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      Det Fælles Bedste holder generalforsamling 

Med temaet ”Borgerbevægelsen for Klima og Miljø”  
Det foregår lørdag den 26. juni kl. 12-16 på Fjordsgade Skole, N. J. Fjordsgade 2 i Aarhus 

 

Det Fælles bedste er starten på en borgerbevægelse, hvor borgerne selv begynder at omstille hverdagslivet 

fra a til z. Hvor vi i stigende grad organiserer os lokalt og nationalt og kombinerer egne borgerinitiativer og 

omstillingspraksis med at gennemføre eller presse omstillinger igennem via de politiske systemer. Vi 

startede i 2012 og blev en landsforening i 2019. Nu går vi videre. 

 

VI ER NØDT TIL AT STARTE MED KLIMAET 

Trods klimavidenskabens advarsler siden 1987 i ”Vores fælles fremtid” er alvoren stadig ikke trængt ind i byråd, i Folketinget, i 

medierne eller hos den store brede del af befolkningen.  Hovedparten af politikerne virker ikke, som om de ved ret meget om 

klima og biodiversitet.  

Klimaet lister sig ind som små kuriositeter i TV’s sendeflade, hvor 98% stadig fyldes med reklamer, boligprogrammer om lækker 

indretning og ombygning af store huse, feelgood-programmer, nyt om og med kendte, psuedo-nyheder og underholdning. Som 

om intet haster. Hermed lykkes det TV på daglig basis at sende det signal, at alt er rimelig ok, ja nærmest i kontrol – værre er 

klimatruslen altså ikke.   

Vi nævner lige klimakrisen en gang imellem, som når vejr-værten glider direkte og uden at ændre tonelejet fra en kort omtale af 

en brændende regnskov i Brasilien, der brænder på 3. måned, til onsdagsvejret: ”Det bliver diset i morgentimerne, så pas på”. 

 

Stik modsat corona, hvor alt blev sat til side. Hvor TV’s sendeflade blev corona væg-til-væg dækket fra morgen til aften. Det var 

virkelig noget man tog seriøst og frygtede. Selve statsministeren tog det alvorligt og indtog TV i stærkeste opstilling.  

Så alvorlig en trussel corona end er, så er det som bekendt ingenting ved siden af de trusler, som klima- og biodiversitetskriserne 

repræsenterer. Og nu er tiden kommet til at tage klimaet totalt og fuldstændigt anderledes seriøst. Vi har få år tilbage. 

 

 

Verdens 15 Tipping Points – illustration ved Stockholm Resilience Center 
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TIPPINGS POINTS – DE “POINTS OF NO RETURN” VI IKKE SKAL OVERSKRIDE 

Klimavidenskaben fortæller, at der er 15 afgørende Tipping Points globalt, og at vi er tæt på at overskride disse ”points of no 

return” – 9 af dem er i bevægelse, og 2 af dem er ved at blive overskredet, med indlandsisen som den første. Når det sker, 

igangsætter vi processer så voldsomme og store, at de er uden for menneskelig kontrol.  

Disse processer indebærer, at afgørende økosystemer bryder sammen, som fx Golfstrømmen, monsunen, indlandsisen, 

regnskovene, permafrosten, Antarktis. Konsekvensen vil være, at vi hastigt bevæger os mod en planet med uendeligt svære 

levevilkår – med flygtningestrømme i omfang af hundredvis af millioner, tørke, sult, vandmangel, orkaner, monsterregn, 

oversvømmelser, huse og infrastruktur der forsvinder eller ødelægges. Osv. 

Folk der gentager dette klimavidenskabens klare budskab - og ikke mindst: Som tager det så alvorligt, at de også insisterer på at 

vi skal handle derefter - etiketteres åbent (eller oftere i det skjulte) typisk med forskellige grader af ”alarmister” i betydningen: 

De er uden for ”det gode selskab”, som består af alle dem, der godt nok er alarmerede, fordi de måske godt kender 

klimavidenskabens budskaber i overskrifter, men er med på at fortsætte ”business as usual” på en tilpas balanceret måde, 

suppleret med nogle få let kaperbare, håndterbare og ”realistiske” ’grønne tiltag’, som i virkeligheden er ganske uden reel 

effekt. Men det tager sig godt ud. 

