
SKABELON FOR 

EVALUERING/REFERAT AF 

ET POLITISK LABORATORIE 

Denne skabelon skal bruges til dokumentation og vidensdeling på nationalt plan af fysisk afholdte 
politiske laboratorier. Skabelonen skal indtil videre udfyldes og sendes til pola@alternativet.dk. 
Vær opmærksom på, at skabelonen kan ændre sig. Du kan altid downloade den nyeste skabelon 
på http://alternativet.dk/pola/ under fanebladet ”Dokumenter”. 

A) TRE SPØRGSMÅL TIL INDHOLDET 
A.1) Hvad var formålet med at afholde laboratoriet? 
Eksempler: ”at få inputs til visionen for vores asylpolitik”, ”at få feedback på en række konkrete 
politiske forslag” eller ”at lære om folks erfaring med asylpolitikken i praksis” etc. 

Med oplægsrækken ‘Søndagssaloner’ ønskede vi at bringe mange forskellige stemmer i spil ved at 
invitere forskere, aktivister, debattører, politikere og interesseorganisationer til at holde oplæg for 
Alternativets medlemmer og andre interesserede. Vi har inviteret ud fra en relativt bred 
ligestillingsdefinition - både køn, etnicitet og seksualitet har været repræsenteret som fokusområder 
for vores oplægsholdere. Emnerne har ligeledes været vidt forskellige: medier, begreber, erhvervsliv, 
økonomi (UBI), EU, historisk udvikling, aktivisme, sundhed, normkritik - og meget mere.  
 
Ambitionen er at sammensætte et program med stemmer fra flere sider af det politiske spektrum, fra 
forskellige sider af metoden i det arbejde, de nu udfører, fra flere kanaler på både aktivistisk og 
akademisk plan. At få stemmerne repræsenteret er første skridt, andet – og et lige så vigtigt skridt – 
er at få stemmerne i dialog. Se på mulighederne, på det, der går på tværs. 
 
Således er rejsen mod en Alternativ ligestillingspolitik startet med et solidt fundament af viden. 
Søndagssalonerne har hjulpet os - alternativister og andre interesserede - til at blive klogere og 
dermed danne grundlag for udvikling af politik på området. 
 

A.2) Hvad var overskrifterne for de vigtigste diskussioner? 

Programmet har været som følger: 

 
1.november 2015: Ligestilling i et historisk perspektiv. Ved Jytte Larsen, ekspert i 
ligestillingshistorie og seniorforsker ved Kvinfo. 

 
15. november: Kvinder og repræsentation i EU. Om kvinder i: politik, forskningssektoren og i 
erhvervslivet. Ved Socialdemokrat og tidligere medlem af Europaparlamentet, Britta Thomsen. 
 
22. november: Hvad skal vi med feminisme i dag? Om relevansen af begrebet feminisme og 
om forskellige gruppers kamp for ligestilling. Ved Emma Holten, studerende, feministisk aktivist 
samt redaktør og medstifter af det normkritiske magasin Friktion. 
 
6.december: Mænd, Køn og normkritik. Oplæg og debat ved Henrik Marstal (forfatter, musiker, 
feminist og samfundsdebattør), Anders Haahr Rasmussen (forfatter, journalist og debattør) og 
Troels C. Jakobsen (teaterinstruktør, alternativist og feminist). 
 
13. december: Ligestilling i et økonomisk perspektiv. Ved økonom og alternativist, Sighrid 
Stjerneaux. Samtale om, hvordan UBI kan indvirke på lønforskellen mellem mænd og kvinder. 
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19. december: Søndagssalon som julegave: Teaterforestilling om feminisme og 
ligestilling. Ensemble 770° rykker ind på Haut Scene med undersøgende, improviserede, 
kønsdebatterende visninger af forestillingen #YesAllWomen – hvor vi ikke har færdigbagte svar.' 
Oplæg: Tre kvinders liv er sat i spil. De er alle fanget af forestillinger om, hvad det vil sige at 
være kvinde og klare sig her i verden – for stram, for blød, for målrettet, for svag, for hidsig, for 
sød – det er svært at finde balancen og være tro mod det menneske, man egentlig er. Kom og 
hjælp kvinderne med at bryde ud af ”kønsfængslet”. 
 
