Hur gör man?
Du som vill engagera dig i
omställningsarbetet kan
antingen gå med i en befintlig
omställningsgrupp (vilka som
finns hittar du på vår hemsida)
eller starta en ny grupp tillsammans med andra intresserade. Omställningsrörelsen
hjälper till med tips, råd, verktyg och inspiration.
I början är det bra att välja en
aktivitet att fokusera på. Gärna
något ni kan göra tillsammans
där ni bor för att skapa gemenskap och få andra att
uppmärksamma ert arbete och vilja veta mera om ert
initiativ. Det kan till exempel handla om att starta en
stadsodling, att ordna klädbytardagar eller bilda en studiecirkel för att lära er mer om energi, ekonomi och
ekologi.
Efter hand kan ni utvidga aktiviteterna och bjuda in fler
människor att delta. Syftet med omställningsgrupperna
är både att ha det trevligt tillsammans i det konkreta
omställningsarbetet och att sprida tankarna om att en
omställning är nödvändig och möjlig till andra i lokalsamhället (invånare, politiker och företagsledare m.fl).

Hur har andra gjort?
Det finns många exempel på omställningsgrupper runt
om i Sverige som har lyckats med fantastiska saker.
Ett exempel på en sådan grupp är Omställning Söderhamn. Gruppen startade 2009 i liten skala. Idag är
kommunen, Studiefrämjandet, ABF och Hyresgästföreningen delaktiga i omställningsarbetet. Bland annat
finns ett stort stadsodlingsprojekt, kallat Norrskenet.
Det var även i Söderhamn som Framtidsveckan startade, ett initiativ som under en vecka varje år sätter fokus på hållbarhetsfrågor och omställningsinitiativ i en
kommun. Hittills har Framtidsveckor genomförts i ett
femtontal län runt om i Sverige, med syftet att nå ut till
en bred allmänhet, och initiativet fortsätter sprida sig.
Ett annat framgångsrikt projekt är Solel i Sala och
Heby. I dagsläget har den ekonomiska föreningen
byggt sex solelanläggningar. Gruppen verkar nu för att
Sala- och Hebyregionen ska bli en solcentrumregion
med både utveckling och produktion av solenergi, och
utbildning i ett solelprogram på gymnasienivå.

Initiativet har också spridit sig till andra delar av landet, så att det nu finns 25 ekonomiska solelföreningar
i Sverige.
Självklart finns det många andra exempel runt om i
Sverige. Alingsås, Värmdö, Nora, Göteborg är alla orter med mycket aktiva Omställningsgrupper. Och resan har bara börjat. Vad vill du göra?

Omställningsarbetet uppmärksammas!

Transitionrörelsen fick 2012 utmärkelsen som Europas mest
kreativa miljörörelse 2012 EESC CIVIL SOCIETY PRIZE:
”INNOVATE FOR A SUSTAINABLE EUROPE”

”Det vanligaste sättet på vilket människor ger upp sin
makt, är genom att tro att de inte har någon.”
		
Alice Walker

Hela Sverige ska leva!
Omställning Sverige är en av verksamheterna inom
Hela Sverige skall leva sedan starten 2009
Hela Sverige ska levas uppgift är att stödja lokal utveckling för ett hållbart samhälle. Vi är en medlemsorganisation för cirka 4 700 lokala utvecklingsgrupper
– även kallade byalag – och för nära femtio organisationer som valt att stödja vårt arbete genom att bli
medlemmar. Vi ger råd och stöd till dessa lokala utvecklingsgrupper och tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete.
Hela Sverige ska leva är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla
för människorna på landsbygden. Hur ordnas bättre
service på landsbygden? Hur skaffar vi kapital till lokala investeringar? Vad gör ungdomarna intresserade?
Det är exempel på frågor som är angelägna för oss.
Hela Sverige ska leva samarbetar även internationellt.
Ni hittar oss på www.helasverige.se
E-post: info@helasverige.se
Se även www.transitionsweden.se eller
Facebook: Omställning Sverige
Boken ”Sverige ställer om” finns att beställa
hos Hela Sverige skall leva ( Tel 08-241350)
”In Transition 2:0” -en film som beskriver
Transition Towns. Filmen finns även på:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=FFQFBmq7X84

