får tre års fængsel
for voldtægt af 14-årig
ESBJERG: Et overfald på en 14-årig pige i Esbjerg sidste
sommer medførte torsdag en dom på tre års fængsel til
en ung mand.
Den dømtes dna-spor blev fundet på pigen og var medvirkende til dommen. I de tre år indgår en reststraf på fem
måneder fra en tidligere dom, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den nu 20-årige mand har forklaret, at han
havde drukket og derfor intet huskede om, hvad der skete
en nat i juli, skriver jv.dk. Han kunne ikke huske, at han
havde opholdt sig i Esbjerg på det relevante tidspunkt,
mens han var på ferie på Fanø.
Om natten 5. juli kom pigen gående i byen, da hun havde fulgt et familiemedlem til stationen. Af en fremmed
mand blev hun trukket ind i haven ved Esbjerg Museum
og voldtaget. Forinden havde han spurgt om vej til Fanøfærgen.
Manden er fra Vejle-egnen og blev anholdt hos noget
familie cirka 14 dage efter forbrydelsen.
Opklaringen skyldes blandt andet tip fra offentligheden, da politiet efterlyste vidner./ritzau/

Af Tenna Petersen
tenna.petersen@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: De første 58
partipolitiske forslag er i hus
og nedfældet på papir. Lørdag bliver endnu en række
politiske pejlemærker fastlagt i det kompas, der skal
udgøre det politiske grundlag for Alternativet.
Blandt andet skal partiets
landdistriktspolitik fastlægges, hvilket kommer til at ske
på et såkaldt politisk laboratorium i Aalborg. Her har
partiet indkaldt alle interesserede til at være med til at
formulere, hvad Alternativet
skal stå for i forhold til landdistrikterne.
De politiske laboratorier
er Alternativets måde at lave
politik på. For i Alternativet,
der for få måneder siden
fyldte et år, er det alfa og
omega, at politikken kommer nedefra, lyder det fra
partiets nordjyske spidskandidat, Torsten Gejl.
- Det er vigtigt at få tanker
ind i processen fra folk, der
ved mere om de politikområder, vi beskæftiger os med,
end vi gør. Ikke bare fra fagfolk og eksperter, men også
fra almindelige borgere, siger Torsten Gejl, der har været med i partiets maskinrum fra den helt spæde start
af Alternativet.
- Det havde da været lettere at finde en lille flok eksperter og så sætte sig ned og
skrive et partiprogram. Men
hvis vi skal være et frisk pust,
skal vi have noget udefra, tilføjer han og fortæller, at der
i øjeblikket er op mod 700
partimedlemmer inde over
processen.
Men kan det ikke være svært
at samle 700 meninger til et
samlet partiprogram?
- Der er nogle visioner og
værdier, der ikke er til debat.
Og der er ikke nogen af dem,
der deltager i vores politikudvikling, der ikke tydeligt
kan fornemme de overordnede regler, lyder det fra
Torsten Gejl.
I november rundede partiet sit første år. I dag har Alternativet syv storkredse og
godt 1400 medlemmer. Må-

let er at få det tal op på 2000
i løbet af 2015.
Ud over det politiske laboratorium i Aalborg vil der på
lørdag blive diskuteret studieforhold, økonomi, folkeskole, demokrati, forsvarspolitik, organisationer og
transportpolitik på en række
andre politiske laboratorier
fordelt på adresser i hele landet.
Alternativet kæmper dog
stadig med næb og kløer for
at få de sidste vælgererklæringer i hus, således at man
kan stille op til det kommende folketingsvalg, der skal
afholdes senest til september.
I skrivende stund mangler
der godt 3600 ud af de i alt
20.260 vælgererklæringer,
der er nødvendige for, at
partiet kan få en plads på
partilisterne til valget.
- Det har været langt sværere end forventet at samle
dem, vi har, fortæller Torsten Gejl og henviser til en
række administrative udfordringer, leveringsproblemer
med Post Danmark og bureaukrati.
Men kan det ikke også hænge sammen med, at der ikke er
opbakning til jeres parti?
- Jeg har da oplevet, at
mange har sagt nej til at give
os en vælgererklæring. Det
er ikke sådan, at folk bare
mener, vi skal have en chance i demokratiets navn, siger
Torsten Gejl, men understreger samtidig, at partiet ville
have været i mål med vælgererklæringer, hvis man
havde været de bureaukratiske udfordringer foruden.
Ifølge Alternativet har
mindst 40.000 skrevet under, men kun knap 17.000 af
dem er nået frem til Alternativets postkasse.
Partiets stifter, den tidligere radikale kulturminister
Uffe Elbæk, havde i sidste
uge et forslag til behandling
i Folketinget om et åbent ministerium, der skal gøre det
muligt for borgere at stille
forslag til politikerne. Forslaget fik ikke et flertal bag
sig, men der var opbakning
fra spredte taburetter i Folketinget. Det bliver ikke et

Torsten Gejl er Nordjyllands spidskandidat for Alternativet, der endnu ikke har vælgererklæringer nok til at stille op til valg.
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usædvanligt fænomen, hvis
partiet kommer i Folketinget, påpeger Gejl:
- Vi er funderet på værdier,
mens andre politiske partier
er grundlagt på en ideologi.
Det betyder ikke, at vi er
”flikflakkende”, for vi har
nogle stærke visioner. Men
en af de store forskelle er, at
vi ikke er en del af det rød-

blå spil. Så jeg vil godt kunne
have en socialpolitik, der ligger tæt op ad SF, men samtidig have en iværksætterpolitik med elementer, der ligner noget fra Liberal Alliance.
Partiet forventer at kunne
præsentere resten af de
nordjyske folketingskandidater 1. marts.

Nej til demokraticenter
KØBENHAVN: Det ser ikke ud til, at Alternativets løsgæn-

ger på Christiansborg, Uffe Elbæk, kan få flertal til sit
andet forslag i Folketinget. Forslaget, der var til førstebehandling i går, går ud på at etablere et center for borgerinddragelse og demokratwiudvikling på Christiansborg. Kun fra Enhedslisten og SF kan Uffe Elbæk forvente opbakning til forslaget.
Det er ikke mere end en uge siden, at Uffe Elbæk stillede sit første selvstændige forslag til vedtagelse i folketingssalen. Her foreslog Alternativets frontmand, at det
skulle være muligt for borgere at komme med forslag til
Folketinget, såfremt der er 50.000 borgere, der er enige i
forslaget.
Torsdagens forslag om at plante et center på Slotsholmen ligger i forlængelse af ønsket om mere borgerinddragelse. Centeret skal nemlig, såfremt Alternativet kan
få Venstre, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre eller Konservative til at ændre mening og
dermed skabe flertal for forslaget, facilitere forskning
om, hvordan man breder demokratiet endnu mere ud.
En grundtanke, som mange af de politiske partier bakker op om. Men langt størstedelen af modstanderne af
forslaget mente ikke, at det skulle være Folketinget, der
skulle være tovholder, og flere påpegede, at der allerede
bliver forsket i demokratiet rundt om på landets universiteter, herunder Aalborg Universitet, ligesom Teknologirådet allerede arbejder for at finde metoder, der skal
gøre det nemmere at deltage i demokratiet.
- Forslaget om at etablere et center for borgerinddragelse og demokratiudvikling er i forlængelse af det forslag, som jeg havde i salen i sidste uge. Begge initiativer
tager afsæt i en dyb bekymring for, hvordan vi får bygget
en bro over den tillidskløft, der er imellem vælgerne på
den ene side og os valgte politikere på den anden side,
siger Uffe Elbæk.

