Den Grønne Demokratifond
Kort fortalt

Det er en forudsætning for en fundamental bæredygtig omstilling af
Danmark, at hele samfundet bliver aktiveret i den. Derfor foreslår vi
en stor investering i et demokratisk svar på klimakrisen.
Danmark har med vores stærke civilsamfund gode forudsætninger for at
levere et demokratisk svar på klimakrisen. Folkehøjskolerne, andelsbevægelsen, fagbevægelsen og foreningsdanmark er alle eksempler på, at
Danmark er godt rustet til at mobilisere og forandre nedefra.

3 søjler

danner grundlaget for
den grønne
demokratifond

Derfor forslår vi Den Grønne Demokratifond. Den skal sikre den folkelige
medvirken, ejerskab og involvering i den grønne omstilling. Den skal
sikre at omstillingen sker på alle niveauer, overalt i Danmark. Og så skal
den ruste og mobilisere alle aktører i civilsamfundet i omstillingen.
Fonden oprettes med det overordnede formål at understøtte en
demokratisering af den grønne omstilling, såvel politisk og økonomisk
som vidensmæssigt. Fonden skal arbejde for en borgerdrevet omstilling,
og understøtte civilsamfundet i at levere 1) konkrete reduktioner og 2)
en socialt og geografisk inkluderende omstilling, 3) folkeoplysning og et
bredere vidensregime i Danmark.
Fonden bør organiseres med et selvstændigt sekretariat og et uafhængigt råd, der kan tage beslutninger om prioriteringer af midler og indsatser. Fonden skal opsøge samarbejde med andre aktører, herunder med
andre fonde om medfinansiering på projekter. Fonden skal arbejde for at
understøtte en grøn omstilling på klima- og biodiversitetsområdet.

12

organisationer og
bevægelser på tværs af
civilsamfundet står bag
demokratifonden. Se
grøndemokratifond.dk

Den grønne demokratifond skal skabe et solidt folkeligt
fundament for en socialt inkluderende grøn omstilling.
Vi foreslår at der over de næste år indfases 150 millioner kroner
i en fast årlig bevilling på finansloven til Den Grønne Demokratifond.
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Fonden nedsættes
med 3 søjler

Den Grønne Demokratifond

politisk, økonomisk og vidensmæssig demokratisering af omstillingen

Det borgernære
demokrati

Medejerskab i
omstillingen

Civilsamfundet i
omstillingen

Fonden kan med tre søjler, tjene til en henholdsvis politisk, økonomisk
og vidensmæssig demokratisering af omstillingen:

Søjle 1:
Det borgernære
demokrati

Et ambitiøst program for kommunalt rådslagningsdemokrati,
der skal sikre bred og lokal forankring af den grønne omstilling. En demokratienhed for deltagende og udforskende
demokrati skal stå i spidsen for, at der i løbet af de næste tre
år igangsættes et pilotprojekt for demokratisk deliberation
i kommunerne på det grønne område. Som del af pilotprojektet skal der i partnerskab med kommuner igangsættes 10
lokale borgerting og 10 andre deliberative initiativer, som
skal udvikle konkret omstilling lokalt. På sigt er målet, at der
er lokale klimaborgerting i alle kommuner.

Søjle 2:
Medejerskab i
omstillingen

Et “Center for Grønt Medejerskab” skal fungere som banebryder for en borgerdrevet omstilling i virksomheder og
lokalsamfund ved at understøtte demokratisk erhvervsudvikling og grønt fælleseje som f.eks. andelsejede omstillingsinitiativer.

Søjle 3:
Civilsamfundet i
omstillingen

Et program, der styrker handlingsviden i civilsamfundet. Kun
ved at styrke civilsamfunds-demokratiet, kan civilsamfundet
gøres til en drivkraft i omstillingen. Det skal sikre konkrete
reduktioner, understøtte den folkelige opbakning i omstillingen og skabe et stærkere vidensgrundlag i Danmark.
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