Folkeopplysningen bærer! –

Fra Odense til København og videre mot Åbo

Rapport fra workshop
30. oktober 2008
v/Kirsten Paaby

Bakgrunn og formål
NVL og Stiftelsen Idébanken ønsker å styrke folkeopplysningens rolle som formidlere av
bærekraftig tenkning og handling i lokalsamfunnet. Folkeopplysning og folkelig deltakelse er
en av nøklene til bærekraftig utvikling. I Norden har vi sterk tradisjon for begge deler.
Vi vil diskutere sammenhengen mellom folkeopplysning, demokrati og bærekraftig
samfunnsutvikling og se på mulighetene for ulike typer lokale partnerskap: Hvordan kan man
både lokalt og nasjonalt videreutvikle nærheten mellom befolkning og lokale/nasjonale
myndigheter. Og hvordan kan kunnskapsbygging bidra til å skape et politisk trykk. Det gjør vi
gjennom faglige innlegg, praktiske pedagogiske eksempler og interaktiv dialog.
Workshopen 30. oktober var et samarbeid mellom Stiftelsen Idébanken i Norge v/Kirsten
Paaby og NVL/Norge (Nordisk Nettverk for voksnes læring) v/Ellen Stavlund. Den var en
direkte oppfølging av workshopen ”Folkeopplysningen bærer!” – en av mange workshops på
den nordiske bærekraftkonferansen ”One small step” (www.odense.dk/onesmallstep ) i
september 2008. Denne var igjen en videreutvikling av den nordiske workshopen
”Mobilisering for bærekraft. Folkeopplysningens rolle” i NVLs regi som ble avholdt 22.
oktober 2007. Denne workshop samlet en bredt sammensatt gruppe av folkeopplysere fra
Danmark, Norge og Sverige. For mer informasjon henviser vi til rapporten
http://www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm
Initiativet har også røtter tilbake til deltakernes anbefalinger som kom frem på Nordisk
konferanse om bærekraftig samfunnsutvikling i Oslo 2006 når det gjelder kunnskap for
bærekraftig utvikling. Vi viser til det norske miljøverndepartementets rapport fra konferansen
”Mobilisering for miljø og bærekraft”1.
Et viktig mål med arrangementet 30. oktober var:
1. Å forberede innspill og arbeid frem mot den internasjonale Klimakonferansen desember
2009 i København2 og
2. Å arbeide videre med en langsiktig nordisk strategi for voksnes læring innen feltet
bærekraftig utvikling, slik at folkeopplysningens stemme også blir klar og tydelig på neste
nordiske bærekraftkonferanse, januar 2011 i Åbo, Finland.
Åpning v/Kai Arne Armann
Armann åpnet workshopen med å sette tematikken inn i tid og rom. Det gjorde han blant
annet ved å henvise til en ”skulpturell talerstol” som stod i konferanselokalet. Denne ble
anvendt første gangen på Landskonferansen for Lokal Agenda 21 9. – 11. februar 1998 i
Fredrikstad. Konferansen som gikk under tittelen ”Nå gjør vi det” samlet 700 delegater og
satte fokus på å løfte fram det lokale nivåets innsats og muligheter til å handle.
Sluttdokumentet fra konferansen ble den såkalte ”Fredrikstaderklæringen” 3. Talerstolen ble
et symbol på en tung prosess som både krever fornyelse og kontinuitet. Talerstolen tok
opphold hos Idébanken og dukket opp igjen på Synergi 21 i Stavanger høsten 2002, der man
oppsummerte 10 års erfaring med bærekraftarbeid både i Norge og Norden. ”Ja, jeg er her
fortsatt og når det passer dukker jeg nok op igjen” står det på talerstolen. Lokal Agenda 21
slik prosessen ble introdusert i Rio 1992 er således ikke et prosjekt vi kan si oss ferdige med.

