Omstilling Nu
 mstilling NU har til formål at formidle viden og inspiration om, hvordan vi
O
kan få et mere bæredygtigt samfund
Vi ønsker at nå ud til alle borgere og inspirere til, hvordan den enkelte familie og hvert eneste
menneske kan være med til at gøre en forskel for klimaet og en bæredygtig udvikling.
Vores mission er at formidle den nødvendige viden om vores daglige valg af forbrug inden for
mad, tøj, transport, rejser, byggeri, bæredygtige materialer og meget mere.
Den gode nyhed er at, det ikke behøver at være kedeligt. Der findes i dag nemlig så mange
inspirerende muligheder for både at have en rig og sjov hverdag med masser af oplevelser,
samtidig med, at man gør en positiv forskel for klimaet.
Den dårlige nyhed er, at det haster med at få viden og fakta delt med den brede del af
befolkningen. Forskere over en bred kam er i dag enige om, at vi har kun har ca. 10 år til at
omstille os. Hvis ikke vi gør det, er der risiko for en dominoeffekt, hvor det faktisk vil være for
sent at bremse de negative klimaændringer. Det er derfor lige nu og her det gælder. Det er NU
det skal ske! Derfor hedder vi Omstilling Nu.
AKTIVITETER, DEBAT OG INSPIRATION
Vi ønsker at dele viden og indsigt i, hvordan vi skaber verdens mest bæredygtige samfund,
så vi kan nå ud til så mange som muligt, på den kortest mulige tid og dermed kan skabe en
bevægelse gennem hele samfundet.
Vi har allerede en række aktiviteter i foreningen, hvor vi bl.a. i samarbejde med avisen
Information arrangerer omstillingscaféer med foredrag og debatter, der er med til at flytte
omstillingen.
Vores ambition er at udvide disse cafeer til pop-up arrangementer i hele Danmark, hvor vi
møder både by og land. Det kan f.eks. være i samarbejde med lokale kokke, hvor der er bud på
velsmagende klimavenlig mad. Eller inspiration i det lokale villakvarter, hvor vi inspirerer til,
hvordan du kan få en klimavenlig have , som vil være et eventyr at færdes i. Eller spændende
oplæg til at undgå madspild og både passe på jordens ressourcer - og din egen pengepung.
Ideerne er mange. Vi skal sætte handling i gang lokalt.

KLIMATOSSER?
Vores største ambition er at nå ud til alle de mennesker, der måske på nuværende
tidspunkt ikke er interesseret i klima og bæredygtighed og måske synes at det er bare er
“klimatosserier”.
Vi skal have formidlet den nødvendige viden, så alle forstår alvoren. Og samtidig vil vi gøre det
legende let og sjovt, så det ikke opleves som helligt eller pegefingerløftende.Vi vil hellere vise
en spændende vej, der viser nye muligheder i hverdagen. Veje der kan skabe nye fællesskaber
i familien, lokalsamfundet eller boligforeningen.
VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP
Vi har en bestyrelse med en bred baggrund af viden og et stort engagement, der arbejder
frivilligt og ulønnet. Og sådan skal det blive ved. Men vi har brug for økonomisk støtte til at
omsætte vores mange ideer til handling. Vi håber derfor, at du har lyst til at støtte Omstilling Nu
med et medlemsskab eller donation og hermed hjælpe os i vores arbejde med at skabe
forandring.
Vi er også altid interesseret i frivillige, der vil hjælpe med at stable aktiviteter på benene . Og vi
leder efter frivillige med indsigt i bæredygtighed, som kan bruge os som platform til at få deres
viden ud til både de mange - men også gerne helt ind på Christiansborg, så vi kan være med til
at presse politikerne til reel omstilling.
ET FÆLLES FUNDAMENT - EN FÆLLES FREMTID
Omstilling Nu er en bredt favnende forening, der ikke er forankret i en særlig politisk
ideologi. Vi mener nemlig, at hvad enten man stemmer på enten blå eller rød blok, så er klimaet
og bæredygtighed et fælles fundament for vores alle sammens overlevelse. Ikke mindst for de
børn og unge, som ikke selv kan bestemme endnu. Lad os sammen sikre deres fremtid, til de
selv overtager samfundet. Hvad vi gør i dag, kan sikre i morgen. Kort sagt: Omstilling Nu.

______________________________________________________________________________
BAGGRUND
Omstilling Nu blev grundlagt i 2013 på baggrund af et samarbejde mellem CONCITOs Klimaambassade, Dagbladet
Information og over 50 unge omstillingsentusiaster. Disse parter mødtes for at dele viden og udvikle nytænkende løsninger
til en omstilling af det danske samfund. Løsningerne blev beskrevet i en politisk appel til den danske regering, der
opfordrede politikerne til at erkende behovet for en fundamental forandring.
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