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Kære medlem af Alternativet
I nyhedsbrevet kan du læse mere om de digitale roadshows. Herunder får du
materialer bestående af en information om det ekstraordinære landsmøde,
vedtægtsgrundlaget, dagsordenen, samtalemanifestet og kandidaternes
opstillingsgrundlag.
Vi glæder os til, at vi sammen skal vælge en ny politisk leder af Alternativet.
Dagsorden for det ekstraordinære landsmøde
1 valg af dirigent
2 valg af stemmetællere
3 valg af referent
4 valg af politisk leder
Tid, ’sted’ og program:
Dato: Søndag d. 7. februar 2021
Streames: Find det endelige link i AlleOs-håndbogen her.
Tid: kl. 11.30-15.00
Grundet Covid-situationen er det desværre ikke muligt at have fysisk fremmøde og
dermed heller ikke muligt at fejre valget på traditionel vis efterfølgende. Vi håber at
kunne tage revanche til Landsmødet i maj.
Ekstraordinært Landsmøde
Når en politisk leder trækker sig skal hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært
landsmøde med henblik på at få valgt en ny.
I vedtægterne står det således:
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”§ 8: Stk. 3 Fra den dag, hvor Alternativet står uden Politisk leder, skal
Hovedbestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde med angivelse af dagsorden
inden for højst 1 uge, til afholdes efter højst 6 uger efter”.
Da den tidligere politiske leder valgte at trække sig, var det på et tidspunkt der ville
have landet processen midt i julen. Den seneste mulighed for afholdelse af
ekstraordinært landsmøde var d. 2. januar jf ovenstående. Hovedbestyrelsen
vurderede, at der var behov for at sikre tid til samtale, grundighed og håndtering af
den aktuelle situation, samt en ordentlig, velforberedt og demokratisk proces. Derfor
blev det besluttet, efter samråd med Alternativets advokat, at udskyde valget til 7.
februar 2021. Alle øvrige frister har været overholdt.

