Uddybning af intitiativer jf. HBs vedtagelse af strategipapiret ”Klimakampen: Status og retning”
Formålet med dette papir, er at komme med et bud på, hvilke initiativer, der kan sættes i gang for at realisere
”bomberne” i papiret ”Klimakampen – status og retning”. Den konkrete udførelse kan selvfølgelig vise, at tingene ikke
kan gennemføres nøjagtigt som beskrevet, ligesom de nævnte aktører også skal have muligheden for at give deres
besyv med. Papiret er at opfatte som et bilag til selve udtalelsen om ”status og retning”. Det bliver den kommende
HB´s opgave at forholde sig til det videre arbejde.
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Initiativ (citat)
Fremlægge konkrete udspil med
afsæt i det grønne delprogram,
med særlig vægt på skabelsen af
grønne job, tryghed for
lønarbejderne i omstillingen, og
demokratisering og socialisering
af økonomien

Uddybning
Der er behov for at vi dyrker fortællingen om, at der er masser af nye
job i den grønne omstilling. Men mange sorte job forsvinder. Hvordan
sikrer vi uddannelse til dem, der skal drive den grønne omstilling. De
faglærte kommer til at spille en nøglerolle, men hvordan sikrer vi, at
der bliver uddannet tilstrækkeligt af dem (Iflg. AE rådet kommer vi til
at mangle ca. 100.000 faglærte i 2030, mens ca. 60.000 ufaglærte
bliver overflødige). Og hvordan skaber vi tryghed for dem, der ikke
bliver plads til lige her og nu, fordi de grønne job ikke bliver skabt i
nærheden af, hvor de bor.
Konkrete handlinger kan være:
-

-

Udvikle en national og regional støttepakke der fremmer
omstilling at virksomheder til produktion der understøtter
den grønne omstilling og den nationale klimaindsats, og
samtidig rummer en demokratisering, ved at foreslå at
tillidsmænd, beskæftigelsesråd mm. får medindflydelse på
pakkens anvendelse regionalt, lokalt og på den enkelte
virksomhed.
Lægge op til et samarbejde med fagbevægelsen (FH, 3F og IDA
har allerede præsenteret hver deres bud på grøn omstilling).
Det kan ske ved at tage initiativ til en konference, hvor vi
indbyder diverse forbundsledelser og græsrødder. Temaet kan

Hvornår
Så snart vi kan, det vil
være en god pakke at
have op til
kommunevalget.

Ansvarlig
Der nedsættes en
arbejdsgruppe med
repræsentation fra FTG,
FU/HB, FLU, Miljøudvalg

være, hvilke redskaber fagbevægelsen har brug for i arbejdet
med at forholde sig konkret til den grønne omstillings
udfordringer for jobskabelse både nationalt og lokalt. Vi skal
udvikle en fælles analyse:
- Hvor kommer de nye jobs, og hvilken type er det
- Hvilke job forsvinder
- Hvordan sikrer vi uddannelse
- Hvordan sikrer vi tryghed, for dem, der ikke bliver plads til
- Hvordan får fagbevægelsen indflydelse på omstillingen
overordnet og på den enkelte virksomhed
- Hvordan får fagbevægelsen indflydelse på omstillingen
overordnet og på den enkelte virksomhed.
Til konferencen forbereder Enhedslisten tanker om
reguleringsmekanismer, vores syn på udfordringerne mm som
inspiration bidrag til debatten.
Forbundene i ”Broen til Fremtiden” er oplagte samarbejdspartnere,
og må formodes at ville medvirke, da de politisk ligger ret meget på
vores linje. Men det er også vigtigt at inddrage de ”sorte” og ”grå”
forbund, som Metal og 3F.
Enhedslisten står som arrangør, der inviterer de relevante forbund til
at komme med deres input.

Fremlægge fordele, ulemper og
dilemmaer i indgåede aftaler,
således at de videre mål hele
tiden holdes for øje.

