ØKO•NET

inviterer til konference &
årsmøde med visionsdebat

Et engageret, værdigt
og bæredygtigt menneskeliv
– oplysning, demokrati og civilsamfundets rolle
i omstillingen til et samfund i balance

Fredag og lørdag d. 10.-11. april 2015
i salen på AOF Center Fyn, Svendborg
Oplæg ved:
Kim Hyttel / Jakob Jespersen / Torben Dreier / Jens Galschiøt
Jonas Norgaard Mortensen / Troels Mylenberg / Peter Ingemann & Stig Møller
HALFDAN 100 v. Tom Nagel Rasmussen (musik)
Mødeledere:
Erik H. A. Jakobsen / Anneline Köhler Juul / Lars Myrthu-Nielsen
Hvad:

Hvornår / hvor:

Invitation til national konference, der har fokus på folkeoplysning, demokrati, civilsamfund og det
nye globale aktionsprogram for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – et arrangement i forbindelse
med Demokratifestivalen og en opfølgningskonference til konferencen på Christiansborg (23.01.15),
der markerede afslutningen af FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014)
Fredag d. 10. april og lørdag d. 11. april 2015
Konferencen holdes begge dage i salen på AOF Center Fyn,Vestergade 23, 5700 Svendborg
Fredag fra kl. 17.00-24.00 og lørdag fra 9.30-22.30

Deltagere:

Alle med interesse i folkeoplysning, demokrati, civilsamfund og bæredygtig udvikling. Konferencen henvender sig således bredt til alle med interesse i den grønne omstilling, fx
lærere, elever, studerende, konsulenter, forskere, græsrødder, organisationer, myndigheder og ansatte
i virksomheder, samt politikere og andre policy makers.

Deltagergebyr:

Konferencen og visionsdebatten koster 350 kr. inkl. forplejning. For medlemmer af Økonet: 200 kr. Et introduktions-medlemskab (i anledning af konferencen og årsmødet) til Øko-net for
2015 for 150 kr. (se også www.eco-net.dk), giver deltagelse i konferencen for 200 kr.
Al forplejning under årsmøde og konference er økologisk og vegetarisk fra Økologi på Ærtevej
og Karma Køkken ved Aurore Braase & Urd Lacroix

Tilmelding:

Senest onsdag d. 8. april 2015 – se under ’Tilmelding og praktiske oplysninger’ i programmet.

Et engageret, værdigt og bæredygtigt menneskeliv

– oplysning, demokrati og civilsamfundets rolle i omstillingen til et samfund i balance
Fredag d. 10. april kl. 17.30-24.00 – ÅRSMØDE
MED VISIONSDEBAT
17.00-18.00 Ankomst og tjek in
Der serveres øko-suppe fra Økologi på Ærtevej.
Økologiske drikkevarer kan købes i Øko-baren.
18.00-19.45
Øko-net’s generalforsamling 2015 afholdes hos AOF
Center Fyn,Vestergade 23 i Svendborg. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på www.eco-net.dk), herunder beretning
om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes drøftet på
generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk
19.45.-20.00: Kort pause
20.00-22.30 • Café-aften og visionsdebat om fremtidens folkeoplysning og omstilling til bæredygtig
udvikling – optakt til konferencen om ’oplysning, demokrati,
civilsamfund og bæredygtighed’ med indledende oplæg fra:
Kim Hyttel, spidskandidat for Alternativet, Sydjyllands Storkreds - ordfører for EU, folkelig oplysning og højskoler, samt
højskolelærer på Engelsholm Højskole:
“Danmark – det bedste land, for verden”
Vi får folketingsvalg i Danmark, senest i september 2015, og
i december rundes året af med FN-klimatopmødet COP21
i Paris, hvor en afgørende klimaaftale skal forhandles færdig
og tilsluttes af verdens lande – og efterfølgende omsættes
i handling. Alternativet taler om en ny politisk kultur, og at
bæredygtighedstænkning skal indgå i alle politiske beslutninger.
Kim Hyttel vil præsentere visionerne for Alternativet og bl.a.
komme ind på hvordan de afholder politiske laboratorier for at
udvikle partiets politik.
Efter oplægget er der fælles debat. Fx om hvordan sikrer vi
en effektiv og finansieret folkelig oplysning om bæredygtig udvikling, der inddrager civilsamfundet og udfordrer vor samtids
miljøudfordringer, herunder klimakrisen? Er det realistisk at
forvente, at staten støtter økonomisk op om folkelige grønne
projekter? Hvordan kan uddannelse og folkeoplysning i Danmark sikre, at der efter en klimaaftale kommer turbo på den
grønne omstilling? Hvad er barrierer og muligheder?
22.30-24.00 Café-aften og hyggeligt samvær
Lørdag d. 11. april kl. 9.30-22.30 - KONFERENCE
9.30-10.00 Ankomst og tjek in
Kaffe og te. Økologiske drikkevarer kan købes i Øko-baren.
10.00-10.15
Velkomst og introduktion til dagen ved:
Erik H.A. Jakobsen, aftenskoleleder i AOF Center Fyn og
næstformand i Øko-net, Anneline Köhler Juul, leder af
Demokratifestival.dk, Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i
Øko-net.
Herunder kort introduktion til det nye FN/UNESCO Global
Action Program som vi ønsker skal være en fælles klangbund for dagens oplæg og debat.