Hvem kan stille op som politisk leder?
I Landsvedtægternes §7 stk. 9 står der ”Den politiske leder vælges på Alternativets
Landsmøde. Alle kandidater skal stille med mindst 100 stillere, som er medlem ved
indlevering af stillererklæring og som på valgdagen er stemmeberettigede til valg i
Alternativet, jf. §6, stk. 2. Man kan godt være stiller for flere kandidater. Kravet om
stillere gælder ikke den siddende politiske leder.
Kandidater skal endvidere opfylde krav om valgbarhed jf §6, stk. 2 og stk. 4 og §13
stk.1 og stk.2. Samt Social- og Indenrigsministeriets valgbarhedskriterier til
Folketingsvalg”.
De 4 kandidater til posten som politisk leder har alle opnået 100 stillere. De er
ligeledes blevet grundigt interviewet af et kandidatudvalg og alle er erklæret
valgbare.
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Programmet er vejledende og der tages forbehold for ændring i tidsplanen undervejs.
Afhængig af udfaldet af de forskellige runder af afstemninger, kan mødet blive
væsentligt forkortet.
11.30 Velkommen. Valg af dirigent, stemmetællere og samtalemanifest
11.40 ÅU taler
11.45 Opsamling på de første afstemninger
11.50 Kandidaterne har ordet
13.05 Pause
13.20 Individuel opsamling og spørgsmål
14.00 Afstemning sættes i gang (1. afstemning)
14.00 Torsten taler
14.10 Afgørelse af 1. afstemning – Hvis én kandidat opnår mere end 50% af
stemmerne kåres politisk leder
14.10 Afstemning sættes i gang (2. afstemning)
14.10 Pause
14.25 Afgørelse af 2. afstemning – Hvis én kandidat opnår mere end 50% af
stemmerne kåres politisk leder
14.25 Afstemning sættes i gang (3. runde)
14.25 HB taler
14.35 Afgørelse af 3. afstemning
14.20 Ny politisk leder taler
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Formålet med samtalemanifestet er at skabe de bedste rammer for et ekstraordinært
landsmøde under disse særlige betingelser. Mødet vil blive streamet på to forskellige
kanaler. Samtalemanifestet fungerer som mødets forretningsorden og skal vedtages
af de tilmeldte stemmeberettigede medlemmer ved starten af mødet. Det er ikke
muligt at komme med indlæg under mødet.
Dirigentens rolle
Dirigenten leder det Ekstraordinære Landsmøde ud fra den dagsorden, der er
meddelt på forhånd af Hovedbestyrelsen, samtalemanifestet og den fremlagte
tidsplan. Debatten mellem kandidaterne styres af en moderator, men det er
dirigenten ansvar, at debatten føres indenfor værdier og debatdogmers ramme, og
ligeledes at sikre at alle kandidater kommer til orde. Dirigenten kan sætte mødet på
pause, men skal angive på hvilket tidspunkt, mødet genoptages.
Hvis dirigenten ikke vælges med over 50% af de afgivne stemmer, ledes mødet af de
landsmødeansvarlige, dvs. Hovedbestyrelsen.
Stemmeafgivning og optælling
For at opnå stemmeret til valg af politisk leder kræves jf §6 stk 2 min. 90 dages
medlemskab af Alternativet forud for afstemningen. Afstemningerne foregår
udelukkende digitalt, og der kan ikke afgives fuldmagt eller brevstemmes.
Systemet er sat op, så det tjekker om medlemmet opfylder betingelserne. Man kan
derfor godt være tilmeldt, men hvis ikke man opfylder betingelserne, kan man ikke
afgive stemme.
Når man er tilmeldt landsmødet, vil man i fald man er stemmeberettiget modtage en
sms eller en mail, hvorved man kan afgive stemme. Hvis man er tilmeldt,
stemmeberettiget og ikke modtager en mail/sms, kan man stemme ved at logge ind
på AlleOs og afgive stemme den vej.
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Stemmerne optælles digitalt og meddeles på mødet. Afstemningsresultatet er åbent
for alle medlemmer. Dette fremgår på AlleOs (Link). Det er ikke muligt at se, hvem
der har stemt på hvilke kandidater.
Ved formaliaafstemninger vil der være afsat 5 minutter til at afgive stemme. Når der
stemmes på kandidaterne vil der være afsat 10 minutter til at afgive stemme.
Afstemningsprocedure ved valg af politisk leder:
For at opnå høj legitimitet skal en kandidat opnå mere end 50 procent af de afgivne,
gyldige, ikke-blanke stemmer for at blive politisk leder. Dette opnås ved at have op til
tre afstemningsrunder:
I 1. runde stemmes på alle 4 kandidater. Man kan afgive én stemme på en af disse.
Såfremt ingen af kandidaterne opnår mere end 50% i 1. runde, stemmes der igen i en
ny runde med de tre kandidater, der opnåede flest stemmer i første runde. Hvis
nummer tre og fire har lige mange stemmer i første runde, foretages lodtrækning
blandt disse to.
I 2. runde stemmes på tre kandidater. Man kan afgive én stemme på en af disse.
Såfremt ingen af kandidaterne opnår mere end 50% i 2. runde, stemmes der igen i en
3. runde på de to kandidater, der opnåede flest stemmer i 2. runde. Hvis nummer to
og tre har lige mange stemmer i 2. runde, foretages lodtrækning blandt disse.
I 3. runde stemmes på 2 to kandidater. Man kan afgive én stemme på en af disse. Den
der får flest stemmer i 3. valgrunde bliver politisk leder. Ved stemmelighed foretages
ét omvalg. Hvis der stadig er stemmelighed, foretages lodtrækning.
Alle afstemninger foregår digitalt. Der kan afgives én stemme i hver runde.
Afstemningsprocedure i øvrigt:
Valg af dirigent gennemføres ved særskilt afstemning. Dirigenten er valgt, såfremt et
flertal af de afgivne stemmer er for valget.
Valg af stemmetællere, referent(er) og afstemning om samtalemanifestet
gennemføres ved en samlet afstemning, hvor der vil være mulighed for at
tilkendegive, om man stemmer for eller imod de tre forslag (De to valg og
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samtalemanifest). Forslagene er godkendt såfremt et flertal af de afgivne stemmer er
for forslagene.
Forslag til dirigent, stemmetællere og referenter:
Som dirigent til dette ekstraordinære landsmøde foreslås Mariann Skovgaard.
Som stemmetællere (kontrollanter) foreslås Noah Sturis og Annemarie Thomsen
(sekretariatet)
Som referenter foreslås Zoé Nicot og Diellza Murtezaj (sekretariatet)
Husk værdierne
Valgprocessen har givet god anledning til at drøfte vores politiske projekt, og
hvordan vi bedst realiserer det. Vi håber, at processen fortsat vil befordre den fælles
samtale om ledelse og om hvordan Alternativet som politisk fællesskab bedst skaber
de samfundsmæssige forandringer, vi ønsker. Dette som hidtil i god
overensstemmelse med vores værdier og debatdogmer.
Som hidtil kan praktiske/tekniske spørgsmål rettes til medlem@alternativet.dk og
mere specifikke spørgsmål til valgprocessen til PLvalg@alternativet.dk.
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De opstillede kandidater opfylder alle vedtægtskravet §7, stk. 9, herunder kravet om
mindst 100 stillere. Valgafviklingsudvalget har gennemgået og godkendt formalia.
Krav til opstillingsgrundlaget indeholder desuden besvarelse af fem spørgsmål, som
kandidaterne har besvaret på hver deres måde. Spørgsmålene og svarene er gengivet
nedenfor.
Du kan også læse mere om kandidaterne og deres baggrund/CV på AlleOs.
SPØRGSMÅL
1. Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende
bevægelse?
2. Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for
Alternativet, og hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?
3. Vi har en veludviklet og omfattende politik, men hvilken del af den optager dig
særligt?
4. Hvordan forestiller du dig, at Alternativet bør udspille og styrke sin rolle
parlamentarisk og politisk på alle niveauer frem mod de næste valg?
5. Hvilken slags politisk leder, vil du være for Alternativet?
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FRANCISKA ROSENKILDE

Alternativet har brug for en ny politisk leder, og det ansvar vil jeg gerne løfte.
Jeg meldte mig ind i Alternativet efter et møde på Bremen, en meget regnfuld aften i
sensommeren 2014. Jeg var ved at afslutte min kandidat i geografi, og oplevede den
aften endelig et parti, der havde et klart fokus på klima, bæredygtighed og
systemskifte. Det gav genklang i mig og jeg meldte mig straks ind. Jeg gik i gang med
at udviklede landbrugspolitik, deltog i alle de POLA'er jeg kunne komme til, blev
folketingskandidat i 2015, og var forbi bestyrelsen i København, før jeg blev kandidat
til kommunalvalget i 2017.
Udover min kandidat i geografi, er jeg uddannet i sundhed og ernæring fra SUHR´s og
har arbejdet i mange år som kok og madformidler. Mit favoritområde er derfor helt
naturligt sammenhænge mellem fødevareproduktion og forbrug, sundhed og
klimaforandringer, for her er jeg virkelig en kæmpe nørd.
Mit fokus er selvfølgelig også på hele den vision som Alternativet bygger på, om en
bæredygtig omstilling af vores samfund, og et økonomisk system, der understøtter
det levede liv, og ikke kun handler om at få økonomien til at vokse, men om at
fremme menneskelig velvære og samtidig holde os inden for klodens bæreevne.

