Til storkredsvalgte medlemmer af Politisk Forum:
Materiale til at arbejde med Alternativets politiske sigtepunkter
I august 2019 var Politisk Forum samlet til seminar i København. Her udviklede og
vedtog Politisk Forum Alternativets politiske sigtepunkter, som skal sætte rammerne
for hele Alternativets politiske og aktivistiske arbejde i den næste tid.
Sigtepunkterne er overordnede, og derfor skal de forskellige dele af Alternativet
arbejde med dem på den måde, der giver mening, for den givne politiske kontekst og
virkelighed.
Arbejdet handler også om at genbesøge de oprindelige tanker med Alternativet og at
vi sammen skaber en åben, ærlig og konstruktiv samtale om vores fælles projekt.
Folketingsgruppen har brugt sigtepunkterne som baggrund for deres
parlamentariske strategi; lokalpolitikerne gør det samme, og i storkredsene skal
sigtepunkterne også ud og afprøves.
I dette dokument er oplistet en række spørgsmål til inspiration, der kan bruges til at
undersøge, hvordan sigtepunkterne kan forstås, anvendes og have betydning i
storkredsenes arbejde.
I januar 2020 mødes Politisk Forum igen til et seminar, hvor sigtepunkterne skal
konkretiseres og justeres på baggrund af efteråret og vinterens testperiode.
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Alternativets politiske sigtepunkter – august 2019
Ønsket
Alternativet ønsker en ny politisk kurs i Danmark. Vi arbejder for en bæredygtig
klode, hvor miljø og samfund er i balance, og hvor vi gør op med myten om, at
verden kan holde til fortsat økonomisk vækst.
Alternativet ønsker et samfund, der respekterer, at mennesker er en del af naturen
og livets fællesskab. Vi ønsker et solidarisk og samskabende samfund, hvor vi
arbejder på tværs af grænser for at muliggøre personlig frihed og tryghed,
medborgerskab, civilsamfundsengagement, mangfoldighed og ligestilling i et
udfoldet og aktivt demokrati.

Sigtepunkter

Spørgsmål

Radikal og løsningsorienteret tilgang
Alternativet vil arbejde for at opnå dette
ved at insistere på behovet for radikale,
gennemgribende forandringer og
inspirerende og samtaleskabende
handlinger, der fortsat er baseret på
faglighed og grundighed.

Hvad betyder det, at det politiske og
aktivistiske arbejde være præget af
radikalitet, faglighed og grundighed?

Alternativet tager udgangspunkt i
bæredygtig, lokal, eksperimentel
virksomhed, innovation og iværksætteri
over alt i verden, som inspiration for det
politiske virke.

Hvordan indsamler vi disse eksempler,
og bruger dem?

Alternativet ønsker at inspirere
samfundet og dets politiske praksis ved
at gå foran som arkitekter for et
bæredygtigt samfund,

Hvordan er vi arkitekter for et
bæredygtigt samfund?

Hvordan kan vi skabe inspirerende og
samtaleskabende handlinger?

Organisationer, projekter, nye
samarbejder?

Hvad vil det sige i praksis?
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.. og på et fagligt og videnskabeligt
grundlag påpege, hvilke forandringer,
der er brug for

Hvordan sikrer vi faglighed? Kontakter
til organisationer, eksperter og borgere?

.. og vise, hvordan et økonomisk, socialt Hvordan illustrerer vi tydeligt for
og miljømæssigt bæredygtigt samfund
danskerne, hvordan et sådan samfund
kan se ud.
ser ud? Hvilke greb kan vi bruge i den
fortælling?
Vi ønsker at indgå i alle de politiske
aftaler, vi kan, hvis aftalen skaber en
tydelig forandring og forbedring i forhold
til vores mål om at skabe et bæredygtigt
samfund, og ikke strider mod vores
værdigrundlag og vedtagne politik. Vi
går gerne på kompromis men vil ikke
kompromitteres.

Dette handler primært om politiske
aftaler.
Diskuter evt:
Hvad betyder “en tydelig forandring og
forbedring i forhold til vores mål om at
skabe et bæredygtigt samfund” i den
politiske praksis?
Hvor er linjerne i forhold til, at vi ikke vil
kompromitteres?

Mod og muligheder
Vi vil have modet til at sige det
nødvendige – også, når det opleves
som upopulært eller kontroversielt – og
derved vise ansvarlighed og hæve
ambitionsniveauet for politisk udvikling
på alle niveauer.
Vi ønsker at vise muligheder frem for
begrænsninger og sikre inddragelse af
og engagement blandt bredere
interessenter – ikke mindst de, som
direkte påvirkes af politikken.

Hvordan holder vi fast i den modige
måde vi taler om vores politik og det
politiske projekt?
Hvordan støtter vi hinanden
(tillidsvalgte, kandidate osv.) i at være
modige?
Hvordan illustrerer vi muligheder?
Hvordan arbejder vi konsekvent med
inddragelse af både andre interessenter
(og hvem kan det være?), og de, som
politikken påvirker?
Hvad betyder “eksperimenterende og
lærende” i vores tilgang til politik?
Hvordan kan det se ud i storkredsenes
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Vores tilgang til politik og
samfundsengagement er
eksperimenterende og lærende.

Synergi og udveksling
Vi ønsker at skabe størst mulig værdi
for det samlede politiske projekt alle de
steder, vi er repræsenteret. Vi vil sikre
synergi ved at skabe et videns-,
erfarings- og inspirations-flow i hele
partiet, så vi kan skabe sammenhæng
mellem nationale, regionale og lokale
politiske udspil og tiltag.
Vi vil være det parti i Danmark, der er
mest åbne for udveksling af idéer og
viden fra så mange som muligt.

arbejde?

Hvordan kan storkredsene være med til
at sikre bedst mulig værdi på tværs af
Alternativet?
Hvordan sikres denne deling af viden,
erfaring og inspiration, og hvilken rolle
spiller storkredsene heri?

Hvordan sikrer vi åbenhed over for
udveksling af idéer og viden fra så
mange som muligt?

Vi vurderer altid, hvordan fremsat politik
gør livet og samfundet bedre både
internationalt, nationalt og lokalt.

Mindre stat, mere samfund
Vi mener, at muligheden for lokal og
inkluderende demokratisk praksis er en
grundlæggende byggeklods for et
levende civilsamfund og demokrati.
Derfor ønsker vi at styrke civilsamfundet
og selvforvaltende, decentrale
demokratiske miljøer. Vi vil understøtte
borgergrupper, der tager demokratisk
ansvar. Vi vil medvirke til at skabe
meningsfulde fællesskaber og lokal
aktivisme, der både skaber politisk
forandring og meningsfulde liv.

Hvordan kan storkredsene styrke
civilsamfundet? Hvordan understøttes
borgergrupper? Samarbejde, input,
møder?

Alternativet er for alle med et livssyn,
baseret på ønsket om balancerede
relationer mellem mennesker, samfund

Hvordan bliver dette tydeligt, og
hvordan får vi åbnet Alternativet op for
flere mennesker?

Hvordan medvirker vi til at skabe de
meningsfulde fællesskaber og lokal
aktivisme?

4

og natur – alle som ser, at det kræver
mod at gå forrest for at skabe de
nødvendige ændringer i samfundets
indretning og menneskers levevis.

Overvej også gerne, hvilke af sigtepunkterne I finder mest (og måske mindst?)
relevante for jeres politiske arbejde.
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