Young Craft – Creative crafts and sustainability – Fora

Projektejer Fora (i samarbejde med The Nordic Folk Art & Craft Federation (NFACF) som
har repræsentanter fra Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Island, Norge og Sverige)
Hjemmeside https://fora.dk/for-medlemmer/kurser-og-moeder/young-craft-2022/
Bæredygtighedsfokus: Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.
Om projektet: Young Craft er en sommerlejr fyldt med husflidsfaglige workshops med fokus på
bæredygtighed, som afholdes af unge under 30 år for andre unge mellem 16 og 22 år. I de nordiske lande har
vi en lang og stærk husflidstradition, og vores mål er at videregive husflidens knowhow og kulturarv til unge
i dag, samt at understøtte og videregive traditionen for et stærkt nordisk samarbejde til den nye generation
af husflidsinteresserede.

I sommeren 2022 afholdt Fora i samarbejde med seks nordiske samarbejdsorganisationer en kreativ
håndværkslejr med fokus på bæredygtighed for unge i alderen 16-22 år. Deltagerne kunne vælge mellem syv
forskellige spor, hvor de kunne lære et håndværk og samtidigt eksperimentere med genbrugsmaterialer mv.
Der blev undervist i ”Creative blacksmithing”, ”Zero Waste Weaving” og ”Transformation of rejected out
jeans”. Underviserne måtte højest være 30 år. Formålet var at bidrage til at modne en ny generation af
undervisere indenfor kreative håndværk.
Bæredygtighed er omdrejningspunktet for lejrens workshops, foredrag, udflugter m.m. Jordens ressourcer
er knappe, og hvis vi skal nå FN's verdensmål, er alle nødt til at bidrage. Derfor vil vi på Young Craft have
fokus på bæredygtige materialer og forbrugsvaner. Vi vil udforske de kreative muligheder i
genbrugsmaterialer og i at reparere og genbruge de ting, vi allerede har. Vi vil løbende undervise i, og
diskutere, hvordan bæredygtighed og husflid kan forenes. Det handler om at have bæredygtighedstanken
med sig i alt hvad man laver - fra den mindste strikhue til det største træmøbel. På Young Craft kan unge lære
sig husflidens håndværk, og samtidigt lære at tænke håndværket ind i løsningerne på de problemstillinger,
verden står overfor i dag.
Vigtigheden af indsatsen:
I Folkeoplysningen, og ikke mindst i Fora, har vi adgang til utroligt meget viden og praktisk kunnen indenfor
kreative håndværk. Det er vigtigt at at afholde Young
Craft, fordi vi tror på, at de kreative håndværk som kaldes
husflid, spiller en vigtig rolle i en bæredygtig omstilling af
vores forbrug. Gennem formidlingen af håndværk, får
deltagerne evnerne til at reparere deres ting, hvis de går i
stykker, samt til at omdanne og skabe nyt af bæredygtige
materialer i en kvalitet som holder.

