
Grønne nabofællesskaber vinder folkeoplysningens pris 

Grønne Nabofællesskaber er et ekstraordinært projekt, som går forrest og viser nye muligheder for 

folkeoplysningen. Grønne Nabofællesskaber er også ekstraordinært, fordi det som selvorganiseret fol-

keoplysning er nået bredt ud til hele landet, hvor det har skabt konkrete forandringer lokalt. Grønne 

Nabofællesskaber er aktivt medborgerskab, når det er allerbedst. Og det er der brug for i en stigende 

kompleks virkelighed.  

Grønne Nabofællesskaber skaber nye former for fællesskaber, fordi det inviterer borgere i alle dele af 

Danmark til at deltage i nye bæredygtige fællesskaber. Energien i bevægelsen kommer ikke fra ovenfra 

definerede regler og påbud, men fra egen lyst og motivation. Grønne Nabofællesskaber skubber til en 

udvikling af det danske deltagende demokrati, hvor det ikke kun er en bajer, vi udveksler over hækken, 

men hvor mennesker over hele landet går sammen i bæredygtige interesse- og ejerfællesskaber, hvor 

naboer i de danske villakvarterer deles om havemaskiner, og hvor beboere i landets store byer ud-

veksler frø og planter til at forgrønne deres altaner og fællesarealer. 

Det helt særlige ved Grønne Fællesskaber er, at det er en simpel platform, der faciliterer møder mel-

lem mennesker. Initiativet er inkluderende for alle og er folkeoplysning fra øverste hylde, der med 

simple greb det kombinerer ny viden og kompetencer, skaber nye fællesskaber og handlekraft for den 

enkelte til gode for hele samfundet. 

Gennemslagskraften for Grønne Nabofællesskaber manifesterer sig helt lokalt, hvor vilde blomster-

bede, fælles bistader og andre nyttedyr nu ses i landskabet. Ligeledes udvikler der sig nye mellem-

menneskelige relationer, hvor naboskab udvikler sig til venskab, og hvor tips og idéer til en mere bæ-

redygtig livsstil får følgeskab med bajeren, når denne rækkes over hækken: Hvordan sørger vi for at 

have et mindre klimaaftryk, ved at tænke på hvordan vi spiser og forbruger energi; hvordan sparer vi 

på klodens ressourcer, ved at sortere vores affald og købe mindre; og hvordan passer vi på biodiver-

siteten ved at indrette vores haver og fællesarealer på en måde, så både mennesker og dyr trives. 

Grønne Nabofællesskaber skaber således reelle forandringer ude i landet og disse forandringer står 

som et lysende eksempel for andre folkeoplysende aktører. I en tid hvor vi i stigende grad ser negative 

konsekvenser af vores liv og debat på de sociale medier, viser de Grønne Nabofællesskaber, hvad de 

digitale fællesskaber kan når de bruges rigtigt: nemlig til at samle forskellige mennesker i en sag, lokalt 

og nationalt. Men bevægelsen tager også ejerskab over den globale dagsorden om bæredygtighed, 

hvor vi som aktive medborger viser solidaritet med hele kloden ved lokalt at skabe små forandringer, 

der i deres helhed bidrager til en bæredygtig fremtid. Grønne Nabofællesskaber gør det muligt for alle 

at komme i gang med en mere bæredygtig livsstil. 

Grønne Nabofællesskaber viderefører på fornemmeste vis den danske andelstanke, på en måde hvor 

alle kan være med. 

 

 