 

1,5 GRADER ER DEN AFGØRENDE GRÆNSE IFT. GLOBAL OPVARMNING – 2 GRADER ER ”SIDSTE CHANCE” 

Parisaftalens mål om 1,5 grader er sat som den grænse for global opvarmning, vi ikke skal overskride, hvis vi vil undgå at bryde 

planetens grænser, og dermed dens tipping points.  

Hvis vi fortsætter som nu er vi imidlertid på vej mod 3-4 graders global opvarmning år 2100, fortalte FN i 2020.  

For at gøre budskabet umisforståeligt klart sagde FN med udgangspunkt i sine to seneste rapporter ved udgangen af 2020, at vi 

er på vej mod Jorden som ”et ubeboeligt helvede” og generalsekretær, Antonio Guterres, opfordrede i december i en særligt 

produceret video alle verdens ledere og lande til at erklære ”klimaundtagelsestilstand”.  

Ikke ét land reagerede på opfordringen. FN’s advarsler blev dårligt refereret i TV-avisen. Deadline havde én udsendelse, som 

undtagelsesvist behandlede klima – den var god, i dens halve time, men så var det glemt igen. 

 

VERDENS CO2 BUDGET FORTÆLLER HVORNÅR VI OVERSKRIDER DE 1,5 GRADER 

Verdens CO2 budget er sat som markør på, hvornår vi overskrider de 1,5 grader. På COP25 i dec. 2019 fortalte 

klimavidenskaben, at med de nuværende CO2 udledninger vil vi overskride vores CO2 budget i 2028, hvorefter risikoen for at 

igangsætte globale sammenbrud bliver voldsom stor. Danmarks CO2 budget overskrides FØR verdens, dvs. før 2028, fordi vi har 

et af verdens højeste aftryk. 70% målet er med andre ord ”alt for lidt og alt for sent” – vi skal i virkeligheden nettolagre CO2 

allerede fra midten af 2020’erne.  

Alligevel tales 70% målet op, som om Danmark er en af verdens mest ambitiøse klimaaktører og et grønt foregangsland. Og 

befolkningen er stolt. Men  

1) målet er tydeligvis for lidt set i lyset af videnskabens anbefalinger jf. CO2 budgettet,  

2) CO2 indholdet i 70% reduktionsmålet indeholder ikke Danmarks CO2 fra biomasse, eller vores CO2 indlejret i (netto)importen 

endsige CO2 fra international skibs- og flytransport. Og  

3) der er forskel på mål og handlinger. Mål er lette at sætte, men hvis man ikke handler, så er målene jo lige meget. Og det er 

tilfældet i Danmark. Regeringen laver et par enkelte tiltag i året 2020 - og glemmer derefter klima. 

PLANETENS GRÆNSER – 4 AF 9 ER OVERSKREDET 

Planetens grænser er de 9 grænser for alt liv på Jorden, som vi ikke skal overskride, defineret af Stockholm Resilience Center, der 

har samlet 28 af verdens bedste klimaforskere under ledelse af Johan Rockstrøm, i 2009.  

 

I 2015 havde vi overskredet fire af disse grænser, nemlig: 1) Klima, 2) Biodiversitet, 3) Klodens strømme af kvælstof og fosfor,  

4) Brugen af land og jord (pga. skovrydninger og -brande samt muldflugt som resultat af industrielt landbrug).  

 

Inden længe (år 2050) vil vi mangle 5) frisk drikkevand, og 6) oceanerne/havene vil dø pga. forsuring fra atmosfærens CO2, 

overfiskning og ressource-rovdrift og forurening fra landbruget og forbruget.  

 

To områder - 7) Partikel forurening og 8) kemiske stoffer – har vi ikke tal for. Til gengæld ved vi at det 9. område – klodens ozon-
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lag – er frikendt, efter at verdens lande i 1987 lavede fælles aftaler om at begrænse freon og tilsvarende stoffer. Et eksempel der 

viser, hvor meget vi kan opnå, når vi handler alle sammen i et globalt fællesskab. 

  

Men vi har med andre ord VÆLDIG MEGET travlt med at skulle reducere vores CO2 udledninger, hvis vi vil have en fremtid.  

