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Toppengasjement/ Engasjement på toppen
Ideen min er å skape diskusjon og politisk engasjement i toppetasjen.
Måten jeg vil få til det, er ved å sette opp en dag (annenhver uke) en møteplass der folk kan
komme opp og diskutere politiske emner. Det kan foregå ved å sette opp ett ukentlig emne
som: «bompenger – for og imot». Der en styrer diskusjonen på scenen, mens resten står
nede og diskuterer. Den som styrer arrangementet kan for eksempel trekke frem noen
påstander eller spørsmål, der folk kan gå på den ene siden (ja‐siden/enig‐siden) eller (nei‐
siden/uenig siden). Etter det kan folk rekke opp hendene og si sin side av saken. Dette mener
jeg kan skape engasjement for både unge og eldre. Jeg mener det er viktig å gi allmenheten
denne muligheten, så folk som for eksempel ikke kan stemme i Stortingsvalget får
muligheten til å videreformidle meningen sin.
Selvfølgelig er det ikke mulig å gjøre dette hele tiden. For de dagene der det ikke blir holdt
disse møtene, så kan det være plassert noen digitale verktøy rundt om i etasjen, der miljø‐
eller politisk relaterte spørsmål blir stilt. På den måten kan alle trykke på meningsmålingen
og uttrykke sin mening (anonymt) om emnet. Jeg mener natur og ungdom bør styre disse
spørsmålene på nettbrettet, siden de er engasjerte i miljøsaker.
En annen dag kan det være en spikers korner som de har i London, der folk kan komme opp
og si sin mening på scenen.
For å oppsummere, så kommer denne toppetasjen som oftest til å være et rolig sted der folk
kan komme og lese en bok eller nyte utsikten (med muligheten til å svare på et politisk‐ eller
miljøspørsmål).
Etasjen kan også være delt inn i forskjellige soner, der noen soner er stillesoner så folk kan
studere, mens andre er åpne soner til å snakke.
Det burde være en tavle med moralske regler når man kommer inn. Der skal det stå: «En kan
uttrykke seg, men uten å være rasistisk eller nedlatende». I tillegg: «all diskusjon skal være
en rolig diskusjon». På den andre siden av inngangen kan det stå et sylinderdiagram som er
en oversikt over hvor mange som var enige og uenige i spørsmålet som ble stilt uken før.
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Dette kan skape et rom der folk fra forskjellige bakgrunner kan diskutere og lære av andres
synspunkter. Det vil styrke både oppmerksomheten på miljøproblemene og politikk, men
også styrke folks forståelse av andres synspunkter.

