Øko-samfundene er centrale NU og for fremtiden
– LØS er en flot plante, så længe den vandes.
* Øko-samfundene leverer vigtige forskningsresultater ifm. klima-debatten,
* Samarbejde om frikommune-forsøg, en Grøn zone og udfordringsretten,
* Internationalt Grønt samarbejde & kurser ifm. at skabe sociale fællesskaber.

… og kommende aktiviteter…
* Fremstille en startpakke & vidensbank, så ØS undgår at genopfinde hjulet.
* Klima-hensyn ifm. Natur-genopretning og formidling mellem ØS…
* Årsmøde d. 2-4/10 om ovenstående & et nyt LØS samt andre LØS aktiviteter.
Til Øko-samfundenes fællesmøder
Vi skriver til jer, fordi der ikke er sammenhæng mellem LØS nuværende organisation og de gode
resultater, som vi hidtil har håndteret og opnået - lavet af tordenskjolds soldater:
1. Aktuelt er forskningsprojektet Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies,
som er offentliggjort i marts måned:
·
·

Husholdninger i økosamfund har et CO2 aftryk der er 30-50% lavere end den
gennemsnitlige danske husholdning.
Medlemmer af grønne fællesskaber, der i gennemsnit har et CO2 aftryk på 8,4 ton,
har en større livstilfredshed sammenlignet med den mest forbrugende fjerdedel af
danskerne, der har et gennemsnitligt CO2 aftryk på 22,6 ton.

Resultaterne viser at økosamfund gør en forskel
På grund af vores forskellige designs og værdier, udfoldes resultaterne på vidt forskellige måder!
Det betyder at vi kan lære meget af hinandens erfaringer ift. at reducere vores aftryk yderligere.
Samtidig kan vi lære borgere og lokalsamfund i Danmark om vores erfaringer med høj
livstilfredshed, lav miljøbelastning og lokal udvikling. LØS og økosamfundene ligger vi inde med
nøgler til bæredygtige samfund, som endnu ikke er kommet på den politiske dagsorden. Derfor
arbejder vi på, at forskerne vil igangsætte et stort projekt der går i dybden med de erfaringer
økosamfundene har udviklet igennem de sidste 30 år. (artiklen i linket lægges på LØS’s hjemmeside)

LØS er en flot plante, så længe den vandes:
Det er til gengæld en udfordring, at LØS oplever, at det er svært at finde medlemmer til den bestyrelse, der skal drive foreningen, sætte politisk dagsorden og varetage medlemmernes interesser.
LØS har siden stiftelsen i 1993 været med til at inspirere, formidle erfaringer, sætte nye frø og i ny
og næ sætte politiske dagsordner. Vi har brug for flere aktive i LØS i vores arbejdsgrupper – vores
cirkler og presserende afløsning af LØS bestyrelsesmedlemmer.

Status er at:
·
·
·

Økosamfundene har aldrig leveret en så stærk fortælling, som vi gør med
forskningsresultaterne fra COMPASS og LØS’ bidrag til Ecolise’s videnskabelige rapport.
LØS har svært ved at samle en handlings-stærk bestyrelse.
LØS har i modsætning til tidligere år et stærkt netværk af frivillige der underviser, laver
projekter, organiserer årsmøde ud fra det mindset og de erfaringer vi har udviklet i ØS.

Spørgsmålene er om:
·
·
·

LØS skal blomstre fordi vi sammen revitaliserer foreningen? Så meld Jer aktivt: her!
LØS skal lide en langsom død, fordi medlemmerne – først & fremmest økosamfundene ikke
engagerer sig i foreningen?
LØS skal blive en del af en ny fælles platform sammen med andre foreninger, der deler
identitet og bæredygtighedsforståelse, som vi har udviklet i økosamfundsbevægelsen?