 

BRUDDET MED KLIMALOVEN – POLITIKERNE LAVER ANSKUESESUNDERVISNING: VI VIL INTET 

Med energipolitikken viste regeringen i virkeligheden, hvad de vil og ikke vil –  Et par eksempler: 

  

1) Etablering af gasrørledningen Baltic Pipe som sender fossilgas til Polen, men også skal sende gas til Danmark – gas består af 

90% metan, der  set inden for en 10 års periode er en 80 gange stærkere virkende drivhusgas end CO2,  

 

2) Stop for Nordsø-udvindingen af fossile brændstoffer, men først fra år 2050, hvor felterne ifølge Klimarådet  alligevel vil være 

udtømte og indtjeningen derfor vil falde til nul,  

 

3) grønt lys til forceret gasudvinding fra Nordsøen forestået af det franske olie- og gasselskab TOTAL i årtier fra 2021-2050  

 

4) statsstøtte på knap 1 mia. til etableringen af en gasrørledning til Nordic Sugars to sukkerfabrikker på Lolland og Falster, hvor 

man kombinerer fossilgasforsyningen fra Baltic Pipe-rørledningen (70%) med lokal biogas fra landbrugets kødproduktion (30%), 

og derved binder den lokal energiforsyning til konventionelt animalsk landbrugsproduktion som model for resten af landet,  

 

5) De to megastore energi-øer i Nordsøen og Østersøen som primært skal producere til det globale marked og samtidig standser 

lokale borgerinitierede vindmøllelaug, fx Bornholm, og hvorfra en betydelig regnes at skulle gå til P-t-X anlæg 

 

6) ingen tilladelse til kystnære havvindmølleparker, fx Aarhus, 

 

7) ingen lovgivning, der tillader satsning på solceller på byernes tage og facader, dér hvor konkurrenceloven gør det umuligt at 

opsætte solceller på fx offentlige bygninger, fa Aarhus, 

 

8) officiel satsning på Carbon Capture and Storage (CCS), dvs. på en teknik, der a) slet ikke er klar i større skala, b) er dyr og 

meget energikrævende, c) som er usikker fordi man ikke ved om jordlagene forbliver ubevægelige d) og som forudsætter CO2-

udledende anlæg (fx biomasse i kraftvarmeværker og affaldsafbrænding),  

 

9) satsning på Carbon  Capture Utilization (CCU), der bruger indfanget CO2 fra CO2-udledende anlæg og anvender det 

kombineret med brint via en fremtidig teknologiudvikling i form af Power-t-X, som 1) eksperter mener tidligst er færdig fra 

midten af 2030’erne og 2) bruger massive mængder vedvarende energi så der ikke samlet vil være nok og 3) hvor man mister 

langt hovedparten af energiindholdet fra vinden, når man går fra vind, til brint, til brændsel i fx skibe, fly eller lastbiler,  
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10) en fortsat massiv satsning på biomasse til danske kraftvarmeværkers el- og varmeproduktion baseret på træer, der fældes i 

Nordamerika og de Baltiske lande og transporteres hertil på store containerskibe. Danmark er verdens førende forbruger af 

træ-biomasse per indbygger.  

- Alt sammen pakket ind i grøn tale af fineste kvalitet. Mange anså endog regeringens tiltag for at være ’rimelig grønne’. 

 

Efter energipolitikken - som skulle signalere: ’Vi er grønne og tager klimaet alvorligt’ - kom regeringen så først med sit 

landbrugsudspil og nu med sit transportudspil. Med de udspil har regeringen vist, at de har opgivet at nå deres eget mål fra 

Klimaloven. Det er ganske enkelt ikke muligt at nå 70% CO2-reduktion til 2030, hvis man undlader at gøre noget ved 

udledningerne fra landbruget, som står for 35% af vor CO2, og fra transporten, der står for 30% af al CO2 udledning i Danmark.  

 

Tilsammen med energipolitikken betyder det, at regeringen har skiftet taktik i forhold til tiden efter det grønne Folketingsvalg. 

Befolkningen står ikke helt så stærkt på klimaindsats, måske også pga. af corona-situationen – nu skal ’hjulene bare i gang”.  

