Arbejdsgruppen Involverende Demokrati mangler dig!
Om arbejdsgruppen
Arbejdsgruppen er en del af Alternativet Københavns forberedelser til kommunalvalg 2017
(KV17). Lige nu er vi i frivilliggrupperne i gang med at udvikle Alternativets kommunalpolitik,
blandt andet gennem afholdelse af politiske laboratorier (PoLa). Vores gruppes fokus er et
involverende demokrati i København, borgerinddragelse og borgerindflydelse. Gruppens
arbejdsområde er:
1) Undersøgelse af den nuværende borgerinddragelse i København.
2) At identificere mulige forbedringer eller supplementer til det eksisterende.
3) Udforskning af mulige alternativer til den nuværende borgerinddragelse.
Vi mødes en gang om ugen til arbejde, masser af kaffe og god stemning i Åbenrå 33 tæt ved
Nørreport station.

Arbejdsopgaver
Vores hovedmål i efteråret er at planlægge og afholde et politisk laboratorieforløb (PoLa) om
borgerindflydelse i København. Selve PoLaarrangementet bliver formentlig i november. I
september og oktober planlægger vi en række førPoLaarrangementer i form af workshops
eller saloner. Den viden, der skabes her, skal samles og videreformidles, så vores arbejde
kan blive til politiske forslag.
I fremtiden vil vi gerne holde borgermøder og en demokratikonference samt fortsætte rækken
af workshops, saloner eller lignende efter behov. Desuden vil vi gerne finde på flere gode
idéer til, hvordan vi sammen kan styrke borgerindflydelsen i København. Det er planen, at
der skal være et opfølgende PoLaforløb i 2017, hvor politikudviklingen detaljeres yderligere.
Nogle af vores arbejdsopgaver er:








Idéudvikling
Planlægning af arrangementer (fx udarbejde programmer, finde lokaler, invitere
oplægsholdere, sende invitationer ud)
Praktiske opgaver under arrangementer (fx oprydning)
Formidling af vidensindsamling fra politiske laboratorier
Deltagelse i lokaludvalgsmøder for at følge med i, hvad der sker lokalt i København
Kvalitative og kvantitative interviews af borgere og andre aktører
Intern og ekstern kommunikation

Alle er meget velkommen som frivillige, uanset baggrund.

Vil du være med?
Hvis du har lyst til at blive en del af vores arbejdsgruppe og bidrage til udviklingen af en mere
borgerinvolverende kommunalpolitik, eller hvis du bare er nysgerrig på vores arbejde, så
send et par ord til Per Zimmermann på perzimmermann@gmail.com.
Vi har brug for flere ressourcer, da vi ser et stort arbejde foran os. Vi glæder os til at møde
dig.

