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Idegrundlag
Formålet med konferencen er at undersøge og diskutere,
hvordan kultur og fællesskaber kan skabe mere bæredygtige
lokalsamfund i landdistrikter.
Vi ønsker at skabe dialog, nye indsigter, og vi ønsker at få folk
til at tage hinanden i hånden og gøre noget sammen.
Nøgleordene er landskaber, fællesskaber, stolthed, kultur,
bæredygtighed, identitet, inklusion, landbrug, forandring,
bevægelse.
Metode
Vi vil bringe folk med forskellig baggrund og viden, forskellige
kompetencer, meninger og perspektiver sammen for at
diskutere udfordringer i et bæredygtigheds- og
landdistriktsperspektiv.
Grundantagelser
Vi er overbeviste om, at kunst og kultur kan give nye indsigter
og bygge bro mellem forskellige erfaringer og positioner – og
dermed bidrage til at skabe forandring.
Vi er overbeviste om, at den nærhed, natur og sammenhold, vi
finder på landet kan skabe grobund for en særlig kreativitet og
en vilje skabe nogle af de bæredygtige løsninger, som
samfundet efterspørger.
Temaer
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Side 1

Fremtidens bæredygtige landbrug og arealanvendelse







Hvorfor er der behov for at gentænke og redesigne vores anvendelse af
landskaber?
Kan jordfordeling være et redskab til øget bæredygtighed?
Er tiden moden til gentænkning af andelsbevægelsen?
Hvilken rolle spiller markedet i forhold til en omstilling af produktion til mere
klimavenlig og diversitetsfremmende fødevarer?
Kan man "dyrke" oplevelser og natur…, og kan man leve af det?
Kan Salling blive et eksperimentarium for en mere klimavenlig
fødevareproduktion.

Mobilitet i landdistrikter





Hvordan fremmer vi adgangen til basale servicefunktioner (dagligvarer, skoler,
borgerservice, dagsinstitutioner, læger, hjemmepleje, beskyttede boligmiljøer
osv.)
Hvordan ser fremtidens kollektive trafik ud i landdistrikterne?
Hvilke bæredygtige transportløsninger er mulige?
Hvordan fremmer vi adfærdsændringer i retning af fælles transportløsninger?

Fremtidens lokalsamfund (fællesskaber som driver for udvikling)








Hvordan giver vi i højere grad ordet til de lokale?
Hvordan fremmer man bæredygtighed i et lokalt perspektiv, og kan
lokalsamfundene fungere som udviklingslaboratorier for de globale
udfordringer?
Er der Agenda 21-erfaringer, som kan overføres til spørgsmålet om mere
bæredygtighed i landbruget?
Hvordan fremmer vi inkluderende lokalsamfund på landet gennem allerede
eksisterende og nye fællesskaber?
Kan servicefunktioner (indkøb, skoler, hjemmehjælp, beskyttede boliger)
etableres og drives i fællesskabernes regi?
Hvordan fastholder man de eksisterende arbejdspladser, og hvordan skaber
man nye jobs?
Kan vi mobilisere de unge i forhold til bæredygtighed og de specifikke
landdistriktsproblematikker?

Hvordan vil vi gennemføre konferencen?
Der bliver tale om en to-dages konference , som består af
Fælles oplæg




De store linjer – det lokale og det globale.
Inspiration til hvordan vi kommer videre/tager handling
Præsentation af gode eksempler på konkrete tiltag om bæredygtighed – lokalt
og regionalt.
Side 2

Kunstneriske indslag
 Kunstperformances
 Kunstudstillinger
 Ekskursioner til lokale kunstprojekter.

Break-out sessions med paneldebatter og udviklingsværksteder, hvor panelerne er
sammensat af en eller flere:





Fageksperter
Lokale eksperter
Kunstnere
Unge

Organisering
Der nedsættes en styregruppe bestående af ledende medarbejdere fra Skive
Kommune og Region Midtjylland. Herunder etableres en projektgruppe bestående af
2-3 medarbejdere fra hver af de to organisationer. Til projektgruppen kan tilknyttes
en eller flere konsulenter, som skal sikre en relevant og kvalificeret Kunst- og
kulturvinkel på konferencen.
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