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Nyt fra Øko-net!
Vi er alle i samme båd! - der er bare nogen af os der skal være her i længere tid…
- søndag d. 28. april kl. 10.00-20.00 på Galleri Galschiøt i Odense
Seminar om psykologiske barriere for bæredygtig omstilling og unge i bæredygtighedsarbejdet.
Find programmet på midtersiderne - og vel mødt!
Det sidste år i Øko-net har været et udvikling- og reflektionsår! Rio+20 var en statuskonference
for Rio-processen for bæredygtig udvikling – hvad nyt ville den bringe, fx af opbakning fra den
nye regering til det folkeoplysende og miljømæssige folkelige arbejde!? I foråret 2012 havde vi et
fint besøgt årsmøde der bl.a. lagde op til Rio+20 konferencen i Rio, Brasilien, juni 2012. Øko-net
deltog i topmødet sammen med 92-gruppen og AIDOH ved Jens Galschiøt, med Balancakten og
andre skulpturere ved Folkets Forum under selve topmødet i Rio.
Desværre kom der, efter Rio+20, ikke fornyet gang i Agenda 21-arbejdet, det på trods af at
denne proces i forvejen er synet meget hen, og at Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
aldrig har fået noget folkeligt gennembrud, og heller ikke nogen officiel forankring. Dette gælder
desværre også intertionalt. Faktisk kan man sige at havde det ikke været for de ca. 100 lokale
Reginal Center of Expertise (RCE)-centre, havde der nok slet ikke været nogen dialog om UBU.
Et RCE-center er et regionalt center for ekspertise i UBU. RCE-Danmark ér et center der
dækker hele Danmark. I februar 2013 overgik RCE-Danmark til at være en forening med navnet:
Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – RCE Denmark. I de sidste tre år har Videnskabsministeriet og Undervisningsministeriet støttet dette netværk med 5 millioner kr. Denne
bevilling stoppede og blev ikke fornyet af SRSF-regeringen. Således må man desværre konkludere at den nuværende regering har gjort mindre for UBU i Danmark, end Bertel Haarder som
undervisningsminister under VKO. Så arbejdet for UBU er stadig et vigtig område, og her vil
Øko-net sætte mange kræfter ind. Øko-net er også med i ledelsesgruppen for RCE-Danmark.

GRØNT OVERBLIK
& TOUR DANMARK

Øko-net lancerer i denne måned GrøntOverblik.dk, der bl.a. indeholder De Grønne Sider, en
kalender og et bibliotek. Ambitionen er at skabe overblik over alt hvad der rører sig i Danmark
indenfor økologi, miljø og bæredygtighed. Med portalen vil vi dele viden, oplysninger og være
netværksskabende så alle besøgende kan finde informationer om hvilke bæredygtige initiativer,
der arbejdes med rundt om i landet. Arbejdet skal styrkes, gennem det medlemsnetværk vi går i
gang med at bygge op, med minimum en lokal ankerperson i alle kommuner. Fra maj er det planen at sekretariatet og frivillige hjælpere, ambassadørere mv. tager rundt i landet for at opstarte
netværket og indsatsen med at finde nye medlemmer. Målet er at besøge 30 kommuner i Danmark – vi går efter de 10 mindste, de 10 miderste og de 10 største.Vi vil finde 11 nye medlemmer i dem alle, og en af dem skal være en af de første 30 ankerpersoner for Grønt Overblik.
Et markant stop bliver Folkemødet 2013 på Bornholm d. 13.-16. juni. Her har vi vores eget
arrangement i Dansk Folkeoplysnings Samråds telt, om søndagen kl. 10-11. Og ellers vil vi være
rundt på hele Folkemødet og finde nye ankerpersoner, medlemmer, ambassadørere, sponsorer
og samarbejdspartnere. De nye ankerpersoner skal også være bindeled i forbindelse med lokale
Øko-net-arrangementer i kommunerne, herunder en ny Bæredygtig Debatstafet, der starter op i
Svendborg, i samarbejde med AOF, og i samarbejde med andre lokale oplysningsforbund fortsætter rundt om i landet med debat om bæredygtig omstilling, miljø, økologi og naturen.