10. januar: Erhvervsliv og kvinder. Om hvorfor ligestilling er godt for erhvervslivet og den 
økonomiske bundlinje. Ved Jette Bjerrum, liberal feminist, erhvervskvinde og direktør. Suppleret 
af viden om Danmarks aktuelle ligestillingsposition sammenlignet med hhv. Norden, Europa og 
verden - ved Anita Frank Goth, specialkonsulent i Kvinfo. Diskussion moderet af Trine Nygaard, 
tidl. chefredaktør på IN. 
 
17. januar: Sådan nedbryder vi normer i Folkeskolen. Om projektet 
Normstormerne, herunder brug af normkritisk teori og metode i folkeskolen. Suppleret med 
praktiske øvelser for deltagerne i Søndagssalonen, bl.a. ‘teflontesten’. Ved to undervisere hos 
Normstormerne. 
 
24. januar: LGBT-personers vilkår i Danmark. Ved transpolitisk talsperson Linda Thor 
Pedersen. 
 
7. februar: Sprog, race og ligestilling: om sproglige rammer for tv-shows, radio og interview. 
Ved Mette A. E. Kim-Larsen, litteraturvidenskabsstuderende og stifter af Adoptionspolitisk 
Forum. 
 
21. februar: Mænds rettigheder og sundhed. Ved Svend Aage Madsen, chefpsykolog på 
Rigshospitalet og formand for tænketanken Viden om mænd. 
 
6. marts: Særlige udfordringer for minoritetsetniske LGBT-personer. Ved Sasha, 
bestyrelsesmedlem i foreningen Sabaah. 
Alle Søndagssaloner er blevet afholdt i Alternativets lokaler om søndagen kl. 15-17. Salonerne 
har været bygget op om oplæg og efterfølgende debat mellem gæster og oplægsholdere. Ved 
alle saloner er Alternativets debatdogmer og værdier blevet præsenteret, som et afsæt for at 
skabe det ’Alternative debatrum’. 
 
Søndagssalonerne er blevet præsenteret som begivenheder fra vores Facebookside, 
‘Alternativet - Ligestilling, ligeværd og repræsentation’ og er desuden annonceret i Alternativets 
kalender. 
 
Ligeledes er programmet for Søndagssalonerne blevet opdateret på en del af Alternativets 
øvrige FB-sider og på Alternativets lokalgrupper rundt om i landet. 

A.3) Hvad blev udbyttet, og levede udbyttet op til forventningerne? Hvorfor/hvorfor ikke?    

Vi har noteret, at 70- 80% af gæsterne har ikke været alternativister, men gæster der er kommet 
af interesse for emnet, på tværs af politiske partier. 4-5 alternativister har været gengangere. 
 
Søndagssalonerne som videns- og aktivismeplatform har fungeret rigtig, og vi har haft ca. 347 
gæster til de 12 saloner. Deltagere ved Søndagssaloner har også været med til politiske 



laboratorier, og på den måde er viden og perspektiver fra oplægsholderne blevet overført til 
arbejdet med vision og mærkesager for området. 

B) TRE SPØRGSMÅL TIL PROCESSEN 
B.1) Hvilke aktiviteter fungerede særligt godt? Hvorfor?  

1)     Tjek in og tjek ud – øvelser ved hver salon: 
Hvad forventer du dig af dagen i dag? 
Hvad tager du med dig fra dagen? 

2)     Ny viden, nye indsigter og stor ros til Alternativet for at sætte ligestilling, mangfoldighed 
og repræsentations op i denne salonform. 

3)     Samtale og debatsalon. 
4)     Videostafet: Oplægsholder har haft mulighed for at stille næste oplægsholder et 

spørgsmål – dette er filmet og lagt på vores FB-side. 

B.2) Hvad kunne man med fordel gøre anderledes næste gang? 

