
Invitation til deltagelse Dialogrådet. 

Vil du være med til at arbejde med og udvikle vores måde at snakke med hinanden 
på i Alternativet? 

På landsmødet blev ifgl. de ny vedtægtsbestemmelser to personer valgt til 
Dialogrådet, nemlig undertegnede Hans Biering Fonsbøl og Maria Rasmussen. 

Vi har til opgave at forestå det praktiske omkring dialogrådet i det kommende år 
samt at sørge for at der bliver rekrutteret flere fagligt kompetente medlemmer til 
rådet ud fra følgende kriterier: 

a. En vurdering af den enkelte ansøgers faglige og personlige kompetencer. 
b. Geografisk og diversitetsmæssig spredning.  

Dialogrådets indsuppleringer skal godkendes af bestyrelsen i den storkreds, hvor 
den indsupplerede er bosiddende.  

På den baggrund vil vi gerne hermed invitere til deltagelse. Skriv os nogle ord om, 
hvorfor du gerne vil deltage samt om din erfaringsbaggrund for dette arbejde. Samt 
evt. også gerne nogle ord om i hvilken retning du dette arbejde skal bevæge sig. 

 

Vi vil rigtig gerne have et styrket dialogråd og håber på mange interesserede. 

Vores primære opgaver er ifgl. vedtægterne: 

A.      Arbejde for god dialogkvalitet 

B.      Arbejde for inklusion og imod destruktiv konflikteskalering 

C.      Arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv 
udviklingskraft 

D.      Kunne mægle i konflikter. 

Der er altså tale om en stor og vigtig opgave i forhold til vores måde at snakke med 
hinanden på i partiet generelt. Som vi ser det, vil det kræve, at vi bliver synlige i 
partiet og bl.a. spiller ud med tilstedeværelse ved på nettet, ved møder og med 
kursusvirksomhed.   



Dialogrådet skal således arbejde for, at partiets dialog-politik og debatdogmer 
kendes og respekteres: 

”Alternativet ønsker en politisk kultur, hvor der er plads til uenighed internt i 
partierne, men også plads til enighed på tværs af partiskel, og hvor de reelle 
forhandlinger og debatter, der er afgørende for et velfungerende demokrati, 
ikke foregår i kulissen.” 

”Alternativets debatdogmer: 

•  Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper. 
•  Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske 

modstandere der, hvor de er. 
•  Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 
•  Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og 

indrømme, hvis vi har taget fejl. 
•  Vi vil være nysgerrige overfor dem, vi samtaler og debatterer med. 
•  Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan Alternativets politiske 

visioner kan nås.”  

Vi er bevidste om, hvor vanskelig en opgave vi her står overfor.  Det dér med ny 
debatkultur og konflikt-mediation er meget, meget vanskeligere end man lige skulle 
tro.  Her er det ikke nok med smukke værdier og gode intentioner.  Der skal 
bevidsthed, uddannelse og øvelse til. 

Men der findes gode redskaber udviklet af kloge mennesker.  Man kunne nævne 
Marshall Rosenberg og hans ”Ikke-voldelige kommunikation” eller ”Girafsprog”.   

Velkommen til et udfordrende, men spændende og inspirerende arbejde. 

Hans Biering Fonsbøl 

Maria Rasmussen 

  