Til kommunalvalget i 2017 blev jeg valgt til Københavns Borgerrepræsentation, og
siden 1. november 2018 har jeg været Kultur- og fritidsborgmester. Det har været tre
intense år, med stejl læringskurve, stor udskiftning i partiet og nedadgående
tilslutning. Men der har også været mange personlige og politiske sejre, store som
små. Jeg er især stolt af udarbejdelsen og gennemførelsen af Københavns første Madog måltidsstrategi med fokus på en 25% reduktion af CO2 gennem mindre madspild
og fremme plantebaseret mad, Kultur- og fritidsforvaltningens første ligestillings
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handleplan, og en udarbejdelse af den økonomiske ”Doughnut model” som
styringsredskab på Københavns Rådhus.
Mig og mine kollegaer i kommunalbestyrelserne arbejder hver dag for at gør
Alternativets politik til virkelighed, ved at stå stærkt og kompromisløst på vores vision
om en bæredygtig omstilling. Vejen dertil er til gengæld fuld af forhandlinger,
kompromisser, politiske relationer og håndværk. Det kan nogle gange være hårdt,
men det er det hele værd. Jeg sidder dagligt i politiske forhandlinger om alt fra
corona, årsbudgetter og kommuneplaner og i adskillige bestyrelser. Udarbejder idéer
og medlemsforslag. Alt sammen relevant erfaringer jeg kan bidrage med til rollen
som politisk leder.

Vi skal tilbage til at være tydelige i vores politiske projekt og kursstikkende på det
politiske landkort, ud til borgerne og ind i den offentlige debat. Vi skal tale om vores
politiske visioner, og om et bæredygtigt samfund og vejen dertil. Vi skal vise, at vi
stadig er et reelt alternativ til de systembevarende partier.

Vi er stadig Alternativet. Vi vil noget andet end status quo, og vi vil det nu.

Jeg tror, det er vigtigt at skabe relationer til relevante aktører for at kunne realisere
det; forskere, erhvervsliv, NGO´er og aktivister. Så vi er flere, der sammen står
stærkere som bevægelse i den bæredygtige omstilling. Og vi skal samle partiet
indadtil, gennem dialog (og forhåbentlig snart rigtige møder) inspirere til håb og
engagement på tværs af landet, for selv om vi bor forskellige steder og har forskellige
hverdage, så deler vi de samme drømme om et bæredygtigt samfund.
Forskellighederne i vores parti skal være vores styrke, ikke det modsatte.

De kriser, Alternativet blev skabt som svar på, er kun blevet værre siden partiets
undfangelse. Klimaet slår den ene deprimerende rekord efter den anden, og den
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totale klimakrise lurer i horisonten. Imens hærger stress, angst, ensomhed og
depression danskernes mentale helbred som aldrig før.

Jeg har gennem årene også fokuseret meget på at fået bygget en god medieplatform
op, og har prioriteret at deltage i debatter i tv, radio og skrive debatindlæg til
aviserne, så vi kan få kommunikeret Alternativets politik endnu bredere ud, for
Alternativet har aldrig været vigtigere.

Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende
bevægelse?

Snart fortsætter klimaforhandlingerne på Christiansborg, og især
landbrugsforhandlingerne er vigtige for Alternativet. Omstillingen af landbruget har
både de lavt hængende frugter og store visioner, så der får vi mulighed for både at
brede vores visioner ud, og samtidig komme med helt konkrete løsningsforslag. Vi
skal arbejde på de tre bundlinjer og et opgør med det ensidige fokus på økonomisk
vækst.

Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for Alternativet, og
hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?
Alternativet har stadig den mest ambitiøse politik, der reelt og realistisk forholder sig
til de udfordringer, vi står overfor som mennesker lige nu. Jeg er mest optaget af den
grønne dagsorden, men med min tværfaglige baggrund i ernæring, sundhed og
klimaforandringer, er det helt oplagt for mig med et fokus på, hvordan vi lever i
balance med og af jorden.
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Vi har en veludviklet og omfattende politik, men hvilken del af den optager dig
særligt?

Vi skal prioritere de vigtigste politiske forhandlinger og skabe synlige resultater både
på Christiansborg og Rådhuset, og vi skal blive bedre til at kommunikere sejrene. Men
vigtigst af alt skal vi have tændt aktivisme-ilden, håbet og lysten blandt medlemmer
og borgere til at engagerer sig i Alternativets politiske projekt frem mod KV/RV21.

Hvilken slags politisk leder, vil du være for Alternativet?
Jeg vil være en modig og ydmyg leder, en generøs og empatisk leder, og en
gennemsigtig og humoristisk leder. Jeg vil være tydelig i kommunikationen af vores
politiske udadtil i medierne, og gennem dialog samle indadtil. Jeg vil indgå i et tæt
ledelsesteam med Torsten, HB og sekretariatet.

Vi står som parti lige nu i en udfordrende situation. Det kan jeg vist godt sige, uden at
fornærme nogen. Vi har brug for en, der kan tage det store ansvar og udfylde den
vigtige rolle det er at være politisk leder - og kan gøre det med det samme. For det er
nu, det gælder. Lige om lidt har vi kommunalvalg igen, og det er vigtigt for mig, at alle
mine medalternativister har mulighed for at bevare deres poster, og fortsætte deres
værdifulde arbejde med at føre alternativ politik rundt omkring i hele landet. Jeg ved,
at jeg har de kompetencer der skal til, for at kunne vinde den indflydelse tilbage vi
har haft tidligere, men uden at gå på kompromis med vores værdier både indad og
udad til.
Jeg mener stadig, Alternativet har de mest ambitiøse løsninger på de massive
udfordringer, vi står over for. Den politik skal vi stå fast på, og være stolte af, selv når
de andre ikke vil tage os seriøst. Men vi skal også videreudvikle vores politik.
Alternativet skal nemlig ikke være det, vi var engang. Vi skal være det, fremtiden har
brug for. Både som bevægelse og som parti.
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JAN KRISTOFFERSEN

