
10 gode grunde til at afholde en borgerforsamling.

BORGERSFORSAMLINGER ER EN INNOVATIV MÅDE AT ENGAGERE DIG I DIT 
SAMFUND PÅ - BÅDE LOKALT, NATIONALT ELLER NOGET DER IMELLEM

www.sortitionfoundation.org  
info@sortitionfoundation.org

Sortition (tilfældig 
lodtrækning) udvælger et 
repræsentativt udsnit af dit 
lokalsamfund

Beslutninger træffes 
herefter i et velovervejet, 
informeret, retfærdigt og 
respektfuldt miljø
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RETFÆRDIGE
Et tilfældigt udvalg af deltagere, der giver alle de 
samme muligheder for at blive valgt, uanset alder, køn, 
bosted eller andre parametre.

INKLUDERENDE
Øger mangfoldighed af stemmer i 
beslutningsprocessen, der gør det muligt for meget 
forskellige mennesker at finde fælles fodslag ved at 
fokusere på de største behov i samfundet.

GENNEMSIGTIGE 
Brug af stratificeret og tilfældig udvælgelse giver 
en åben proces, som mindsker indflydelsen fra   
særinteresser - du vil ikke skulle forholde dig til de 
‘sædvanlige’ politiske udfordringer.

EFFEKTIVE
Hundredvis af eksempler fra hele verden har vist, 
at borgerforsamlinger fungerer. Forskning viser, at 
grupper af mangfoldige og alsidige mennesker er 
bedre beslutningstagere end homogene grupper.

INFORMERENDE
Borgere udvikler en informeret og kritisk forståelse 
af komplekse politiske beslutninger, udspørger 
og får svar fra en række forskellige eksperter og 
interessenter.

Borgerforsamlinger er:
GRUNDIGE
Medlemmer i borgerforsamlinger arbejder sammen for 
at finde fordele, ulemper og identificere kompromiser 
ved forskellige politiske beslutninger, og det resulterer i 
offentlige kvalitetbeslutninger ud fra velovervejede og 
let forståelige grunde.

MAGTFULDE
Borgerforsamlinger giver mulighed for større forandring, 
når de håndterer ‘besværlige problemer’, hvor interesser 
eller samfundsgrupper blokerer for fremdrift. De 
giver beslutningstagere øget tillid til, at de har en bred 
offentlig støtte til et forslag. Det kan give et umådeligt 
boost, hvis en borgerforsamling giver en næsten 
enstemmig støtte til et forslag.

INNOVATIVE
Du er på forkant med demokratisk innovation, 
borgerindflydelse og engagement.

LEGITIME
Borgerforsamlinger øger legitimiteten af offentlige 
beslutninger ved at give et repræsentativt udsnit af 
borgere mulighed for at begrunde beslutningen.

PÅLIDELIGE
Folk accepterer og stoler på beslutningerne - da de 
træffes af ‘mennesker som mig selv’.

Få mere information om borgerforsamlinger på info@sortitionfoundation.org

Borgerforsamlinger er 
retfærdige, gennemsigtige, 
inkluderende og effektive. 

De øger legitimiteten af   offentlige 

beslutninger ved at fremlægge 

solide beviser for dem, som 

samtidigt er anerkendt af et 

informeret, repræsentativt udsnit 

af lokalsamfundet.

Dette dokument er udarbejdet af medlemmer fra Democracy R&D network.
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