Der udarbejdes et notat/en oversigt over ind til nu indgåede aftaler,
både dem vi er med i og dem vi ikke er med i, med kort angivelse af
fordele, ulemper og dilemmaer i den enkelte aftale. Der er også brug
for et notat, der ridser de kommende forhandlinger op, og
udfordringerne i dem.

FTG

Skærpe kritikken af ministeren,
regeringen og folketingsflertallets

Der er tale om en ”retning” som FTG vil arbejde efter. Det kræver ikke
en særlig arbejdsgruppe, blot løbende drøftelse med FTG og HB

FTG

manglende ambitioner og frygt
for at gøre op med de
kapitalinteresser som blokerer for
fremskridtet.
Styrke den fremvoksende kritik i
kommunerne imod
markedsgørelse af
affaldssektoren

Balladen om liberalisering af forbrændingssektoren har udløst kritik
fra en række kommuner. Vores opgave er at bidrage til at koordinere
og styrke dette spirende oprør.

Fremlægge et nationalt udspil,
der viser hvordan kommuner og
regioner i højere grad kan bidrage
aktivt til den grønne omstilling,
og som fjerner forhindringerne
for øget offentligt ejerskab.

Her er i virkeligheden tale om to spor:
Et spor der skal udfyldes af vores folk i udvalgte kommuner,
der viser, hvad den enkelte kommune kan gøre inden for de
nuværende rammer.
-

Et spor, der handler om, at hvad vi kan foreslå i folketinget for
at øge kommunernes muligheder for at drive klimaindsatsen:
Ændring i kommunalfuldmagt, etablering af statslige
lånemuligheder til den type investeringer.

-

Overveje lokale samarbejdsstrukturer i etablering af lokale
Klimaråd, der kan udtale sig om indsatsen i klimaudviklingen
lokalt, og som kan anbefale nye lokale initiativer.

Udvikle et nationalt udspil der adresserer kommunernes muligheder
for at tage del i klimaindsatsen. Bl.a.
Ved ændringer/tilføjelser i kommunalfuldmagten, der præciserer at
kommuner kan investere i VE anlæg, hvordan indtægter ved salg af
energi reguleres osv.

En løbende opgave, der
om muligt skal udmønte
sig i et nationalt udspil
inden valget.

Kommunalgruppen har
ansvaret for at følge op på
dette, og løbende
afrapportere til FU/FTG,
gerne med forslag til
initiativer fra partiets side,
som kan understøtte oprøret
Kommunalgruppen/FTG/FU
Kommunalgruppen
opfordres til at komme med
et første oplæg til, hvad de
mener, der er behov for

Etablering af statslige lånemuligheder til den type investeringer fra
kommunernes side.
-

Centralt og lokalt bidrage til den
folkelig alliance for grøn
omstilling og social retfærdighed

Det er en opgave for alle, men det kræver noget koordinering i partiet Klar snarest muligt
mellem kommunalgruppe, FTG, klimaaktivistnetværk, diverse udvalg
og FU. Vi skal komme med bud på, hvordan en sådan koordinering kan
se ud og hvordan den kan understøttes af vores medier

Udbrede kendskabet til
græsrodsaktiviteter om aktuelle
problematikker, opfordre
medlemmerne til at deltage i
dem, og om muligt koordinere
parlamentariske tiltag sammen
med dem

Er et led i koordineringen af vores aktiviteter. Skal også ses i
sammenhæng med punktet lige oven for, og nedenfor.

Undersøge muligheden for, at
indkalde til forhandlinger med
progressive kræfter i
civilsamfundet, med henblik på at
udarbejde et fælles
klimaprogram, som alternativ til
regeringens fodslæbende og
uambitiøse kurs.

Snarest muligt

FU kommer med et bud og
udvikler det i samarbejde
med de nævnte dele af
partiet.

FTG tager initiativet

