Udvalgsberetning til årsmøde i LØS - april 2017
Internationalt Udvalg og Uddannelsesudvalget
Her en kort udvalgsberetning, der vil blive fremlagt mundtligt på generalforsamlingen samt
derefter blive lagt på hjemmesiden.
Tidligere var der to udvalg - internationalt udvalg og uddannelsesudvalget.
Da der er store person- samt tematiske overlap mellem de to udvalg, f.eks. i forbindelse med det
europæiske arbejde, der ofte har med uddannelse at gøre - har vi valgt at være et udvalg - som et
slags internationalt uddannelsesudvalg (et bedre navn kunne findes).
Gruppen består af faste medlemmer samt et antal støttemedlemmer - og er meget åbne for flere.
Her nogle hovedpunkter fra årets gang i udvalget.

Om det internationale arbejde 2016/2017

Opgaverne består primært i at varetage repræsentationen i de forskellige netværk, som LØS er
medlem af; til møder, webinarer, i arbejdsgrupper og til konferencer. Det er vigtigt for LØS at være
repræsenteret til disse konferencer, grundet inspirationen, vores særlige bidrag fra Danmark og
fordi der foregår en enorm netværksopbygning, f.eks. i forhold til fælles aktiviteter, nye tiltag og
projekter. Desuden er der en række forskellige projekter, der ligger i udvalget – primært CISU
projektet i Ghana samt CLIPS/SIRCLE/UNGDOM i EU regi.

Global Ecovillage Network

De primære aktiviteter i GEN består i at bidrage med nyheder til GEN’s nyhedsbreve, deltage i GEN
’OPEN FORUM’ (webinarer) samt at deltage i den årlige GEN konference. Her deltog to LØS
edlemmer til GEN konferencen i Arterra juli 2016, i sammenhæng med CLIPS mødet.
Det er altid en stor oplevelse at være til GEN konference, hvilket kan virke motiverende for
arbejdet, både herhjemme og gennem de internationale netværk, f.eks. ved nye projekter.

Baltic Ecovillage Network (BEN)

Arbejdet i BEN har ligget ret stille, primært pga. manglende midler til aktiviteter.
Der foretages løbende fundraising og LØS har bidraget med at ansøge om og få godkendt
Erasmus+ midler til et BEN seminar i Danmark, her til efteråret. Her kan BEN medlemmer mødes
og planlægge fælles aktiviteter. Prokop fra udvalget (og Hallingelille) sidder i bestyrelsen for BEN
og deltager i Skypemøder samt til BEN årsmøde i Sverige i juli 2017, under GEN konferencen.
BEN arbejdet udmærker sig ved at være tættere på og mere fokuseret end det meget store GEN.
Danmark har en særlig rolle i BEN, fordi vi er længst fremme med udbredelsen af økosamfund og
bedst organiserede.
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ECOLISE

En koalition af organisationer engagerede i at fremme og støtte lokalsamfund i Europa i
bestræbelserne på at skabe veje til en bæredygtig fremtid. ECOLISE vil etablere en
fælles europæisk dagsorden og en platform for kollektiv handling, af mere politisk karakter.
LØS er oprindeligt medskaber af ECOLISE, men har indtil videre indtaget en forholdsvis passiv rolle,
grundet manglende både human og finansiel kapacitet til at deltage i møderne.

CISU projektet i Ghana

LØS har som det første nationale netværk i Europa etableret et direkte samarbejde med et
nationalt netværk i Afrika, hvilket fremhæves som en model til efterfølgelse, for at styrke GEN
Afrika og give nationale netværk i Europa nye erfaringer og inspiration. Der kører et projekt støttet
af CISU omkring økoskoler i Ghana og LØS har deltaget i GEN Afrika konferencen i december 2016.
Der er desuden søgt og bevilget an container gennem Genbrug til Syd ordningen, under Danida.