Hela Sverige
ställer om!

skapa ett ekonomiskt system som bygger på oändlig
tillväxt. Men jordens resurser (fossil energi, skog, fisk,
grundämnen, metaller osv) är inte oändliga och när en
resurs börjar sina, höjs priserna. För ett skört ekonomiskt system, baserat på ständig tillväxt, är det dåliga
nyheter. Därför behöver vi ställa om till ett ekonomiskt
system som är frikopplat från användningen av olja och
som tar hänsyn till att jordens resurser är begränsade.

Omställning Hälsingland, en del av Omställning Sverige

jande i våra närområden. Vi vill hjälpa människor att gå
samman och kräva politisk handling. Samtidigt har vi
inte tid att vänta på politiska beslut innan vi agerar – det
behövs människor som går före i omställningsarbetet
här och nu, människor som visar att det är möjligt och
som inspirerar andra att följa efter.

Samhälle

Omställning Sverige -en rörelse som växer!
Är du bekymrad över framtiden? Global uppvärmning, miljöförstöring, sociala orättvisor,
sinande oljekällor och ett skört ekonomiskt
system – utmaningarna som mänskligheten
står inför är enorma. Inte konstigt att många
känner sig maktlösa och handlingsförlamade.
Vill du vara med och påverka samhället på
ett konkret och lustfyllt sätt?
Välkommen till Omställning Sverige!
Det växer fram en global folkrörelse som tar framtidens utmaningar på allvar. Vi i omställningsrörelsen
menar att det är bättre att planera för en förändring än
att överraskas av den. Därför bildar människor runt
om i världen lokala grupper, som med hjälp av dialog och olika aktiviteter arbetar för att ställa om till ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
Det finns mycket vi själva kan göra för att påverka vår
framtid och i det arbetet vill Omställning Sverige bidra
med inspiration och stöd.

En jord
– fem stora utmaningar!
Under de närmaste tjugo åren kommer vi förmodligen
att uppleva större förändringar än vad människor tidigare gjort under en så kort tidsperiod. Hur vi klarar
dessa förändringar beror på hur väl vi förbereder oss
idag. Omställningsrörelsen har bildats ur insikten att
vår tids fem stora utmaningar hänger ihop och att de
därför kräver en gemensam lösning.

Klimatförändringen

Den globala temperaturökningen skapar redan idag
stora problem för människor, djur och ekosystem. Om

utsläppen av växthusgaser tillåts fortsätta kan vi nå en
punkt då klimatförändringen blir självförstärkande.
Det innebär att även om vi människor skulle strypa
alla våra utsläpp, skulle ändå stora mängder växthusgaser släppas ut från tinande permafrost, uppvärmda
världshav och brinnande/uttorkade skogar. En sådan
utveckling skulle leda till ännu högre temperaturer och
genom det ännu större utsläpp, som vi människor inte
har någon kontroll över. Därför måste utsläppen minska snabbt, för att inom några decennier närma sig noll.

Miljöförstöringen

Skogar skövlas, haven fiskas ut och miljögifter sprids i
näringskedjor. Många ekosystem är idag hårt pressade.
När klimatförändringen läggs ovanpå detta, kan ekosystem som är viktiga för vår livsmedelsförsörjning
komma att kollapsa. Därför måste vi ta hand om och
skydda naturen, både för naturens egen skull och för
att vi ska kunna försörja oss framöver.

