
 

  

Pressemeddelelse 27.05.15 

 

ELBÆK: VALGET ER AFGØRENDE FOR DANMARKS 

FREMTID  

”Mange ser valget som et præsidentvalg mellem Helle Thorning-Schmidt og Lars Løkke 

Rasmussen, og jeg håber selvfølgelig på Thorning, men efter min mening er valgets 

vigtigste tema, hvorvidt vi én gang for alle cementerer konkurrencesamfundets værdier, 

eller om vi vælger en anden vej for Danmark: En mere bæredygtig, empatisk og kreativ 

vej,” siger Uffe Elbæk, politisk leder for Alternativet. 

Helle Thorning-Schmidt udskriver efter alt at dømme Folketingsvalg senere i dag, og står det 

til Alternativet, skal valget handle om en seriøs grøn, social og økonomisk omstilling, en 

stærkere iværksætterkultur og ikke mindst, hvordan vi får de private virksomheder, offentlige 

institutioner og NGO-bevægelser til at arbejde langt mere forpligtigende og ambitiøst sammen 

om at løse de udfordringer, som Danmark står over for. 

”Danmark og vores del af verden forbruger for meget, er for lidt solidariske og er ved at drukne 

i bureaukrati og kontrolkultur. Skal vi lykkes med at skabe et bæredygtigt samfund, så kræver 

det ikke bare nye tanker, nye løsninger og nye samarbejdsmodeller, men også nye værdier. 

Værdier der gør op med de sidste 10-20 års hyper-individualisering, konkurrenceræs og 

dermed en opdeling af samfundets borgere i tabere og vindere,” siger Uffe Elbæk og 

fortsætter: 

”Jeg har længe glædet mig til valget og ikke mindst til at se, om vi som parti kan lykkes med at 

sætte en markant ny politisk og værdimæssig dagsorden. Én ting er sikker: Vi kommer til at 

gøre det på vores måde. Anderledes kan det ikke være, når vi er et lille parti med en meget 

lille økonomi. Men hvad vi ikke har i cool cash, har vi til gengæld i engagerede frivillige, 

kreativitet og gode ideer. Så jeg er overbevist om, at vores valgkampagne nok skal sikre os 

den nødvendige folkelige opbakning, så Alternativet kommer ind på Christiansborg når 

stemmerne er talt op,” siger Uffe Elbæk.  

Med venlig hilsen 
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