SEKRETARIATSNYT

Øko-net har et fint fungerende sekretariat, i en kontorpavillion i smukke omgivelser på Sydfyn,
og med én fast daglig leder. Dertil kommer flere frivillige og hjælpere omkring regnskab og
IT-styring. Og pr. 1. april 2013 har vi ansat Katrine Vestermark Køber, der er uddannet i kommunikation på RUC. Jobbet er etableret med løntilskud. Især den nye indsats omkring GrøntOverblik.dk og bu.dk portalerne kræver megen struktur og jonglering med mange bolde og tekster.
Desuden arbejdes der med nye ansøgninger for at søge udviklingsmidler til projekterne.

ØKO-NET UNGDOM

Øko-net arbejder i øjeblikket med at udvikle en undgomsorganisation. Og bl.a. årsmødet 2013
har et tema om unge i bæredygtighedsarbejdet. Sammen med unge fra bl.a. Kalø Økologiske
Landbrugsskole, Den frie Lærerskole i Ollerup og elever fra innovationsefterskolen i Ryslinge,
forberedes et stiftende møde i forbindelse med de frie skolers grundlovsmøde i Ollerup, hvor
temaet i 2013 er unge og demokrati. Målet er at både Øko-net og den nye ungdomsorganisation
deltager på Folkemødet 2013 på Bornholm.

Vi har lavet en speciel billig pris
for unge til årsmødet 2013 på
kun 50 kr. Og håber på at se
mange elever fra de fynske efterskoler mv. Hjælp med at invitere
unge til dette møde og fortæl om
den nye ungdomsorganisation!

Vi ses enten til Årsmødet, til Folkemødet eller rundt i landet!

Seminar & Årsmøde
i Øko-net 2013
Søndag d. 28. april
kl. 10.00-20.00

Vi er alle i samme båd!

- der er bare nogen af os der skal være her i længere tid…
Forårs-årsmøde i Øko-net på Galleri Galschiøt i Odense
– med generalforsamling for Øko-net, tema-seminar og netværks-hygge

Velkommen til tema-seminar om psykologiske barriere for bæredygtig
omstilling og unge i bæredygtighedsarbejdet.
Vi tager afsæt i Rio-processen for bæredygtig udvikling, der netop har rundet de første 20 år
med Rio+20 Verdenstopmødet, juni 2012. Hvor sejler vi hen? Styre vi selv? Og kan vi?
Mød og hør oplæg ved

Malaika Thomsen, cand. psych. og praktiserende psykolog
Helene Albinus Søgaard, stud.scient.pol, fra Omstilling Nu
Mikkel Iversen og gæster fra Afrika, kampagnekoordinator for Tour de Future, MS
Jens Galschiøt, billedhugger / AIDOH – Art In Defense Of Humanism

PROGRAM

Søndag d. 28. april 2013

10.00-10.30

Ankomst og indtjekning

10.30-12.30

Øko-nets generalforsamling
Øko-nets generalforsamling 2013 afholdes i Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N.
Dagsorden ifølge vedtægterne (der kan findes på Øko-nets hjemmeside), herunder beretning
om netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes senest
14 dage før mødet til bestyrelsen/sekretariatet.

12.30-13.30

Hejsa, netværk og frokost-sandwich ved Stine Fidus fra Den Selvforsynende Landsby i
Hundstrup på Sydfyn, der står for god økologisk forplejningen hele dagen.

13.30-13.45

Velkommen til seminaret ved Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i Øko-net
Introduktion til dagen og kort præsentation af Øko-nets nye indsats for at skabe et landsdækkende netværk med overblik over økologisk og bæredygtig praksis: Grønt Overblik. Samt introduktion til visionen om at etablere en ungdomsorganisation i regi af Øko-net.

13.45-14.45

Malaika Thomsen, psykolog
“De psykologiske barriere for en bæredygtig udvikling”
Med udgangspunkt i en undersøgelse af strategier til fremme af miljøvenlig adfærd, vil der komme bud/svar på bl.a. følgende spørgsmål:
1.Vi ved det (vist) godt, at vi skal opføre os miljøvenligt. Hvorfor er vores samfund så ikke mere
tydelig og organiseret i gang med en bæredygtig omstilling og uddannelse?
2. Vi siger, tror og tænker at Danmark er et bæredygtigt land. Hvorfor gør vi så ikke det vi godt
ved fuldt og 100% ud, så vi kan være forbilleder for resten af verden? Snyder vi eller er der en/
flere barriere vi ikke har gennemskuet/ser?
3. Hvad er en psykologisk menneskelig barriere for at være bæredygtig i sit liv? Kan man lære,
uddanne, oplyse sig over/om den? Eller er der også en økonomisk barriere der altid spiller ind?