Jeg har været medlem af Alternativet siden før vi fik et IT-system, samlet
vælgererklæringer, lavet politiske laboratorier om skat og hjemløse, siddet i
vedtægtsudvalg og storkredsbestyrelse og Politisk Forum, og været
folketingskandidat og kandidat til Europaparlamentet i 2019. Jeg sidder også i
Skatterådet, udpeget af Alternativet og formelt valgt af Folketinget i 2017.
Jeg mener derfor, jeg har den fornødne stabilitet, ballast og erfaring med Alternativet
til at kunne være en politisk leder, der sætter en stabil og vedholdende politisk kurs i
samarbejde med Politisk Forum, hovedbestyrelse, MF’ er, politiske ordførere,
sekretariat og ÅU, så medlemmer og vælgere igen oplever os som troværdige.
Jeg har været i tvivl om denne opstilling indtil sidste frist, da vi allerede har to gode
kandidater med hver sine spidskompetencer. Jeg vælger dog at stille op, da jeg
mener, jeg kan tilbyde nogle kompetencer og ressourcer som ikke er i spil endnu.
Derudover håber jeg, at det medlemsvalg af politisk leder som startede flot i februar
2019, men desværre kuldsejlede efterfølgende, nu får lov til at fortsætte og udfolde
sig succesrigt. Det vil jeg i hvert fald gerne bidrage til.
Jeg har mange års erfaring med at overskue ny lovgivning og sætte den ind i en større
sammenhæng, og jeg har en privilegeret mulighed for at dedikere hele min tid til et
hverv som politisk leder for Alternativet i hele landet.
Jeg vil prioritere størstedelen af min planlagte tid på, at genbesøge gamle og
opdyrke nye relationer til Alternativet, primært udenfor Christiansborg, så
Alternativet får flere partnere. Derefter vil kontakt til lokalforeninger og de
kandidater som skal på valg i 2021 have meget høj prioritet. På Alternativets indre
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linjer vil nøgleordet være vedholdenhed. På de ydre linjer vil nøgleordene være en
grøn og demokratisk fremtid.
Hvordan styrker og videreudvikler vi Alternativet som samfundsforandrende
bevægelse?
Vi skal være konsistente, tålmodige og vedholdende, og række ud efter alle de
nøglepersoner, bevægelser og organisationer der vil det samme som os. Det vil give
flere nysgerrige, flere aktive, flere medlemmer og en større stemme. En større
stemme giver flere nysgerrige, flere aktive, flere medlemmer og en endnu større
stemme. Vi skal ind i den gode spiral igen.
Det skal gøres spændende, relevant og håbefuldt at engagere sig i Alternativet, så vi
skal markere, at der er plads til og brug for nye kræfter. Vi skal stoppe med at tænke
nostalgisk tilbage på valget i 2015, og nøjes med at huske det som en god start, og
være helt på det rene med, at det kun var begyndelsen på starten. Det er en lang rejse
mod en grønnere og mere demokratisk fremtid, og den kræver tålmodighed,
vedholdenhed og ydmyghed.

Hvad bør, efter din mening, være de vigtigste politiske prioriteter for Alternativet, og
hvordan vil du som leder sikre at dette bliver til virkelighed?
De vigtigste politiske prioriteter bør være at sikre, at vi producerer vores værdier
indenfor det kloden kan bære, og vi fordeler vores værdier, så vi allesammen har
mulighed for at udfolde vores individuelle potentiale. Helt kort handler det om
kloden vi bor på, og de systemer vi lever med. Klimakrisen og demokratikrisen, som er
to sider af samme mønt.
Som leder vil jeg gentage de to overskrifter, klima og demokrati, igen og igen.
Tålmodigt og vedholdende.
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Vi har en veludviklet og omfattende politik, men hvilken del af den optager dig
særligt?
EU’s handelsaftaler, og at vi bruger dem til omstille verden fra free trade til fair trade.
Jeg mener helt grundlæggende, at politik drejer sig om to ting. Hvordan vi producerer
værdier, og hvordan vi fordeler værdier.
Vor tids store udfordring er, at finde ud af hvordan vi producerer værdier uden at
brænde kloden af, og fordele de værdier, så vi ikke brænder hinanden af.
Vi kan regulere produktionen af værdier ved at regulere det globale marked, så vi
producerer værdier indenfor den ramme som kloden sætter. Vi kan fordele værdier
ved at beskatte formueafkast, ressourcer og transaktioner i stedet for almindelig
indkomst, så forskellen mellem dem der har, og dem der ikke har, bliver meget
mindre.
Det er altså to slags aftaler der kommer i spil her, og som skal fornys og udbygges,
hvis vi ønsker en fredelig, grøn og demokratisk fremtid. Internationale handelsaftaler
og internationale skatteaftaler.
Det kræver stærke internationale institutioner, hvis vi skal nå i mål med en omstilling
der både tilgodeser konkrete lokale hensyn, og abstrakte langsigtede globale mål.
Det er noget, jeg meget gerne vil bidrage til.
Nationalt handler det blandt andet om, at få vedtaget en generel CO2-afgift der
betales tilbage til borgerne igen, og få revideret offentlighedsloven, så journalister og
folketing har en reel mulighed for at holde øje med den siddende regering og
centraladministration. Derudover ændringer af budgetloven, så kommuner får den
økonomiske frihed til at sætte borger og retssikkerhed i højsædet, og
udbudslovgivningen, så der skabes endnu større grøn efterspørgsel fra det offentlige.
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Hvordan forestiller du dig, at Alternativet bør udspille og styrke sin rolle
parlamentarisk og politisk på alle niveauer frem mod de næste valg?

Svaret på første spørgsmål er også en stor del af svaret her. Vi skal have ekstra skarp
kant på den grønne og demokratiske dagsorden på nationalt plan, hvor vi kan og skal
markere os som vagthund i forhold til Enhedslisten, SF og Radikale Venstre. Ikke
kompromisløst, men skarpt. På regionalt og kommunalt plan kan og skal der være
plads til kandidater og lokalforeningers politiske mærkesager.

