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Danmarks største
cykelkaravane,
i anledningen af
Rio+20, fra 11.4 til
16.5, fra Skagen til
Christiansborg

Med dette ’Nyt fra Øko-net’ inviteres til ét
par spændende dage på Galleri Galschiøt
i Odense, inkl. Øko-net’s årsmøde og
generalforsamling 2012.
Vi håber på et stort fremmøde af gamle
som nye medlemmer og begejstrede
netværkere.
Læs nærmere i det medfølgende program
om hele årsmødet/seminaret, der afholdes
lørdag d. 28. april 2012. Målet er en

konstruktiv, heftig og begejstret debat
om og for fremtiden – og forhåbentlig
mere liv i netværkene, samarbejdet og
ikke mindst Øko-net, der bl.a. arbejder
for et bredt kendskab til Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling (UBU) – og for den
nødvendige folkeoplysning for bæredygtig
udvikling.
Dagen før årsmødet, fredag d. 27. april,
arrangere Øko-net i samarbejde med
Galschiøt og Tour de Future, en tema-aften
om alternative overlevelsesstrategier til
den buldrende vækst tankegang. Tour de
Future er en MS-cykelkaravane for Rio+20,
der cykler fra Skagen til Christiansborg,
og som rammer Odense d. 27. april.
Find programmet, for denne foraften til
årsmødet, på bagsiden af dette nyt-brev.

Status-året 2012
og situationen i
Øko-net

Et eksempel
på bæredygtig
civilsamfundsinddragelse var
ordningen med ca.
100 grønne guider,
der blev støttet at
Den Grønne Fond
og Den Grønne
Jobpujle. Hvad
mon der kommer i
stedet, gerne her i
2012!?

2011 var et specielt år og ikke et specielt
godt år, især i forhold til den økonomiske
situation. Fra august til december 2011,
i alt fire måneder, var der ikke lønmidler
til en daglig leder, og en del aktiviteter
måtte sættes i bero. Dog havde vi Kirsten
i fleksjob, som holdt bl.a. Øko-info på
skinner og passede det mest nødvendige.
Undertegnede er dog fra 1. december 2011
tilbage, og det skal ses i forhold til at der
ikke før har været én sådan ledig periode,
fra Øko-net etablerede et sekretariat med
en daglig leder i september 1996.
At Øko-net lige præcist skulle nå at
ramme bunden under VKO-regeringen,
er tankevækkende, da det jo skete kort
før Folketingsvalget, efter at vi have
holdt skansen i hele regeringens periode.
Det var, som bekendt, VKO der i 2002
fjernede alle grønne driftstilskud, bl.a.
via lukningen af Den Grønne Fond, der
støttede civilsamfundets deltagelse i

bæredygtighedsprocessen. Desto større
var gælden da også, da valget i september
2011 faldt ud til en rød/grøn regering.
Øko-net har dog, i skrivende stund, stadig
ikke mærket nogen mærkbar forandring i
forhold til støttemuligheder og inddragelse
af civilsamfundsaktørerne i forhold til
omstillingen til bæredygtig udvikling.
Men vi regner med at den fornyede Rioproces, med Rio+20 i juni 2012, og
det faktum, at Danmark skal revidere
sin nationale strategi for bæredygtig
udvikling, i forlængelse af Rio+20, vil
synliggøre nødvendigheden af en fornyet
civilsamfundsinddragelse og en nødvendig
folkeoplysning for bæredygtig udvikling.
Herunder meget mere fokus på UBU.
Så kigger vi frem ligner 2012 et spændende
år, ét år der samtidig er 20-året for Riokonferencen i 1992 og faktisk også 40-året
for Stockholm-konferencen i 1972 (den
første miljø-konference, der ledte frem til Rio
i ’92). Med andre ord, så er der lagt op til ét
år med status for bæredygtighedsarbejdet.
I øjeblikket arbejdes der på at forberede
en Rio+20-manifestation i samarbejde
med Jens Galschiøt, kunstneren bag
Balanceakten, og i samarbejde med 92gruppen. Målet er en direkte opsætning
af skulpturer ved Rio+20, og hvis
finansieringen fejler dertil, så i hvert fald
ved Folkemødet på Bornholm. Her deltog
Øko-net, ved det første folkemøde i 2011,
med en direkte henvendelse til politikerne
omkring UBU.
Samtidig har vi igangsat et udviklingsprojekt
omkring Balanceakten, med støtte fra
RCE-danmark (læs mere om dette netværk
på www.rce-danmark.dk). Vi har etableret
projektet Efterskolernes balanceakt!, hvor
5 efterskoler arbejder med at teste et nyt
studiemateriale af. Et materiale vi udvikler
i samarbejder med Stiftelsen Idébanken,
vores nordiske og norske partner i
Balanceakten.
I forlængelse af status-året for bæredygtig
udvikling vil vi også arbejde på udviklingen
af Øko-net, og vi vil i forlængelse af
årsmødet og Rio+20 lancere et bud på en
version Øko-net 2.0 :-) og meget mere!

Velkommen til forårs-årsmødet 2012!
Med venlig hilsen, Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 43 24 / 40 73 43 24 / E-mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmesider: www.eco-net.dk www.grønnesider.dk www.bu.dk

BALANCEAKTEN
- fra Christiansborg
til Rio+20? - der
arbejdes på det!

Lidt om de
aktuelle projekter
i Øko-net

BALANCEAKTEN
- et symbol for
menneskets
skrøblighed
i forhold til
bæredygtig
udvikling

