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ALTERNATIVET KLAR Til VALG: HER ER PARTIETS
DAGSORDEN TIL FV15
Grøn, Økonomisk og social bæredygtighed, en stærkere
iværksætterkultur samt mindre stat - mere samfund er de emner som
Alternativet vil sætte på dagsordenen ved det kommende
folketingsvalg.
”Danmark står over for tre alvorlige kriser: Klima-, empati- og systemkrisen, og det er vores
løsninger på disse kriser, vi går til valg på. Skal vi lykkes med at skabe et bæredygtigt
samfund, så kræver det, at vi giver det bæredygtige iværksætteri bedre rammer, og det
kræver også, at vi tager et grundigt kig på, hvor civilsamfundet kan og skal gå forrest,” siger
Alternativets politiske leder Uffe Elbæk.
Alternativet har prioriteret de af sine forslag, der har det største løsningspotentiale i forhold til
de tre kriser – og har ikke skelet til, hvilke emner medierne eller andre partiet kommer til at
prioritere:
”Jeg glæder mig voldsomt til valget, og det bliver spændende at se, om vi lykkes med at sætte
en markant anderledes dagsorden. Det er der virkelig brug for, og vi vil gøre alt for at skabe
fokus på de konkrete løsningsforslag samt de tre i vores øjne alvorlige udfordringer som
Danmark står over for,” siger Uffe Elbæk.
Alternativet har i dag, tirsdag, omlagt sin hjemmeside, Facebook, Twitter samt Instagram til et
udtryk, der kommunikerer og understøtter de fem hovedtemaer. Med en kampagnekasse, der
langt fra bugner, giver Alternativet meget høj prioritet til de sociale medier og involveringer af
frivillige og medlemmer af partiet.
Med venlig hilsen
Alternativet
Har du andre spørgsmål, ret da henvendelse til:
Magnus Harald Haslebo, magnus.harald.haslebo@alternativet.dk, tlf.: 2720 8450
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En seriøs grøn omstilling – for vores børn og børnebørn
-

100 pct. økologi
100 pct. vedvarende energi
100 pct. af erhvervsstøtten til bæredygtige virksomheder

En seriøs økonomisk omstilling – for holdbarhed og udvikling
-

Nyt vækst- og BNP-begreb
Reform af finans- og banksektoren
Pensionskasserne skal investere bæredygtigt

En seriøs social omstilling – for livskvalitet og lighed
-

30-timers arbejdsuge
Kontanthjælp uden mistillid
Lavere skat på laveste indkomster

Stærkere iværksætterkultur – for kreativitet og skabertrang
-

2-årig grøn iværksætterydelse
Iværksætteri på skoleskemaet
Styrk lokale iværksættermiljøer

Mindre stat, mere samfund – for tillid og frihed
-

Borgerdrevne forslag i Folketinget
Sæt de offentlige institutioner fri
Aktivér den fjerde sektor

