Udvalgsberetning til LØS’ årsmøde 2018
Internationalt Udvalg/Uddannelsesudvalget
Her en kort beretning fra udvalgsarbejdet, der blev fremlagt mundtligt på
generalforsamlingen 12.5 2018.

Udvalgets form og sammensætning
Der er en række overlap mellem Internationalt udvalg og Uddannelsesudvalg,
f.eks. i forbindelse med det europæiske arbejde, der ofte har med uddannelse at gøre.
Derfor drives arbejdet ofte som ét udvalg, med en dagsorden indeholdende punkter
henholdsvis rettet mod uddannelse, internationale forhold samt overlappende punkter.
Det er muligt at deltage i blot ét af udvalgene, hvis man har en sådan lyst. Desuden er der
planer om yderligere rekruttering til udvalgene, der dermed forventes at rumme flere
medlemmer, der derfor konstruktivt kan resultere i at arbejde som separate udvalg.
Gruppen består pt af medlemmer fra Hertha, Friland, Den Selvforsynende Landsby, Oasis,
Hallingelille, Cirkelbo og Hjortshøj, men har været svingende i antal og deltagelse,
bl.a. grundet en igangværende proces med et nå frem til et nyt, fælles mandatgrundlag
med bestyrelsen omkring udvalgenes mandat og virke, herunder økonomisk disposition.
Udvalgte hovedpunkter fra årets gang i udvalget:

Baltic Ecovillage Network (BEN)
LØS har i 2017 haft formandskabet i BEN. To medlemmer af udvalget deltog i et Baltic
Ecovillage Network (BEN) møde i Ängsbacka, Sverige, sommeren 2017. Vi brugte tid på at
organisere det BEN møde/seminar, der senere blev afholdt i Hallingelille september 2017.
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BEN netværket har brug for en stærk partner, for netop at kunne arrangere den slags
netværksmøder, der styrker bånd og identitet samt faciliterer muligheder for, at fælles
projekter kan udvikle dette netværk af organisationer. Derfor ses der i BEN på Danmark
som værende førende indenfor denne udvikling, grundet sin historie og projekterfaring.
Træningen i Hallingelille blev afviklet med først en vigtig ‘to BEN or not to BEN’ session,
derefter masser af inspiration, undervisning og oplæg, der fik en række gode, konkrete
Erasmus+ projekter til at opstå. Ét af projekterne er en sejlskibstur på tværs af det Baltiske
hav, som bliver realiseret i forbindelse med sommerens GEN konference i Estland – faktisk
inspireret af en tidligere, dansk idé. Et andet projekt er en ungdomsudveksling, hvor
bedsteforældre fra de baltiske lande deltager, for at unge kan lære af de generationer, der
stadig mestrer gammel hverdagskunnen. Vigtigt i BEN samarbejdet er ønsket om at skabe
andre billeder af og relationer til særligt Rusland, men også andre østlande, end den
politiske og medieskabte - baseret på nysgerrighed, bæredygtighedsmål og solidaritet.

Vores danske bidrag til udvikling af BEN for 2018/2019 bliver at styrke informationssiden
samt at bidrage til en ny runde af projektoplæg og møder, gennem Erasmus+ ansøgninger.
Det forudsættes derfor, at mindst to udvalgsmedlemmer har mulighed for at deltage i GEN
konferencen i Estland, for at kunne sikre dansk deltagelse i det videre BEN arbejde.

Global Ecovillage Network - Europe
Medlemmer af det Internationale Udvalg har deltaget i at udvikle dansk repræsentation
indenfor forskellige GEN EU-organer. På GEN Europe konferencen i Sverige 2017 deltog en
større skare af danskere, flere med workshops. Camilla blev valgt ind i GEN Europe Council,
gennem en sociokratisk nomineringsproces. Medlemmer af Internationalt Udvalg
samarbejder med GEN Europe IT-arbejdsgruppen (Prokop) og GEN Europe Governance
gruppen, hvor Kristiane og Camilla deltager – hvor der arbejdes med at kvalificere den
sociokratiske udvikling i GEN Europe, bl.a. gennem afholdelse af kurser under Erasmus+.
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Samarbejdet med bæredygtighedsbevægelsen i Ghana
Økoskoleprojektet i Ghana afsluttedes i 2017 med en fejring af, at der nu er etableret
7 økoskoler gennem GEN Ghana, hvor skolehaver, kompostering, svampeproduktion,
genbrug og regnvandsopsamling er prioriterede indsatser. En vigtig komponent i projektet
er, at frivillige fra GEN Ghana har assisteret
skolerne og gennem et ganske praktisk
projekt har sat GEN Ghana på landkortet,
ved skabelse af disse demonstrationsskoler.