10.15-11.15 • Dannelse og bæredygtig udvikling
Jakob Jespersen, forfatter, folkeskolelærer, rådgiver i udvikling i Afrika og Asien: ”Et bud på et dannelsesideal for
det 21. århundrede”
I januar 2015 udgav Jakob Jespersen bogen ’Fremsynet folkeskole – et dannelses ideal for det 21. århundrede’, for at starte
en debat om hvilken dannelse, der bliver brug for i den fremtid
vi står overfor på godt og ondt. Og hvad vil dannelsesidealerne betyde for hvilke fag skolen skal undervise i, hvad fagene
skal indeholde, hvor og hvordan læring skal finde sted, hvilke
materialer skolen skal være bygget af, om skolens inventar skal
være evigt reparerebare for eleverne osv. Skolen må, som undervisningsministeren siger det, i et og alt være ”eksemplarisk”.
Skolen må være den forandring, vi ønsker at se i verden
11.15-12.15 • Det særligt danske – når folkeoplysningen stiller spørgsmålene!
Torben Dreier, skoleleder FO-Aarhus
”Debatskabende folkeoplysning – og folkeoplysnings mulige rolle i den grønne omstilling”
FO-Aarhus er et af landets største lokale oplysningsforbund.
Med eget folkeoplysningshus, er de et centrum for netværk,
idéudvikling og oplysning. De betragter sig selv som en socialøkonomisk virksomhed med en bred vifte af projekter, aktiviteter, undervisning, debat, events og meget andet. FO-Aarhus er
en del af FORA, der er et oplysningsforbund med 150 forskellige, folkeoplysende foreninger i hele Danmark.
12.15-13.15 Økologisk frokost ved Karma Køkken
13.15-14.15 • Kunst og alarmisme i oplysningen for
bæredygtighed
Jens Galschiøt, billedhugger, Art In Defense of Humanism og
Galleri Galschiøt i Odense.
”Det holder jo ikke – Galschiøt tager rollen som
”den gamle sure mand” og skyder med skarpt på
vores evne til at stoppe klimaforandringerne”
Galschiøt er kendt for at lave politiks kunst, eller kunst med
samfundsmæssige budskaber!
Tænk bare på ’Den indre Svinehund’, ’Skamstøtten’, Freedom
To Pollute’, ’Balanceakten’, ’Seven Meters’ osv. Men hvor går
grænsen mellem kunst og alarmisme – og hvor langt skal man
gå i at råbe op? Med sit næste projekt, en visuel kommentar
til klimakrisen, med målet om at være på gaden igen, når det
næste klimatopmøde, COP21, afholdes i Paris i december 2015,
vil Jens give en smagsprøve på hvordan han gerne ser debatten
skærpet væsentligt – og hvordan han ikke er bange for at blive
kaldt ’alarmist’. Arbejdstitlen til næste projekt er; UNBEARABLE – En isbjørn spiddes i Paris – En kunstinstallation om
de globale klimaforandringer.
14.15-15.15 • Introduktion til personalismen – et nyt
menneskesyn
Jonas Norgaard Mortensen, Cand.scient.pol. Forfatter,
konsulent og foredragsholder
”Det fælles bedste – via foreningsliv, frivillighed og
folkeoplysning”
Personalismen er en filosofisk og politisk tænkning, der forsøger at indkredse hvad et menneske er, og deraf tage de sociale
og samfundsmæssige konsekvenser.Vi er havnet i et ’afpersonaliseret samfund’ hvor systemer har taget over. Personalismen