Det næste stykke tid er samarbejdspartnerne i Folketinget ikke kun støttepartierne, men langt hen også skiftende dele af en 

svækket og indbyrdes stridende højrefløj, og klimadelen vil formentlig blive nedtonet til nærmest ingenting. Så: Med mindre 

befolkningen protesterer og agerer helt anderledes massivt, så kommer der kommer ingen reelle klimahandlinger i nogen af de 

afgørende sektorer, kun hockeystav og ”tiltro” til fremtidige teknikker. 

 

 

DREJEBØGER FOR OMSTILLINGEN, FORMULERET AF BORGERNE 

 

Når politikerne ikke gør det, så må og skal vi borgere gøre det:  Formulere alternativer og igangsætte dem i praksis, hvor det 

overhovedet lader sig gøre. Derfor er vi gået i gang med at lave Drejebøger for omstillingen, med konkrete, detaljerede og 

praktiske planer for hver sektor og hvert område af samfundet – for energien, transporten, landbruget, byggeriet osv. Men også 

’på tværs’ af sektorer og områder, fx for byerne, landsbyerne, i forhold til bæredygtige bosætninger, for det offentlige forbrug 

eller befolkningens forbrug, vaner og livsstilsmønstre. 

Ønsket om at formulere Drejebøger – alternativer samlede planer for en sektor eller et område - er fx baggrunden for at vi laver 

webinaret den 25. maj 2021 om ”Fremtidens bæredygtige mobilitet”. Her formulerer og udvikler vi en samlet alternativ plan 

inden for transport og mobilitet i Danmark. Repræsentanter fra fagbevægelsens Ingeniørforening, IDA, fremlægger deres plan 

for en ”Samlet National Mobilitetsplan”, en plan der indfrier Klimalovens mål om 70% reduktion. Den har potentialer til at blive 

afsæt for en fælles samlet borgerplan for transportens omstilling. 

Webinaret tilrettelægges i samspil med 8 andre grønne foreninger. Det Fælles Bedste er hovedarrangør. Medarrangører er: 

Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH, Borgerbevægelsen.dk, Vedvarende Energi, Midtbyens Fællesråd Aarhus, Danmarks 

Naturfredningsforening Aarhus, Cyklistforbundet og Klimabevægelsen. 

Du kan se Program og Debatindlæg på https://www.facebook.com/events/784685778847562?ref=newsfeed  

Ønsket om at formulere Drejebøger for omstillingen er også baggrunden for at vi laver Folkeavisen 2021 med ”Borgernes 

Drejebøger for et Bæredygtigt Danmark”. Avisen rummer for hvert kapitel en beskrivelse af PROBLEMERNE i den givne sektor. 

https://www.facebook.com/events/784685778847562?ref=newsfeed
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Herefter LØSNINGERNE i mere overordnet og principiel form – det er det vi kalder for Drejebøgerne. Og endelig en række 

eksempler på HANDLINGER, kort beskrevet konkret praksis som kan inspirere andre til tilsvarende handlinger.  

 

Avisen er samtidig et oplæg til Kommunalvalget i november 2021, så borgere i hele landet kan læse sig til forslag inden for alle 

afgørende sektorer om, hvordan vi kan tilrettelægge alting helt anderledes klimavenligt. Vi har tidligere udgivet en anden , 

kortere version af Folkeavisen i 2017 op til kommunalvalget dér. Som dengang vil vi supplere avisen med Folkemøder, hvor vi 

vender traditionelle politiske vælgermøder om, så det er befolkningen der fortæller, hvad de ønsker af politikerne, ikke 

politikerne der fortæller hvad de vil til befolkningen. 

VI FORHOLDER OS SELVSAGT TIL OG BRUGER STADIG DE FORMELLE KANALER: BYRÅD, FORVALTNINGER, FOLKETING, 

STATSADMINISTRATIONEN OSV. – MEN I KOMBINATION MED, AT VI SOM BORGERE SELV IGANGSÆTTER OMSTILLINGER 

Borgerbevægelsen går gerne i dialog med politikerne om klima, miljø og de andre presserende temaer i tiden, men vi ved også 

efter års forsøg på at få politikerne til at lytte, at de meget tit bevæger sig i egne, afsondrede og lukkede cirkler, hvortil det kan 

være svært, ja nærmest umuligt at trænge igennem. Trods videnskab, trods målsætninger som Parisaftalen og Klimaloven, så 

tæller vælgerstemmer, hensynet til eget politisk bagland og indflydelsen fra kapitalstærke interesser langt højere. 

