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PRESSEMEDDELSE 

Digitale underskrifter og politisk mudderkastning giver Alternativet medvind 
 
For 10 dage siden lancerede Alternativet for første gang muligheden for digitalt at skrive under på første del 
af vælgererklæringsprocessen. Og det har 6000 danskere allerede gjort - godt hjulpet af den seneste tids 
politisk mudderkastning i andre partier. Dertil kommer de mere end 3.000 allerede godkendte 
vælgererklæringer, som har været hele vejen igennem den komplicerede vælgererklæringsproces, som først 
gøres helt digitalt til nytår. Men så længe satser partiet ikke på at vente med at nå de ca. 21.000 underskrifter 
der skal til. Næste uges Folkemøde på Bornholm skal give partiet endnu et skub i den rigtige retning. 
 
Vælgererklæringerne som lige nu tikker ind til Alternativet i en lind strøm, kommer både fra vælgere, som 
har tænkt sig at stemme på Alternativet og fra danskere som mener, at det er vigtigt for demokratiet, at nye 
partier får chancen ved et Folketingsvalg. 
 
"At så mange lige nu giver deres større til at Alternativet må stille op er fantastisk. Men vi ved godt vi ikke er i 
mål endnu. Processen er på mange måder kompliceret og besværlig, da de mange tusinde vælgererklæringer 
efter, at folkeregisteret har kontrolleret at underskriveren har valgret i Danmark og bekræfter dette med et 
brev, igen skal sendes tilbage til Alternativet på gammeldags maner på brev med frimærke ", siger partistifter 
og talsperson Uffe Elbæk, og forsætter: "Vi ved heldigvis at der ligger rigtig mange godkendte 
vælgererklæringer hjemme hos folk. Og med et folketingsvalg måske ikke alt for langt ude i fremtiden, 
arbejder vi hårdt på at sikre, at få alle godkendte vælgererklæringer i hus". 
 
Ud over de mange digitale underskrifter, har Alternativet også oplevet øget tilgang af medlemmer i partiet. 
Efter lanceringen af partiprogrammet d. 12. maj fik partiet over 200 nye medlemmer og har nu over 1000 
medlemmer. Mens kun 5 medlemmer har valgt at melde sig ud igen. Samtidigt har Alternativets 
Facebookside rundet mere end 10.000 "likes, en grænse også partistifter Uffe Elbæks personlige side har 
rundet. 
 
Uffe Elbæk uddyber sit syn på den aktuelle medvind for partiet: "Dette folketingsår har været noget ganske 
særligt, når det gælder politisk drama. Først SF's afgang fra regeringen, så EU-parlamentsvalget, hvor Dansk 
Folkeparti fik enorm stor succes og et egentligt folkeligt gennembrud. Og senest al balladen om Lars Løkke 
og et muligt formandsskifte i Venstre. Den meget kontante opbakning fra danskerne som vi oplever i 
øjeblikket, ser jeg som et tegn på, at partiet har ramt en nerve i befolkningen, når det gælder behovet for ikke 
en ny politisk kultur, som skaber rum for nye måder at udvikle politik på, samtale om politik på og ikke 
mindst beslutte politik på." 
 
Alternativet deltager meget aktivt i næste uges Folkemøde på Bornholm, hvor man håber at mange af 
deltagerne i den politiske-fagfestival, som forventes at tiltrække henved 60.000 besøgende, vil give partiet en 
underskrift på en vælgererklæring og dermed øget medvind. 
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