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NORDJYLLAND: De første 58 
partipolitiske forslag er i hus 
og nedfældet på papir. Lør-
dag bliver endnu en række 
politiske pejlemærker fast-
lagt i det kompas, der skal 
udgøre det politiske grund-
lag for Alternativet. 

Blandt andet skal partiets 
landdistriktspolitik fastlæg-
ges, hvilket kommer til at ske 
på et såkaldt politisk labora-
torium i Aalborg. Her har 
partiet indkaldt alle interes-
serede til at være med til at 
formulere, hvad Alternativet 
skal stå for i forhold til land-
distrikterne. 

De politiske laboratorier 
er Alternativets måde at lave 
politik på. For i Alternativet, 
der for få måneder siden 
fyldte et år, er det alfa og 
omega, at politikken kom-
mer nedefra, lyder det fra 
partiets nordjyske spidskan-
didat, Torsten Gejl. 

- Det er vigtigt at få tanker 
ind i processen fra folk, der 
ved mere om de politikom-
råder, vi beskæftiger os med, 
end vi gør. Ikke bare fra fag-
folk og eksperter, men også 
fra almindelige borgere, si-
ger Torsten Gejl, der har væ-
ret med i partiets maskin-
rum fra den helt spæde start 
af Alternativet. 

- Det havde da været lette-
re at finde en lille flok eks-
perter og så sætte sig ned og 
skrive et partiprogram. Men 
hvis vi skal være et frisk pust, 
skal vi have noget udefra, til-
føjer han og fortæller, at der 
i øjeblikket er op mod 700 
partimedlemmer inde over 
processen.

Men kan det ikke være svært 
at samle 700 meninger til et 
samlet partiprogram?

- Der er nogle visioner og 
værdier, der ikke er til debat. 
Og der er ikke nogen af dem, 
der deltager i vores politik-
udvikling, der ikke tydeligt 
kan fornemme de overord-
nede regler, lyder det fra 
Torsten Gejl.

I november rundede parti-
et sit første år. I dag har Al-
ternativet syv storkredse og 
godt 1400 medlemmer. Må-

let er at få det tal op på 2000 
i løbet af 2015. 

Ud over det politiske labo-
ratorium i Aalborg vil der på 
lørdag blive diskuteret studi-
eforhold, økonomi, folke-
skole, demokrati, forsvars-
politik, organisationer og 
transportpolitik på en række 
andre politiske laboratorier 
fordelt på adresser i hele lan-
det. 

Alternativet kæmper dog 
stadig med næb og kløer for 
at få de sidste vælgererklæ-
ringer i hus, således at man 
kan stille op til det kommen-
de folketingsvalg, der skal 
afholdes senest til septem-
ber. 

I skrivende stund mangler 
der godt 3600 ud af de i alt 
20.260 vælgererklæringer, 
der er nødvendige for, at 
partiet kan få en plads på 
partilisterne til valget.  

- Det har været langt svæ-
rere end forventet at samle 
dem, vi har, fortæller Tor-
sten Gejl og henviser til en 
række administrative udfor-
dringer, leveringsproblemer 
med Post Danmark og bu-
reaukrati. 

Men kan det ikke også hæn-
ge sammen med, at der ikke er 
opbakning til jeres parti?

- Jeg har da oplevet, at 
mange har sagt nej til at give 
os en vælgererklæring. Det 
er ikke sådan, at folk bare 
mener, vi skal have en chan-
ce i demokratiets navn, siger 
Torsten Gejl, men understre-
ger samtidig, at partiet ville 
have været i mål med væl-
gererklæringer, hvis man 
havde været de bureaukrati-
ske udfordringer foruden. 

Ifølge Alternativet har 
mindst 40.000 skrevet un-
der, men kun knap 17.000 af 
dem er nået frem til Alterna-
tivets postkasse. 

Partiets stifter, den tidlige-
re radikale kulturminister 
Uffe Elbæk, havde i sidste 
uge et forslag til behandling 
i Folketinget om et åbent mi-
nisterium, der skal gøre det 
muligt for borgere at stille 
forslag til politikerne. For-
slaget fik ikke et flertal bag 
sig, men der var opbakning 
fra spredte taburetter i Fol-
ketinget. Det bliver ikke et 

usædvanligt fænomen, hvis 
partiet kommer i Folketin-
get, påpeger Gejl:

- Vi er funderet på værdier, 
mens andre politiske partier 
er grundlagt på en ideologi. 
Det betyder ikke, at vi er 
”flikflakkende”, for vi har 
nogle stærke visioner. Men 
en af de store forskelle er, at 
vi ikke er en del af det rød-

blå spil. Så jeg vil godt kunne 
have en socialpolitik, der lig-
ger tæt op ad SF, men samti-
dig have en iværksætterpoli-
tik med elementer, der lig-
ner noget fra Liberal Allian-
ce.

Partiet forventer at kunne 
præsentere resten af de 
nordjyske folketingskandi-
dater 1. marts. 

De første skridt 
som parti
I GANG: Lørdag skal Alternativet diskutere sit politiske grundlag.  
Landdistriktspolitikken skal aftales i Aalborg

Af Jens Hukiær
jens.hukiaer@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: 37 bøder til 
cyklister og syv til folk på 
knallert. Eller i alt 44 sa-
ger.

