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Økonomisk udforsknings- og samarbejdsseminar
Klimabundmødets Seminar on Sustainable Economy, Christiania, den 8. december 2009, og
Ove Jakobsens oplæg om Økologisk Økonomi, Merkurs generalforsamling d. 10. april 2010.
har inspireret mig til dette ideoplæg.
Afrapportering med en kort intro og PowerPoint præsentationer fra fem af dagens oplæg, kan ses på
http://involvering.nu/ydelser/kurser/kurser_oekosamfund/afrapportering.htm

Formål
•

Udforske og fremme bæredygtige kredsløb med udgangspunkt i et økologisk økonomisk
samarbejde,

•

Se vores forbundenhed og skabe nye erhvervsmæssige, kulturelle og mediemæssige
muligheder.

•

Skabe en økonomiske udvikling der fremmer livsstilsændringer.

Målgruppe / potentielle samarbejdspartnere.
•

Bevidste fællesskaber som økosamfund, grønne virksomheder, andelskasserne Merkur og JAK,
modvækstgruppen i NOAH, boligforeninger, institutioner, foreninger, organisationer,
landsbysamfund, forbrugergrupper, spirituelle grupper m.m..
I slutnoten1 er der et bud på hvem der kunne inviteres til det første møde.

Studiekredse / økonomikurser om
•

Kredsløbsøkonomi: Økonomi der leder til ’det gode liv’ og bæredygtige økosystemer, V. Ove Jakobsen,
Professor, Centret for Økologisk Økonomi og Etik, Bodø GraduateV School of Business, Norge.

•

Lokaløkonomi: Design af økonomiske fællesskaber v. Ecovillage Design Education,
http://gaiaeducation.org/

•

Komplementære valutaer: Udvikling af monetære systemer v. Ludwig Schuster, researcher and
project manager for sustainability, Berlin. http://www.livingcity.de/
Formålet med en komplementær valuta er:
1) Lokalisering af produktion og udveksling af vare og serviceydelser.
2) Finansiering af bæredygtige initiativer. 3) Nye sociale fællesskaber.

•

Social banking: Pengenes og bankernes funktion i samfundet v. Merkurbank

•

Hvordan flyder vores penge?: Udforskning af pengestrømmene blandt virksomheder, organisationer
og private der søger udvikling af en bæredygtig økonomi. Opgaven er at undersøge flowet i: Lønninger.
Ressourcer (regionale, kontinentale, globale). Uddannelse. Fødevare. Transport. Jobs. Overskud.
Bankforretninger. Investeringer. Forsikringer. Pension. Kreditforening. Annoncer. m.m. v …..

•

Penge skaber relationer: Din og min økonomiske biografi + Empowered fundraising v. Ditlev Nissen

Konflikthåndtering - Dialogmøder - Mødekultur - Teamsamarbejde - Bæredygtige udviklingsprocesser

•

Samhandel og bevidste fællesskaber: Hvad kan vi lærer fra de bevidste fællesskaber v. Merkur og …

•

Hvad kan vi lærer af andelsbevægelsen i Danmark og kooperativbevægelsen i Sydeuropa:
v. ….. og Niels Johan Juhl-Nielsen

•

Ejerformer: Der er inspiration at hente om ’fælleseje’ hos www.syndikat.org

•

Folkeaktier: Kan vi finde et projekt der vil være meningsfuldt at sætte på folkeaktier?

Samarbejdende netværk
•

Producenter, distributører og forbrugere

•

Bestyrelsesmedlemmer i fx Brugsen (COOP).

Hvad kunne resultatet af en sådan udforsknings- og samarbejdsproces være i 2015?
•

Platform for udvikling af økologisk økonomi

•

En værktøjskasse til lokalsamfund, virksomheder og organisationer der vil starte omstilling til
økologisk økonomi.

•

Bæredygtig erhvervsorganisation

•

Kooperativ organisering

•

Et projekt der er på folkeaktier

•

Samarbejde mellem foreninger, organisationer og virksomheder m.m.
o

•

Medieplatform for Bæredygtige Samfund
o

•

Events, festival
Ugeavis, web-tv og en internetportal

Uddannelsesplatform med inspiration fra de mange forskellige græsrodsuddannelser der spire
frem lokalt og globalt.

Således inspireret af et utal af pionerer.
Du er velkommen til at kontakt mig hvis du har spørgsmål, ideer eller kommentarer
Ditlev Nissen, april 2010

1

Jeg forestiller mig at inviterer 30-50 virksomheder, organisationer m.m. til det første møde. Fx Logik & Co, Egen Vinding
og Datter, Merkur, Urtekram, Svanholm, Munksøgård, Spidsroden, Den økologiske Produktionsskole, J.A.K. Slagelse, Det
Økologiske Inspirationshus, Christiania Ladcykler, Genbyg, Kiselgården, Jørgen Dahl Madsen, Tania Ellis, Samsø Energi
Akademi, Transition Town Denmark, WeCollaporate, Økologihuset, Delebiler, Frisør, Advokat, Det Grønne Hus i Køge,
Klimabevægelsen, Information, Samsara, Vidarskolen, Buddhistisk selskab, Ankerhus/Bent Engelbrect, Hyldespjældet,
Albertslund kommune, Center for Socialøkonomi, Concito, en højskolen, et sundhedscenter, spirituelle netværk, open
sorce, …
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