
ALTERNATIVETS	  POLITISKE	  
LABORATORIER	  



Hvad	  er	  et	  poli:sk	  laboratorium?	  
Et	  poli:sk	  laboratorium	  er	  det	  rum	  vi	  giver	  hinanden	  :l	  at	  	  undersøge	  
og	  udforske	  et	  poli:sk	  emne/spørgsmål.	  
	  
Laboratoriet	  er	  også	  det	  rum,	  hvori	  vi	  udvikler	  Alterna:vets	  poli:k.	  -‐	  
Både	  lokalt	  og	  na:onalt.	  
	  
Det	  kan	  foregå	  på	  flere	  måder.	  
F.eks.	  Workshops,	  seminarer,	  møder,	  interviews,	  online-‐dialog…	  
	  
Det	  vig:gste	  er	  at	  det	  er	  et	  rum	  hvor	  vi	  skaber	  nye	  poli:ske	  samtaler	  og	  
derigennem	  udvikler	  nye	  poli:ske	  idéer.	  



Hvorfor	  laver	  vi	  Poli:ske	  Laboratorier?	  

•  for	  at	  fremme	  poli:sk	  dialog	  og	  engagement	  i	  befolkningen,	  samt	  at	  
styrke	  empa:	  og	  forståelse	  mellem	  befolkning	  og	  poli:kere.	  

•  for	  at	  lave	  poli:k	  udfra	  engagerede	  borgeres	  viden	  og	  visioner.	  

•  for	  at	  lave	  poli:k	  som	  er	  baseret	  på	  så	  mange	  gode	  argumenter	  og	  
perspek:ver,	  og	  så	  megen	  viden	  som	  muligt.'	  
	  



Hvad	  er	  succeskriterierne?	  
•  at	  det	  er	  nemt	  at	  deltage	  og	  bidrage.	  
•  at	  vi	  inddrager	  alle	  der	  har	  lyst	  :l	  at	  være	  med.	  
•  at	  deltagelsen	  i	  det	  poli:ske	  udviklingsarbejde	  afspejler	  

samfundets	  sammensætning	  bedst	  muligt.	  	  
•  at	  vi	  i	  den	  lokale	  forankring	  formår	  at	  skabe	  en	  ny	  

poli'sk	  kultur.	  
•  at	  resultatet	  er	  gennembearbejdet	  og	  både	  bygger	  på	  

viden	  og	  argumenterede	  synspunkter,	  som	  kan	  føre	  :l	  
brugbar	  poli:k.	  	  

•  at	  også	  de	  visionære	  forslag	  er	  baseret	  på	  viden.	  
•  at	  processen	  er	  gennemsig:g	  for	  alle	  
•  at	  vi	  giver	  liv	  :l	  moWoet:	  “Flere	  ved	  mere”.	  
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Hvem	  kan	  være	  ini:a:vtagere?	  

•  Spidskandidaterne	  er	  med	  :l	  at	  udvikle	  poli:k	  på	  deres	  ordfører-‐
områder.	  

•  Storkredsene	  støWer	  dels	  op	  om	  spidskandidaternes	  arbejde,	  men	  kan	  
også	  arrangere	  lokale	  laboratorier	  

•  Faglige-‐grupper	  i	  Alterna:vet	  f.eks.	  finans-‐,	  miljø-‐,	  
undervisning-‐,	  Sundhed-‐	  m.m.	  kan	  arrangere	  poli:ske	  laboratorier	  på	  deres	  
område.	  

•  Enkeltpersoner	  
	  
Alle	  med	  mulighed	  for	  støWe	  :l	  udvikling	  og	  facilitering	  fra	  POLA-‐
gruppen,	  men	  med	  fortsat	  ansvar	  og	  dri\	  hos	  ini:a:vtagerne	  



Behøver	  der	  komme	  et	  konkret	  forslag	  ud	  af	  et	  
poli:sk	  laboratorium?	  

Nej,	  ikke	  nødvendigvis.	  
	  
Et	  poli:sk	  laboratorium	  skal	  danne	  rammen	  omkring	  den	  gode	  
dialog,	  hvor	  vi	  i	  fællesskab	  bliver	  klogere,	  får	  inspirerende	  
poli:kere,	  sjove	  ideer,	  nye	  græsrodsini:a:ver,	  -‐	  eller	  ændret	  
adfærd.	  
	  
Det	  er	  i	  den	  kontekst	  vi	  bedst	  udvikler	  poli:k.	  



Procedure	  for	  de	  poli:ske	  laboratorier?	  

Poli:ske	  emner	  
og	  spørgsmål	  
udforskes	  og	  

debaWeres	  lokalt	  

Eventuelle	  
forslag	  sendes	  :l	  
det	  poli:ske	  

forum	  

Forslaget	  
behandles	  I	  det	  
poli:ske	  forum	  

Proceduren	  for	  de	  poli:ske	  laboratorier	  består	  af	  3	  trin	  og	  bliver	  
beskrevet	  på	  de	  følgende	  sider.	  



Det	  er	  op	  :l	  de	  lokale	  kræ\er	  der	  arrangerer	  det	  poli:ske	  laboratorium,	  hvilket	  emne	  de	  
vil	  beskæ\ige	  sig	  med	  og	  hvordan	  de	  vil	  gribe	  det	  an.	  
	  
Nogle	  vil	  måske	  arrangere	  store	  workshops,	  hvor	  mange	  mennesker	  kan	  komme	  med	  
inputs,	  andre	  vil	  lave	  arbejdsgrupper	  der	  skal	  gå	  i	  dybden	  med	  nogle	  få	  aspekter,	  mens	  
andre	  igen	  vil	  arrangere	  en	  privat	  middagsa\en	  med	  et	  poli:sk	  emne	  på	  menuen.	  
	  
