Grøn ambassade
80 personer var samlet til fælledskabsmøde om ‘grøn ambassade’ i Dome
of Visions for at undersøge behovet for og mulighederne med en bottom-up
parablyorganisation inden for grøn omstilling og bæredygtig udvikling.
baggrundsartikel
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Energiakademiet fra Samsø var vært ved
mødet om grøn ambassade den 3. april
2014 i Dome of Visions, en midlertidig
bygning på Søren Kierkegaards Plads
i København, som entreprenørvirksomheden NCC (Danmark) står bag.

Hvordan skaber vi i fællesskab, og hvad skal der til
for, at vi tager ejerskab og lederskab for en fælles
og større sag? Det har Energiakademiet på Samsø
mange års erfaringer med. De gøder altid jorden
grundigt, fordi de ved, at det er en forudsætning for at
lykkes med grøn omstilling og bæredygtig udvikling.
Og behovet for langt mere samarbejde mellem
grønne organisationer og græsrødder både inden for
Danmarks grænser og mellem lande i hele verden
bliver ikke mindre i fremtiden. Ingen enkeltpersoner
eller organisationer kan skabe de nødvendige forandringer alene. Vi har brug for lokale, nationale og
globale fællesskaber for at rykke for alvor.
	Søren Hermansen, direktør, og Malene Lundén, projektleder, begge ved Energiakademiet, er
gennem de sidste mere end 15 år gået i forvejen og har
skabt stier, som andre kan gå på – og de samarbejder
vidt og bredt med mennesker og organisationer fra
alle sektorer og fag, som deler deres overbevisning
om, at det er muligt at skabe et levende lokalsamfund
og dermed en fremtid for de næste generationer – på
Samsø og kloden. En forudsætning er, at vi er villige
til at lytte til hinanden og hele tiden gå efter og med de
muligheder, der er og viser sig. “Livet leves forlæns,
men forstås baglæns,” som Søren Kierkegaard skrev.
	Ejerskab, fællesskab og lederskab er nøgleord for den succes, Energiakademiet har skabt, og
det gælder også for fremtidens vision – Samsø 2.0 –
om at blive fossilfri ø i 2030. Men ‘best practice’ alene
gør det ikke. Som samfund og fælledskaber er vi hele
tiden nødt til også at søge nye veje – ‘next practice’ –
og dermed udfordre det eksisterende. Det er et langt
sejt træk, som kræver en parade af ‘trojanske mus’ og
entreprenørskab – og det kræver ikke mindst en evne

til at lede de processer, der forbinder den enkeltes
behov med noget større, med det store fællesskabs
behov. Erfaringen er, at de største udfordringer ikke
ligger i ‘hardwaren’ (f.eks. teknologi), men i ‘softwaren’ (f.eks. mindset og samarbejdsevne).
	Derfor arbejder Energiakademiet også med
lederskab, som bl.a. handler om at samle mennesker for at opbygge delte overbevisninger og visioner. “Strengthening people’s capacities to bring
about change,” påpeges også i rapporten “Shaping
the Education of Tomorrow” (Education for Sustainable Development, UNESCO), som samtidig også understreger, at teknologiske fremskridt, lovgivning og
politik (‘policy’) ikke alene er nok til at skabe en bæredygtig udvikling.
	Energiakademiets fire strategiske indsatsområder er grøn uddannelse og kommunikation, satellitøer og -byer, fossilfri ø og partnerskaber lokalt
og internationalt. Visionen er at være en fælles mødeplads for bæredygtighed og lokal udvikling, og indsatsen har sine rødder i Samsøs status som Vedvarende
Energiø, men med et regionalt, nationalt og internationalt udviklingsperspektiv baseret på relationer
mellem mennesker fra hele verden. ‘Grøn’ skal med
andre ord forstås bredt – som også mange af grønne
græsrødder ved ambassademødet gør (læs mere på
de næste sider).
	Deltagernes mange forskellige stemmer
blandede sig med humlebiernes summen under
drivhuskuplen i nogle timer, mens solen gik ned
over byen, og vi tilsidst – på opfordring fra Tor Nørretranders, der smukt summerede mødet op – sang
“My friend is your friend, your friend is my friend ...”
Og Energiakademiet tager lederskabet for ideen om
grøn ambassade de næste seks måneder (læs mere i
boksen t.h.)

mødedatoer for interesserede i grøn ambassade og lukket facebook-gruppe

Ideen bag en grøn ambassade – oplæg til debat fra Energiakademiet

Aktørmøde: Mandag den 16. juni kl. 16-20 i København (sted oplyses senere). Mødets formål er at afklare mindset for en forsøgsperiode med en grøn ambassade. Energiakademiet er vært ved dette møde, som inkluderer aftensmad. Hvis du ønsker at forpligte
dig til at deltage, skal du senest den 2. juni sende en e-mail til Søren Hermansen på sh@energiakademiet.dk og kort beskrive, hvilken rolle du ser for dig/din organisation, og hvad du ønsker at byde ind med.

