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ALTERNATIVET BLIVER EKSPERIMENTALZONE FOR 

LIGESTILLING OG MANGFOLDIGHED 

Med en ny vision for ligestillings- og mangfoldighedspolitik vil Alternativet puste liv 

i en idéudvikling, der kan sikre gode liv med lige muligheder for alle 

Alternativet lancerer nu sin vision for ligestilling og mangfoldighed, der er formuleret og udarbejdet 

på initiativ af frivillige i bevægelsen gennem politiske laboratorier og søndagssaloner. Visionen vil 

blandt andet medføre, at Alternativet bliver en såkaldt eksperimentalzone for ligestilling og 

mangfoldighed, hvor nye ideer og tiltag kan prøves af.   

- Vi omdanner nu vores egen bevægelse i Alternativet til en eksperimentalzone inden for ligestilling 

og mangfoldighed. Eksperimentalzoner er et koncept, vi generelt arbejder med i Alternativet, når vi 

vil kvalificere og afprøve nye ideer i virkeligheden. I mindre fora, i en kommune eller i en 

virksomhed kan man høste erfaringer med eksperimenterende metoder. Hvis resultaterne er gode, 

kan de inspirere bredere, siger Carolina Magdalene Maier, mangfoldigheds- og ligestillingsordfører 

for Alternativet.    

Visionen indeholder derfor en stribe såkaldte Å-principper, der skal føre visionen ud i livet. 

Målet med visionen og den efterfølgende idéudvikling er at sikre gode liv for alle gennem lige 

muligheder uanset baggrund. Fokus er på såvel formel som uformel ligestilling. 

- Det er et kerneprincip for Alternativet, at et lige og mangfoldigt samfund ikke bare er noget, vi har 

eller noget vi taler om. Ligestilling og mangfoldighed skal være noget, vi gør og hele tiden øver os i 

at blive bedre til, siger Carolina Magdalene Maier. 

Danmark har traditionelt været progressiv, når det kommer til at sikre ligestilling gennem 

lovgivningen; omvendt har det haltet med at gøre op med uformel uligestilling – altså hvordan vi 

med vores normer og fordomme begrænser hinandens udfoldelsesmuligheder. Det ønsker 

Alternativet at lave om på. 

- Vi bliver for tit låst i vores handlemønstre og vaner, der skaber uligestilling og indsnævrer 

mangfoldighed. Det gør det svært at lytte, åbne op og være nysgerrig og måske opdage, at nok er 

vi forskellige og træffer forskellige valg, men der er også meget, vi er fælles om, siger Carolina 

Magdalene Maier.   

Alternativets vision for en ny mangfoldigheds- og ligestillingspolitik fejres ved en fest ved 

Alternativets landssekretariat, Åbenrå 33, 1124 København K, den 9. september klokken 16.00-

23.00.  

Her vil Uffe Elbæk introducere visionen, der vil blive afholdt samtalesaloner, og et nyt netværk for 

udviklingen af politikken bliver lanceret. Aftenen afsluttes med koncert med Gêrtz, der spiller 

elektronisk dronepop, og efterfølgende DJ og dans. 

Tilmeld dig her: https://www.facebook.com/events/1188093357925125/ 

Kontakt: 

Ligestillings- og mangfoldighedsordfører Carolina Magdalene Maier, telefon 6162 4659 
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