14.45-15.45

Helene Albinus Søgaard, Unge-netværket Omstilling Nu
“Unges appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu”
Rio-processen har kørt i mere end 20 år, men hvornår ser vi de tiltag der skal til for de nødvendige resultater og en reel bæredygtig omstilling? Det har 50 unge formuleret et bud på i en
appel til regeringen og Folketinget, samt til politikerne i EU.

15.45-16.15

Pause og netværk – med kaffe/te og kage

16.15-17.15

Mikkel Iversen og gæster fra Afrika, Tour de Future, Mellemfolkeligt Samvirke
“En landsdækkende cykelkaravane for bæredygtig udvikling”
Sådan sætter vi Rio+20 og bæredygtig udvikling på dagsordenen, med Tour de Future – en
cykelkaravane mod madbenzin. 870 millioner mennesker sulter - og samtidig hælder vi mad ned
i vores benzintanke, hver eneste gang vi tanker op. Hvordan hænger det sammen? Hør om Tour
de Future og hør unge afrikanere fortælle deres version af hvordan forbrug af biobrændstof i
vesten tager jorden fra fattige bønder i Afrika.
Læs mere her: www.tourdefuture.dk

...tilmelding og praktiske oplysninger her på siden - senest d. 24.04
17.15-18.15

Jens Galschiøt, billedhugger og debattør
”Om at bruge kunst i kampen for en samfundsforandring”
AIDOH har i mange år lavet politisk kunst, bl.a. Balanceakten, der er dedikeret til FN-tiåret for
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
Rundvisning og præsentation af Galleri Galschiøt.

18.15-20.00

Folkekøkken-suppe, musik og hyggeligt samvær - afsluttende netværk i Galleri
Galschiøt. Der vil være en mindre bar til aftenen, med salg af økologisk vin, øl og vand.

TILMELDING & PRIS

Pris for deltagelse i årsmødet og seminaret:
- for medlemmer af Øko-net: 175 kr.
- for ikke medlemmer af Øko-net: 250 kr. (medlemskab af Øko-net for 2013 kan dog tegnes
ved tilmelding, og koster 250 kr. eller 175 kr. (for arbejdsledig/studerende/pensionist), hvorefter
man kan deltage i årsmødet og seminaret for 175 kr. ). En god anledning til at blive medlem!!
- for efterskoleelever og unge i ungdomsuddannelse, er der rabat, og prisen er kun: 50 kr.
Vi invitere specielt til seminaret unge fra fynske efterskoler mv. Spred gerne invitationen!

Tilmelding

Af hensyn til arrangementets afvikling er der tilmeldingsfrist onsdag d. 24. april:
Bindende tilmelding sker på tlf. 62 24 43 24 eller e-mail: eco-net@eco-net.dk
Ved tilmelding skal deltagergebyret forudbetales ved overførsel til Øko-nets konto i Merkur:
Reg.nr. 8401 konto-nr. 000 102 1494 eller ved fremsendelse af check (adresse: Ærtevej 120,
Egense, 5700 Svendborg). Ring/send (helst pr. e-mail) samtidig:
- dit navn og din stilling / navn på organisation/forening du kommer fra
- din adresse / dit telefon-nr., e-mail & www-adresse
Vi laver en rejsekoordinering på følgende måde:Ved tilmelding oplyser du, om du har fx to
pladser i din bil, (så skriv ‘bil+2 stk’), eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ‘ø.k.’ (ønsker kørelejlighed). Så noterer vi det på deltagerlisten, der via e-mail udsendes torsdag d. 25. april, tre dage
før mødet.
Rejsevejledning til Galleri Galschiøt: Galleriet ligger i Næsby i det nordlige Odense på adressen:
Banevænget 22, Næsby, 5270 Odense N (www.aidoh.dk)
•••

Deltagerliste og
rejsekoordinering

Vi er alle i samme båd!

