
Jeg har sgu ikke meldt mig ind i Alternativet for personlig udvikling! 

 

Ditto vil de fleste nok sige. MEN, når vi mener tillid til mennesker og trivsel er afgørende i vores politiske 

sociale bundlinie, og når vi, særligt som aktive medlemmer, har sagt ja til Ny Politisk Kultur, herunder til 

vores Manifest, til Værdierne og til Dogmerne, har vi så ikke sagt ja til, at ville noget med os selv på det 

personlige plan i samspillet, samtalen og samarbejdet med andre?  

Er det ikke lige en tand for selvfedt, hvis vi bilder os selv ind, at det har vi sgu da styr på, det er bare de 

andre eller DEN ANDEN, som må tage sig sammen eller tage udgangen, hvis de ikke kan lide lugten i 

bageriet, og ellers skal vi nok ”hjælpe” på vej?  

Mobning, syndebuksudpegning og – udskamning er desværre alt for almindeligt, også i Alternativet. Det er 

for mig at se dybt uforeneligt med Ny Politisk Kultur, og med hele hensigtserklæringen om hvordan vi vil 

interagere, som også er indlejret i vores landmødebesluttede Dialogråd og vedtægterne hertil. 

Når vi vælger vores folketingsmedlemmer, ved kandidaterne aldrig hvem de ender ud med at skulle sidde i 

folketingsgruppe med. Det er et vilkår. Det gælder ligeså, når vi med vores nye vedtægter, stemmer om 

hvem der skal være vores nye politiske leder, som vi gjorde for nylig. 

Er man ikke indstillet på at samarbejde med hvem som helst, ikke formår at tage medansvar for samarbejde 

og god trivsel i gruppen, om nødvendigt med faliciterende, medierende eller ligefrem konfliktløsende støtte 

udefra, så skal man ikke stille op som folketingsmedlem, eller politisk leder, eller andre aktivitets- eller 

ansvarsområder hvor samarbejde er afgørende, tænker jeg.  

Ellers fucker man sgu med Alternativets grundvand, med Ny Politisk Kultur, men også med medlemmernes 

beslutning, at "Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet i blandt aktive i Alternativet og 

dermed forebygge konflikteskalering. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af konflikter som en 

konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter." Og som Dialogrådet 

videre selv har formuleret ”…en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at håndtere 

konflikter, hvor vi er gode til at lære når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i 

stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med”    

Vi har ikke oprettet Dialogrådet og skrevet hensigter med Rådet ind i vores vedtægter for at resten af os, os 

der ikke er medlemmer af Dialogrådet, blot skal være passive, lade stå til og vente på at Dialogrådet 

kommer og klarer alt besvær for os. Vi har ikke kun et medansvar for trivslen i de samspil, samtaler og 

samarbejder vi indgår i, vi har et medansvar for at undgå eksklusion, herunder syndebuksudpegning og 

udskamning. 

Måske vi skulle bede Dialogrådet om at komme med en saglig udmelding om hvad pokker det er der sker i 

grupper, hvor man finder en eller flere syndebukke, fra de første frø, til viske-tiske bagom ryggen hvor en 

fjer ofte bliver til ti selvforstærkende høns, hvor man forskyder, overfører og aflaster egne ofte ubevidste 

besvær, frygt og udfordringer, og så til en fullblown udskamningshetz og i værste fald eksklusion af et 

medlem af gruppen, eller medlemmet helt knækker, eller selv går for at bevare sig selv nogenlunde intakt.  

Hverken Henrik Bundgård, Rolf Jackson, Astrid Carl, Tobias Jørgensen, Uffe Elbæk, Josephine Fock eller 

andre personer i Alternativet, som på mere eller mindre subtile eller direkte tilsvinende måder er blevet 

udpeget og udskammet som syndebukke, er eneansvarlige for at samspil, samtale eller samarbejde ikke 

fungerer og ikke er blevet løst tilfredsstillende for alle parter.    

Så lad os være nysgerrige på, hvordan vi undgår det fremadrettet og være nysgerrige på os selv, ja, det der 

med at beskue navlen ind i mellem, så vi kan blive langt bedre til at tage ejerskab over og ansvar for vores 

bidrag til mistrivsel og trivsel, både vores egen og andres, og blive bedre til at passe på både os og vores 

grundvand. 

<3 fra Pippilotta 


