POLITISKE LABORATORIER
FLERE VED MERE / KOM GODT I GANG

Processen fra idé til forslag
Alle kan tage tage initiativ til et Politisk Laboratorium, et POLA, som det hedder blandt
alternativister. Formålet med et POLA er at skabe grønne politiske løsninger, og det kan både
være politiske forslag, som grøn aktivisme eller med en idé til en fjerde sektor-virksomhed. Men
ligeså vigtigt er det, at vi skaber en Ny Politisk Kultur, hvor vi bliver bedre til at lytte og skabe
løsninger sammen.
POLA'erne er forskellige og planlægges så de passer med det emne og de mennesker, som
deltager. Vi har lavet en model, der sætter den ydre ramme for processen "fra idé til forslag".
(1) Opstart → (2) Workshops → (3) Samskrive → (4) Dialog → (5) Politisk Forum

Opstart
For at lave et Politisk Laboratorium i Alternativet, starter man med et emne eller et spørgsmål. Man
skal finde en eller to tovholdere og en facilitator fra Alternativets facilitatornetværk, og derefter
holde et opstartsmøde med en POLA-ansvarlig.
Den faglige tovholder er dels ansvarlig for at inddrage de relevante folk i og uden for
Alternativet, inkl. ordføreren, dels at samle op på de indkomne idéer og input og samskrive
og formidle dem på dialog.alternativet.dk. Der kan evt. nedsættes en faglig arbejdsgruppe,
som tovholderen deltager i.
Den praktiske tovholder står for at finde et lokale, lave invitation, finde ekstra hænder og
lave budget, samt dokumentation af dagen på video og foto. Tovholderne arbejder tæt
sammen og hjælpes ad med opgaverne. Og hvis det er et mindre POLA, kan en person fint
varetage begge tovholder-roller.
Facilitatoren er ansvarlig for at designe og afvikle workshoppen. Facilitatoren har en
neutral rolle i forhold til emnet, og er til gengæld ansvarlig for, at deltagerne bliver inddraget
på en måde, som efterlever Ny Politisk Kultur og giver både deltagere og tovholderne
‘noget med hjem’.

Kontakt: Snak med den POLA-ansvarlige i din kreds, eller skriv til: pola@alternativet.dk

Om POLA
FORMÅL

Politiske Laboratorier har til formål at finde løsninger på samfundsmæssige problemer og realisere
bæredygtige politiske visioner. Målet med et politiske laboratorium kan fx være:

•
•
•
•

at I vil lave et forslag til partiprogrammet
at I vil 'vejre' stemningen i forhold til et bestemt politisk emne
at I vil arbejde med værdier og principper for et politisk emne
at I vil konkretisere eller kvalificere en eksisterende idé

Dit laboratorium kan godt have flere forskellige formål, men det er en god idé af være tydelig med
formål(ene), for så er det nemmere at give laboratoriet den optimale form.

PRAKTISK
TEAM OG SAMARBEJDE

Det kan være et stort arbejde at planlægge og afholde Politiske Laboratorier. Til gengæld er det
både sjovt og meningsfuldt :-) Hvis man planlægger et lille POLA, kan det godt klares med hjælp
fra en facilitator. Men ellers er det en rigtig god idé at samle et team, så I er flere om de mange
praktiske opgaver, og generelt kan hjælpe hinanden og have det sjovt sammen!
OPSTARTSMØDE MED POLA-ANSVARLIGE

I alle kredsene og lokalforeningerne forsøger vi at have en POLA-ansvarlig, som hjælper med et
opstartsmøde FØR man går i gang med planlægningen, samt har kontakten til Alternativets
facilitator-team. Find kontaktinfo på alternativet.dk/pola
ØKONOMI & LOKALER

Det er en god idé at BOOKE lokalet til workshoppen i god tid og besøge det inden, så I kan tage
forbehold for eventuelle udfordringer. Kan alle se tavlen? Kan I lufte ud undervejs? Hvor mange
borde og stole er der i rummet? Og er det let tilgængeligt?
Der er ikke automatisk penge til lokaleleje, forplejning og transportudgifter, så man kan forsøge at
låne sig frem og sende hatten rundt. Spørg den lokale POLA-ansvarlige eller din kredsbestyrelse.
DELTAGELSE OG INDDRAGELSE

Når du skal invitere deltagere, så start med at overveje, hvordan du får så meget viden om emnet
ind i laboratoriet til gavn for jeres debatter.

•
•
•
•

Skal der inviteres nogle oplægsholdere, som kan gøre jer klogere og inspirere jer?
Skal det være nogle særlige deltagere du inviterer, eller alle, der har lyst?
Er der relevante interesseorganisationer, eksperter eller faggrupper?
Eller måske politikere, borgergrupper eller bestemte aldersgrupper?

KOMMUNIKATION & TILMELDING

Det er ofte en stor opgave i at få skabt opmærksomhed om et POLA. Første skridt er en god tekst,
som kan bruges i Alternativets kalender, i en facebook- event, i lokale nyhedsbreve eller til en
annonce i lokalavisen.
FORSLAG, DIALOG & POLITISK FORUM

I en POLA-proces kan man med fordel bruge dialog.alternativet.dk fra tidligt i forløbet. Her kan
man få mange gode input. Når et forslag er færdigformuleret, skal det ligge mindst tre uger på
Dialog, så alle medlemmer kan komme med input. Herefter bliver det behandlet i Politisk Forum.
Læs mere på: alternativet.dk/pola