Bestyrelsen har siden valgt at afvikle Ghana projektet, der ikke har bestyrelsens fortsatte
interesse. Efter en økonomisk udredning er alle LØS aktiviteter i Ghana dermed indstillede.
Foreningen MiMundo i Hallingelille har valgt at fortsætte samarbejdet med den ghanesiske
bæredygtighedsbevægelse og søger derfor en fortsættelse af det afsluttede CISU projekt.

ERASMUS+ aktiviteter - ungdomsudvekslinger og mobilitetsprogram
I 2017 afholdt LØS en succesfuld ungdomsudveksling, hvor deltagere fra 7 europæiske
lande var i Danmark i en uges tid, hvor de bl.a. arbejdede med flygtninge og økosamfund.
Det satte fart i en række europæiske ungdomsudvekslinger, der fulgte samme form,
hele fem af dem blev det til i 2017. I regi af GEN Europe har vi i Danmark dermed været
med til at sætte ungdomsarbejde på dagsordenen - også selvom vi i LØS ikke er så unge.
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Desuden sendte vi en gruppe unge mennesker til Ungarn på en ungdomsudveksling
- Media Diet. Det viste sig at være svært for os at nå unge i økosamfundene, gennem LØS’
kommunikationskanaler. Halvdelen af de deltagende var således unge fra økosamfund,
mens andre var fra den umiddelbare nærhed. Det virker som en krævende opgave at løfte
ungdomsarbejdet i LØS, hvilket kræver en særlig indsats, strategi og energitilførsel.
LØS’ igangværende Erasmus+ mobilitetsprojekt fra 2017 afsluttes i 2018, drevet primært af
Uddannelsesudvalget, men med deltagelse af bestyrelsen i udvælgelsesudvalget.
I dette projekt identificeres relevante kurser og LØS medlemmer udsendes i denne runde
til uddannelseskurser i Ridgedale (Sverige), Findhorn (Skotland), Damanhur (Italien)
og Montpellier (Frankrig). Opgaverne består i at forberede deltagerne samt at foretage
opfølgning, så de nye kompetencer kan integreres i udvalgets og dermed LØS’ arbejde.
Deltagerne forventes derfor at tage aktivt del i udvalget, særligt efter de lange EDE kurser
(Findhorn og Damanhur), for at styrke LØS’ uddannelsesindsats, ved tilførsel af ny læring.
Udvalget er af bestyrelsen blevet bedt om at indstille internationale projekter, herunder
ERASMUS+ mobilitetsaktiviteterne (de europæiske kurser) i LØS. Der er derfor ikke blevet
ansøgt om at fortsætte mobilitetsprogrammet eller afholde yderligere Erasmus+ kurser.

Arbejdsplan 2018/2019
Udvalget og bestyrelsen er i gang med en proces omkring samarbejde og funktion.
En central del her er udarbejdelsen af et nyt mandatgrundlag, der ikke er færdiggjort.
Udvalget vil derfor fokusere indadtil i den næste periode, for at opbygge nogle gode,
stærke, tillidsfulde relationer mellem udvalgsarbejdet og bestyrelse, så aktiviteterne
fortsat kan være i højsædet og udvalgsarbejdet kan være til gavn for LØS og udgøre en
aktiv måde for medlemmer at være med i LØS på, hvor de kan pleje deres interesser, der
er sammenfaldende med LØS’ arbejde. Der er stadig nogle vigtige punkter, der mangler at
komme helt på plads:
•
•
•

Enighed med bestyrelsen om et referat fra fælles møde i Hjortshøj 24. februar 2018
Enighed om mandatpapir for Int. Udvalg og Udd. Udvalg
Aftale om budget, herunder udvalgets forslag om at strække budget fra GF til GF, så
aktiviteterne ikke går i stå, i første halvdel af året.

•

En aftale med bestyrelsen om at kunne fortsætte mindst ét (Erasmus+ finansieret) projekt,
så udvalget fortsat kan afholde succesfulde internationale aktiviteter - og samtidig selv
kan finansiere sine yderligere aktiviteter gennem overskuddet fra et sådant projekt.

Udvalgsarbejdet vil handle om at styrke udvalget via oplysning og rekruttering, opbygge og
styrke samarbejdet med bestyrelsen samt pleje igangværende internationale relationer.
Desuden vil uddannelsesudvalget arbejde for, at resultaterne fra tidligere projekter bliver
gjort tilgængelige for alle (på hjemmesiden) samt at deltagere fra mobilitetsprogrammet
integreres i LØS’ uddannelsesaktiviteter og vi får gang i flere, gode uddannelsesaktiviteter.
Vi ser frem til et godt, produktivt år - glæder os til samarbejde og nye aktive medlemmer!
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