
Kære medlemmer
Alternativets politik har aldrig været så mainstream som nu. Vi står midt i 
en krise, både sundhedsmæssigt og økonomisk. Det er nemt at være 
bekymret for fremtiden, men i Alternativet København vælger vi at se 
fremad med optimisme. Det gør vi fordi at krisesituationer ofte giver 
mulighed for at skabe perspektiv samt at udvikle. Vi er selvfølgelig stolte 
af at vores landsledelse er med i forhandlingerne om at genåbne Dan-
mark på en ansvarlig måde.

Og hvis man vil kigge lidt fremad, så kan man bare gå en tur i København 
i disse uger. Det er skønt at se folk prioritere og værdsætte at have tid til 
at slappe lidt af. Københavnerne nyder forårssolen med en bog eller et 
glas vin. Mange har fået øjnene op for hvad det kan bidrage af velvære at 
træde ud af ‘hamsterhjulet’ et øjeblik.

Og over hele verden har naturen reageret positivt på at vi alle har taget 
en ‘pause’ fra dagligdagen. Den enorme opbakning som sammenholdet 
skaber passer godt ind i Alternativets værdier og fundament.

Lad os sammen skabe gejsten til at rykke fremad
Derfor er det også nu vi skal gøre vores indflydelse gældende og påvirke 
de andre partier til at genåbne Danmark – ikke til “normalen”, men til en 
ny normal hvor samfundet har 3 bundlinjer og hvor de valg og fravalg vi 
træffer i hverdagen påvirker vores natur og medmennesker som vi har 
oplevet under denne krise.
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I Alternativet er næste store politiske slag kommunalvalg i 2021, hvor vi 
håber at vi kan bevare vores gode fremskridt og indflydelse på rådhuset 
– og helst også vores borgmesterpost. Vi vedhæfter til dette nyhedsbrev 
den proces for KV21, som vores medlemmer har givet os mandat til at 
organisere på årsmødet i december.

Frem imod KV21 har vi brug for din hjælp
Vi har ikke det store budget, så uanset om du kan lave kaffe, grafik, video 
eller uddele flyers hører vi gerne fra dig. Du kan melde dig klar her 
– også bare hvis du gerne vil høre mere om mulighederne for at hjælpe 
til. Så kontakter vi dig direkte.

Vi mangler primært hjælp indenfor områderne kommunikation, fundrais-
ing, events samt kampagneplanlægning og ledelse. Er du interesseret i at 
være tovholder på et af ovenstående områder, er du velkommen til 
brunchmøde lørdag den 27. juni kl. 11 i vores lokaler på Åbenrå 33 ved 
Nørreport.

Derudover kan du allerede nu støtte vores KV21-opsparing via MobilePay 
til 403710 (den hedder ‘Alternativet København KV21’). Pengene går 
ubeskåret til understøtte KV-valgkamp hos alle kandidater. Når vi har 
KV-kandidaterne klar, har vi også adskilte MobilePay-bokse klar til hver 
kandidat.

Sæt kryds til de første møder lige efter sommerferien
Vi sparker kommunalvalgkampen i gang d. 25/8 i Åbenrå (find invitation 
på Alleos og Facebook i de kommende uger). På første møde vil vi gen-
nemgå processen i plenum og de første aspiranter kan introducere dem 
selv. På mødet deltager vores byrådspolitikere også (hvoraf 4 ud af 5 
heldigvis stiller op igen).

Sæt også gerne kryds i kalenderen d. 14. september og 13. oktober til 
møder om KV21.

Er der plads til Alternativet i kommunalpolitik?
Vi mener selvfølgelig at det er vigtigt at have indflydelse på politikken i 
hovedstaden. Vores byrødder har gode fingeraftryk på mange af de gode 
forslag der er blevet vedtaget de seneste 4 år. Den koalition der har 
skabt fremskridt sammen med Enhedslisten, SF og Radikale på rådhuset 

https://forms.gle/wsStD9hFur7xFViHA


gør at Frank Jensen er tvunget til at samarbejde om progressive projek-
ter – bl.a. omkring hovedstadens naturområder og fremtiden for Bispe- 
engbuen/Ladegårds Åen.

Fra næste nyhedsbrev og fremad vil vi sætte spot på kandidaterne til 
KV21. Både fra den politiske vinkel og for at lære mennesket bag.

Spændende links fra vores andedam
• Franciska og resten af Kultur- og Fritidsudvalget om genåbning af 

kulturen
• Franciska i Berlingske om at støtte kulturen under krisen
• Fanny; hvordan man kan gentænke København
• Badar om luftforurening i hovedstaden
• Interessant debat på Dialog om forskelle på Ø og Å lokalpolitisk

https://kbhliv.dk/koebenhavn/koebenhavn-debat/2020/03/29/aabent-brev-i-koebenhavn-skal-vi-staa-sammen-om-vores-kulturmiljoe-nu/
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https://www.berlingske.dk/kommentarer/kaere-kulturminister-det-er-netop-nu-vi-skal-tale-om-kulturen
https://www.facebook.com/1894932524075271/posts/2694535350781647/
https://www.facebook.com/1894932524075271/posts/2672198446348671/
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