
Trafikdebat – Bornholms Passagerforening 

 

Gruppen »Trafikdebat - Bornholm« har i det seneste par uger været ramt af en »interessekonflikt«.  

Sådan noget sker jo af og til … og ikke mindst sker det, når der ikke er helt klare retningslinjer for 

gruppen. 

Men gruppen er nødvendig for os alle på Bornholm (uanset om man er græsrod eller tilhører det 

tavse flertal; og man behøver ikke være medlem af Bornholms Passagerforening for at deltage i 

debatten). 

 

Vi har derfor brugt fundamentet fra »Trafikdebat - Bornholm« til at reorganisere gruppen på og 

udarbejde klare retningslinjer for gruppen.  Vi har samtidig fundet det formålstjenligt at signalere, 

hvem der har oprettet, administrerer og styrer gruppen.  Derfor har gruppen fået navneændring og 

hedder nu: 

»Trafikdebat – Bornholms Passagerforening«. 

Alle – absolut alle – indbydes til at blive medlem af gruppen og at komme med opslag og 

kommentarer. 

 

Vi håber ikke mindst, at »græsrødderne« vil bakke op og deltage flittigt i debatten. Der er brug for 

al den energi, som græsrødderne repræsenterer. Energien blandt græsrødderne har været enorm i 

2015. Men græsrødderne stritter i forskellige retninger, og alle har brug for at komme til orde.  Det 

er godt nok ikke altid lige heldigt, fordi beslutningstagerne derved kan få vanskeligt ved at forstå, 

hvad de bornholmske passagerer reelt ønsker sig. 

 

Passagerforeningen vil forsøge at samle de mange spredte tanker, idéer og synspunkter, der dukker 

op, undersøge tingene så godt som muligt og derefter gøre andre – ikke mindst vores 27 

kommunalpolitikere – bekendt med, hvad der er op, og hvad der er ned i en sag. En af foreningens 

teser lyder som følger: 

Bornholms Passagerforening véd, hvad bornholmerne mener … vi har nemlig undersøgt det! 

 

For at holde en god debatstil skal alle bestræbe sig på at leve op til følgende debatregler:  

1. at forholde sig til budskabet, ikke til budbringeren. 

2. at holde sig til emnet, og svare på spørgsmålet. 

3. at skelne imellem fakta og holdninger. 

4. at holde sig fra at beklikke andres motiver. 

5. at være ærlig og direkte på en høflig og taktfuld måde. 

6. at være engageret, men med kontrol over sine følelser. 



7. at forsøge at forstå sin modparts synspunkter (også politiske budskaber), og gengive dem korrekt. 

8. at være oprigtige og opføre sig ordentligt. 

9. at søge at opnå en fælles forståelse af, hvorfor vi er uenige. 

10. at gøre opmærksom på det, når andre ikke lever op til disse hensigter. 

11. at leve op til disse hensigter, selv når andre ikke gør det. 

 

Alle kan deltage/optages i gruppen.  Skulle det blive nødvendigt, at udelukke nogen (som ikke 

følger reglerne for debatten mv.), er det formanden for Passagerforeningen, der træffer den endelige 

beslutning om det (sammen med bestyrelsen).  Stridsspørgsmål (som ikke bør kunne opstå, hvis alle 

gruppens medlemmer følger retningslinjerne) skal forelægges formanden til afgørelse. 

 

11. oktober 2015 

Alt godt – og de bedste debathilsner 

Aage Hansen, Robert Dam, Troels Riis Jørgensen og 

Bjørn Carlsen 

 