Ambassaden er mødestedet for aktører, græsrødder og ildsjæle
med praksisviden om grøn og bæredygtig omstilling. Den
fungerer som parably for bottom-up initiativer – uanset om du
er enkeltperson, forening, organisation, ngo, lokalsamfund, projekt, socialøkonomisk virksomhed eller lign. Ambassaden har
fokus på både muligheder og udfordringer i bevægelsen mod et
mere bæredygtigt samfund.
	Den grønne ambassade formidler kontakter mellem
energiturister og ‘levende’ bæredygtighedsprojekter, dvs. den

Camp: Fra fredag den 5. september til lørdag den 6. september på Samsø (Energiakademiet). Formål med campen er at planlægge
og sætte mål for f.eks. en toårs forsøgsperiode/trykprøvning af en grøn ambassade. Mere info følger.
facebook-gruppe: Anmod om medlemsskab af den lukkede Facebook-gruppe “Grøn ambassade i København”. Find den her

vedvarende omstilling i Danmark, som andre gerne vil finde/møde
for at lære af samt udveksle erfaringer og dele viden med.
	Ambassaden har lokalitet i København og kan poppe
op andre steder i Danmark eller udlandet som lokalt arrangement efter behov. Folk kan bidrage med det, de allerede gør, i en
større sammenhæng – og ikke mindst i et større fællesskab.

Fælledskabsmøder starter med et check-in
Energiakademiet ved, hvor meget det betyder at give
sagen tid. Når der skal skabes opbakning bag en ny
fælled, i dette tilfælde en grøn ambassade, kræver
det en vis modningstid. Tålmodigheden omkring
processen og accepten af, at vi ikke kan tage de
nødvendige og forpligtende skridt videre, medmindre
vi kender hinanden og kan se fordelene for os hver
især, er en af de tilgange til forandring og bæredygtig
udvikling, som kendetegner Energiakademiets arbejde. På dette opslag kan du se billeder af nogle af
deltagerne, der tog mikrofonen og præsenterede sig
selv ved check-in.

Fra øverst t.v.: Lama Juma (Byttemarkedet), Jacob Wolff Andersen
(Sustainable Reference DK), Karen Blincoe (ICIS), Helle Momsen
Fredslund (State of Green), Ditlev Nissen (Øko-samfund), Nilas
Bay-Foged (Alternativet), Lars Myrthu-Nielsen (Øko-net). “Vores

udfordring er, at det er så svært for os at samarbejde,” sagde Ditlev
Nissen, der påpegede, at vi har viden og teknologi, men mangler
den sociale dimension i grøn og bæredygtig udvikling. Lama fra
Byttemarkedet understregede, at det ikke kun skal handle om en-

ergi og teknologi, men også om dele- og bytteøkonomi og først og
fremmest glæden ved at mødes og gøre ting sammen med andre.
Fra øverst t.v.: Oleg Kofoed (Cultura21), Poul Erik Lauritsen
(Gate21), Malaika Thomsen (Dreamjobbing), Peter Froberg

(Hub Cph.), Tommy Olesen (Det grønne Kontorhus Køge), Gabe
Ulla (MAD), Christina Ørnsted (NEW), Tobias Lau (Social Action)
Desuden deltog bl.a. Nadja Pass og Andreas Lloyd (Borgerlyst)
og Søren Dyck-Madsen (Økologisk Råd) og mange flere.

På talerlisten var: Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet, Malene Lundén, projektleder, Energiakademiet, Helle Solvang,
journalist, P1/DR, Martin Manthorpe, strategi- og udviklingsdirektør, NCC og Tor Nørretranders, forfatter.

Input til ideen om en grøn ambassade
Deltagerne kunne give deres input til en kommende ambassade i forhold til sted, funktion, ejerskab og
bidrag. Nedenfor en uredigeret oversigt over input, og som det fremgår, er der langt flest input til funktioner,
hvilket understreger de forskellige behov, som grønne aktører, initiativer og ildsjæle har i forhold til
samarbejde og videns- og erfaringsudveksling.

“Vi har meget mere brug for en hær af trojanske
mus end for mere hovedkvarterstænkning. Vi har behov
for en civilsamfundets ambassade på det her område,”
sagde Søren Hermansen, direktør, Energiakademiet

STED

Skib: “Noahs Ark” (mobilitet) / på alle togstationer i DK (+ bog
på busstoppesteder) / apps / bus (eller på anden måde mobil) /
båd / Lejre? / smukke steder som Domen, fordi væggene
er gennemsigtige / København + konsulater i hele DK / nyt
Rundetårn med dome på toppen / Nordøen (Samsø) / Jagtvej
69 / et sted der er åbent/synligt for alle borgere (ikke bare de
grønne / Nordhavn / Amager Fælled / nedlagt kirke / multilokal
/ bus/campingvogn / platforme/initiativer der er allerede er
(kunne samarbejde med fx Vores omstilling eller GoGreen) /
hub eller lokalitet, hvor flere bæredygtige kan holde til / fælles
hjemmeside for de grønne fællesskaber / navne: Green Hub /
Den grønne fælled