er stort set ukendt i Danmark, og dette oplæg vil introducere
personalismens idéhistoriske ophav, dens tænkere og praktikere, og vise, at personalismen har et yderst relevant bidrag til
debatten om samfundets omstilling, her og nu.Vi har brug for
nye pejlemærker for hvordan vores private og fælles liv kan
være, vokse og virke. Det indebærer et opgør med både en
sig-selv-nok-individualisme, en forbrug-gør-mig-lykkelig-materialisme og en staten-klare-tingene-passivisering.
15.15-15.45
Pause med kaffe, te og kage – ved Karma Køkken
15.45-16.45 • Nye visioner for folkeoplysning
Troels Mylenberg, chefredaktør, Fyns Amts Avis og pedel
hos Verdens Største Højskole, Sydfyn
”Snak eller tale – giver det mening at have en
mening?”
Troels Mylenberg var med da Marianne Jelved (før hun blev
kulturminister) og Dansk Folkeoplysnings Samråd i 2012 samlede Kredsen, som skulle komme med nye visioner for folkeoplysningen som folkelig bevægelse. Det resulterede i et lille skrift
’Myndige borgere og forpligtende fællesskaber’ og otte visioner
for folkeoplysningen. Kredsen satte sig som mål:
- at uddybe de store samfundsmæssige udfordringer, der handler
om trange kår for dannelsen af holdningsmennesket, udfordring af
samfundets sammenhængskraft, truet bæredygtighed og vigende
international solidaritet,
- at komme med bud på løsninger af de store udfordringer,
- at gøre sagen til en folkesag og inspirere den folkeoplysende verden til at tage sin demokratiske arv på sig.
Læs mere om Kredsen her:
www.dfs.dk/temaer/kredsen/forside/
16.45-17.30 • Protestsange og folkeoplysning
Peter Ingemann, musiker og revisor, og gæstesolist og
steppeulv Stig Møller der giver sit musikalske hip!
”Når musikken har en replik til samfundet”
I 1976 udkom CHRISTIANIA LP’en, en plade hvor komponister, forfattere, musikere m.fl. havde arbejdet uden vederlag.
Ideen med pladen var, udover en musikalsk front (med sange
som Budbringeren, Det er en kold tid og I kan ikke slå os
ihjel) – at støtte Christianias kamp for at overleve ved at lade
pengene gå til ’Støt Christiania’. Men, som det står skrevet på
coveret; Det har vist sig, at Christianitterne er af den opfattelse, at det er Danmark, som trænger til at støttes, og man har
derfor oprettet en fond som har fået navnet: ’Støt Danmark’ –
der har følgende formålsparagraf – og yder støtte til praksis på
følgende tre felter:
1) SOCIAL PRAKSIS: Til undertrykte mennesker og grupper,
der indser deres egen situation og aktivt vil ændre den.
2) ØKONOMISK PRAKSIS: Til eksperimenter og aktioner til
styrkelse af den fælles brugsret.
3) ØKOLOGISK PRAKSIS: Til eksperimenter og aktioner til
genoprettelse af en økologisk balance mellem natur og mennesker – og til bekæmpelse af de centraliserede og ressourceødelæggende produktions- og forbrugsformer.
17.30-17.45 • Opsamling på konferencen
Anneline Köhler Juul, Demokratifestivalen og
Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net
Vi håber det har været en oplivende og berigende dag for alle.
Vi vil trække nogle linjer op fra dagen og kigge fremad!
17.45-18.00: Kort pause