Energi

Det mesta i vårt samhälle är idag beroende av olja –
från läkemedel till matförsörjning. Men tillgången på
billig olja minskar. De sinande oljekällorna och den
globala klimatförändringen gör att vi behöver ställa om
till en hållbar energiproduktion. Oljeberoendet måste
brytas och förnybara energislag ta över från de fossila.
Den rika världens energiförbrukning måste minska, så
att de fattigare länderna får möjlighet att utvecklas på
ett hållbart sätt.

Ekonomi

Samtidigt som de fossila bränslena förstör klimatet,
har de varit en grundsten i att bygga upp de rika ländernas höga materiella levnadsstandard. Det är tillgången
på billig olja (och billiga lån) som gjort att vi kunnat

En långvarig ekonomisk kris (till följd av till exempel energikris, kostsamma klimatförändringar eller
inbyggda problem i det ekonomiska systemet) leder
alltid till svåra konsekvenser för samhället, när många
människor drabbas av effekterna av hög arbetslöshet
och utanförskap. I trängda samhällen är risken stor är
att grundläggande demokratiska värden hotas när antidemokratiska krafter växer sig starkare. Därför måste
vi bygga demokratiska, motståndskraftiga samhällen
som klarar yttre påfrestningar.

Vad behöver vi göra?
Det råder inga tvivel om att stora utmaningar kräver
omfattande åtgärder. När läget är akut, räcker det inte
att fixa till problemen på ytan. Tvärtom behöver vi på
många plan förändra samhället i grunden. Det handlar
bland annat om att :
• ställa om livsmedelsförsörjning och energiproduktion så att de sker närmare konsumenterna
• gå över från fossil till förnybar energi
• minska energiförbrukningen i de rika länderna
• upprätta system för att på ett konstruktivt och effektivt sätt kunna hantera stormar, översvämningar,
energibrist, matbrist och ekonomiska nedgångar
• ifrågasätta tillväxtekonomin och uppfattningen att
ökad konsumtion är nödvändig för att upprätthålla
en god levnadsstandard. Istället behöver vi ställa om
till en hållbar ekonomi
Många av de beslut som behöver tas för att vända utvecklingen är obekväma på kort sikt. Därför behövs
både överenskommelser (internationella, nationella
och regionala) och ett starkt tryck underifrån på politikerna, d.v.s. en ny folkrörelse.
Omställningsrörelsen, eller transitionsrörelsen som
den också kallas, bildades i Totnes i England 2006.
Idag finns över tusen lokala omställningsinitiativ i 34
länder, varav över hundra i Sverige. Tillsammans arbetar vi för att stödja initiativ som syftar till att minska
utsläppen, bryta oljeberoendet och bli mer självförsör-

Äpplet- symbolen för omställningen

Logotypen för Omställning Sverige symboliserar kunskap
för framtiden, fruktbarheten i den egna bygden och kärleken
till naturen och medmänniskorna. Bladen visar att vi är med
i Transition Network, ett globalt nätverk av omställningsinitiativ, med samma blad i sin logotyp (fast utan äpple).

Tänk globalt
- agera lokalt!
Det lokala samhället har förmågan att lösa de flesta av
invånarnas grundläggande behov. Samtidigt som beroendet av fossila bränslen har ökat, har behovet av samarbete på lokal nivå minskat. Tanken på att bli beroende
av sina grannar skrämmer många idag, men vid kriser är
det ofta de människor och resurser som finns närmast oss
som blir viktigast i våra liv.
Därför ser vi inom omställningsrörelsen det som vår
viktigaste utmaning att bygga starka lokalsamhällen,
såväl i staden som på landsbygden. En högre grad av
självförsörjning och ett bra samarbete mellan stad och
land, är grundläggande för att hantera utmaningar som
klimatförändring, energibrist och ekonomisk kris.
Genom att ta vara på människors kreativa förmåga att
hitta lösningar och vår lust att dela kunskaper och erfarenheter kan vi skapa nya förutsättningar där vi bor,
samtidigt som vi värnar jorden som gemensam resurs.