1

Rapporten i sin helhet kan lastes ned fra
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rapporter_planer/rapporter/2007/T-1457-Mobilisering-for-miljo-ogbarekra.html?id=456822
2
For mer informasjon om klimakonferansen sjekk: http://www.cop15.dk/da
3
Sjekk http://www.fredrikstad.kommune.no/Om-kommunen/Fredrikstaderklaringen/
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Idébanken har fulgt og deltatt aktivt i bærekraftarbeidet siden 1987 og det er vår entydige
erfaring at et suksesskriterium for å lykkes er at det etableres møteplasser der offentlig
forvaltning møtes i partnerskap og dialog med sivilsamfunnet og det lokale næringslivet. Vi
erfarer også at man må gjøre grunnarbeidet på nytt, og det er her folkeopplysningen har en
viktig rolle å spille, fordi det er tale om en nødvendig dannelsesprosess for hele samfunnet,
der man kombinerer praksis og teori med viktige vei- og verdivalg.

Armann registrerer at interessen for folkeopplysningens bidrag er stigende. Flere og flere
innser at de utfordringer vi står over for ikke kan løses med teknologi alene. Hver enkelt av
oss kan bidra og derfor er den møteplassen som denne og de foregående workshops utgjør
meget viktig.
Folkeopplysningen bærer! – fra Odense mot København. Hva er folkeopplysningens
bidrag? V/Ellen Stavlund og Kirsten Paaby
Ellen Stavlund innledet med å informere om NVL og satsingen på bærekraftig utvikling blant
annet ved å vise fram nettsiden til NVL, sjekk:
http://www.nordvux.net/page/737/folkeopplysningenbærer.htm . NVLs viktigste funksjon er å
være tilrettelegger og nettverksbygger innen folkeopplysningen som tenkes bredt. I tillegg til
studieforbundene er det folkehøgskolene og annen folkeopplysende virksomhet.4
Den serie av workshop som NVL Norge har tatt initiativ til i samarbeid med Stiftelsen
Idébanken fører til en utbygging av nettverket. Mange som deltok tidligere har sendt emails
og vist sin interesse, men var forhindret i å komme akkurat denne dagen. Stavlund kunne
imidlertid hilse velkommen til ”stadig nye ansikter”. Hun understreket også at en viktig hensikt
med workshopen i tillegg til nettverksbyggingen er å få innhold på det videre samarbeid fram

4

Det kan for eksempel være et borettslag som det danske Hyldespjældet som gjennom mange år har hatt sin
egen Agenda 21 plan og som nå har utviklet konkrete klimaplaner. Se
http://www.idebanken.no/Godeeksempel/hoved.html
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mot 2009 og 2011 slik at det kan fremmes en ny søknad til NVL angående fortsatt samarbeid
i 2009.

Kirsten Paaby trakk noen linjer tilbake til Armanns velkomst samt bærekraftkonferansen i
Odense. (Se også vedlagte power point presentasjon). Stiftelsen Idébanken gir for tiden
faglig bistand til to nasjonale programmer som setter fokus på miljø- og bærekraftarbeidet
lokalt. Hhv Livskraftige kommuner og Grønne Energikommuner. 5 En viktig del av arbeidet
handler om kommunens rolle som samfunnsutvikler og potensialet som ligger i å etablere
partnerskap lokalt. Derfor er det naturlig også her å minne om den betydning som
folkeopplysningen kan ha i det å bygge lokal handlingskompetanse. Vi utfordrer kommunene
til å se på FNs utdanningstiåret – kan det være en døråpner for nye partnerskap?
Målet for tiåret er ikke bare å styrke kunnskapsformidlingen, men å sette oss i stand til å
tenke nytt og å utløse handling. Målgruppa er heller ikke bare skoler og
utdanningsinstitusjoner, men samfunnet som helhet. Kan tiåret derved bidra til å styrke de
kompetanseprogrammer som allerede er i gang rundt om i kommunene innen både det
lokalpolitiske og det administrative nivået samt innen for ulike typer av voksenopplæring og
folkeopplysning lokalt?
I vedtaket fra FNs generalforsamling oppfordres verdens regjeringer til å "fremme en offentlig
bevissthet om og bred deltakelse i tiåret, blant annet gjennom samarbeid med sivilsamfunnet
og andre interessenter". I UNESCOs beskrivelse av målene for tiåret heter det videre at:
Utdanning for bærekraftig utvikling er for alle - for mennesker i alle livsfaser. Perspektivet er
livslang læring, som omfatter alle tenkelige "læringsrom" - formelle, mindre formelle og
uformelle, fra tidlig barndom til voksenlivet.....Læringsrom omfatter uformell utdanning,
sivilsamfunnet og lokale organisasjoner, arbeidsplasser, yrkesfaglig og teknisk utdanning,
lærerutdanninger, høyere utdanningsinstitusjoner, myndigheter, politiske organ og flere til. "6
5