I Aarhus har et bredt udsnit af den grønne bevægelse gennem de sidste 2 år forsøgt at komme i dialog med politikerne og 

Byrådet i Aarhus Kommune. Kun ganske få af disse har på noget tidspunkt vist en interesse for Disse input, også selvom flere 

foreninger, fx Danmarks Naturfredningsforening og Det Fælles Bedste selv, har lavet større sammenhængende Klimaplaner, som 

fortalte hvordan vi kan omstille inden for de vigtigste sektorer. Også selvom vi har arrangeret webinarer som det om Transport 

eller konferencer om fx Doughnut økonomi (september 2021).  Eller selvom vi laver paneldebatter, visioner, høringssvar, skriver 

læserbreve, Åbne Breve til Byrådet, ringer dem op, mailer dem spørgsmål, inviterer til dialogmøder. Det er ikke tilbuddene, der 

mangler – det er simpelthen interessen.  

Og forvaltningen er selvsagt nødt til at spille med på den politiske kurs, politikerne lægger. Forvaltningen har et mandat, som 

alle skal holde sig inden for. Så selv om der er meget konkret viden og mange gode viljer i forvaltningen, så er der ingen vej.  

Det er sådan på trods af, at de mange grønne initiativer der er i Aarhus. Sommeren 2020 dannede 14 foreninger et 

Klimaborgerråd, som har været aktiv i nu et år. Der findes ”Hjerter for Aarhus”, et samlingsrum for byens Fællesråd og ”Sager 

der Samler” der huser måske 20 forskellige projekter og foreninger. Trods disse og stribevis af andre projekter og 

borgerinitiativer, så fortsætter kommunen – det politiske flertal - ufortrødent sin vækstlinje. Med ganske få undtagelser. Og altid 

iklædt stribevis af tomme grønne ord og uendeligt gentagne fraser om kommunens stærke grønne klimaimage og store 

klimaambitioner: ”Aarhus - Kommunen med verdens måske mest ambitiøse Klimaplan” – om kommunens bæredygtighed og 

dens målsætning om nuludledning af CO2 i 2030. En målsætning, der igen og igen er blevet klædt af til skindet og blot tjener det 

formål at dække over en helt igennem sort praksis. 

Sådan er det i de fleste kommuner. I Aalborg insisterer Byrådet på at gennemføre Egholmmotorvejen, selvom der er bred 

modstand blandt borgerne. I København insisterer Borgerrepræsentationen på at gennemføre Lynetteholm, der vil være en 

katastrofe for klimaet, for miljø, biodiversitet, støj, bymiljø etc. Og man bebygger Amager Fælled og ødelægger den sidste rest af 

biodiversitet. Og alle steder kæmper borgerne mod politikere, der hemmeligholder, ignorerer og skøjter henover klima og miljø 

af hensyn til vækst og arbejdspladser, indhyldet i forældede økonomiforståelser og forestillinger om, hvad der giver jobs i det 21. 

århundrede. 

Men vi kan ikke fortsætte som om vi har god tid. Vi er nødt til at handle anderledes.  

   

DERFOR: HANDLING NU - LOKALT og SAMLET PÅ LANDSPLAN – VI DANNER BEVÆGELSE, LAVER BORGERRÅD, OMSTILLER 

HVOR DET ER MULIGT, OPSTILLER BORGERLISTER, GÅR BREDT UD I EN FÆLLES BEVÆGELSE FOR SOCIAL TRANSFORMATION 

Det Fælles Bedstes mission er på alle tænkelige måder at understøtte og igangsætte, at borgerne skaber en samlet bred folkelig 

livgivende bevægelse, der tager omstillingsdagsordenen præcis så alvorligt som den fortjener. En bevægelse som tager ansvar 

og handler, både lokalt og bredere ud.  

En bevægelse som handler – både som individer og familier, sammen med naboer, i bykvarterer og som større fællesskaber. 

