Seminar om Enhedslistens grønne program
Lørdag den 10. februar kl. 11 til 18
Sted:

Ørestad Gymnasium, Mediebyen, Ørestads Boulevard 102 D, 2300 København S
(lige over for Ørestad metrostation)
Pris:
100 kr., som din afdeling dækker efter aftale
Kontakt: Landskontoret v/Steve McFarland steve@enhedslisten.dk
Tilmelding: Senest den 2. februar 2018 på http://org.enhedslisten.dk/kurser
Alle medlemmer af Enhedslisten inviteres til seminar om det grønne delprogram. Her vil vi gå i
dybden med programforslaget, afklare spørgsmål og diskutere uenigheder, sådan at teksten kan
blive så god som muligt. På seminaret kan du både høre om de store rød-grønne linjer og deltage i
workshops om de enkelte politikområder.
Hent forslaget til nyt grønt delprogram her:
https://org.enhedslisten.dk/groent-delprogram

Seminarprogram
11.00 Velkomst og introduktion til arbejdet med delprogrammet ved Programudvalget
11.15 Venstrefløjen og den globale økologiske krise ved Asbjørn Wahl, rådgiver i Alliansen For
Velferdsstaten, Norge, og formand for klimaretfærdighedsgruppen i det Internationale
Transportarbejderforbund
11.45 "Den grønne vækst" og andre myter ved Maria Reumert Gjerding, medlem af Folketinget
12.15 Frokost
12.45 Workshops om programforslaget, 1. runde (se nedenfor)
14.30 Pause med kage
14.45 Workshops om programforslaget, 2. runde (se nedenfor)
16.30 Pause
16.45 Paneldebat: Kan delprogrammet bruges til at få klima og miljø med i al
Enhedslistepolitik?
Panel:
 Eva Flyvholm, medlem af Folketinget
 Marianne Frederik, medlem af Hovedbestyrelsen
 Anders Olesen, faglig koordinator
Mødeleder: Maria Temponeras
18.00 Afslutning

Workshops om programforslaget, 1. runde


Global klima- og miljøretfærdighed
Hvad er Danmarks retfærdige andel af det økologiske råderum? Hvordan håndteres
"klimagælden"? Hvad betyder befolkningstilvæksten?

Oplægsholder: Palle Bendsen, NOAH – Friends of the Earth Denmark


Biodiversitetskrisen
Herunder: Hvad er Enhedslistens natursyn?
Oplægsholder: Rune Engelbreth Larsen, naturpolitisk debattør og forfatter



Demokratisér økonomien for at gøre den grøn
Hvordan sætter vi demokratisk prioritering af det økologiske råderum i stedet for profit- og
væksthensyn? Inkl. ejerskab, finansiering, indkøb, investeringer, produktion, innovation.
Oplægsholder: Søren Kolstrup, medlem af Politisk-Økonomisk Udvalg



Cirkulær økonomi: deres og vores
Hvad er cirkulær økonomi ifølge regeringen, EU og store koncerner? Og ifølge
Enhedslisten? Hvor meget kan man lukke materialekredsløbene? Hvordan sætter vi rødgrønne "cirkulære" løsninger på dagsordenen?
Oplægsholder: Michael Søgaard Jørgensen, medlem af Miljøudvalget



100 procent vedvarende energi: hvordan?
Herunder: Hvor og hvordan får vi plads til energiproduktionen? Hvordan får vi reduceret
energiforbruget tilstrækkeligt?
Oplægsholder: Jens Wenzel Andreasen, medlem af Miljøudvalget, og Karl Vogt Nielsen,
energi-, klima- og miljøpolitisk rådgiver

Workshops om programforslaget, 2. runde


Fagbevægelsens rolle i klima- og miljøkampen
Hvor vigtigt er det, at fagforeninger og arbejdspladser engagerer sig for klima og miljø?
Hvad er situationen herhjemme, hvordan er mulighederne, og kan vi lære af andre lande?
Oplægsholder: Jonathan Simmel, Fagligt Landsudvalg



Selvorganiserende lokale fællesskaber
Hvordan kan selvorganiserende lokale fællesskaber bidrage til den grønne omstilling?
Oplægsholder: Maria Temponeras, medlem af byrådet i Skanderborg



Landbrug: Økologisk bæredygtighed er mere end Ø-mærkede produkter
Herunder: klima, natur, animalsk produktion og dyrevelfærd.
Oplægsholdere: Maria Reumert Gjerding, medlem af Folketinget, og Ida Marxen
Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver



Transport: Veje ud af bil- og flysamfundet
Herunder: Hvad betyder byfortætning? Hvor tæt kan arbejdspladser komme på boliger? Er
bilen en nødvendighed på landet?
Oplægsholder: Kjeld A. Larsen, medlem af Miljøudvalget og aktiv i Rådet for Bæredygtig
Trafik, og Lars Hedegaard, trafikpolitisk rådgiver



Grønne afgifter: løftestang for omstillingen?
Hvor meget kan grønne afgifter bruges til? Risikerer de at blive en statslig pengemaskine?
Hvordan gøres afgifterne socialt retfærdige?
Oplægsholder: Søren Egge Rasmussen, medlem af Folketinget