...oplæg/artikel fortsat fra bagsiden...

afkald på livsnødvendige goder? På Øko-nets årsmøde 2013 er temaet for seminaret psykologiske barriere for bæredygtig omstilling – et tema der er yderst relevant og aktuelt og sikkert kan
gøre os klogere på hvorfor det er så svært at vende udviklingen. Men tænk om vi kunne finde
andre værdier, som sammenhold, nærvær, fysisk velvære, kulturelle og i-materielle værdier! Det
arbejder vi for i Øko-net – bl.a. ved at sætte Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på dagsorden
i alle uddannelsesforløb – og meget gerne gennem de meget enkle og klare anvisninger, der
ligger bag konceptet Balanceakten.
Kronologisk
gennemgang af nogle
danske folkelige
bæredygtighedsmilepæle og
initiativer de sidste
20 år
En uddybende og
kommenteret gennemgang
af initiativerne med
web-links findes på
www.eco-net.dk og
Øko-nets Facebook-side

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis (1994) - stiftelse af Øko-net
Grønt Landsskue (1995) - udstillinger og debatarrangementer om økologi og miljø
Kolding Manifestet. Skal tumperne redde verden – når nu de kloge ikke vil? (1998)
• www.koldingmanifestet.dk
Økologiske Eksperimentelle Zoner (1999) - ØEZ-tillæg til Kolding Manifestet
ØKOTRÆF 2000 & DanmarksDeklarationen (2001) - erklæringen om en dansk dagsorden for bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
• www.DanmarksDeklarationen.dk
Bæredygtighed i Grundloven (2003) - konferenceopfølgning på DanmarksDeklarationen
FN tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005) - opstart og www.ubu10.dk
Balanceakten – en kampagne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2006)
• www.balanceakten.dk og www.thebalancingact.info
Folkets Deklaration fra Klimaforum09 (2009) - under COP15 Klimatopmødet i København
• http://declaration.klimaforum.org/da/declaration/danish
7 anbefalinger for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2010) - halvvejs i FN-tiåret
• www.ubu10.dk/pages/news.asp?id=27
Omstilling NU – Appel om omstilling til en bæredygtig fremtid nu (2013). Nyt unge-netværk
udgiver idekatalog med 16 samlede forslag, som kan inspirere til en bæredygtig omstilling.
• www.facebook.com/OmstillingNU
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Vi er alle i samme båd!
Oplæg til Øko-nets
årsmøde 2013
søndag d. 28. april
på Galleri Galschiøt
i Odense
- en artikel om den
nødvendige folkeoplysning
for bæredygtig omstilling!
Med en lille kronologisk
gennemgang af nogle
folkelige mobiliseringer,
manifester, deklarationer og
anbefalinger om bæredygtig
udvikling, gennem de
sidste snart 20 år.
Af Lars Myrthu-Nielsen
& Katrine Vestermark Køber

Kontakt:

Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis
Ærtevej 120, Egense
5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 43 24
eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk
På Facebook:
ØKO-NET / ECO-NET.DK
Redaktion:
Lars Myrthu-Nielsen
Katrine Vestermark Køber
Tryk:
SvendborgTryk