Sammen med så mange som muligt. Som starter omstillingen i praksis alle de steder, hvor det er muligt.  

En bevægelse, som arrangerer kurser og uddannelser, spreder viden, holder foredrag, laver film, debatterer og igangsætter 

forskning og projekter. Forskere og praktikere sammen.  Vi genoptager højskolernes gamle og oprindelige formål med at skabe 

folkeoplysning, demokrati og give kompetencer inden for vigtige samfundsområder og jobs – landmænd, energilaug osv. 
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En Borgerbevægelse som etablerer Borgersamlinger, laver Borgerlister og Klimaborgerråd, indgår i Klimaborgerting etc.  

En borgerbevægelse som samler på tværs og skaber netværk til tilsvarende bevægelser i udlandet. Og meget andet. 

 

 

EKSEMPLER 

Her er et par eksempler på, hvad der kan være indholdet i sådanne borgerinitiativer og handlinger: 

 Borgerne laver økosamfund. Der findes allerede over 50 i Danmark, og de har i gennemsnit et CO2 aftryk der er 30-40% 

lavere end Danmarks gennemsnit viser COMPASS undersøgelsen (https://compass.ku.dk/). 
Eller etablerer selvforsynende bæredygtige lokalsamfund som fx Grobund ved Ebeltoft og Grobund ved Brenderup 
(https://grobund.org/) 
 

 Vi opstarter øko-bykvarterer ud fra mange af de samme kriterier.  
Etablerer Fødevarefællessskaber, Andelsgaarde, Økologiske Jordbrugsfonde der opkøber jorde til udstykning og skaber 
omstilling til klimavenlige dyrkningsmetoder 
 

 Borgere etablerer samkørselsordninger, deleordninger for el-biler og el-cykler, cykelruter, skaber lokale 
kontorfællesskaber, værksteder og dele-arbejdspladser, reparationscafeer, genbrugsbutikker, up-cykling 
 

 Starter nye grønne produktioner af vores basale livsfornødenheder ud fra Doughnut økonomiens tanker – som 
eksempler kan nævnes: EcoCocon der bygger Halmhuse (i samspil med Henning Larsens arkitektstue) og er blevet kåret 
til et af verdens 5 førende eksempler på bæredygtigt byggeri. Firmaet Småbyg, der lærer folk at bygge Tiny-Houses, 
eller Institut for X, eller fabrikken på Grobund, eller Friland økosamfund, der skaber rammer for bæredygtige 
selvstartende entreprenører.  
Og vi kan kombinere de enkelte virksomheder med opkomsten af Bæredygtige Iværksætternetværk, som fx Business 
Djursland / Change Djursland for nylig har opstartet et netværk for grønne iværksættere. Og er de ikke særligt grønne i 
starten, så støtter vi til de bliver grønne. 
 

 Vi kan som borgergrupper etablere Fællesjorde til dyrkning og inklusion, som det kendes fra Køge Fællesjord. Eller 
Vindmøllelaug som det kendes fra Aarhus og Hirtshals. Etablerer bofællesskaber af samvirkende Permakulturdyrkninger 
som det sker fx i projektet Skovvirke på Sjælland.  
Et hav af initiativer dukker op i disse år. Mange af dem organiseres som andelsbevægelse.  
 

 Samtidig med at vi samler os som brikker til en stadig større, stadig mere samlet mosaik, en bevægelse, skaber vi en 
række organer for folkelig indflydelse - fra Borgersamlinger lokalt, til Klimaborgerting (nationalt og lokalt), eller 
Klimaborgerråd baseret på et samarbejde mellem de lokale grønne og sociale foreninger (som det i Aarhus) og rejser en 
bred landsdækkende folkelig Borgerbevægelse, der forbinder de enkelte organiseringer. 
 

 Bevægelsen opstiller borgerlister til byråd osv. og presser gennem sit arbejde de politiske partier, byråd og på landsplan 
Folketinget til at handle. Vi indgår i Byråd hvor det er muligt og relevant, og etablerer et tæt samspil mellem det 
politiske og det handlende, folkelige niveau, der vokser op nedefra, fra græsrødderne. 
 

