Nordisk Ministerråd støtter lokalt oplysningsforbund.
SFOF Djursland har fået en bevilling på 6100 euro til at afholde et forberedende møde
med henblik på at planlægge et kommende fælles projekt sammen med 5 Baltiske
samarbejdspartnere.
Vi ville gerne have et samarbejde med nogle baltiske kolleger, men kendte ingen. Da vi
syntes vores ide var god, prøvede vi at annoncere efter samarbejdspartnere via
Nordplus`s hjemmeside og efter mindre end en uge havde den første interesserede meldt
sig. Nu har vi kontakt med 5 undervisningsinstitutioner, 3 fra Letland og 2 fra Litauen. Det
er ikke oplysningsforbund, som i Danmark, så vi er meget spændte på, hvordan vi kan
finde ud af et samarbejde.
Det projekt, vi efterlyste samarbejdspartnere til, har vi kaldt ”Aktiv Medborgerskab”.
Vi vil tage udgangspunkt I FNs verdensmål, med speciel vægt på mål nummer 7: energi,
mål nr 12: bæredygtigt forbrug og produktion og mål nummer 13: klima forandring.
Vi foreslår, at hver organisation planlægger et møde om det fælles emne. Da vi ikke
kender hinanden i forvejen, har vi søgt Nordplus om penge til et forberedende møde. Dette
møde afholdes i august på Djursland og vil vare 4 dage.
Vores overvejelser om det kommende projekt har meget drejet sig om, hvordan vi alle kan
bidrage til at takle de problemer, vi har i et moderne samfund? Giver små ændringer en
forandring? Hvordan kan vi få flere involveret i lokal bæredygtig forandring?
Som svar på disse spørgsmål tror vi, at konkrete løsninger kan opmuntre til handling. Vi
har derfor tænkt, at det kommende projekt skal indeholde meget praktiske konkrete
eksempler på, hvordan man lokalt kan være med til at leve op til FNs mål.
Vores program for det forberedende møde, som bliver afholdt i Dorthes Cafe i Knebelbro.
Vi lægger op til, at det kommende projekt skal indeholde meget praktiske og konkrete
eksempler på, hvordan man lokalt kan være med til at leve op til FN's mål. Bl.a. vil vores
input være præsentation af Syddjurs's projekt "Det blå torv" om udvikling af havnen og et
eksempel på aktivt medborgerskab og besøg i private hjem med eksempler på
vedvarende energiinstallationer.
SFOF Djursland har påtaget sig at være koordinator for projektet.

