Positionspapirer - deres status og brugbarhed.
Det primære resultat af arbejdet i Broen til fremtidens temagrupper kaldes for positionspapirer. Det er fællesmødet
der beslutter temagruppernes arbejdsområder og udpeger en ansvarlig tovholder. Alle medlemmer skal have
mulighed for at deltage i udarbejdelse af positionspapirer.
Hensigten med positionspapirerne er at beskrive de forhold, inden for enkelte temaer og brancher, som alliancen vil
støtte og markere sig på. Det er vigtigt, at positionspapirerne reflekterer Broen til fremtidens politiske grundlag og
formål. Alliancen skal bl.a.:
•
•
•

give konkrete bud på indholdet i en dansk klimapolitik på centrale områder.
bidrage med forslag til klimavenlige initiativer på både samfunds-, arbejdsplads- og individniveau.
udvikle forslag til en fælles klimapolitisk strategi.

I udgangspunktet skal Broens til fremtidens positionspapirer baseres på viden og fakta og underbygges med
kildehenvisninger. Men når det er sagt, er det vigtig at holde sig for øje, at den omstilling, vi står overfor, kræver, at
der foretages en lang række valg. Der er ikke kun én vej til at Danmark når nettonul drivhusgasudledninger senest i
2040, baseret på 100 % vedvarende energi og derfor skal der løbende træffes politiske beslutninger, der baner vejen
mod målet.
Tovholderne for temagrupperne er i samarbejde med sekretariatet ansvarlig for, at medlemmerne orienteres om
møder i de pågældende temagrupper, og at udkast og forhold, der erfaringsmæssigt er kontroversielle, udsendes så
betids, at alle har mulighed for at behandle dem i deres respektive organisationer forud for styregruppemødet og
dernæst fællesmødet. Det er Broens to fællesmøder (maj/nov.), der har den sidste beslutningskompetence og
hermed godkendelse. Derfor er det vigtig at være opmærksom deres tidsmæssige placering.
Af positionspapirerne skal det fremgå, hvilke organisationer der har deltaget i udarbejdelsen.
Positionspapirer lægges efter vedtagelse på hjemmesiden og vil herefter danne grundlag for artikler til dagspressen,
som Broens talspersoner står bag, oplæg til lokale dialogmøder og webinarer for medlemmerne mv. Alle
medlemmer kan bruge ideer fra og henvise til elementer i positionspapirerne, men det er alene talspersoner, der
evt. sammen med tovholder er underskrivere af materiale til pressen.
En grøn og retfærdig omstilling rækker vidt og bredt, og der vil derfor være indhold i Broens positionspapirer, der
ligger uden for de problemstillinger, der normalt optager de enkelte medlemsorganisationer. At vi støtter os til, og
stoler på hinandens faglighed og viden, inden for givne områder, er netop styrken ved vores alliance. Alle har noget
relevant at bidrage med, men alle behøver ikke nødvendigvis at stå til ansvar for alle synspunkter.
Hvis et eller flere medlemmer af Broen bliver kontaktet af eks. en journalist, og spurgt til hvorfor det givne medlem
mener ”dette og hint” om ”alt inden for klima” bør svaret være, at det ikke er den enkelte organisation, der står bag
positionspapirerne, men at det er en alliance, der er drevet/styret af konsensus.
Ud over positionspapirer udarbejder Broen til fremtidens temagrupper ligeledes inspirationspapirer, som har en
mere vejledende og, som det fremgår af navnet, inspirerende karakter.