Se www.livskraftigekommuner.no
Se også http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=27234&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
6
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Kan utdanningstiåret med dette brede perspektiv gi inspirasjon og anledning til konkrete
partnerskap med et fokus på felles kompetansebygging som fører til bærekraftige handlinger
i lokalsamfunnet?
Er det mulig å bygge bro mellom kommunens innsats som sentral aktør i Agenda 21-arbeidet
og folkeopplysningens bestrebelser på kompetansebygging og handling?
Sammen med to andre nordiske institusjoner har Stiftelsen Idébanken gått
sammen om kampanjen Balanseakten7 for å fremme FNs tiår. Et initiativ
som utfordrer utdanningsinstitusjoner og folkeopplysende virksomhet til at:
•
•
•

Legge til rette for utdanning og opplysning som omfatter bærekraft i
teori og praksis
At virksomhetens i sin drift er bærekraftig – for eksempel gjennom
Miljøfyrtårnsertifisering
At virksomheten bidrar til å skape folkeopplysning og debatt om
muligheter, utfordringer og dilemma i arbeidet for en bærekraftig
utvikling.

Kan en tilslutning til og et arbeid med Balanseaktens utfordringer og mål
være en av flere muligheter for partnerskap?

Som Armann la vekt på innledningsvis er det stigende interesse for folkeopplysningens roller
og muligheter og den innsats hver og en av kan gjøre. Paaby viste til Norsk Monitors
undersøkelser som måler nordmenns atferd og forbruk og kartlegger deres holdninger og
verdier. Utviklingstrekkene de siste årene viser at folk legger mindre vekt på økt
materialistisk velstand og det er en økende tro på fellesskapsløsninger og et økende
miljøengasjement. Dette stemningsskiftet bør være til oppmuntring og ettertanke for både
folkeopplysningen og beslutningstakere om man ønsker å vektlegge den betydning atferden
har å si i tillegg til de teknologiske løsningene innen bærekraft- og klimaarbeidet, jamfør
Armann.
Når det gjelder bærekraftkonferansen i Odense ”One small step” hadde Paaby ”tatt et dykk” i
det utkast til dreiebok og handlingskatalog som ligger tilgjengelig på konferansens nettside
og som løpende oppdateres. Er det her noen oppgaver for folkeopplysningen? Katalogen
bygger på det konkrete arbeid som deltakerne på konferansen kom fram til under ”Open
Space-prosessene” på de fem tematiske sporene. Stikkordsmessig kan mulige oppgaver og
arbeidsfelt som folkeopplysningen kan ta tak i oppsummeres slik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Forbruk – livskvalitet – verdidebatt – lev enklere
Partnerskap – heve vitensnivået – lære og endre atferd
Slipp ildsjelene løs
Miljøfyrtårn
Fremme etisk forbruk – Fair Trade kommuner
Folkeopplysning om det økologiske fotavtrykk
Gode eksempler
Folkelige tenketanke
Balanse opplysning - tvang

