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ALTERNATIVET: NU GRUNDLÆGGER VI NYT PARLAMENT  
 
”Store dele af befolkningen føler sig helt berettiget afskåret fra de politiske beslutninger, og 
bidrager til den stadigt større grad af mistillid. Vores helt klare mål er, at ændre den 
tendens, og derfor opretter vi nu et nyt alternativt parlament på Christiansborg,” siger 
Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk. Ideen med parlamentet er, at befolkningens 
idérigdom og erfaringer bliver bragt direkte ind på Christiansborg. 
 
Det politiske rum er efterhånden forbeholdt embedsmænd, politikere, lobbyister og profilerede 
meningsdannere. For at gøre demokratiet mere inddragende og involverende grundlægger 
Alternativet derfor Det Alternative Parlament, en række samlinger på Christiansborg, som skal 
styrke den politiske samtale, genetablere tilliden til det politiske system og ændre den politiske 
kultur til det bedre.  
 
Ambitionen er at afholde seks alternative parlamenter i løbet af det næste år, og målet er, at 
parlamenterne bliver en ny form for borgerinvolvering som fast element, forklarer Uffe Elbæk: 
 

- Der er i den grad brug for at genetablere tilliden til det politiske system og tiltroen til, at 

politik kan gøre en forskel. I Alternativet siger vi, at flere ved mere og derfor inviterer vi nu 

hele Danmark inden for på Christiansborg. Ideen om Det Alternative Parlament handler om 

at give strømninger, idéer og forslag, som opstår ude i samfundet, et liv på Christiansborg.  

Resultatet af parlamenterne kan være projektidéer, nye koncepter eller beslutningsforslag og 
udvalgsspørgsmål fremsat i Folketinget. Det Alternative Parlament skal dermed fungere som 
idébank for partier og politikere på Christiansborg, og forhåbentlig vil det også inspirere i Europa 
og resten af verden, mener Uffe Elbæk:  
 

- Vi har en ambition om, at Danmark skal være udviklingsafdeling for resten af verden. Vi 

skal finde alle de gode idéer, igangsætte de meningsfulde projekter og etablere de mest 

bæredygtige forretningsmodeller. Til gavn for Danmark og til gavn for resten af verden. Og 

her får Det Alternative Parlament en vigtig rolle.  

Første udgave af Det Alternative Parlament finder sted på tirsdag og handler om 
kontanthjælpssystemet og genskabelsen af tillid i den offentlige sektor. 
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