FUNKTION
læs og hør mere
omtale af arrangement i metro xpress: Skal Danmark
have en grøn ambassade?
omtale på energiakademiets hjemmeside: Græsrødder
lægger fundament til grøn ambassade
“fælledskab” af Tor Nørretranders og Søren Hermansen,
Energiakademiet, 2010. Udkom på engelsk som e-bog i 2013
med titlen “commons+community=commonity”. Læs uddrag

“Reinventing the commons” – magasin, der dokumenterer
det andet “From best to next practice”-symposium ved Energiakademiet i efteråret 2013. Læs magasinet
“1813: danmark og bankerotten” – et fælles værk med en
lang række stemmer inden for bæredygtig udvikling formidlet af
Helle Solvang, DR/P1. Hør programmerne
www.energiakademiet.dk

Tilbyde infrastruktur for omstillingsinitiativer / generalforsamling i N/F Amager Fælled Økohaver / eksperimentarium
for bæredygtigt forbrug / en wiki over seriøst bæredygtige
initiativer i DK / kurser eller workshops for “grønne” aktivister
/ hvem er målgruppen? (Øko-turister, folk der ikke ved noget og
det grønne i DK og/eller “kun” den grønne elite?) / bæredygtig
dyrkning / fælles meditation for miljøet / forskning / liv / diplomatisk forhandling mellem sektorer og organisationer / synlighed / projekter / uddanne (på en sjov og levende måde) / leg /
generationer mødes på tværs / skole for grøn aktivisme / læring
/ samlingspunkt / viden / værdier / erhverv / sanse (fx mad, en
have) / medborgerhus / fællesskab på tværs / bryde den sociale
arv / kunst / ånd & mennesket / opskalering af best practice /

temasatte samtalermiddage om bæredygtige løsninger (vigtigt
med tværfaglighed) / bæredygtig udvikling OVER særinteresser
(fokus på “bolden”) / tværsektorielt og tværfagligt samlingspunkt / videnskab og adgangsport for studerende og forskere til
informationer og data / det vigtigste er at få fat i de mennesker,
der ikke tænker på miljøet til dagligt / inspirationskatalog /
fælles stemme (bottom-up) / mødested / fælles spisning, -sang
og -dans / let adgang til grønne omstillingsinitiativer / fødevarefællesskab / innovationsworkshops drevet af borgerne

EJERSKAB

Folkeaktier / dele-”bil” (turnusordning) / månedlig “proaction”cafe / selvejende institution / voresomstilling.dk / fælleseje
på tværs af grønne fællesskaber / forening / non-profit
“kickstarter”-drevet

MINE BIDRAG

Co-creation / tid, viden og forbindelser / byøkologier / stoflighed
/ kage til møder / cradle to cradle tænkning, implementering og optimering / netværk af kommuner, virksomheder og
vidensinstitutioner indenfor grøn omstilling (Gate21) / blive
civiliseret (hvordan man behandler dem som er dårligere stillet
end én selv - værdiændring) / dannelse igennem ud-i-dannelse
/ lyst til at være med = drive / handling / big data / international
synlighed / fælles værdier og udvikling

kommentArer fra vermont til ideen om en grøn ambassade

“One consistent impression has stayed with me: That is the need to support
and inform each other in the effort. It cannot be done alone or in isolation.
We must learn from each other, if we are to prompt changes in the heart
and mind that promote social justice and a fair division of resources. I encourage all who join in the effort to create a ‘Green Embassy’ – in effect,
our own diplomatic window to the world – to reach out to cousin communities, even those in your own back yard. Projects we have visited in the North
have given us hope that change is possible. But let’s not stop there. Embassies by nature are international in scope. Let’s make this green embassay a
gateway to the world, so the global common can be shared by us all.”
Erik Sandahl Hansen, Sterling College Faculty, Craftsbury Common, Vermont (US)

“It would be inspiring and productive to gather clean energy practitioners
from around the world to share ideas, approaches, tactics, innovations and
resources. As a small, rural state with tiny towns and cities, there are few
models of energy transformation that we can draw on from within the US
and much to learn from other countries. I would love to be a part of this!”
– Andrea Colnes, Executive Director, Energy Action Network, Vermont (US)

The learning organization

“…organizations where people continually expand their capacity to create
the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people
are continually learning to see the whole together. The basic rationale for
such organizations is that in situations of rapid change only those that are
flexible, adaptive and productive will excel. For this to happen, it is argued,
organizations need to discover how to tap people’s commitment and capacity to learn at all levels.”
Smagen af Øen fra Ballen på Samsø serverede lokale delikasser, herunder kartoffelsalat og rødbedehumus, i hvidkålsblade. Den
første gode halve times tid var der smagsprøver, øko øl og vand – og ikke mindst tid til at hilse på hinanden.

– Peter Senge (1990). Read more at http://infed.org/mobi/peter-senge-and-the-learning-organization/

