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ALTERNATIVET: ANONYME UDVIKLER NY KONTANTHJÆLP 
 
Mens Folketingets politikere debatterer kontanthjælpsloftet, mødes de, som kender 
kontanthjælpssystemet indefra i Det Alternative Parlament, som for første gang finder sted i 
Landstingssalen tirsdag d. 15. marts. Her vil deltagerne under Chatham House Rules 
udarbejde forslag til en ny tillidsbaseret kontanthjælp. 
 
For Alternativet er det afgørende, at kontanthjælpssystemet er baseret på tillid. Det er det 
desværre ikke i dag, hvor kontrol og tvang fylder stadig mere. Derfor har Alternativet inviteret alle, 
der har personlige og professionelle erfaringer med det nuværende kontanthjælpssystem, til 
deltagelse i Det Alternative Parlament på Christiansborg. Her er formålet at diskutere, hvordan et 
kontanthjælpssystem baseret på tillid vil se ud.  
 
For at nulstille de fastlåste positioner, der ofte præger debatten, deltager alle anonymt. Det er 
ligegyldigt, om deltagerne er tidligere eller nuværende kontanthjælpsmodtagere, socialrådgivere, 
sagsbehandlere eller repræsenterer organisationer eller erhvervsliv. Det er erfaringer og ideér, der 
bliver efterspurgt i det alternative parlament – ikke flotte titler og høje hatte, forklarer socialordfører 
Torsten Gejl (Å): 
 

- Kontanthjælpssystemet svigter i dag både de ansatte og borgerne. Når man bygger et 

system på mistro og tvang, bliver det et dysfunktionelt system, der nedbryder mennesker, 

som har brug for det modsatte.  

 

- Det vil vi gøre op med, og det kræver, at vi nedbryder den udprægede mistillid i systemet. 

Derfor vil ingen fremstå med navneskilte eller titler – kun idéerne tæller.  

 

- I Det Alternative Parlament vil vi forestille os et system, der har vundet 

danmarksmesterskabet i tillid. Det skal inspirere os til at nogle helt konkrete værktøjer, som 

deltagerne i parlamentet selv kan bruge, når de kommer hjem. 

Tirsdagens afvikling er første gang, Det Alternative Parlament finder sted. Alternativet har udtænkt 
og tilrettelagt Det Alternative Parlament med henblik på at udvikle den politiske samtale og 
forbedre den politiske kultur.  
 
Det Alternative Parlament – et kontanthjælpssystem baseret på tillid finder sted 15. marts kl. 15.30-
19.30 i Landstingssalen på Christiansborg.  
 
Kærlig hilsen 
Alternativet 
 
Kontakt: 
Socialordfører Torsten Gejl, tlf.: 6162 4651 
Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: 6162 3163 