Hvilken slags politisk leder vil du være for Alternativet?
Jeg vil forsøge, at være en leder der sætter et langsigtet mål og som vil navigere den
politiske kurs i de sager som er dagsaktuelle i samarbejde med Torsten Gejl, Politisk
Forum, hovedbestyrelse, politiske ordførere, sekretariat og Alternativets Unge.
Jeg kommer ikke til at gå i politiske detaljer på særlig mange områder, men jeg vil
forsøge at sikre, at vi opleves som et seriøst parti der for alvor gør op med politisk
tænkning i rød og blå farve - både for medlemmer og vælgere.
Jeg vil som nævnt indledningsvist prioritere størstedelen af min planlagte tid på, at
genbesøge gamle og opdyrke nye relationer til Alternativet, primært udenfor
Christiansborg, så Alternativet får flere legekammerater. Derefter vil kontakt til
lokalforeninger og de kandidater som skal på valg i 2021 have meget høj prioritet.
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THOR CLASEN JONASSEN

Mindre politisk holdning. Mere politisk handling.
Alternativet er en idé og et løfte. En idé om seriøs bæredygtig omstilling. Og et løfte
om at en sådan omstilling skal ske ved at vi tænker og gør politik på en
grundlæggende anden måde. Det løfte har vi været forstemmende dårlige til at indfri.
Jeg tror, at hvis idéen fortsat skal kunne leve i Alternativt regi (den skal nok leve
videre andre steder efter Alternativet er dødt), så er vi nødt til at begynde levere på
løftet.
Derfor stiller jeg op til posten som politisk leder. Det er efter min mening ganske
enkelt ikke nok, at vi skruer op for seriøsiteten og satser endnu mere på at vinde valg.
På at være parlamentariske. Løftet er og har altid været, at vi går på to ben. Indtil nu
har vi kun hoppet på det ene. På det partipolitiske. Fordi vi ikke har haft en leder, der
har handlet efter at det andet ben var vigtigere end det parlamentariske. Det er mit
opstillingsgrundlag. Vi skal ikke holde op med at stille op til valg. Men vi skal holde
op med at bede folk om at stemme på os. Hvis de stemmer på os, så skal det ikke
være fordi vi har sagt det rigtige, men fordi vi har gjort det rigtige. Ude i den virkelige
verden.
Hvad er det så for nogen politiske handlinger, jeg efterlyser: Først og fremmest
handler det om at få kontakt til alle de andre der – ligesom os arbejder på seriøs
bæredygtig omstilling. Jeg vil gerne sætte gang i flere ved mere igen og forhåbentligt
munder denne kontakt ud i et bæredygtighedsfolkemøde – gerne allerede til
sommer, om Corona tillader det. Bæredygtighedsfolkemødet skal ikke være
Alternativets. Men vi skal være blandt initiativtagerne til det. Hvis folk så stemmer på
os til november, så er det fordi de mener, at vores handlinger ræsonnerer hos dem.
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Derudover mener jeg, at vi skal understøtte og tage initiativ til kommercielle
virksomheder, som arbejder på seriøs bæredygtig omstilling. For purpose-for
profit-virksomheder. Alternativet skal ikke være virksomhedsejer, men må gerne drive
en fond, der har medarbejdsskab i virksomheder. Selvfølgelig kun virksomheder, der
arbejder på og i overensstemmelse med den seriøse bæredygtige omstilling, og som
samtidig laver et overskud. Jeg foreslår derfor at vi tager initiativ til en
investeringsforening og inviterer både små og store investorer til at være med. En del
af investeringsforeningens overskud skal så gå til arbejdet med den seriøse
bæredygtige omstilling.
Det tredje og sidste, jeg går til valg på er, at der skal være et delt lederskab. Som sagt
synes jeg ikke, at vi skal lade være med at stille op til valg. Jeg tror bare, at det er
nødvendigt at vi sender et tydeligt signal om, at vi er mere end et parti og derfor at vi
bruger den anledning som dette utidige valg er, til at markere, at der er et andet ben,
som organisationen også går på og som er det, der bliver prioriteret nu. Frem til det
ordinære årsmøde vil jeg så arbejde på, at lederskabet bliver delt op i en partipolitisk
leder og en livspolitisk leder.
Jeg er blevet spurgt, om jeg ikke kan sætte gang i disse initiativer uden at være
politisk leder. Og svaret er selvfølgeligt ”ja”. Og det gør jeg også. Når jeg alligevel har
besluttet at kaste mit lod i vægtskålen, er det dels fordi jeg tror at det er nødvendigt
for Alternativets overlevelse at vi meget klart og tydeligt markerer, at det er det
livspolitiske ben, der er i fokus nu. Dels fordi de initiativer, jeg kunne tænke mig at
sætte i søen får et andet liv, når vi gør det sammen som organisation og ikke bare mig
og nogle enkeltpersoner. Og i forlængelse heraf, så er idéerne til det livspolitiske ben
overhovedet ikke nogen, jeg har færdigudviklet – de er stadig åbne for alle, der vil
være med. Jeg kunne godt tænke mig at give de 10.000, der har meldt sig ud af
Alternativet en grund til at melde sig ind igen. Og den grund skal være, at vi gør nogle
fede politisk ting. Ikke, at vi har nogle fede politiske holdninger.
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Mindre politiske holdninger. Flere politiske handlinger.
Dette opstillingsgrundlag skal helst læses i forlængelse af mit indlæg på dialog om
mine overvejelser om at stille op – det kan du finde her.
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TROELS CHRISTIAN JACOBSEN
Det er godt for demokratiet, at der er noget at vælge imellem. Det er en af de vigtige
grunde til, at jeg stiller mig til rådighed som kandidat til posten som politisk leder.
Det er dog langtfra den eneste.
Aldrig før Alternativet kom til verden, følte jeg den mindste trang til at være aktiv i
partipolitik. Jeg troede ikke på de traditionelle partier. Der er stadig ingen andre
partier, jeg har lyst til at kæmpe for. Alternativet er mit parti – ligesom det
forhåbentligt også er dit; hvor du vil være med til at tage ejerskab og ansvar for vores
nye vej i dansk politik.
Alternativet er partiet, jeg længtes efter, da jeg som ung gik på Biologiefterskolen i
