
DEMOKRATI SEMINAR

Alternativet Svendborg - Et nyt parti i en ny tid

Facilitatorer: Sara Szerny og Nina Rosmarin

Lørdag d. 7 oktober kl. 13-16 i Nordrelys (den gamle SFO-bygning bag Nordre skole)

Danmark undergår en forandring i disse dage, som tager pusten fra mange. Der er sket og sker stadig et
skifte fra velfærd til konkurrence – en retning som til stadighed (skal) diskuteres og forhandles. I det
spændingsfelt virker demokratiet i Danmark til trods for, at det endnu ikke har tilpasset sig de hastige
forandringer, det navigerer i. Det sætter et præg på de politiske partiers arbejde – også i kommunerne.

Det har også præget vores politiske arbejde i Alternativet Svendborg. De beslutningsprocesser vi har været
igennem i forbindelse med det kommende kommunalvalg, er blevet diskuteret indgående. Det har bl.a.
resulteret i, at det har taget tid at komme ’ud over rampen’.

Den åbenlyse årsag hertil er, at vi er et nyt parti. Den måske lidt mindre åbenlyse er, at det repræsentative
demokrati ikke har den samme slagkraft, som man måske tror.

Seminariets sigte er, at udnytte vores unikke position som et nyt parti i en ny tid. Vi skal sammen spore os
ind på de udfordringer, demokratiet står i, og som vi mærker i vores egen krop i form af f.eks. frustration og
i fællesskabet som uenigheder. Vi skal kvalificere disse oplevelser, så de kan vendes til et fælles fodslag.
Hvis det lykkes, er frugten en indsigt i gryende modeller over, hvordan demokratiets udfordringer kan
tilgås. Alt dette sker ikke i løbet af et seminar, men vi håber på at kunne initiere det.

Vi undersøger i seminariet forskellige demokratiformer, og hvordan valget heraf former vores
beslutningsprocesser i forskellige cases. Dagen vil været bygget op omkring øvelser, der tager
udgangspunkt i deltagernes politiske viden og interesser nu og her, samt to oplæg omhandlende
demokratiformer og demokratisk dannelse. Som I alle ved, så er Alternativets slogan at: Flere ved mere –
flere kan mere. Vi kan ikke udvikle demokratiet uden jer, så det betyder noget, at I kommer!

Vi glæder os til at se jer!

Kærligst Sara og Nina

NB. Hvis du kommer, så send lige en mail på: ninarosmarin@gmail.com eller tilmeld dig via opslaget på
facebook.