 Bevægelsen laver kurser og uddannelser, - nogen via højskoler andre via en mosaik af uddannelsestilbud, fra 
efterskoler, til gymnasier, grundskoler, tekniske skoler, landbrugsuddannelse osv. - herunder uddannelse og kurser 
under fritidsloven. Vi tager tråden fra den oprindelige højskolebevægelse op og starter kurser i, hvordan man i praksis 

https://compass.ku.dk/
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lever bæredygtigt, hvordan vi kan indrette alle dele af samfundslivet 100% klimavenligt.  
Vi uddanner i landbrug, fødevarer, hav, biodiversitet, transport, byggeri, energi, forbrug, fællesskaber osv. 
 

 Vi opretter en Folkeavis, som løbende opdaterer befolkningen om tingenes faktiske tilstand. Det samme gør vores 
hjemmesider og facebooks.  
 

 Vi, borgerbevægelsen, laver en TV-kanal, hvorfra vi sender om alle disse ting. Det understøttes af youtube kanaler. 
 

 I dette arbejde er det oplagt at skabe broer mellem de (endnu desværre få) partier der reelt vil omstillingen og en 
sådan folkelig bevægelse. Så man gensidigt styrker hinanden. SF, Enhedslisten m.fl. har ikke været specielt åbne over 
for dette, endsige gode til det.  
Momentum og Det Fælles Bedste kan eventuelt vise sig at bane vej for nye måder at gøre det på. 

 
 
Som illustration af disse overvejelser og denne strategi - som her blot er ganske kort skitseret - har vi inviteret folk med til 
generalforsamlingen, som via deres virke, tanker og erfaringer kan holde oplæg, der belyser potentialerne i denne måde at 
arbejde på. Det drejer sig om: 
 
Steen Møller holder oplæg om Grobund på generalforsamlingen. 
 
Rasmus Willig vil fortælle om foreningen Andelsgaarde, der opkøber jordbrug og driver dem i fælleseje, på andelsbasis og via 
regenerativ og klimavenlig  dyrkning. For mig er Grobund tanken - at skabe et selvforsynende bæredygtigt lokalsamfund, her ved 
Ebeltoft, men snart også et ved Brenderup på Fyn -  og Andelsgaarde er to sigende eksempler på borgerinitiativer. 
 
Theresa Scavenius inviteres til at fortælle om det nye parti Momentum, om fortælle om sine overvejelser for videnskabens rolle 
i fremtidens mere bæredygtige samfund. Vi vil også gerne drøfte potentialerne i et samspil mellem en folkelig bevægelse og et 
politisk parti, - hvordan kan det foregå i praksis? 
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På generalforsamlingen vil jeg præsentere et mere samlet forslag til en strategi for, hvordan vi kan skabe en borgerbevægelse. 
 
Vi er på vej ind i det 21. århundrede. Vi er på vej til at etablere en ny form for økonomi – det 21. århundredes økonomi - og en 
ny livsstil, som afspejler nødvendigheden af at tage hensyn til klima og biodiversitet. Vi er på vej ind i en tid, hvor Doughnut 
økonomiens tankegang gør krav på at erstatte liberalismen og kapitalismens forældede tanker om evig vækst. 
 
Vi er tvunget til ikke længere kun at tænke lokalt, vi er tvunget til altid samtidig at tænke globalt. Vi kan aldrig mere kun tænke 
økonomi, men altid samtidig indtænke ressourcer, det sociale og det økologiske i form af klima og biodiversitet.  
Vi er tvunget til at sige farvel til ’den blinde vækst’ og god dag til doughnut økonomien og dens livskvalitetstænkning. 
 
Vi er på vej fra en form af demokrati til et næste. På vej fra et mindset til et næste – fra forbrugerismens og materialismens 
forbrugsorientering og mig-først til en opvågnen til en barsk virkelighed: Nu er det nu. Vi begynder at tænke i globale 
fællesskaber og fælles ansvar for vor fælles fremtid. 
 
Bedste hilsner, 
Niels Aagaard 
Hjortshøj den 24. maj 2021 
 
Formand for 
Landsforeningen Det Fælles Bedste 
+45 40189019 
niels@detfaellesbedste.dk 
Andelssamfundet i Hjortshøj 
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