18.00-22.30 Aften-arrangement med festmiddag
18.00-19.30
Økologisk festmiddag - Karma Køkken servere økologisk buffet. Øko-baren vil fortsat være åben hele aftenen.
19.30-22.30
Netværk, hyggeligt samvær og musikalsk indslag
HALFDAN 100 - sange og samfundsreplikker med
Tom Nagel Rasmussen – der fortolker og præsentere
sine egne og sin far Halfdan Rasmussens sange og digte. Som
søn af forfatterægteparret Halfdan Rasmussen og Ester Nagel
fortæller Tom Nagel Rasmussen om sin opvækst i en politisk engageret kunstnerfamilie. Forløbet består af egne sange
og sange med tekster af Halfdan, som Tom har sat i musik,
digtoplæsning, erindringer - og oplæsning af ikke udgivne
dagbøger - både Esters dagbøger fra midten af fyrrerne og
Halfdans dagbog fra 1938 om hans rejse på cykel til Spanien.
22.30 Kom godt hjem – og på gensyn!
KONFERENCEN ER PLANLAGT OG ARRANGERET AF:
Øko-net/Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis i samarbejde med
AOF Center Fyn og Demokratifestival.dk
Konferencen er en del af pilotprojektet ’Bæredygtig
Debat’, hvor Øko-net i samarbejde med lokale oplysningsforbund landet over laver debatmøder, blandt andet ved at
udnytte deres 10%-midler, for ifølge Folkeoplysningslovens § 8,
stk. 3 skal 10% af de lokale tilskudsmidler bruges til debatskabende aktiviteter. Læs mere om projektet på:
www.folkeoplysningforfremtiden.dk
’Bæredygtig Debat’ er støttet af
Ildsjælepuljen under Miljøministeriet.
TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Årsmødet & Konferencen er for gamle og nye medlemmer af Øko-net. Deltagelse koster 350 kr. For medlemmer af
Øko-net: 200 kr. Et introduktions-medlemskab (i anledning af
konferencen) til Øko-net for 2015 for 150 kr., giver deltagelse
i konferencen for 200 kr. Det endelige deltagerbeløb bedes
overført og mærket som ’støttebidrag’ til Øko-net.
Sidste frist for bindende tilmelding er onsdag d. 8. april 2015 på
e-mail: eco-net@eco-net.dk (evt. spørgsmål tlf. 6224 4324)
Ved tilmeldingen forudbetales ved overførsel til Øko-nets
konto i Merkur: Reg.nr. 8401 konto-nr. 000 102 1494
eller via: Swipp eller MobilePay på mobil 4127 5555
Mail samtidig ved tilmeldingen:
- dit navn / din stilling / navn på organisation/forening du kommer fra
- din adresse - dit telefon-nr., e-mail & www-adresse
I løbet af torsdag d. 9. april sender vi en deltagerliste pr. mail til
alle tilmeldte.
Al forplejning under konference er økologisk og vegetarisk fra
Økologi på Ærtevej og Karma Køkken ved Aurore
Braase & Urd Lacroix
Konferencen foregår i den gamle møde sal hos:
AOF Center Fyn,Vestergade 23, 5700 Svendborg.
Evt. overnatning kan foregå på vandrehjem i kort gåafstand
fra AOF: Danhostel Svendborg,Vestergade 45, 5700 Svendborg.
Tlf. 6221 6699 / e-mail: dk@danhostel-svendborg.dk

Inspiration til konferencen og intro til FN-processen for bæredygtighed
Konferencen har fokus på civilsamfundets og folkeoplysningens
ansvar og mulige rolle som First-Movers-Omstillere!

Størst er måske oplysningsprojektet!

Som inspiration til konferencen kan læses følgende uddrag
fra ’Kolding Manifestet – Skal tumperne redde
verden, når nu de kloge ikke vil? – om teknologi,
demokrati og bæredygtighed’.
På to afgørende felter er vi på konfrontationskurs med kloden:
• I den fattige verden vokser befolkningstallet stadigt eksplosivt, af
biologiske og sociale årsager, af gode grunde.
• I den rige verden har vi etableret en økonomi som skal vokse eksponetielt, af finansielle og politiske årsager, af meget dårlige grunde.
Den rige verden bombarderer den fattige med æter-båren
propaganda for den rige livsstil. De fattige kender billederne af
bil, video og højt energiforbrug, - og sådan vil de også leve. Den
proces er sat igang, og de billeder står ikke til at fjerne.
At komme videre derfra forudsætter et oplysningsprojekt, et
udviklingsprojekt og et demokratiprojekt af gigantisk omfang.
Størst er måske oplysningsprojektet. Det indebærer, at de mennesker skal forstå, at alt, hvad de gennem fjernsynet modtager
fra den rige verden er løgn. Udviklingsprojektet indebærer en
konsekvent satsning på rimelige teknologier inden for landbrug
og inden for den industri, som er helt nødvendig for at skaffe
den produktion, der skal sikre den materielle tryghed. Lykke er,
at vi kun kender tre effektive midler til at nedbringe befolkningsvæksten: materiel tryghed, skolegang og kvindefrigørelse.
Demokratiprojektet er lige så snævert knyttet til trygheden,
det er forudsætningen for godernes rimelige fordeling og ressourcernes bæredygtige forvaltning.
Væksten i den rige verden er alene betinget af grådighed, men
nødvendiggjort af strukturel nødvendighed. Det gør nøjsomhed
til en uansvarlig handling.Vi har valgt en økonomi, som bryder
sammen, hvis den ikke vokser. Det valg må gøres om. Forbruget
skal ned, MacDonaldiseringen stoppes, kvalitet og mening udfylde tomrummet af fut-mad og fut-kultur. Det kræver teknologier og organisationsformer, som vi kan finde rundt i, og hvor
konsekvenserne af vores handlinger er synlige.
Kolding Manifestet blev udgivet i februar 1998 af Øko-net
– www.koldingmanifestet.dk