Sjekk www.balanseakten.dk
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Eksempler på folkeopplysende praksis?
På fjorårets workshop ble en viktig konklusjon at vi trenger eksempler på folkeopplysende
praksis som kan brukes innen undervisning, studiesirkler med bærekraft som tema.
NVL Norge tok i samarbeid med Stiftelsen Idébanken initiativ til å få fram eksempler på
bærekraftkonferansen i Odense. Det ble sendt ut oppfordringer til de ulike studieforbund og
folkehøgskoler i Norden om å sende inn eksempler. Tre av disse eksemplene ble presentert
på workshopen ”Folkeopplysningen bærer!”. Det var:
1. Den fria bildningens arbete med hållbar utveckling i Svenskfinland presentert
v/prosjektkoordinator i FAMI Tessa Turtonen.
2. Namdal Folkehøgskole som bærekraftig institusjon (Norge) presentert av lærer Ivar
Fossland Moa
3. Miljömål – vägen til et hållbart samhälle”, om Studiefrämjandets arbeid med de 16 svenske
miljømålene, presentert av Inger Eriksson, Studiefrämjandet MITT
I tillegg var det en presentasjon av den ovennevnte nordiske kampanjen Balanseakten.
(Presentasjonene kan lastes ned fra NVLs nettsted:
http://www.nordvux.net/page/737/folkeopplysningenbærer.htm )
Målet på sikt er å utarbeide en serie med eksempelark. Så spørsmålet som ble stilt til
diskusjon var derfor følgende:
•
•
•
•

Hvilke eksempler trenger vi?
Hvilke kjenner vi allerede til?
Hvordan kan vi bidra med gode eksempler?
Presentasjon i hvilken form?

I den etterfølgende samtalen ble det blant annet lagt vekt på at eksemplene bør inneholde en
type konsekvens beskrivelser, de bør kunne tilpasses ulike grupper, det er viktig at man som
mottaker av eksemplene kan kjenne seg igjen, bli berørt personlig og tenke ”her kan jeg
gjøre noe”. Det ble også poengtert at eksemplene må ses i en større sammenheng og opp
imot de langsiktede bærekraftmålene, de må gi retning. Det bør legges vekt på en fortellende
form og gjerne visualiseringer i form av bilder, videosnutter.
Generelt ble det også understreket at man i arbeidet med på synliggjøre folkeopplysningens
rolle fram mot klimakonferansen i København burde legge større vekt på bruk av kulturelle
uttrykk som for eksempel teater, film og musikk i tillegg til trykt materiale og nettbasert
informasjon.
Deltakerne bidro også med innspill til mulige eksempelkandidater og annen relevant info. Det
var blant annet:
•

•

Studiefrämjandes samarbeid med Timrå kommune innen prosjektet ”Uthållig
kommune” (S) der studiefrämjande representerer sivilsamfunnet i kommunens arbeid
med klima- og energiplaner. Man arbeider med utgangspunkt i Sveriges 16 miljømål.
Studieforbundet Populus (N) har laget studieplan om klimaarbeid og inviterte til
seminar ”Hva er god folkeopplysning i klimakampen?”8 Blant annet Kvinne- og
familieforbundet tok dette med videre i sin organisasjon og har nå satt i gang
studiesirkler der klimaarbeid knyttes opp mot skolehager og naturskoler. Det er laget
en pedagogisk presentasjon av det økologisk fotavtrykket til bruk i barnehager og
skoler. De arbeider også sammen med kampanjen 100-års målene9

8

Sjekk: http://www.populus.no/index.php/prosjektarbeid/generelt-om-prosjekter/263-hva-er-godfolkeopplysning-i-klimakampen
9
Sjekk http://www.kvinnerogfamilie.no/Webdesk/netblast/pages/index.html?id=841669
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•

•

•

•

VOFO i Norge har utarbeidet en brosjyre om studieforbundenes satsing på
bærekraftig utvikling og FNs tiår. Det gis eksempler på hvordan ulike studieforbund
har arbeidet med læring for bærekraft. 10
I de norske folkehøgskolene har man som en del av prosjekt ”Pedagogikk for de rike”
utarbeidet et undervisnings- og veiledningshefte ”Globalt medborgerskap”. En rekke
folkehøgskoler har tatt tak i dette og har etablert møteplasser mellom elevene på
folkehøgskolen og ungdommer med ulik etnisk bakgrunn som bor i skolens
nærmiljø.11
Change the world har utviklet en rekke praktiske undervisningsopplegg med
utgangspunkt i permakultur. I Bydel Sagene førte et av oppleggene til et nyskapende
bidrag til utformingen av den nærliggende parken i form av permakulturelle
skulpturer.12
Tessa Turtunen fra FAMI I Finland henviste til pedagogikken i ”One planet living” som
bygger på prinsippet om det økologiske fotavtrykket. 13

