
SKABELON FOR INDSENDELSE AF 

FORSLAG TIL ALTERNATI-
VETS POLITISKE FORUM

Denne skabelon bruges til indsendelse af forslag til Alternativets po-
litik. Forslagene bliver behandlet i Alternativets politiske Forum.

Vær opmærksom på, at skabelonen kan ændre sig. Du kan altid 
downloade den nyeste skabelon på http://alternativet.dk/pola/ under
fanebladet ’Dokumenter’.

TITEL PÅ FORSLAGET

Alternativet for Europa - Sammen kan vi skabe et bedre Europa 

TYPE AF FORSLAG
Hvilket politisk ordførerskab er forslaget rettet mod, nævn evt. flere 
hvis forslaget går på tværs af områder.

Visions papir om Eu

BESKRIVELSE (den tekst, der skal stå i partiprogrammet) 
Vær opmærksom på, at det er en god idé at stræbe efter en beskri-
velse, der passer i tone og abstraktionsniveau med resten af parti-
programmet. Tag et kig på http://alternativet.dk/politik/ for inspira-
tion. Max. 2000 tegn inkl. mellemrum – har du flere forslag så ind-
send dem på flere skabeloner, så det Politiske Forum kan tage stilling
til dem separat.

se vedhæftet 

BAGGRUND
Hvad er baggrunden for forslaget? En særlig problemstilling/person-
lig erfaring/en ny teknologisk mulighed/en uretfærdighed etc.
Max. 2000 tegn inkl. mellemrum.

Baggrunden er visioner for en samlet Eu politk med udgangspunkt i Alternativets poli-
tiske program og laboratorie afholdt i Aarhus og Kbh

ANDRE POLITISKE TILTAG
Hvilke andre politiske tiltag forsøger at løse samme problem, hvis 
nogen?

Det samler tanker om Eu i et papir

http://alternativet.dk/pola/
http://alternativet.dk/politik/


INTERESSENTER
Hvilke vigtige interessenter (mennesker eller grupper med særlig vi-
den/erfaring som forslaget har betydning for) findes der, og hvordan 
er interessenter blevet inddraget i udformningen af forslaget?

Videns personer med Eu viden er inddraget. 

ANDRE PARTIERS HOLDNING
Hvad mener de andre politiske partier på netop dette område? 

Det er mange forskellige , fra helt udmeldelse til endnu stærkere samarbejde. 

ARGUMENTATION
Hvilke argumenter er der for forslaget? Skriv gerne om nogle af argu-
menterne særligt fremføres af specifikke grupper (fx interesseorgani-
sationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.).

MODSTAND
Hvem kunne forestilles at have modstand imod forslaget (fx inter-
esse-organisationer, erhvervslivet, en given samfundsgruppe, etc.) 
og hvorfor?

UDFORDRINGER 
Hvilke udfordringer kunne opstå i realiseringen af forslaget (fx poli-
tisk spin, mediesager, lobbyister, EU-lovgivning etc.)?

DISKUSSIONSFORA
Hvorhenne er dette forslag blevet diskuteret, og ca. hvor mange bor-
gere har været involveret i diskussionen?

der har været ca 50 personer indvolveret 

FORSLAGSSTILLER
Navn og mailadresse på den primære forslagsstiller. 
Kontaktoplysninger bruges til at sende tilbagemeldinger vedrørende 
forslaget.

poul@brandrup.net
jankristoffersen@hotmail.com
sidsel.Toft@ft.dk
rasmus.nordqvist@ft.dk

FORSLAGSSTØTTER
Navn og mailadresse på de 10 medlemmer der støtter forslaget.

mailto:rasmus.nordqvist@ft.dk
mailto:sidsel.Toft@ft.dk
mailto:jankristoffersen@hotmail.com
mailto:poul@brandrup.net


Har du nogen kommentarer eller gode ideer til skabelonens udformning er du vel-
kommen til at tage kontakt til det Nationale Team for Politiske Laboratorier på po-
la@alternativet.dk.

mailto:pola@alternativet.dk
mailto:pola@alternativet.dk

