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VALGET AF ALTERNATIVETS POLITISKE 
SPIDSKANDIDATER   
 
Alternativet har i dag lørdag d.13.september 2014 holdt ekstraordinært 
årsmøde på Bremen Teater, hvor der er blevet valgt ti spidskandidater til 
det kommende folketingsvalg.   
 
Over 170 medlemmer deltog i Alternativets ekstraordinære årsmøde i dag på 
Bremen Teater i København, hvor opgaven kort og godt bestod i at vælge ti 
spidskandidater til det kommende folketingsvalg. De 10 spidskandidater skulle 
vælges blandt 18 opstillede og derfor var mødet på Bremen præget af en positiv 
stemning af valgkamp. Kandidaterne skulle på skift præsentere sig selv og blev 
herefter sendt ud for at tale med medlemmerne – først alene og bagefter for at 
diskutere politiske udfordringer i større grupper.   
 
Canadiske demokrati-ekspert Peter MacLeod deltog som gæst og udtaler:” It’s 
very striking to be here to observe the selection of the alternativet’s first 
candidates. Old-style political parties throughout Europe and North America could 
learn from the grassroots approach that is reconnecting party members and their 
candidates. This is a party that is putting real dialogue into action. Amazing.” 
 
 
Et stærkt og alsidigt kandidathold er valgt 
 
Alternativet har i dag valg 10 spidskandidater, som er blevet til et stærkt hold.  
 
De 10 spidskandidater og resultatet af valget blev følgende (i tilfældig 
rækkefølge): 
 
Uzma A. Andresen 
Uffe Elbæk 
Christian Poll 
Ulla Sandbæk 
Josephine Fock 
Rune Peter Wingård 
Torsten Gejl 
Niko H. Grünfeld 
Rasmus Nordqvist 



Anne Thomas 
 
 
Uzma A. Andreasen udtaler: ”Vi har fået et godt kandidathold stablet på benene,  
jeg glæder mig til at arbejde med at få folk til at mærke med hjertet og få dem til at 
tro på demokratiet igen.” 
 
Niko Grünfeld udtaler: ”Det er et enormt farverrigt hold vi har fået samlet i 
Alternativet og jeg glæder mig til samarbejdet og få Danmark tilbage på sporet 
med mere livskvalitet og lykke i et mere bæredygtigt samfund” 
 
Ambitionen for Alternativet var at få et stærkt kandidathold med ti 
spidskandidater, der alle er rekrutteret fra græsrødderne i partiet. Det har 
nemlig fra starten været virkelig vigtig at skabe en ny politisk kultur fra bunden 
af, og ikke blot forsøge at tiltrække kendte ansigter eller fiske politikere fra 
andre partier. Alternativet er et værdibåret projekt og det er det nyvalgte 
kandidathold i udpræget grad et symbol på. 
 
Uffe Elbæk udtaler: ” For det første er jeg meget meget glad over bredden i 
kandidatholdet. Der er unge og gamle. Der er folk fra hele landet. Og faglige og 
professionelle erfaringer der afspejler Alternativets partiprogram. For det andet er 
jeg stolt på vegne af Alternativet, at kandidaterne kommer fra partiets græsrødder. 
Det vidner om et allerede stærkt medlemsdemokrati. Så dagen i dag er en rigtig 
god dag for Alternativet.” 
 
Fantastisk stemning og fest i aften 
Stemningen har været helt i top her under det ekstraordinære årsmøde, hvor 
medlemmer fra hele landet har mødtes på kryds og tværs og udveksler idéer, 
erfaringer og visioner. Dagen startede med hygge og morgenmad fra det 
økologiske bageri Det Gode Brød. Efter præsentation af kandidaterne fandt 
frokostpausen sted udenfor, hvor medlemmerne igen fik fornyet energi og 
smagsindtryk fra Cykel Kokken, der kom forbi. Eftermiddagen fortsætter med 
mange aktiviteter og forberedelser til det store Alternativet Talkshow og fest, 
der er åben for offentligheden i aften på Bremen Teater.   
 
Alle ti kandidater stiller gerne op til interview, læs mere om spidskandidaterne 
på www.alternativet.dk.   
 
Kærlig hilsen 
 
Alternativet 
 
Kontakt pressechef Mikkel Nørskov Kjær på 61623473 eller pressemedarbejder 
Sisse Haynes på 26290550. 
 
FAKTA  
 
Alternativet blev stiftet 27/11-13 
 

http://www.alternativet.dk/


Alternativet har over 1400 medlemmer 
 
Alternativet har indtil videre fået godkendt ca. 8500 vælgererklæringer, der har 
været hele vejen igennem systemet. Følg med på vælgererklærings-barometer, 
der opdateres hver mandag på: 
 http://alternativet.dk/vaelgererklaerings-barometer/ 
 
 
   
 
 