Ekovisjoner i praktiken – pedagogisk arbeid med eksempler v/Anna Jiremark og Mats
Alfredson Hushållningssällskapet Väst (Sverige).
Opplegget tok utgangspunkt i heftet ”Ekovisjoner i praktiken ” - en samling nordiske
eksempler som viser det er mulig ”å ha hållbare laster og en smartare konsumtion”. Heftet er
et samarbeid mellom svenske Hushållningssällskapet Väst, Øko-net i Danmark og Stiftelsen
Idébanken. Mats og Anna presenterte et utvalg av eksemplene i heftet. Det var blant annet
”En av Nordens største økologiske gårde som vil være vakrest”, ”Saftige boller, genuine
råvarer og forfriskende dufte som lokker til hållbare kjøp” og ”Økologiske bygninger blant
biler, hamburgere og bensin”.

Med utgangspunkt i eksempelpresentasjonene diskuterte deltakerne i grupper om man
kjente til lignende eksempler i sitt nærområde, likheter og dilemma. Et annet gruppearbeid

10

Brosjyren ble delt ut på workshopen og kan lastes ned fra VOFOs nettside
http://www.vofo.no/images/file/baerekraft_brosjyre.pdf
11
Heftet kan lastes ned på nettsiden til folkehøgskolenes internasjonale utvalg
http://www.iu.folkehogskole.no/wips/160538658/
12
Se nettsiden til Change the World http://world-changers.org/joomla/
13
http://www.oneplanetliving.org/index.html
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satte fokus på spørsmålet om hvordan man kan arbeide pedagogisk og politisk med denne
typen av eksempler.
Beslektede eksempler som ble nevnt var blant annet:
• Ulike økoby-samfunn i både Sverige og Norge
• Et kretsløpshus i Sverige som ble bygd og brukt som del av praktisk undervisning i
tilknytning til en skogbruksskole/naturgymnasium og Klarälvdalens folkehøgskole.14
• Øverland gård i Bærum kommune, Norge – en modell på økologisk landbruk og
selvforsyning med energi, gården ligger i tilknytning til et boligområde og fungerer
også som en lokal arena for læring.15
Vi viser til vedlagte oppsummering av gruppearbeidet og etterfølgende diskusjoner v/Anna
Jiremark og Mats Alfredson.
Partnerskap og felles innsats folkeopplysning og kommunal forvaltning – hva er
mulighetene?
Pga et forfall steppet Mads B. Nakkerud fra Stiftelsen Idébanken inn i denne delen av
programmet. (Han jobber som Idébankens prosjektkoordinator mot de tidligere omtalte
prosjektene Livskraftige kommuner og Grønne Energikommuner, se s. 4). En del av dette
arbeidet består i å kartlegge gode eksempler. Mads presenterte et par eksempler som
synliggjorde mulige veier til en felles dannelsesprosess, der man har forsøkt å bygge bro
mellom kommunens innsats som sentral aktør i Agenda 21-arbeidet og folkeopplysning som
legger vekt på å bygge handlingskompetanse. Det var blant vedlagte Rådrommet i Karlstad
en unik miljø- og forbrukertjeneste. Og det var Nedre Eiker som har utdannet
verneombudene i hver enkelt virksomhet til å bli miljøkonsulenter som et led i målet om at
alle virksomheter i kommunen skal bli miljøfyrtårnsertifisert16. De får en faglig tyngde som i
kombinasjon med lokal forankring gir gode muligheter for varig miljøsatsing.
Nakkerud ga i tillegg en kort presentasjon av Idébankens bærekraftsjekkliste dersom
eksempler skal ha retning og være synlige skritt:

