Fælles workshop
på Alternativets
Halvårsmøde 2018

Demokratisk
samtale

På Landsmødet 2017 blev det besluttet at igangsætte en evaluering af, hvordan vi
i Alternativet udvikler politik. Hovedbestyrelsen og Landssekretariatet har siden
efteråret arbejdet med denne evaluering. Vi har indsamlet viden og erfaringer fra hele
organisationen, og har fået rigtig mange spændende input og idéer – mere end 200 siders
samlet materiale.
Til Halvårsmødet skal vi kigge på enkelte dele af evalueringen: behovet for at tilpasse
vores hidtidige praksis og finde en forståelse af vores politiske aktiviteter, som giver
mening for alle medlemmer.
Demokratisk samtale, udarbejdelse af politik samt kommunikation af Alternativets politik
og aktiviteter hænger uløseligt sammen. Alligevel kan det være gavnligt at kigge på
aktiviteterne hver især, så vi kan være mere præcise på, hvad formål og forventninger er, i
de forskellige processer.
I kort form er her ét bud på, hvordan vi kan beskrive de tre elementer af vores politiske og
demokratiske aktiviteter:

Se forklaring på næste side
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DEMOKRATISK SAMTALE
Fokus på samtale og dialog.
Mål: At have det sjovt med politik. At engagere hinanden og andre i politik.
Demokratisk dannelse, kreativitet, engagement, involvering, relationer, læring,
udvikling. Helt fri form.
UDARBEJDELSE AF POLITIK
Fokus på udvikling af produkt.
Mål: at udarbejde konkret politik på forskellige områder til formel vedtagelse.
KOMMUNIKATION OG FORMIDLING
Det, vi siger til hinanden og andre, om vores politik.
Mål: At åbne for feedback og refleksioner omkring demokratisk samtale,
udarbejdelse af politik og behov for videreudvikling af eksisterende politik.

Formålet med denne opdeling er at skabe en fælles forståelse af, at vi kan mødes på
forskellige måder, når vi arbejder med demokrati, politik og formidling af Alternativets
politik, aktiviteter og projekt. Indtil nu har vi tænkt alle aktiviteter under den fælles
betegnelse ”politikudvikling”, ofte i praksis lavet som Politiske Laboratorier. Ét problem i
dette har været, at deltagere og arrangører har haft forskellig motivation for at deltage og
forskellige forventninger til processen, som ikke altid er blevet indfriet. Når demokratisk
samtale og kommunikation og formidling tænkes som egne, selvstændige aktiviteter
viser vi, at Alternativets politiske projekt både handler om visionær politik men også om
demokratisk begejstring.

Forhåbningen er, at et mere nuanceret sprog om vores aktiviteter
kan give alle mulighed for, at deltage i de aktiviteter, der bedst
imødekommer de ambitioner og ønsker, de har. Derfor ønsker vi at
skelne mellem de rum, hvor vi hvor vi skaber konkrete politiske visioner
og forslag, og de mange andre demokratiske og politiske aktiviteter, som
er afgørende for Alternativet. Begejstring, lyst til dialog og de kreative
rum opleves i mange tilfælde at forsvinde, når det pakkes ind i en proces,
der er strategisk målrettet imod at skabe og vedtage politik.
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Evalueringen viser i denne sammenhæng et tydeligt ønske om et stærkere fokus på de
aktiviteter, der ikke omhandler produktion af politik til formel vedtagelse. Denne tanke
har siden Alternativets start været udgangspunktet: at demokratisk samtale og handling er
en afgørende del af et bæredygtigt samfund. Vi skal derfor genopdage den demokratiske
samtale som en aktivitet der skaber fællesskaber og rum hvor mennesker kan være
sammen og leve livet på en meningsfuld måde.
Vi håber, at den ovenstående opdeling allerede nu kan give inspiration til i f.eks.
lokalforeninger at skabe nye former for arrangementer, hvor fokus er på samtale, på
formidling eller på helt nye og sjove kombinationer af alt dette.
Andre væsentlige konklusioner fra evalueringen er:

Det er uklart, hvad vi mener, der udgør politik.
Det er uklart, hvordan man arbejder med at udarbejde politik.
Det er uklart, hvordan man opnår et kollektivt baseret mandat for politik, både
lokalt og nationalt. Herunder hvilke proceskrav der eksisterer, når der udarbejdes
politik; hvordan Politisk Forum arbejder, og hvordan Lokalforeninger skaber de
bedste rammer for udvikling af lokalpolitik mv.

Evalueringen fortsætter og der arbejdes stadig med udvikling af fremtidige anbefalinger
i samarbejde med medlemmer. Det vigtigste spørgsmål er, hvordan vi i fremtiden bedst
laver demokrati og politik i Alternativet, som kan begejstre blandt os selv og få endnu
flere til at være med i Alternativets projekt. Et andet produkt af evalueringen vil være
en oversigt over de forskellige former for politik vi arbejder med (f.eks. pakker, forslag,
national politik, lokalpolitik), og tilhørende proceskrav og krav om mandat.
Der kommer en større evalueringsrapport inden udgangen af februar, som I vil kunne
hente på AlleOs og som kommer ud i nyhedsbrev.
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Fælles workshop på Halvårsmødet:
Demokratisk samtale
Til den fælles workshop på Halvårsmødet skal vi sammen have fokus på netop
den demokratiske samtale.
Vi skal skabe muligheder for, at mennesker udveksler meninger og holdninger; bliver
klogere på hinanden, sig selv og verden; laver konkret og lokal handling og aktivisme og
har lyst til at mødes igen og igen.
Formålet med workshoppen er konkret:
At få værktøjer og metoder til at have gode, demokratiske samtaler.
At få inspiration til at skabe fællesskaber om det, man gerne vil gøre en forskel med.
At skabe følgeskab om egne ønsker og idéer for verden.

Vi glæder os til at se jer alle sammen på lørdag!
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