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Tema 1: Vi vil være et Alternativ - men hvilket? Politisk prioritering. 
 

Ufuldstændig 
sætning 

Tekst Noter Status 

Alternativet er 
 

alternativet til det eksisterende, da vi 
vil en bæredygtig klode hvor det 
miljømæssige og samfundsmæssige 
er i balance.  
 

 Temaet 
vedtaget 
samlet. 29 
for. 0 
imod. 1 
blank.    
 
 

Alternativet er et 
positivt ønske om..  
 

et biocentrisk samfund, som er 
solidarisk og samskabende på tværs 
af grænser, hvor der er personlig 
frihed, aktivt medborgerskab, 
mangfoldighed, og udfoldet 
demokrati.  
 

Andet ord en 
biocentrisk. Evt. 
“samfund hvor 
menneske er i 
balance med 
naturen”. Tilføj 
“ligestillet”.  
 
 

Alternativet vil 
arbejde for at opnå 
dette, ved at 
prioritere 
 

inspirerende og samtaleskabende 
handlinger og radikale løsninger, der 
fortsat skabes med udgangspunkt i 
faglighed og grundighed.  
 

 

Alternativet er et 
alternativ for 
 

alle med et livssyn, der er baseret på 
bæredygtige relationer mellem 
mennesker, samfund og natur, og 
som ser, at det kræver mod til at gå 
forrest i nødvendige ændringer i 
levevis og fælles beslutninger.  
 

Bæredygtige 
relationer kan lyde 
dømmende / 
definerende. Måske 
“relationer i balance”.  
 

Alternativet 
 

tager udgangspunkt i bæredygtig, 
lokal, eksperimentel virksomhed, 
innovation og iværksætteri over alt i 
verden, som inspiration for det 
politiske virke.  
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Tema 2: Hvordan vil vi agere politisk med vores omverden? 
 

Ufuldstændig 
sætning 

Tekst Noter Status 

Alternativet 
 

er en fri politisk stemme, der 
bygger på de tre bundlinjer og 
vores 6 værdier – uafhængigt af 
blokpolitik  
 

Denne slettes. 
Indholdet er bedre 
beskrevet andre steder.  
 

 

Alternativet vil 
 

inspirere ved at gå foran som 
arkitekter for et bæredygtigt 
samfund, og på et fagligt og 
videnskabeligt grundlag påpege, 
hvad der skal til. 
 

 Vedtaget.  
28 for. 0 imod. 
1 blank. 

Alternativet 
ønsker at 
samarbejde ved  
 

at indgå i alle de politiske 
aftaler, vi kan, hvis aftalen 
bevæger os tilstrækkeligt i 
retning mod vores mål og ikke 
strider mod vores værdigrundlag 
og partiprogram  
/  
at indgå i alle de politiske 
aftaler, vi kan, hvis aftalen 
skaber en tydelig forandring og 
forbedring, og ikke strider mod 
vores værdigrundlag og 
partiprogram.   
 

Idé til tilføjelse: Vi går 
gerne på kompromis 
men vil ikke 
kompromitteres. 
 

Vedtaget.  
27 for. 1 imod. 
1 blank. 

Alternativet 
ønsker at agere 
alternativt politisk 
ved 
 

at have modet til at sige det 
nødvendig funderet i fornuft og 
faglighed (også når det opleves 
som upopulært og radikalt) og 
derved vise ansvarlighed og 
hæve ambitionsniveauet for 
politisk udvikling på alle 
niveauer.  
 
at vise muligheder frem for 
begrænsninger og sikre 
inddragelse og engagement af 
bredere interessenter og andre, 
som politikken påvirker 
 
at være eksperimenterende og 
lærende.  
 

 Vedtaget.  
25 for. 1 imod. 
0 blank. 
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Tema 3: Hvordan prioriterer vi forskellige politiske niveauer? 
 

Alternativet ønsker at 
skabe bedst mulig 
værdi for det samlede 
projekt, gennem alle 
de steder, vi er 
repræsenteret og 
aktive 
 

gennem enkle 
kommunikationskanaler, særligt 
lyd og billeder vil vi skabe gode 
relationer og et rum for 
vidensdeling og uddannelse på 
tværs af organisationen. Vi 
hjælper hinanden til altid at tænke 
politik både lokalt, nationalt og 
internationalt.  
 
 

 Vedtaget.  
25 for. 0 
imod. 1 
blank.  

Alternativet ønsker at 
prioritere lokal 
forandring, ved…  
 

Styrk civilsamfundet. Vi mener, at 
et lokalt / inkluderende demokrati 
er en grundlæggende byggeklods 
for et udfoldet civilsamfund. Vi 
ønsker at understøtte 
borgergrupper der tager 
demokratisk ansvar, skaber 
borgerdrevne projekter, 
meningsfulde fællesskaber og 
lokal aktivisme.  
 
 
I alternativet ønsker vi at fjerne 
bureaukratiske barrierer og 
udvikle vores frivillige med tilbud 
om kurser, uddannelse og 
træning, så vi er i stand til at 
skabe og løfte projekter, der er 
givende lokalt. Vi vil sikre synergi 
ved at skabe et videns-, erfarings- 
og inspirations-flow i hele 
organisationen nationalt som 
lokalt, så vi kan skabe 
sammenhæng mellem nationale 
politiske udspil og lokale tiltag.  
 
 

Overskrift slettes Vedtaget.  
24 for. 1 
imod. 2 
blank.  

Alternativet ønsker at 
skabe sammenhæng 
/ synlighed / synergi 
mellem de forskellige 
niveauer, ved…..   
 

at være det parti i Danmark, der 
har suverænt flest kanaler åbne 
for udveksling af idéer og viden. 
Toppen lytter til bunden, bunden 
bakker op om toppen, toppen 
støtter bunden, bunden lytter til 
toppen.  
 

 Vedtaget.  
24 for. 3 
imod. 2 
blank.   

 


