
”Bæredygtig udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu!
Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger,
der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted”.

Øko-nets høringssvar i forbindelse med Undervisningsministeriets
”Strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i tiåret 2005-2014”

Øko-net har som medlem af 92-gruppen, via 92-gruppen, fremsendt et bredt høringssvar til
strategiudkastet, men fremsender hermed samtidig et konkret forslag til at gennemføre Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling (UBU) i Danmark og til at skabe generel international opmærksomhed om FN tiåret
for UBU, med afsæt i det nordiske arbejde.

I forlængelse af undertegnedes møde med undervisningsminister Bertel Haarder d. 19. april 2007 om

UBU hvor projektet Balanceakten blev præsenteret, skal vi hermed igen henlede opmærksomheden på

den anbefaling projektet har fået fra rækken af nordiske bæredygtighedskonferencer. Således bringes her

et uddrag fra opfølgningsrapporten fra sidste møde i Oslo 2006. Opfølgningsrapporten blev udgivet af

Miljøverndepartemenetet og Kommunernes Sentralforbund i Norge – i samarbejde med Nordisk

Ministerråd, Stiftelsen Idébanken, Oslo Kommune, Norges Velforbund, Enova, Statskraft og Statsbygg.

De to nedenstående punkter, fra afsnittet ”Folkeoplysning som arena for FN’s uddannelsestiår”, fra

kapitlet om ”Uddannelse for bæredygtig udvikling” (side 39-41), er en del af et omfattende uddrag,

sammendrag og hovedanbefalingerne fra opfølgningen af konferencen framtid-kom.no som blev afholdt i

Oslo d. 26. og 27. oktober 2006 – en nordisk konference om bæredygtig samfundsudvikling: Mobilisering

for miljø og bæredygtighed. Opfølgning af Framtid-kom.no

Folkeoplysning som arena for FN’s uddannelsestiår

- Det fællesnordiske projekt Balanceakten og dets tre mål (de tre P’er: pædagogik, praktisk,
politisk) bør aktivt indføres i alle uddannelser og folkeoplysningssammenhænge.
Balanceakten bør som planlagt udvikles til et nordisk bidrag til FN’s tiår for Uddannelse
for Bæredygtig Udvikling.

- Projektet bør gøres kendt gennem internationale netværk og processer, med vægt på både
det pædagogiske, praktiske og politiske aspekt. Målet om at Balanceakten de næste otte
år sættes op på ti internationale steder, vil synliggøre at dette nordiske projekt indgår i en
større international sammenhæng.

Medsendt som Bilag A er hele kapitlet om Uddannelse for bæredygtig udvikling (side 39-41)
Hent hele rapporten på: www.framtid-kom.no

Næste møde i rækken af nordiske bæredygtighedskonferencer finder sted i Odense d. 15.-17. september
2008 under overskriften One small step – find program mv. på www.odense.dk/onesmallstep
På konferencen vil der igen være fokus på UBU og der vil være en workshop omkring Balanceakten.
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Kort om Balanceakten:
Balanceakten inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelses-institutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk
samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål.
De 3 overordnede mål er at:
- Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
- Institutionens drift er bæredygtig
- Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling

Læs mere om den nordiske kampagne på www.balanceakten.dk og om den internationale kampagne i
fremsendte projektbeskrivelse (Balanceakten_projekt.pdf) + fire bilag A, B, C og D.

Øko-nets anbefaling vedr. Balanceakten og den danske strategi for UBU:

Vi anbefaler at konceptet i Balanceakten anerkendes og implementeres i det danske arbejde for UBU, og
at det således indskrives i den danske strategi som en konkret metode for at arbejde med UBU og en
kampagne, der er værd at støtte udbredelsen af.

Ligeledes anbefales det, at der bakkes op omkring de internationale opsætninger af Balanceakten, og
derigennem skabelsen af et internationalt handlings netværk for UBU, med bred forankring i det nordiske
udviklings- og samarbejde om UBU.

Hvis Undervisningsministeriet, det tværministerielle udvalg for UBU eller regeringen er interesseret i at
indgå i et samarbejde og en finansiering af Balanceakten, vil vi gerne indgå i en nærmere drøftelse
derom, såvel i forhold til den nordiske, som den internationale kampagne. Vi kan i den sammenhæng
oplyse at Christianshåb/Qasigiannguit Kommune har støttet Grønlandsopsætningen med 50.000 kr. og at
Grønlands miljøminister, Kim Kielsen, Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer, er tiltrådt
som protektor for Balanceakten i Grønland (se bilag D).

Med venlig hilsen

Lars Myrthu-Nielsen
sekretariatsleder
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Øko-net er medlem af de tre paraplyorganisationer: “92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (21
danske miljø- og udviklingsorganisationer), “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (33 landsdækkende,
folkeoplysende organisationer) og “Projektrådgivningen” (202 danske udviklingsorganisationer)


