Uddybende baggrund for aktiviteterne i Nordjylland i 7 kommuner, september 2021:
”Fra ensomhedens grå firkanter til fællesskabets grønne cirkler”

Covid-19 har sat rammerne for vores liv. Aldrig har vi set politikerne tage så drastiske beslutninger,
og pludselig er der alle de penge, der er brug for. Mange har undret sig men taget det til
efterretning, mens flere andre har tænkt videre: hvornår ser vi samme handlingsparathed omkring
miljø, biodiversitet og klima? I Nordjylland ramtes man yderligere, da minksituationen kom ud af
kontrol, og der blev nedlukket 7 kommuner særskilt. Minkkrisen endte med et nærmest
utænkeligt scenarie, en total nedlukning af en del af Danmarks industrilandbrug – hele
Minkindustrien.
Covid-19 har sat grænser for vores udfoldelser og aktiviter siden marts 2020. Først begrænsningen
i vores muligheder, da Danmark lukkede ned. Derefter forsamlingsbegrænsningerne på max 5
personer. Der ligger en efterhånden en dyne af gråhed over landet, og følelsen er krøbet ind under
huden på de fleste. Der var en åbning i sommeren 2020, men anden bølge af Corona ramte
henover efteråret 2020, og i den mørke tid – og fra december igen med total nedlukning og
firkantede rammer.
Man kan dog sige, at ensomhed ikke er et nyt fænomen, blot er det med Covid-19 blevet
forstærket for bestemte gruppe og for flere generelt. Men situationen er, at knap 5 % af
befolkningen (16+ år) er ensomme, hvilket svarer til 210.000 danskere. Det er blandt unge og
ældre, at ensomheden er størst (kilde: Socialpædagogernes Vidensbank).
Vil man ensomhed til livs, bliver vi nødt til at se på, hvordan vi har indrettet os i vores samfund. Og
her er det indlysende, at forandringerne i vores land og ændringerne i vores arbejdsliv, fra mere
socialt og nærværende til digitalt og abstrakt har sat sine spor og givet konsekvenser. Der er noget
vi har mistet i hastigheden, i hamsterhjulet, som vi befinder os i. Vi tænker ikke nok i økologi og
fællesskaber – men det kunne vi gøre, og derigennem skabe livsglæde og mening. Der er brug for
det, som aldrig før, hvis vores samfund skal overvinde det, som man kunne fristes til at kalde vores
lands og alles ”Posttraumatiske Vækst”.
Vi står i en brydningens tid. Vores samfund er under forandring. Vi ved på en måde godt, at vi ikke
skal tilbage til, hvor vi kom fra. Men omvendt ved vi også, at vi skal videre og udvikle os – og den
største krise er, stadig, vores klimakrise, der er direkte forbundet med miljøets og biodiversitetens
kriser. Det er her, vi skal finde fremtidens fællesskaber og livsvisioner. For selvfølgelig skal vi sætte
visioner for livet! Det ene liv, som vi har… Det handler om, at vi skal leve fornuftigt og sundt,
genialt og sjovt, med fart deruda’, blot på en rolig og forsvarlig måde – så at sige; med mest
halvmånetid, men i den grad også fejring af fuldmånerne og årstidernes faste og stadig trolige
rytmer (selvom der dryppes lidt malurt i bægeret, og man måske nogen gange tænker; har vi kun
forår og efterår tilbage - i blandt afløst af en ekstrem hedebølge eller en kort kold vinter?).
Målet er, at vi igen kommer tilbage i naturens rytme. Og det er fristende at citere her, fra Kolding
Manifestet – Skal tumperne redde verden, når nu de kloge ikke vil? – om teknologi, demokrati og
bæredygtighed (www.koldingmanifestet.dk), hvis hovedforfatter var salig Claus Heinberg, der
døde 75 år gammel i februar 2021 med C-19 – æret være hans minde!
Her fra kapitlet: Rimelig teknologi skaber meningsfuld kultur

”Høsten kommer før høstfesten, både kronologisk og hvad inspiration angår. Den er en
ritualisering af en virkelighed og et virke, og som sådan er det høsten, der skaber festen, ikke
omvendt, - den sande fest. Selvfølgelig kan aftenskolen arrangere høstbal, uden at der har fundet
en høst sted, og selvfølgelig kan maskinstationens chauffører holde høstbal, når de nu en sen nat
kører stationens mejetærskere i garage, men der bliver nu ikke megen dans ud af den forsamling.
Det i sig selv er selvfølgelig et fremragende argument for at vende tilbage til mænd med le og
høstpiger med rive, men derudover en understregning af at afgrøden (produktet) og høsten
(indsatsen) kommer før ballet (kulturen), og det gælder jo ligefuldt rejsegildet og
stabelafløbningen, som er hvad vi har tilbage.”
Øko-net og Grønt Overblik mv.
Øko-net har siden 1994 haft fokus på at skabe grønne netværk og fællesskaber – og det konkrete
værktøj er databasen Grønt Overblik – www.grøntoverblik.dk og dens tvillingportal om bæredygtig
udvikling – www.BU.dk. Desuden har vi haft fokus på konkret bæredygtig livstil, der bl.a.
indbefatter vores mad fra jord til bord. Det har vi samlet i konceptet Lev & Lær – og har etableret
et økologisk mødested på en gård på Sydfyn – den første Lev & Lær Gård – www.levoglær.dk. Her
kommer frivillige fra hele verden på besøg via rejsenetværket WWOOF.dk, som Øko-net også er
national koordinator for i Danmark.
Konceptet er fællesskab og læring omkring fremtidens grønne Danmark. Her er landbruget en af
de største udfordringer. Danmark er det mest opdyrkede land i verden. Ca. 62% er under plov og
opdyrkning, og den største del går til dyrkning af foder til industrisvin, mv. Det er uholdbart. Men
en kommende naturgenopretning, og omlægning af landet til et grønt og økologisk drevet
landbrug, kræver oplysning og en folkebevægelse. Det kan virke som en drøm, men vi står over for
at realisere handling og de nye fællesskaber, som skal i gang med oplysningen og konkrete
projekter.
Øko-net arbejder på at forankre arbejdet lokalt – og målet er at finde mindst én lokal grøn
ankerperson i alle kommuner. I denne kampagne med fokus på ensomhed og fællesskaber, i lyset
af Covid-19, vil vi finde og skabe et grønt dynamisk netværk omkring Grønt Overblik og de andre
Øko-net projekter i Nordjylland.
I 2022 peger det grønne folkeoplysningsarbejde hen imod afholdelsen af et folkemøde med titlen
GrøntMøde Sydfyn 2022. Det afholdes fra 8.-11. september 2022 på Sydfyn, og målet er at sætte
fokus på de nødvendige områder, der skal handles på for at skabe en reel bæredygtig udvikling i
Danmark – læs mere om mødet her: www.grøntmøde.dk

