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ALTERNATIVET: TIL HALVÅRSMØDE MED MEDVIND 
 

Lørdag den 23. januar går Alternativet til halvårsmøde, og det er med medvind over hele 

linjen: ”I al ydmyghed går det godt. Alternativet har fået en søsterbevægelse i Norge, vi har 

fået vores første kommunalbestyrelesmedlemmer, lokalforeninger skyder op i hele landet, 

og så er medlemstilgangen imponerende,” siger politisk leder Uffe Elbæk (Å) om 

udviklingen siden Folketingsvalget. 

 

Ved Folketingsvalget i juni havde Alternativet ca. 2.000 betalende medlemmer, mens antallet i dag 

er steget til ca. 7.200. Det er således mere end en tredobling på 7-8 måneder. Herudover har 

partiet i Melanie Simick samt Mads Holdgaard fra hhv. Mariager Fjord og Fåborg-Midtfyn fået sine 

første to kommunalbestyrelsesmedlemmer. 

 

”Jeg hæfter mig desuden især ved, at 2/3 af vores medlemmer aldrig før har været medlem af et 

politisk parti. Det betyder i min optik, at vi lykkes rigtig godt med at lave politik på en ny måde, der 

engagerer i demokratiet og bygger bro mellem Christiansborg og befolkningen, hvis tillid til 

politikerne ellers er på lidt af en deroute,” siger politisk leder Uffe Elbæk. 

 

Ved halvårsmødet vil Alternativet koncentrere sig om at videreudvikle Alternativet som bevægelse, 

opbygge venskaber, samt stærke lokale fællesskaber, forklarer forperson for Alternativets 

hovedbestyrelse, Maj Baltzarsen: 

 

”Vi ønsker at være en landsdækkende politisk platform, der er massivt til stede i alle kredse, så vi 

kan sætte fart på den seriøse, bæredygtige omstilling af samfundet, som står helt centralt for os,” 

forklarer Maj Baltzarsen og fortsætter: 

 

”Og i den henseende gør vi allerede en forskel. Af vores seneste medlemsundersøgelse kan vi se, 

at 40 pct. af vores medlemmer har ændret vaner for at skåne klimaet, så vi er godt i gang – uagtet, 

at regeringen fra Christiansborg har udstukket en helt anden retning.” 

 

På halvårsmødet vil fokus især være på at videreudvikle en ny politisk kultur og på, hvordan denne 

bedst kan praktiseres. Det sker gennem de såkaldte Ålympiske lege i ny politisk kultur. For 

indeværende er omkring 400 medlemmer tilmeldt halvårsmødet, og blandt disse er repræsentanter 

for Alternativets norske søsterbevægelse. 

 

Alternativets halvårsmøde er åbent for pressen og begynder kl. 10.00 lørdag d. 23. januar. Det 

finder sted på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C. For akkreditering send mail til 

pressechef Magnus Harald Haslebo, magnus.haslebo@ft.dk.  

 

Kærlig hilsen 
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