Fælles	  er	  dog	  ønsket	  om	  at	  skabe	  nye	  poli:ske	  samtaler	  og	  at	  komme	  med	  nye	  bud	  på	  
visioner,	  mærkesager	  eller	  poli:ske	  ini:a:ver	  som	  Alterna:vet	  skal	  arbejde	  for	  at	  
realisere.	  
	  
Alterna:vet	  s:ller	  hjælp	  og	  uddannelse	  :l	  rådighed	  for	  lokale	  ini:a:vtagere	  hvis	  det	  
ønskes,	  	  og	  sørger	  også	  for	  at	  informere	  hvis	  andre	  grupper	  arbejder	  med	  samme	  emne.	  

Poli:ske	  emner	  og	  
spørgsmål	  udforskes	  
og	  debaWeres	  lokalt	  

Eventuelle	  forslag	  
sendes	  :l	  det	  
poli:ske	  forum	  

Forslaget	  behandles	  
I	  det	  poli:ske	  forum	  



Når	  et	  poli:sk	  laboratorium	  afsluWes	  med	  et/flere	  konkret(e)	  forslag	  :l	  Alterna:vets	  poli:k,	  
sendes	  deWe	  :l	  Det	  Poli:ske	  Forum.	  
For	  at	  sikre	  at	  forslag	  er	  baseret	  på	  grundig	  research	  og	  debat	  skal	  forslagss:lleren	  som	  
minimum	  svare	  på	  eller	  forsøge	  at	  svare	  på	  følgende	  spørgsmål:	  
	  
•  Hvad	  er	  baggrunden	  for	  forslaget?	  (en	  særlig	  problems:lling/personlig	  erfaring/en	  ny	  

teknologisk	  mulighed/en	  ure`ærdighed/osv.)	  
•  Hvilke	  andre	  poli:ske	  :ltag	  forsøger	  at	  løse	  samme	  problem?	  
•  Hvilke	  vig:ge	  interessenter	  (hvem	  har	  forslaget	  betydning	  for?)	  findes	  der	  og	  hvordan	  er	  de	  

kommet	  i	  spil	  i	  udformningen	  af	  forslaget?	  	  
•  Hvad	  mener	  de	  andre	  poli:ske	  par:er	  på	  det	  område?	  
•  Hvilke	  argumenter	  er	  der	  både	  for	  og	  imod	  forslaget?	  
	  
Alterna:vet	  har	  udarbejdet	  en	  skabelon,	  som	  skal	  anvendes	  :l	  indsendelse	  forslaget.	  DeWe	  for	  
at	  gøre	  det	  overskueligt	  for	  såvel	  forslagss:ller	  som	  Det	  Poli:ske	  Forum.	  
	  
Forslaget	  skal	  være	  anbefalet	  af	  minimum	  10	  navngivne	  medlemmer	  af	  Alterna'vet.	  	  

Poli:ske	  emner	  og	  
spørgsmål	  

udforskes	  og	  
debaWeres	  lokalt	  

Eventuelle	  forslag	  
sendes	  :l	  det	  
poli:ske	  forum	  

Forslaget	  
behandles	  I	  det	  
poli:ske	  forum	  



Alle	  indsendte	  forslag	  som	  opfylder	  nævnte	  be:ngelser,	  bliver	  behandlet	  i	  Alterna:vets	  
Poli:ske	  Forum.	  
	  
Det	  Poli:ske	  Forum	  består	  af	  de	  10	  spidskandidater	  :l	  folke:ngsvalget,	  alle	  medlemmer	  
af	  hovedbestyrelsen,	  samt	  2	  repræsentanter	  fra	  hver	  storkreds.	  	  
Det	  Poli:ske	  Forum	  mødes	  minimum	  tre	  gange	  årligt	  for	  at	  tage	  beslutninger	  om	  
Alterna:vets	  Poli:k.	  
	  
Et	  forslag	  s+llet	  +l	  Det	  Poli+ske	  Forum	  kan	  enten:	  
1.  Blive	  vedtaget	  med	  mindre	  tekstlige	  reWelser	  eller	  bearbejdning	  
2.  Blive	  forkastet	  med	  en	  begrundelse	  og	  dermed	  givet	  :lbage	  :l	  den/de	  som	  har	  s:llet	  

forslaget.	  
3.  Blive	  sendt	  i	  arbejdsgruppe	  :l	  videre	  bearbejdning	  og	  evt.	  vedtagelse	  på	  næste	  møde,	  

hvis	  man	  skønner	  at	  idéen	  er	  god	  men	  at	  forslaget	  kræver	  mere	  research.	  

Forslag	  udarbejdet	  af	  medlemmer	  i	  Det	  Poli:ske	  Forum,	  skal	  leve	  op	  :l	  samme	  krav	  som	  
alle	  andre.	  

Poli:ske	  emner	  og	  
spørgsmål	  

udforskes	  og	  
debaWeres	  lokalt	  

Eventuelle	  forslag	  
sendes	  :l	  det	  
poli:ske	  forum	  

Forslaget	  behandles	  
I	  det	  poli:ske	  

forum	  



God	  fornøjelse..	  
Tilbage	  er	  nu	  kun	  at	  ønske	  alle	  en	  god	  arbejdslyst.	  
	  
Hvis	  der	  opstår	  tvivl	  om	  proceduren	  eller	  andre	  
laboratorie	  relaterede	  spørgsmål,	  kan	  POLA-‐	  
gruppen	  kontaktes	  på	  POLA@alterna:vet.dk	  
	  
Husk	  på	  at	  “flere	  ved	  mere”	  
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