”Coronakrisen og dens efterspil kan falde ud til begge sider. Krisen bliver kun en mulighed for positiv og
progressiv forandring, hvis vi griber muligheden. Sådanne muligheder opstår altid fra mennesker og
fællesskaber, og lige nu har vi en særlig situation, hvor store dele af befolkningen i Danmark og resten af
verden følger en fælles udvikling”.
Sådan indledte Klima- og Omstillingsrådet (KOR) for nylig en kronik i Politiken. Den blev skrevet på baggrund
af et notat om, hvad vi kan lære af de sociale og politiske reaktioner på Coronakrisen. Det er et tema, som
KOR meget gerne vil i dialog med medlemmerne af Broen til fremtiden om.
Der er ikke tid til at vente og se hvordan genåbningen bliver, hvis vi skal påvirke den. Derfor arrangerer vi et
virtuelt møde, hvor KORs idéer introduceres igennem to korte oplæg af 6-7 minutters varighed. Herefter
lægges der op til diskussion i 3 temagrupper.


Nye arbejdsformer: hvordan kan erfaringer med online møder, mindre flyaktivitet og tænke-ud-afboksen hjælpe en omstilling? Hvordan støtter forskellige faggrupper hinanden efter genåbningen, når
de blev vidt forskelligt påvirket af Corona-krisen?

Den nye investeringsvillighed fra staten og EU – hvordan kan Broen til fremtiden påvirke dem i en
grønnere retning? Hvad er oplagte skridt at tage, og hvor er de store knaster?

Fortælling om samfundsøkonomi og omstilling: Hvad er Broen til fremtidens rolle i
omstillingskommunikation på baggrund af nye forståelser af globaliseringens skrøbelighed? Har vi lært
noget nyt om danskeres villighed til at ændre (forbrugs)vaner?
Det overordnede spørgsmål er ”hvordan vi gør læringen fra Coronakrisen mere konkret og brugbart i en ny
faglig hverdag? Arrangementet afsluttes med at grupperne samles og vender de nye indsigter i fællesskab.
Fra KOR deltager Jens Friis Lund, Charlotte Jensen, Anders Blok og Stefan Gaarsmand Jacobsen
Det virtuelle møde foregår torsdag d. 14.5 fra 12-14.
Tilmelding til hh@broentilfremtiden.dk inden d. 13/5, med tilkendegivelse af, hvilken temagruppe man
ønsker at deltage i. LINK til selve arrangementet vil efterfølgende blive sendt.

Bedste hilsener på vegne af KOR og Broen til fremtiden
Stefan Gaarsmand Jacobsen og Hans Henrik Samuelsen

