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Bæredygtighedsfokus: At udvikle og facilitere bæredygtige handlefællesskaber på biblioteket som både
skaber trivsel og bidrager til et eller flere af FN´s Verdensmål.
Om projektet: Projektets opdrag har rødder i Designtænkning med et bæredygtigt lag. Traditionelt er
menneskets behov i centrum i designtænkning. Med det bæredygtige lag er hele planeten, diversitet og alle
arter tænkt ind i processen. Det betyder, at de projektrelaterede aktiviteter skal være bæredygtige – og
udviklet og drevet af borgere og biblioteker i fællesskab.

Projektet er landsdækkende og har aktiviteter i 25 kommuner fordelt på 28 biblioteker. Projektet styrker
bibliotekerne i at facilitere og understøtte borgernes bæredygtige ideer. Der er en kompetenceudviklende
del samt en del som handler om at udvikle bæredygtige aktiviteter og handlefællesskaber på biblioteket. Den
primære målgruppe er borgere 60+, da der er mange andre gode tilbud til de unge og erhvervsaktive.
Projektet omfatter dog ikke kun seniorer, da grupperne ofte inviterer andre grupper med til workshops,
foredrag, vandreture, byttemarked og andre bæredygtige initiativer.
Vi rekrutterer borgere til projektet via ildsjæle, lokale grupper og foreninger og ved omtale i lokale medier.
Derudover afvikler vi infomøder og workshops for borgere. Rejseholdet består af biblioteksansatte og
borgere, men det er primært borgere 60+ som bliver booket til at fortælle om, hvad der har inspireret dem
til at komme i gang - og hvilke aktiviteter de har sat i søen på de biblioteker, de har en tilknytning til.
Der er indledt en række nye samarbejder med kommunale medarbejdere fra andre forvaltningsområder,
ligesom projektet har været en oplagt mulighed for at samarbejde med lokale grupper og foreninger og
landsdækkende organisationer.
Vigtigheden af indsatsen:
Der skal mere end grafer og faktabaserede undersøgelser til at få den brede befolkning til at ændre adfærd i
en mere bæredygtig retning. Derfor er folkebibliotekerne i gang med at udvikle aktiviteter og metoder, som
kan danne grundlag for en bred opbakning til FN´s verdensmål. SAMMEN OM VERDENSMÅL er et
udviklingsprojekt, som er med til at styrke bibliotekerne i at engagere og involvere målgruppen 60+ i
verdensmålsarbejdet ved at facilitere lokale handlefællesskaber omkring FN´s verdensmål. Samtidig har vi en
antagelse om, at det øger livskvaliteten at skride til handling om noget meningsfuldt i fællesskab med andre.
Læring:
Vi har erfaret, at det er en lærerig, men også ressourcekrævende opgave at inddrage borgere i bæredygtige
og fællesskabende aktiviteter, som de selv skal være med til at definere og drive.
Det afgørende er, at alle pilotpilotbibliotekerne er lykkedes med at engagere borgere i
verdensmålsaktiviteter, som også bidrager til større trivsel
qua de fællesskaber, de indgår i.
Bibliotekerne har fået en faciliterende og meget aktiv rolle
i disse grupper, da de er med ved alle møderne og således
med til at understøtte og realisere borgernes bæredygtige
ideer.