Det var resultatet af den 
nordjyske udgave af en 
landsdækkende cykel- og 
knallertkampagne, som 
blev afviklet af Færdselsaf-
delingen hos Nordjyllands 
Politi i sidste uge.

- Vi holdt en del aktioner 
rundt om i Nordjylland. 
Men det var forholdsvis 
dårligt vejr, og så ramte vi 
ned i en uge, hvor flere sto-
re uddannelsesinstitutio-
ner i Nordjylland - her-
iblandt universitetet - 
holdt vinterferie. Det kun-
ne ses på antallet af cykli-
ster og knallertkørere på 
vejene, og derfor blev det 
også til færre bødeforlæg 
end ved lignende kampag-
ner tidligere år, konstate-

rer Steen Wolder, politias-
sistent ved Færdselsafde-
lingen hos Nordjyllands 
Politi.

De cyklister, der fik en 
bøde, fik det for forseelser 
som kørsel uden lys, kørsel 
på fortove og kørsel over 
for rødt lys, mens det hos 
knallertkørerne for et par 
stykkers vedkommende 
skyldtes forkert lygteføring 
og tre, der havde foretaget 
konstruktive ændringer på 
deres knallerter.

- Det er lidt uhensigts-
mæssigt at holde en kam-
pagne i en uge, hvor der er 
ferie på de store uddannel-
sesinstitutioner. Men kam-
pagneugerne bliver fast-
lagt centralt. Så det kan vi 
ikke ændre. Jeg har dog 
skrevet til politiledelsen i 
København og indstillet til, 
at det bliver en anden uge 
næste år, siger den nordjy-
ske politiassistent.

37 bøder til folk 
på to hjul

Kørsel uden lys, kørsel på fortove og kørsel over for rødt lys var 
blandt årsagerne til, at 37 cyklister i sidste uge fik bøder.
  Foto: Michael Bygballe

Torsten Gejl er Nordjyllands spidskandidat for Alternativet, der end-
nu ikke har vælgererklæringer nok til at stille op til valg.  
 Foto: Troels Haahr

KØBENHAVN: Det ser ikke ud til, at Alternativets løsgæn-
ger på Christiansborg, Uffe Elbæk, kan få flertal til sit 
andet forslag i Folketinget. Forslaget, der var til første-
behandling i går, går ud på at etablere et center for bor-
gerinddragelse og demokratwiudvikling på Christians-
borg. Kun fra Enhedslisten og SF kan Uffe Elbæk forven-
te opbakning til forslaget. 

Det er ikke mere end en uge siden, at Uffe Elbæk stille-
de sit første selvstændige forslag til vedtagelse i folke-
tingssalen. Her foreslog Alternativets frontmand, at det 
skulle være muligt for borgere at komme med forslag til 
Folketinget, såfremt der er 50.000 borgere, der er enige i 
forslaget. 

Torsdagens forslag om at plante et center på Slotshol-
men ligger i forlængelse af ønsket om mere borgerind-
dragelse. Centeret skal nemlig, såfremt Alternativet kan 
få Venstre, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radi-
kale Venstre eller Konservative til at ændre mening og 
dermed skabe flertal for forslaget, facilitere forskning 
om, hvordan man breder demokratiet endnu mere ud. 
En grundtanke, som mange af de politiske partier bak-
ker op om. Men langt størstedelen af modstanderne af 
forslaget mente ikke, at det skulle være Folketinget, der 
skulle være tovholder, og flere påpegede, at der allerede 
bliver forsket i demokratiet rundt om på landets univer-
siteter, herunder Aalborg Universitet, ligesom Teknolo-
girådet allerede arbejder for at finde metoder, der skal 
gøre det nemmere at deltage i demokratiet. 

- Forslaget om at etablere et center for borgerinddra-
gelse og demokratiudvikling er i forlængelse af det for-
slag, som jeg havde i salen i sidste uge. Begge initiativer 
tager afsæt i en dyb bekymring for, hvordan vi får bygget 
en bro over den tillidskløft, der er imellem vælgerne på 
den ene side og os valgte politikere på den anden side, 
siger Uffe Elbæk.

Nej til demokraticenter

ESBJERG: Et overfald på en 14-årig pige i Esbjerg sidste 
sommer medførte torsdag en dom på tre års fængsel til 
en ung mand.

Den dømtes dna-spor blev fundet på pigen og var med-
virkende til dommen. I de tre år indgår en reststraf på fem 
måneder fra en tidligere dom, oplyser Syd- og Sønderjyl-
lands Politi. Den nu 20-årige mand har forklaret, at han 
havde drukket og derfor intet huskede om, hvad der skete 
en nat i juli, skriver jv.dk. Han kunne ikke huske, at han 
havde opholdt sig i Esbjerg på det relevante tidspunkt, 
mens han var på ferie på Fanø.

Om natten 5. juli kom pigen gående i byen, da hun hav-
de fulgt et familiemedlem til stationen. Af en fremmed 
mand blev hun trukket ind i haven ved Esbjerg Museum 
og voldtaget. Forinden havde han spurgt om vej til Fanø-
færgen.

Manden er fra Vejle-egnen og blev anholdt hos noget 
familie cirka 14 dage efter forbrydelsen.

Opklaringen skyldes blandt andet tip fra offentlighe-
den, da politiet efterlyste vidner. /ritzau/

Ung mand får tre års fængsel  
for voldtægt af 14-årig
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