Nordjylland, da jeg som naturfaglig gymnasieelev fra Langkær Gymnasium tog
vandprøver i den forurenede Århus Bugt, og da jeg som ung nybagt far ønskede mig
bæredygtige bleer og økologisk husholdning og ditto velfungerende, empatiske
daginstitutioner og skoler uden lange ventelister. Især savnede jeg et parti, der ikke
sad fast i blokpolitik og vanetænkning. Men det fandtes ikke dengang.
Siden stod mit liv i teatrets tjeneste, hvor jeg søgte at forstå konflikter mellem
mennesker, og vores evige vaklen mellem komediens lys og tragediens fald. Da jeg i
2011 lavede en sort komedie om seks arbejdsløses vej gennem aktivering, blev jeg
rystet over afstumpetheden i vores jobcentre, når virkelighedens arbejdsløse
grædende fortalte os om deres ydmygende oplevelser. Da var der ingen vej tilbage
for mig. Jeg kunne ikke længere nøjes med teater – jeg måtte blive politisk aktiv. Og
heldigvis for mig opstod Alternativet kort efter – og jeg kom med som kaldet.
Vi var mange, der hørte og følte kaldet. Vi er desværre nu i en dødsens alvorlig krise.
Partiets overlevelse handler ikke om meningsmålingerne – den handler om, at vi nu
for alvor skal forpligte os på vores værdier. Walk the talk – sammen.
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Vi har brug for at træde i karakter som parti og fællesskab – og blive det parti, vi alle
håbede på. Vi skal fortsat være nytænkende i vores politik, men især skal vi være
nytænkende for, hvordan man agerer som parti, og hvordan vi taler sammen med
vælgerne. For vores troværdighed har lidt et alvorligt knæk efter alle de dårlige
københavner-historier og den slags tab vindes kun igen med et langt, sejt træk. Der er
ingen mirakelkur.
Skal vi have vælgernes tillid igen, kræver det et langsigtet perspektiv:
1. At vi laver et klart skift i vores stil og tone. Mindre selvfedme, mere ydmyghed.
Mindre kreativ klasse, mere folkelighed. Mindre feel-good snak, mere klar tale. Et
parti ethvert fornuftigt menneske skal kunne se sig selv i.
2. At vi holder op med at løbe efter mediernes dagsorden og meningsmålingernes
spekulationer. Vi skal langt mindre angle efter mediernes opmærksomhed, og langt
mere tale direkte sammen med vælgerne og bevægelserne – og handle sammen med
dem, og på deres vegne. Får vi skabt et momentum den vej, så får vi før eller siden
medierne til at løbe efter os.
3. At vi aldrig, aldrig lyder som de andre partier i deres jagt på vælgernes gunst. Det
bliver utroværdigt, og her begynder politiker-leden. Derfor skal vi også turde åbent
og tydeligt at sige, når vi har dummet os, og sige de upopulære og ubekvemme
politiske sandheder. Så vil selv borgere, der ikke er helt politisk enige med os kunne
ende med at stemme på os – fordi vi er til at stole på.
4. At vi forpligter os på at være bevægelsernes parti, og på at bruge pola’er for alvor –
mindre til at medlemmerne skal lave politik, og mere til at medlemmerne inddrager
bevægelserne og menige vælgere i politikudvikling. Det er en måde, hvor vi helt
bogstaveligt kommer til at lede politisk udvikling i Danmark.
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5. At vi stille og roligt opbygger en ny fortælling om Alternativet, funderet i en
gennemført praksis for en ny bæredygtig politisk kultur, hvorfra de grønne og de
socialt bæredygtige løsninger kan udspringe. Det sker med ydmyghed og en klar
vision og vilje – uden at ville beherske verden – og med tålmod og i tiltro til, at kunne
gribe øjeblikket, når de mange dråber, strømme, bække og å’er kan løbe sammen i en
kraftfuld, frembrusende flod.
Det kræver alt sammen især et mod til at turde tabe point på den korte bane – for at
kunne vinde tilliden på den lange. Det har jeg erfaring med gennem hele mit liv siden
jeg som 20-årig tog mit første større lederskab på mig.
Det kræver erfaring og forståelse af, hvordan man som leder sætter sine egen vilje og
idéer i anden række, så andres idéer får en chance – og især bruger sin magt til at
beskytte fællesskabets rummelighed og dermed demokratiet. Det har jeg arbejdet
med professionelt i mit teaterliv, og Alternativet har gjort mig endnu skarpere på det.
Det kræver viljen og erfaringen til at bryde med den konventionelle tænkning, og
arbejde hengivent og disciplineret, så nye erkendelser og muligheder kan opstå – for
uden vedvarende nytænkning får vi ikke løst kriserne. Det er essensen af den
arbejdsdisciplin, jeg har oparbejdet som teatermager og manus-konsulent.
Det handler om at have en både dyb og bred forståelse af de mange vidensfelter og
den store kompleksitet, der er i spil i et samfunds udvikling – båret af en evne til at
bringe dem sammen i et helhedsbillede – en meningsfuld samlet fortælling, vi kan
leve i og kommunikere ud fra. Det har jeg hele mit liv arbejdet med at gøre som
instruktør og manusforfatter.
Det handler om at hele sårene i partiet. Skabe rum for at vi kan være forskellige, have
konflikter og skændes – uden at det bliver destruktivt. Forstå at der er forskelle på
perspektiverne fra København, Haderslev, Viborg, Guldborgsund, Jammerbugten eller
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Middelfart – på perspektivet fra frivillige og folkevalgte – og at de alle har betydning,
og ikke kan ignoreres. Det ved jeg især fordi, jeg som Å-frivillig har været rundt i hele
landet.
Det ved jeg, at jeg som politisk leder kan byde ind med – og derfor stiller jeg mig til
rådighed som ny politisk leder af Alternativet.
Jeg vil kæmpe for, at vi for alvor bliver partiet, der opbygger en politisk kultur, hvor
magten forvaltes bæredygtigt – for ellers kan der hverken skabes bæredygtige
grønne eller sociale løsninger.
Hvad er Alternativet?
Her er mit bud på, hvad Alternativet er og ikke er:
Vi er ikke en bevægelse; vi er til gengæld ydmygt en del af en større bevægelse.
Vi er ikke et traditionelt politisk parti, der kæmper for at få magten; vi er parti, som
generøst vil dele magten.