FN-processen for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling handler om et socialt, økonomisk og
miljømæssigt balanceret samfund. Det kommer ikke af sig selv
men kan udvikles, bl.a. via vidensopbygning gennem uddannelse og en parat folkeoplysning, der tør tage handlingsafsæt i
samfundets reelle problemer og konflikter. Har vi den folkeoplysning vi behøver til vores tid? - eller skal vi op i gear og have
turbo på det, vi jo kan kalde, Folkeoplysning for Bæredygtig Udvikling?
Perioden fra 2005-2014 var internationalt FN-tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU), med det formål at udvikle og leve op til visionerne fra kapitel 36 i Agenda 21-deklarationen (der blev vedtaget som en del af FN-processen for miljø
og udvikling i Rio i 1992), om hvordan alle uddannelser skal
bidrage til at uddanne til en bæredygtig udvikling.
Konferencens tema er top aktuel, i det den officielle afrunding
af FN-tiåret, d. 10.-12. november 2015 ved World Conference
on Education for Sustainable Development i Aichi-Nagoya i Japan, præsenterede et nyt Global Action Programme (GAP), der
skal sætte rammerne for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Det nye Global Action Programme (GAP)

GAP har to formål:
• at omlægge uddannelse og læring, så alle har mulighed for at tilegne sig den viden, færdigheder, værdier og holdninger, der sætter dem i
stand til at bidrage til en bæredygtig udvikling - og gør en forskel.
• at styrke uddannelse og læring i alle dagsordener, programmer og
aktiviteter, der fremmer en bæredygtig udvikling.
GAP vil generere og opskalere Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling under fem prioriterede indsatsområder:
1) fremme af politik for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling;
2) integrering af bæredygtighedspraksis i uddannelsesmiljøer
(hel-institutions tilgang);
3) at øge kapaciteten af pædagoger og undervisere inden
for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling;
4) styrkelse og mobilisering af unge i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling;
5) opfordring til lokalsamfund og kommunale myndigheder
om at udvikle lokalt baserede programmer for Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling.

Opfordring fra verdenssamfundet

Fra slutdokumentet i Japan, Aichi-Nagoya Declaration on
Education for Sustainable Development, fremhæves hvad udfordringerne er her efter FN-tiåret: ”Vi opfordrer alle berørte
interessenter, herunder regeringer og deres tilknyttede institutioner og netværk, civilsamfundsorganisationer, den private
sektor, medier, forskningsverdenen og uddannelsesinstitutioner
samt FN-organer, bilaterale og multilaterale udviklingsbanker og andre typer af mellemstatslige organisationer på alle
niveauer til at: a) sætte specifikke mål, b) at udvikle, støtte og
gennemføre aktiviteter, c) at skabe platforme for udveksling af
erfaringer (herunder IKT-baserede platforme), og d) at styrke
overvågning og evaluering af de fem prioriterede indsatsområder i GAP”. Vi skal altså (stadig) i gang med at uddanne os i
bæredygtig omstilling! En udfordring er nu at få præsenteret og
lanceret det globale aktionsprogram i Danmark og få sat skub i
læringen for bæredygtig omstilling.
Links vedr. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:
www.ubu10.dk (portal fra Øko-net)
www.rce-danmark.dk (dansk netværk for UBU)
www.balanceakten.dk (koncept og nordisk-kampagne for UBU)

