Overblik
Overblik over
2017lyttekampagnen

19.-20. august
6. maj:

Januar:
Januar-april:
Opstart
af kampagnen
Lyttekampagne
Hvad
bekymrer folk
Lokale
organisationer,
der
på
Nørrebro-Nordvest
ønsker at deltage i kampagnen,
i
deres
hverdag?
vælger “førstelyttere” som
Vi lytter og indsamler
tovholdere på deres lyttearbejde
historierne sammen.

1. februar:
21.-22.
januar
Opstartsmøde
Ledertræning

for førstelyttere

!

Februar:
Valg af
mærkesager
Opkvaliﬁcering
Hvad vil viafrykke
på?
lyttere

Udfra lytteHver
organisation
ﬁnder
kampagnens resultater
en
række vi
“andenlyttere”,
vælger
sammen de
der
bliversom
oprustet
til at
sager,
alliancen
møde de
lokale
borgere,
skal
arbejde
på.
som
Blivorganisationerne
medlem inden
for at gerne
påvirke
valget!
vil lytte
til.

28. februar:
25.-26.
marts
Opstartsmøde
Ledertræning

for førstelyttere

LYTTEN
TRÆNING

!

27. september:
Marts:
Festforsamling
Lytteaktiviteter
Vi lancerer alliancen
og vores fælles
Lytterne møder deres
mærkesager med en
bagland, og indsamler
sjov og festlig aften.
historier.
Vi fejrer fællesskabet
på Nørrebro-Nordvest.

19.-20.
august
15. marts:
Ledertræning
Samtalesalon

LANCERING
LYTTEN

21. november:
April:
Kommunalvalg
Opsamling af historier
Vi vil høres!
I optakten
til valget
Hver organisation
præsenterer
vi
behandler
de historier,
udvalgte
sager
de
har indsamlet
for
Københavns
og nominerer en sag,
beslutningstagere
som de ønsker
og forpligter dem
at engagere resten
på samarbejde.
af alliancen i.

Handlekraftig
6.
maj:
Borgeralliance
Valg af mærkesager
Vi rykker på vores
mærkesager.
Lyttekampagnen afsluttes
Vi udvikler løsninger
med en forsamling, hvor
sammen, og gennem
der vælges, hvilke sager
målrettede
Medborgerne
som
kampagner får vi
alliance
skal
arbejde
på.
beslutningstagerne til
Bliv medlem inden
forhandlingsbordet,
for at påvirke
valget!
og skaber
bæredygtige
forandringer i vores
kvarter!

4.-5. november
6. april:
Ledertræning
Samtalesalon

HANDLING!
OPSAMLING

3000 stemmer fra N-NV

MEDBORGERNE er
Danmarks første
borgeralliance.
Vi organiserer
lokale fællesskaber,
så de sammen kan
arbejde for det
fælles bedste
– ikke på trods af,
men i kraft af
deres indbyrdes
diversitet

KONTAKT
kontakt@medborgerne.dk
MEDBORGERNE.DK

På Nørrebro-Nordvest kan vi alle blive bedre til lære
vores naboer at kende og forstå hinandens behov.
Det gør vi bedst, ved at tale sammen. For når vi
kender hinanden bedre, opdager vi også, hvor
meget vi i virkeligheden har til fælles – og så vil vi
meget nemmere kunne finde sammen og organisere
os om de sager som er vigtige for os alle.
Derfor inviterer Medborgerne lokale organisationer
og fællesskaber til at tage del i en fælles
lyttekampagne. Fra januar til maj 2017 vil vi møde og
lytte til over 3000 lokale borgere fra hele Nørrebro og
Nordvest og give dem muligheden for at fortælle om
deres bekymringer og sætte ord på, hvilket kvarter
de drømmer om. Det er en fælles anledning for de
mange stærke lokale fællesskaber til at:
• lære deres bagland – deres medlemmer, naboer,
kunder, brugere og borgere – bedre at kende.
• høre, hvilke bekymringer og drømme for
fremtiden der ligger borgere på NørrebroNordvest på sinde
• knytte bånd på tværs af fællesskaber og blandt
naboer, så de sammen kan gøre noget ved de
problemer, som de har til fælles.

Alle lokale fællesskaber på Nørrebro-Nordvest er
mere end velkomne til at deltage i lyttekampagnen.
Kampagnen finder sted som ringe i vandet: Hver af
de involverede organisationer vælger en eller flere
‘førstelyttere’, der leder organisationens lytteindsats.
Førsteledslytterne finder så hver en række
’andenlyttere’ i deres organisation. Disse
’andenlyttere’ bliver trænet i at lytte, og opsøger hver
især lokale personer fra organisationens bagland,
som de møder, snakker med og lytter til.
Det er op til den enkelte organisation selv at vælge
hvilke personer, man ønsker at opsøge og lytte til –
så længe, at det er folk, der lever en del af deres liv
på Nørrebro-Nordvest, og som ønsker at være med
til at gøre Nørrebro-Nordvest til et endnu bedre sted
at bo, arbejde og leve.