14

Se beskrivelse og bilder på www.kretslopshuset.nu
Sjekk for eksempel http://www.andelslandbruk.no/Docs/00001030.html
16
Sjekk www.miljofyrtarn.no
15
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Veien videre?
NVL Norge og Stiftelsen Idébanken har i skrivende stund konkretisert og prioritert i
deltakernes innspill til veien videre. De legger seg innen for en rammebevilgning fra NVL
sentralt. Følgende oppgaver prioriteres i 2009 under profilen ”Læring for bærekraft –
handlingskompetanse”:
1. Finne rom for en parallell konferanse i København desember 2009. Dette initiativet
forsøkes samordnet med andre pågående initiativer. Ellen kontakter blant annet
Christine P. Sestoft DFS i Danmark. Kirsten sjekker med Lars Myrthu i Øko-net
Danmark og Bjørn Wallen i Finland.
2. Utarbeide en eksempelsamling i form av eksempelark i pdf format, både elektronisk
og papir format. Det legges opp til ca 10 eksempler fra hvert av de nordiske land,
dersom det er mulig innen for kostnadsrammen.
3. Etablering av et Nyhetsbrev fram mot København desember 2009 og videre fram mot
Åbo 2011. NVL Norge/VOFO vil ta ansvar for dette. Der det er hensiktsmessig kan
det lenkes til andre relevante Nyhetsbrev.
4. Det undersøkes om det er hensiktsmessig å koordinere et nytt nordisk nettverkstreff
til høsten med et planlagt nettverkstreff for de skoler og institusjoner som har tilsluttet
seg Balanseakten.
I stikkord kom deltakerne med følgende innspill til veien videre:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handlingsplan for miljødiplomering for alle slags foreninger med tilhørende
studiemateriale (referenten går ut fra at det her tenkes det vel på samme ordning som
den norske miljøfyrtårnsertifisering)
Et framtidsverksted: Mitt liv – min by. Verktøy for å nå mål
Arbeide med alternative formidlingsmetoder/medier i tillegg til trykt materiale
NVL en ”bombe” i FNs tiårsprogram. Klargjøre egen profil/innsats og hvordan
samarbeide/samordne med Balanseakten? Søke til et utviklingsprosjekt
Organisering av arbeidet i kommunene og skape møteplasser. Sammenlikne by og
bygd
NVL – skape en møteplass så vi kan treffe delegatene i København. Ta med oss
eksemplene. Vi må ha en plan på hvordan vi formidler eksemplene
Kulturarbeid inn mot København, ikke bare teknologiske løsninger. Kan Willi Raillo
være en inspirator?
Hvordan samle en bredde av eksisterende arbeid og synliggjøre det på
Københavnkonferansen, jamfør eksemplet fra Nedre Eiker. Og som vi som
organisasjoner skriver under på.
Lage en video med ulike eksempler
Avhengighetserklæring: Av hverandre, av jorden av ??
Fellesdeklarasjon som alle studieforbund og folkehøgskoler i alle nordiske land står
bak
Styrke folkeopplysningens plattform i seg, jamfør ”threefold” arbeidet på Phillipinene
og Nicolas Perlas, som Mats henviste til
Mulige Norplus voksen prosjekter: Eksempler, pedagogisk bruk av eksemplene,
presentasjon/formidling, strategi for å nå inn på Klimakonferansen
Et nettverk som treffes 1 gang i året. Kan det koples med Balanseaktens planer om
nordiske nettverkstreff?
Sikre at folkeopplysningsorganisasjonene i Danmark jobber mot sine politikere
Finne fram til nordiske politikere som brenner for folkeopplysningen
Kombiner NVL søknad med Nordplus voksen
Med utgangspunkt i nytten av dette arrangementet arbeide enda mer fokusert, gjerne
over to dager, gå i dybden, kombinere workshop med et studiebesøk til noen
praktiske eksempler.

•

Vedlikeholde kontaktliste

Vedlegg:
Power point presentasjon v/Kirsten Paaby
Oppsummering av gruppearbeid Ecovisjoner i praktiken v/Anna Jiremark og Mats Alfredson
To eksempelark ”Nedre Eiker samarbeider med verneombudene om å miljøsertifisere hele
kommuner” og ”Karlstad oppnår miljøforbedringer gjennom unik miljø- og forbrukertjeneste”
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