Hillerød 14 august 2020
Per Hauge ønsker at opstille til Dialogrådet som repræsentant for Nordsjællands storkreds
Hvorfor:
Jeg er en rolig person, som er god til at lytte, og jeg plejer at kunne sætte mig ind en sag og se
fordele og ulemper - se et emne fra flere sider. Det er nogle af de evner, som jeg tænker, personer i
Dialogrådet skal have.
Det at jeg er rolig, bevirker, at jeg ofte kan tale en person ned, hvis vedkommende har hidset sig
op. Det tager ofte noget tid.
Jeg arbejder tit med konflikter eller ophidsede personer i mit job som miljøsagsbehandler i
Halsnæs Kommune. Mange håndværkere kan godt blive lidt trætte af systemet med al dets
lovgivning. Når jeg efter en samtale, der starter i et ophidset toneleje, får fortalt om fordele og
ulemper med den eksisterende lovgivning, og til sidst får vedkommende til at sige tak for gode råd
og vejledning, har jeg haft en god dag.
En anden type konflikter, jeg ofte er involveret i på mit arbejde, er nabostridigheder. Jeg prøver at
få adskilt folks interesser og gøre dem bevidste om disse. Jeg lukker af for folks argumenter om,
hvor dum modparten er, og hvad der er gjort for at opskalere konflikten. Når det går godt, får jeg
dem til at snakke sammen om, hvordan de kan løse det aktuelle problem, så alle kan være i
nærheden af hinanden.
Jeg synes jo at Alternativets værdier og debatdogmer skulle være en garanti for, at vi ikke har
konflikter i partiet. Historien har vist at dette ikke har været tilfældet. Der har været konflikter om
taletid i valgkampe, uenighed om partiets linje/politik, fordeling af penge til valgkamp, folk der er
blevet talt ned til og sikkert meget mere. Resultatet er at vi er meget færre alternative
medlemmer i dag. At konflikterne i vores første folketingsgruppe ikke blev løst ved hjælp af det
daværende Konfliktråd, er en skandale for partiet, og kan måske betyde at vi dør ud. Dette skal vi
lære af og sørge for at konflikter bliver opdaget i tide og søgt løst hurtigst muligt.