Vi vil ikke vide bedst eller være de bedste; vi leder nysgerrigt efter veje og rammer,
hvor vi alle kan blive klogere.
Vi vil ikke polarisere fællesskabet; vi forsøger empatisk at skabe et ‘nyt vi’, hvor alle
vinder, når ingen taber.

Vi vil ikke vige tilbage fra konflikter; vi vil gå modigt ind i dem, ikke for at ‘vinde’ dem,
men i håb om at forløse dem.
Vi tager ikke i tragediens spil om magten og sandheden alt for alvorligt; til gengæld
fortæller vores humor os, at selv når vi snubler, fortsætter livet.
Lad os samle bevægelserne
Misforståelsen har været at tale om os selv som ‘bevægelsen’. Det har jeg selv gjort
mig skyldig i – især fordi, at det føltes så godt endelig at have fundet sammen i et
politisk fællesskab.
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Der er ingen tvivl om, at Alternativet er udsprunget af strømninger og bevægelser i
samfundet. Vi kan ikke tage patent på de bevægelser, men forsøge at tjene dem.
Derfor skal vi investere mere tid og ressourcer i at udvikle netværk med dem, så vi
kan repræsentere dem. Det gælder både parlamentarisk og aktivistisk.
Enhver større samfundsforandring er sket gennem større bevægelser. Ligesom
Socialdemokratiet blev den politiske arm for arbejderbevægelsen, så skal
Alternativet være det for de bæredygtige sociale og grønne bevægelser.
Vi befinder os i en unik historisk situation. Nutidens samfundsforandrende
bevægelser ligner ikke fortidens. Tidligere var der klare klasse- og tilhørsforhold, der
gav et oplagt fællesskab og mulighed for mobilisering. Den brede
bæredygtighedsbevægelse har ikke en entydig social og identitetsmæssig baggrund –
og det var nok en fejl, at forsøge at forankre den i forestillingen om den kreative
klasse. Det stiller andre krav til at skabe et klart fællesskab for de bevægelser, så de
kan få politisk magt og skabe de nødvendige samfundsforandringer. Med i vores rolle
hører også, at skabe alliancer og fælles handling for bevægelserne. Det kræver et
lederskab, som Alternativet desværre endnu ikke har vist sig modent til at påtage sig
– den modenhed skal vi nå frem til – først og fremmest ved at få styr på vores eget
shit.

Det alternative parlamentarisk spil
Parlamentarisk politik er mere og mere blevet et show; ofte endda en slags
utroværdig soap-opera, der giver satirikerne kronede dage. For den almindelige
vælger må det efterhånden føles lidt som at følge med i en meget lang tv-serie med
alt for mange plot-tråde og alt for mange karakterer, der spilles af – i bedste fald –
alt for middelmådige skuespillere. Det må virkelig være svært for de fleste at
orientere sig i politik – og alene det skaber også politiker-lede og afmagtsfølelse.
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Den empatiske forståelse for vælgernes situation skal vi have med os, når vi optræder
og kommunikerer. Laver vi bare mere støj og larm i den politiske sæbe-opera, eller
optræder vi på en måde, som vælgerne kan følge med i og se en mening i?
Vi skal simpelthen oppe os kommunikativt, og forstå at iscenesætte os selv tydeligt
og genkendeligt i den rolle, vi faktisk gerne vil spille. Vi skal arbejde med mere end
de typiske kommunikative modeller – vi skal langt mere tænke dramaturgisk.
Vi skal ikke tænke i medier og journalister og deres daglige nyhedshistorier, men
tænke i at vi – billedligt talt – er med til at skabe en tv-serie; en langt større historie.
Alternativet handler om det store billede, ikke om det daglige person-fnidder og
taktiske fedtspilleri. Vi har løbende diskuteret om, vi skal søge de parlamentariske
kompromisser eller om vi skal være den bidske vagthund på sidelinien? For mig er
det en falsk præmis, at sige, at det er enten-eller.
Vi bliver nødt til at indgå reelt i det parlamentariske arbejde, alene fordi at “Man må
spille med for at ændre spillets regler” eller “Man må forstå spillets regler, for at
kunne ændre eller bryde dem”. I samme åndedrag følger, at når vi har mulighed for at
ændre spillets regler, så skal vi bryde dem, udstille den parlamentariske
dysfunktionalitet eller være som barnet i “Kejserens nye klæder”, der viser folk, at
magthaverne ikke har noget tøj på. Til slut det vigtigste for en ny strategi: Vi skal
bygge på bevægelserne og være deres politiske stemme. De kan optræde aktivistisk
med happenings, demonstrationer, underskriftsindsamlinger og skabe
opmærksomhed og pres. Vi kan omsætte det til politisk magt og beslutninger.
Det samarbejde Torsten Gejl, jeg og andre har haft med de sociale bevægelser har
vist nogle af mulighederne i den strategiske tilgang. Det skal vi satse endnu mere på
og blive endnu bedre til. Det er en af måderne, vi adskiller os fra de traditionelle
partier. Det er også måden, vi forløser diskussionen om, hvorvidt partiet eller
bevægelsen er vigtigst. Spørgsmålet må i stedet være, hvordan får vi dem til at spille
ligeværdigt sammen?
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Ikke bare en ny, men en bæredygtig politisk kultur
Da vi blev stiftet talte vi om ‘en ny politisk kultur’. Og det lille ord ‘ny’ lyder jo altid
dejligt – og så er det jo aldeles uforpligtende. Men hvad er det ‘nye’? Indlysende for
alle, var det jo noget andet end den politiske kultur, vi har set hos de etablerede
partier, som har medført stor politiker-lede – og endda afsky. I valgkampen fik jeg
henvendelser fra fattige mennesker, som ikke turde stemme på os, selvom de havde
lyst, fordi de så mange gange har oplevet at blive svigtet igen.
Lige nu oplever mange med et grønt hjerte det samme. Sidste folketingsvalg blev
udråbt til et klimavalg – mange af partierne sagde pludselig, at det også var vigtigt
for dem – men alligevel står vi her, uden der sker det store i Folketinget. Hvad nytter
det så at stemme, spørger mange vælgere sig selv nu.
Vi kan selvfølgelig med god ret påstå, at vi er det grønneste parti – men på grund af
partiets interne magtkampe, dårlige pressehistorier og ledelsens til tider
privilegie-blinde adfærd – så har vi meget lidt troværdighed hos mange vælgere. Og
den kommer ikke nemt igen. Vi svigtede det svære arbejde med at udvikle en ny
politisk kultur. I stedet fik det at vinde næste valg højeste prioritet – og dermed
tænkte og handlede vi akkurat som de andre partier. Vi var bare dårligere end dem til
den gamle politiske kultur.
For mig er det helt indlysende, at vi nu skylder os selv, at tage tørnen med at udvikle
en ny bæredygtig politisk kultur, hvor vi både som organisation og som individer rent
faktisk øver os selv og hinanden i at omsætte vores værdier i handling. Andre vil
måske mene, at det er for idealistisk, og at vi i stedet skal blive bedre til at være et
parti som de andre, bare med mere grøn politik. Det er for mig ikke Alternativet – for
hvis der ikke er bæredygtighed i magtens rum, så bliver magten ikke forvaltet
bæredygtigt, og vil derfor heller ikke skabe ægte bæredygtige politiske løsninger for
natur og mennesker.
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En politisk strategi
Hvad er vigtigst i vores politiske program? Det aner jeg virkelig ikke.
Når f.eks. Å får sat Doughnut-modellen på dagsordenen i København er det vigtigt,
fordi det har system-forandrende potentiale. Når Torsten Gejl får Mette Frederiksen
til at åbne op for idéen om forsøg med kontanthjælp uden modkrav, så er det vigtigt,
fordi det har system-forandrende potentiale. Og begge dele tegner os som et ægte
alternativ. Det er altså især de system-forandrende forslag, som skal være målet for
vores egen strategi. Derfor ærgrer det mig også lidt, at vi ikke har magtet at være
førende på dagsordenen om demokratiske virksomheder, som i mit perspektiv er en
af de vigtigste system-forandrende reformer, vi kan tage hul på.
Især handler det dog om, at have en organisk strategi, hvor vi kan tilpasse os
omstændighederne. Både når uventede ting som corona-krisen opstår og f.eks. idéen
om borgerløn får aktualitet, men især også i forhold til hvilke kandidater, vi har på
holdet og deres lyst og evner til at spille bolden, og i forhold til de bevægelser, vi skal
spille sammen med. For mig handler den politiske ledelse langt mere om at få det
samspil til at svinge, end om mine idéer om, hvad der er vigtigst. Det kræver
lydhørhed, menneskelig indsigt og strategisk overblik.