ERASMUS+ aktiviteter – mobilitet og strategisk partnerskab

Gennem Erasmus+ har LØS søgt og fået bevilget midler til forskellige internationale aktiviteter,
for at styrke LØS, etablere gode og anderledes tilbud til medlemmerne samt at udvikle en
stærkere europæisk tilknytning.
A) Mobilitet indebærer at flytte sig. Gennem bevillingen til europæisk mobilitet i forhold til
efteruddannelse af voksenundervisere i LØS, kom fire medlemmer af LØS på EDE kurser i 2016,
heraf to til Damanhur i Italien og to til Findhorn i Skotland, ligesom i 2015. Kurserne blev
annonceret gennem LØS og deltagerne udvalgt gennem et til lejligheden oprettet underudvalg.
I den nye runde valgte udvalget at søge om flere kortere kurser, for at kunne få flere afsted.
Erasmus+ bevillingen råder stadig over midler til 3 kurser x 2 deltagere, hvor der er en opgave med
at identificere relevante kurser. Udvalget skal derfor igennem den samme procedure med at finde
og udbyde ophold samt udvælge ansøgere til de korte kurser, gennem relevante, opsatte kriterier.
Formålet på sigt med deltagelse er kapacitetsopbygning afmedlemmerne i forhold til underviserog facilitatorkompetencer i LØS. Der skal således kvitteres med afholdelse af workshops på Det
Fælles Bedste, på weekendkurser og lignende. Udvalget skal arbejde på at finde en form, der kan
få deltagerne integreret ordenligt i LØS efter uddannelsesophold, så LØS som organisation får det
bedste ud af mobilitetsmidlerne.
B) Der blev i 2015 bevilliget midler til et Erasmus+ finansieret strategisk partnerskab kaldet SCIPP
(Sustainable Communities Incubator Programme Project), sammen med otte europæiske,
nationale netværk. Formålet er at skabe konkrete, fælles projekter blandt partnerne og derved –
gennem en konkret aktivitet – at opbygge kapaciteten af de nationale netværk. Det er en oplagt
mulighed for LØS til at komme videre med sin startpakke, så man i LØS har noget struktureret at
tilbyde opstartende økosamfund. Projektet er ved at finde sin afslutning og LØS har været med til
at definere indholdet i et opfølgende projekt: CLIPS II.
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Om UDDANNELSESARBEJDET 2016/17
Igen i 2016 har uddannelsesudvalget koordineret de fire ‘Lær i Økosamfund’ kurser.
Dog blev to af kurserne aflyst grundet manglende tilslutning. Følgende blev afholdt:
Dimension
Økologisk
BÆREDYGTIGHED I FÆLLESSKAB
Social
DET LEVEDE FÆLLESSKAB

Økosamfund
Økosamfundet Dyssekilde
Økosamfundet Toustrup Mark
(Østjylland)

I forbindelse med planlægningen af kursusrækken i år har udvalget for at lette samarbejdet
mellem værtssamfundet, LØS sekretariat og uddannelsesudvalget revideret dokumentet
‘retningslinier for kursusafholdelse i LØS’, som nu har nået sin version 6.
Det overvejes, om man med inspiration fra Findhorn skal finde en anden form, der kan introducere
til økosamfundslivet mere bredt.
__________________________________

Organisatorisk
Generelt har der været afholdt en række gode udvalgsmøder.
Der er rullende tovholdere på møderne, efter en turnusplan (indkaldelse, dagsorden, referat).
Der har været ambitioner om at udvikle hjemmesiden og bidrage til LØS’ informationsarbejde,
hvilket dog stadig står på programmet for den kommende tid.
Der er vedtaget en tovholderfunktion, hvor en tovholder fra henholdsvis det internationale og
uddannelsesområdet står for at informere og holde et bestyrelsesmedlem opdateret, så der er en
stærkere kommunikations- og informationsstrøm mellem udvalg og bestyrelse. Dette forventes at
blive startet op igen, ved den nye bestyrelse. Der er fortsat behov for en afklaring af opgaver og
arbejdsdeling mellem bestyrelse, udvalg og sekretariatet, for de forskellige projekter.
Rekrutteringen af nye medlemmer har ikke været prioriteret højt, men er nødvendig for at kunne
fortsætte et højt aktivitetsniveau.
Der er oprettet et googlemappe og en google gruppe, så alle filer og e-mails er at finde ét sted.
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