Fra verdens leders mandat til civilsamfundet og agenda 21-deklarationen
(1992), til unges appel og opråb om bæredygtig omstilling nu! (2013)
Tiden går og klokken slår! Men kommer vi tættere på en reel omstilling af samfundet til bæredygtig praksis? Verdens ledere gav civilsamfundet et mandat ved topmødet om miljø og udvikling
i Rio i 1992, bl.a. via Agenda 21-deklarationen, der bl.a. anviser hvordan lokalsamfund og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde omkring at skabe bæredygtige processer og løsninger. Men
hvor er processen blevet af… og hvad kom der i grunden ud af det nye topmøde for bæredygtig udvikling, det såkaldte Rio+20 i sommeren 2012? Gode og relevante samfundsspørgsmål,
men desværre ser de ud til at være glemte og uaktuelle. Pga. den såkaldte finanskrise? Eller er
der noget andet galt? Har vi glemt at det hele startede med et problem: Miljøet led (og lider)
overlast! I 1992 erkendte verdens ledere, at de ikke kan løse problemerne uden deltagelse og
samspil med civilsamfundet. I Agenda 21-deklarationen handler kapitel 28 om hvordan lokale
myndigheders initiativer skal støtte, udvikle og bidrage til en bæredygtig udvikling og kapitel 36
om hvordan Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) kan uddanne og lære om bæredygtig
forståelse og handling. Men desværre, så er al snakken om Agenda 21 forstummet, og strategisk
involvering af borgerne er ikke længere højt på dagsordenen. Det samme er gældende for UBU,
der desværre ikke får stor opmærksomhed fra de skiftende danske regeringer.
Hvad skal der til for at vende denne udvikling? Forstår de ledende politikere og den danske
befolkning overhovedet hvad der menes med det nye meget brugte udsagn: Omstilling? Er folk
klar over at det er en radikal drejning der skal til, hvis vi reelt skal se resultater på den lange
bane? Det er bl.a. her UBU kommer ind – vi skal arbejde med en mentalitetsændring. Dette skal
ske gennem læring og gennem pædagogikken i uddannelserne, men det skal også ske gennem en
bæredygtig og økologisk praksis og drift af de mange uddannelsesinstitutioner i Danmark. Og
sidst men ikke mindst gennem folkeoplysning og erfaringsdeling – herunder politisk debat om
løsningerne! Disse tre områders potentiale for udviklingen af en bæredygtig livsstil skal gennemsyre vores uddannelser fra børnehave, over universitet, til højskolelivet for ældre og unge!
I Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, der blev stiftet i januar 1994 i forlængelse af
hele Rio-topmødet og den efterfølgende proces, har vi haft som fokus at skabe synlighed, viden
og netværk inden for bæredygtig udvikling og økologisk praksis. Bl.a. via Nyhedsbladet Øko-net,
der udkom i 10 år indtil 2005, hvor bl.a. fjernelsen af portostøtten gjorde det umuligt at rundsende bladet, der udkom som et gratis blad, støttet af Den Grønne Fond i Miljøstyrelsen, til landet skoler mv. Sideløbende etablerede vi en database, med overblik over alle grønne initiativer,
herunder en omfattende og landsdækkende kalender for grønne møder og arrangementer.
Undervejs i vores folkeoplysende netværksarbejder blev vi engageret i forskellige Wake Up
Calls projekter, der resulterede i alt fra et Grønt Landsskue, et tumpe-manifest, en bæredygtigheds-deklaration, en balanceakt, en klima-deklaration og UBU-anbefalinger. Her i 2013 er der så
kommet en appel fra et unge-netværk der kalder sig Omstilling Nu. Inspireret af denne sidste
appel følger sidst i artiklen et kronologisk tilbageblik på mange af de gode initiativer op til denne
helt friske appel. Og vi fornemmer at det bliver mere og mere alvorligt, idet der nu ikke længere
udgives manifester eller sendes anbefalinger – men der sendes appeller! At appellere betyder: at
bede eller kraftigt anmode nogen om at handle på en bestemt måde. Skal vi da virkelig ned på
begge knæ og bede bønner, for en fremtid for vores børn og børnebørn?
Rundt om i hele verden søsættes mange forskellige bæredygtighedsprojekter, initiativer,
visioner og anbefalinger. Men alligevel lever vi i 2013 stadig ikke bæredygtigt (nok)! Vi er blevet
endnu større forbrugs-narkomaner, og politikernes mantra og medicin er stadig vækst og forbrug – selvom de kalder det grøn vækst.
Hvorfor har samfundet, inklusiv beslutningstagere og alle os andre, ikke for længst brugt de
mange gode anbefalinger og visioner til at vende udviklingen? Hvorfor tør politikere ikke gennemføre politik der sikrer den nødvendige bæredygtighed? Hvorfor optager bæredygtighedsproblematikkerne ikke mange flere mennesker? Skyldes det at penge grundlæggende styrer vores liv
og ambitioner? Er det fordi for mange går efter kortsigtede gevinster? Er det fordi vi er vanedyr,
der ikke kan overskue eller tør at gå nye veje, fordi vi bilder os ind at det betyder vi må give
...fortsættes nederst på forrige side...