Alternativ dannelse & uddannelse
En ny bæredygtig politisk kultur opstår ikke af sig selv. Det ville være naivt at tro.
Hvad er Alternativet? må være det spørgsmål, der skal undersøges – ikke for at finde
endegyldige ideologiske svar – men for på mange måder og niveauer at finde
brugbare svar, som giver os meningsfulde handlingsmuligheder.
Det gælder både de helt store og grundlæggende spørgsmål, som fx. hvordan kan vi i
Alternativets perspektiv forstå frihedsbegrebet? Og det gælder den jordnære,
personlige praksis, som kan dække over alt fra, hvordan håndterer jeg konflikter,
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hvordan arbejder jeg aktivistisk eller hvordan gør jeg min husholdning mere
bæredygtig?
Derfor har vi brug for rammer til den dannelse. Interne debatter, Sommerhøjskoler,
Aftenskole og et netværk af højskoler. Det mest realistiske og måske ønskelige er
netop at det sker i samarbejde med bevægelserne, og altså ikke som noget, der
rendyrket er Alternativets eget domæne. Vi savner dog i partiet nogle faste rammer
for vores egen dannelse og løbende debat af, hvad Alternativet egentlig er.
Dette hører selvfølgelig ikke direkte under den politiske leder, men det er så vigtigt i
den samlede strategiske indsats for at løfte Alternativet til at blive den nye
bæredygtige politiske kraft, at partiets politiske leder også må prioritere det i sin
indsats. Skal vi løfte os til det nye niveau, kræver det at mange flere af os, er klædt på
til at påtage os et bæredygtigt lederskab – uanset om, vi har en formel leder-rolle.
Det er langt vigtigere end hvem, der bliver valgt som leder af Alternativet. Vi skal
løfte fra bunden, og gøde vores eget politiske øko-system, så en mangfoldig og
levedygtig politisk kultur kan vokse frem.

Partiets penge & ressourcer
Til valgkampen i ‘15 havde vi i nabolaget af 2 mio kr. Vi havde til gengæld også store
ressourcer i form af frivillig arbejdskraft og alt, hvad der følger med dem. På begge
fronter står vi vist nu mere svækket. Udover valgkamp, vil både uddannelse, en
fornyet pola-strategi og arbejdstimer til at facilitere et bevægelsesnetværk koste en
del, hvis det skal gøres professionelt og troværdigt. Hvad gør vi ved det?
Det har jeg ingen færdige svar på, men det er et spørgsmål, vi skal finde svar på – og
som jeg desværre ikke hører mange tale om.
I mit liv har jeg masser af erfaring med fundraising, og hvordan man arbejder kreativt
med at maksimere effekten af små budgetter til især PR og produktion – og jeg synes
det er noget af det mest tilfredsstillende. Derfor vil jeg som politisk leder se meget
frem til at arbejde sammen med både Hovedbestyrelsen og sekretariatet om
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organisk strategi for fundraising, der kan hænge sammen med vores værdier og
understøtte vores politiske budskaber.
Dette og mere glæder jeg mig til at tale mere med jer om, når vi mødes omkring
nytår.
Med venlig hilsen
Troels Chr. Jakobsen
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