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Klaus	
  Riskær	
  Pedersen	
  ekskluderet	
  som	
  
medlem	
  af	
  Alternativet	
  efter	
  
mislykket	
  mæglingsforsøg	
  
En	
  enig	
  bestyrelse	
  i	
  Storkreds	
  Københavns	
  Omegn	
  har	
  efter	
  grundige	
  overvejelser	
  indstillet	
  til	
  
hovedbestyrelsen,	
  at	
  menigt	
  medlem	
  Klaus	
  Riskær	
  Pedersen	
  øjeblikkeligt	
  ekskluderes	
  fra	
  partiet	
  
Alternativet.	
  Indstillingen	
  sker	
  på	
  baggrund	
  af,	
  at	
  medlemmer	
  i	
  Omegnen	
  samt	
  en	
  enig	
  
kredsbestyrelse	
  har	
  mistillid	
  til	
  Klaus	
  Riskær	
  Pedersens	
  forvaltning	
  af	
  Alternativets	
  idé-‐	
  og	
  
værdigrundlag	
  samt	
  loyalitet	
  over	
  for	
  fællesskabet.	
  Dermed	
  er	
  det	
  kredsbestyrelsens	
  indstilling,	
  at	
  
Klaus	
  Riskær	
  Pedersen	
  har	
  forvoldt	
  skade	
  på	
  samt	
  modarbejdet	
  Alternativets	
  idé-‐	
  og	
  værdigrundlag	
  
samt	
  politik.	
  
Indstillingen til eksklusion sker således på baggrund af Klaus Riskær Pedersens modarbejdelse af
Alternativets idé- og værdigrundlag samt politik. Dette er blandt andet kommet til udtryk jf. følgende
udtalelser foretaget af menigt medlem Klaus Riskær Pedersen siden dennes indmeldelse i Alternativet
fredag d. 6. marts:
-

”Socialdemokraterne mener, at jeg er for blå til at være socialdemokrat, og de konservative
mener, at jeg er for rød til at være konservativ, og så må det jo så blive et alternativ”.
”Derfor kan jeg måske bidrage med at få luset de værste fantasier og forestillinger væk, som
ikke har nogen gang på jorden, så vi kan skabe noget, der er bedre”.
”Det er helt klart at det hold der sidder lige nu – på den økonomiske politik, på pengepolitik,
ikke kan levere nogle troværdige forklaringer på at nå de meget vigtige mål.”
”Jeg vil godt prøve at sige til dem: hey gutter, jeg hopper lige med her, fordi det er det fede
projekt det her, men det går altså ikke at det kuldsejler, når man begynder at komme ud i
debatter om økonomisk politik og pengepolitik og alt muligt andet, så er det direkte i
afgrunden.”

Indstillingen henhører under §14 i Alternativets vedtægter, og på baggrund af indstillingen valgte
Hovedbestyrelsen for Alternativet at gennemgå yderligere udtalelser fra menigt medlem Klaus Riskær
Pedersen foretaget siden dennes indmeldelse d. 6. marts. Alternativets Hovedbestyrelse har i tillæg til
ovenstående udtalelser vurderet, at fx følgende udtalelser har forvoldt skade på samt modarbejdet
Alternativets idé- og værdigrundlagt samt politik:
Fra Politiko mandag d. 9. marts:
-

Partiprogrammet skal f.eks. ikke hedde et partiprogram, men et idékatalog for »forhåbninger,
aspirationer og illusioner.« »Der er forskellige dele af det, som ikke er hensigtsmæssige, hvis
man gerne vil fremstå som en troværdig forretningsagent over for befolkningen. Derfor vil jeg
meget gerne bidrage til, at vi kan få rettet her og der, hvor tingene er løbet af sporet,« siger
han.

-

»Der står også, at de gerne vil have 100 procents reservekrav til banksystemet i Danmark. Og
det vil udløse en økonomisk recession, hvor du piller 20 procent af BNP. Grunden til, at jeg
stiller op i Alternativet, er, fordi det er det rigtige projekt. Der ligger rigtig mange gode tanker
bag. Men nogen steder er det blevet highjacket af nogle gammelstalinistiske dagsordener, vi
har set på den yderste venstrefløj i gamle dage.«
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Fra BT mandag d. 9. marts:
-

»Det er det samme med forslaget om borgerløn. Jeg mener ikke, det er nogen god idé. Da er
det altså gået lidt for hurtigt. Hvis man giver alle 5-10.000 kr. om måneden for ikke at lave
noget, ved vi godt, hvordan det ender. Det går ikke. Jeg har selv været venstreorienteret
engang, og jeg får et smil på læben, når jeg læser nogle af de ting, de skriver,« siger Riskær.

-

»Det kan blive et problem, hvis man efterlader det indtryk ude i befolkningen, at Alternativet er
en del af en uregerlig venstrefløj. Man kan ikke vinde valg på peace and love og sunde
fødevarer. Programmet kræver en opstramning,« siger han.

-

»Det politiske grundlag man har nu er en fejlkorrigeret version af Liberal Alliance. Men Liberal
Alliance er fyldt med fejl. Mange unge stemmer på dem, men de har hverken noget politisk
projekt eller nogen politisk vision,« siger Riskær.

På baggrund af ovenstående eksempler på modarbejdelse af Alternativets idé- og værdigrundlag har
en enig Hovedbestyrelse for Alternativet besluttet at foretage et mæglingsforsøg jf. §14 stk. 2. Ved
mæglingsforsøget gjorde en enig Hovedbestyrelse i Alternativet det klart for menigt medlem Klaus
Riskær Pedersen, at han må afstå fra at kandidere til nogen form for tillidspost eller nogen anden form
for officiel post for Alternativet.
Klaus Riskær Pedersen afslog at tage stilling til mæglingsforsøget og blev oplyst om, at såfremt han
ikke tog øjeblikkelig stilling, så kunne han betragte sig selv som ekskluderet. Klaus Riskjær Pedersen
nægtede fortsat at tage stilling til mæglingsforsøget, hvorfor Hovedbestyrelsen meddelte menigt
medlem Klaus Riskær Pedersen, at han jf. §14 i Alternativets vedtægter dermed er ekskluderet som
medlem af Alternativet med øjeblikkelig virkning. Klaus Riskær Pedersen har desuden modtaget en
skriftlig orientering om dette.
Hovedbestyrelsen anfører, at beslutningen har været svær, men at der var fuld enighed om
eksklusionen af Klaus Riskær Pedersen som medlem af Alternativet.
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