Der kunne være mere uformel networking blandt deltagere, fx ved at slutte af med at gå ud og få 
en drink eller en middag - for dem der har lyst. Denne del bør dog arrangeres af andre end 
tovholderne, der typisk var udmattede efter at have arrangeret, stillet op og været værter og 
facilitatorer en hel søndag eftermiddag x 12. 
 

B.3) Hvordan bliver der videre samlet op? (Husk også at fortælle deltagerne dette). 
Eksempler: ”Oprette en facebook-gruppe, hvor debat-referater uploades og folk inviteres til at 
arbejde videre med at udarbejde konkrete forslag” eller ”vi arbejder videre med materialet i en 
arbejdsgruppe og laver selv et samlet forslag” etc. 

Tovholdergruppen har oprettet en FB-side (‘Alternativet - Ligestilling, ligeværd og 
repræsentation’ ), hvor interesseret har kunne holde sig opdateret på Søndagssalonernes 
program, og på aktuel debat i medierne, relevante artikler, forskning m.m. 
 
Vi har uploadet videoer med oplægsholdernes vigtigste pointer og delt billeder fra 
Søndagssalonerne.  

C) TRE SPØRGSMÅL OM RAMMERNE 
C.1) Hvor mange deltog og (ca.) hvor mange af disse var nye (ikke allerede medlemmer/aktive)? 

Ca 347 gæster har besøgt vores 12 Søndagssaloner. 
70-80 % har ikke været medlemmer eller frivillige i Alternativet. 

C.2) Hvor i landet blev laboratoriet afholdt? (Evt. kontaktoplysninger til stedet, hvis dette kunne 
være interessant at bruge til andre events.) 

Alternativets lokaler i Storkreds København (hhv. Kattesundet og Åbenrå) samt én 
Søndagssalon i ’’Huset’’ i Magstræde. 

C.3) Var der ekspertoplæg? Hvem holdte oplægget? (Evt. kontaktoplysninger til oplægsholder, 
hvis disse kunne være interessante at få ud til andre events.) 

Se program i afsnit 2A. 

D) TRE SPØRGSMÅL TIL DET PRAKTISKE 



D.1) Hvem arrangerede? (Evt. hvem faciliterede?) 

- Ida Blinkenberg Lidell 
- Nadia Nebbelunde 
- Karen-Maria Slente Stubager 
- Ulla Manel Berghagen 
Tovholdergruppen har på skift stået for kontakt til eksperter/oplægsholdere og planlægning af 
Søndagssalonerne. 
Oftest har der været mindst 2 tovholdere til Søndagssalonerne, og de har været ansvarlige for at 
være værter ved arrangementet og for at facilitere og moderere debatterne. 
 

D.2) Hvor lang tid varede det? 

Hver søndag fra kl. 15.00 – 17.00. 1. November 2015 til 6. marts 2016. 
 

D.3) Hvad kostede det? 

Det har været gratis; oplægsholderne har bidraget gratis, og gæsterne har deltaget gratis i 
Søndagssalonerne. 
Tovholdergruppen oprettede en kaffekasse, da vi selv som udgangspunkt betalte for kaffe/the. 
Det indbragte tovholdergruppen 257 kr., som vi har valgt at bruge til at markedsføre vores 
program på FB – boosting af vores ligestillings- og mangfoldighedsside kostede ca. 5 dollars. 

ANDET 
Er der noget andet der er vigtigt at få med? 

Vi oplevede, at mange deltog for første gang som alternativister - eller som potentielle 
medlemmer. På den måde har Søndagssalonerne også haft et ‘indslusnings- og 
rekrutteringsformat. 

Derudover vil vi blive lykkelige, hvis I har lyst til at dele billeder, citater, eventuelle drejebøger, 
programmer eller lignende til inspiration for andre. 
Har I nogen kommentarer eller gode ideer til skabelonens udformning, er I velkommen til at tage kontakt til 
det Nationale Team for Politiske Laboratorier på pola@alternativet.dk. 
 


