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Nu invigs Balansakten 
På onsdag har vi den svenska invigningen av 
BALANSAKTEN - ett samnordiskt projekt 
under FN:s 10 år om Utbildning för Hållbar 
Utbildning. Måndagen den 6/3 sker premiären 
i Oslo och den 9/3 är det danskarnas tur. 
Symbolen för projektet är 10 fantastiska 
bronsskulpturer. Dessa kommer att placeras i 
tio städer runt om i världen, i Indien, Japan, 
USA osv. Men först hamnar de i Oslo, 
Göteborg och Köpenhamn i en månad! 
 
Vad är då Balansakten?  
Tre målsättningar. Sju värderingar. 
Ett verktyg för utbildningsinstitutioner, 
studieförbund, folkhögskolor m fl som vill 
integrera hållbarhetsarbetet: internt i 
verksamheten, i sina utbildningar och externt 
mot samhället. Balansakten ska förverkliga 
FN:s 10 år av ”Utbildning för hållbar 
utveckling”. Tanken är att ett nordiskt nätverk 
ska bildas mellan deltagande verksamheter. 
Bakom den nordiska initiativet står Idébanken, 
Ekocentrum och Öko-net. 
I bifogade folder (pdf) kan du läsa mer om de 
3 målsättningarna och 7 värdegrunderna som 
är fundamentet för Balansakten. 

 

Program den 8 mars 
 13.00 Göteborgs Folkhögskola, Nya 

Varvet 
 Sångkör, tal av Frank Andersson m.fl. 

resning av en skulptur 
 14.00 – 16.00 seminarium och samtal om 

Balansakten 
 18.00 – 19.00 Kvällsföredrag på 

Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 
 
Media är välkomna 
Ring för mer information: 
Christer Owe, Ekocentrum, 031-7050740, 
0705-556889. christer.owe@ekocentrum.nu 
Helen Sylvan, Ekocentrum, 031-7050748 
0705-556892. helen.sylvan@ekocentrum.nu 
 
Läs mer på www.balansakten.se 

Som visuella symboler och markering av starten 
för arbetet finns de 10 bronsskulpturer av den 

danske bildhuggaren Jens Galschiöt som kommer 
att resas i Köpenhamn, Oslo och Göteborg under 
vecka 10. Skulpturerna är ca 10 meter höga och 

kommer att balansera på sina höga stolpar. 
 
 
 
…eller på www.ekocentrum.se 
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Bakgrund till projektet 
På miljötoppmötet i Rio 1992 antog världens länder Agenda21, en dagordning för hållbar utveckling i det 21:a 
århundradet. Där står det att ”utbildning är avgörande för att främja en hållbar utveckling och förbättra 
människors vilja att lösa miljö- och utvecklingsproblemen”. Tio år senare, 2002, hölls ett nytt toppmöte i 
Johannesburg där man åter slår fast att utbildning är ett av de viktigaste redskapen i arbetet för en hållbar 
värld. FN beslöt därefter att man skall genomföra 10 år av utbildning i hållbar utveckling under perioden 
2005-2014. FN:s organisation för utbildning, forskning och kultur – UNESCO – är koordinator för detta 
decennium för utbildning. Nationellt har regeringarna och UNESCO:s representanter i den enskilda länderna 
ansvaret för genomförandet. 
 
Norden kan spela en central roll 
”Ett av de centrala temana i Agenda21-arbetet är att en hållbar utveckling bara endast kan säkras genom en 
bred folklig förankring och aktiviteter på gräsrotsnivå. Idéer, projekt och handlingar måste spira underifrån, 
om man ska lyckas att skapa hållbar utveckling” säger Kai Arne Armann, verksamhetsledare inom Idébanken. 
Han berättar att Norden är unikt på två områden: -”Vi har en historisk tradition av aktiva folkliga företeelser 
som både folket och regeringen ställer sig bakom. Vi har dessutom en historisk tradition av folkupplysning 
och debatt, samt ett språklig släktskap” fortsätter Armann. 
 
Mot bakgrund av ovanstående menar institutionerna bakom projektet – Stiftelsen Idébanken i Norge, 
Stiftelsen Ekocentrum i Sverige och Öko-net i Danmark – att Norden kan komma att spela en central roll i 
utbredningen av utbildning för hållbar utveckling genom att gå i täten, utveckla konceptet tillsammans och 
visa andra länder – med våra exempel – att det finns handlingsutrymme! 
 
De tre organisationerna bakom projekt Balansakten är i Norden: 
 
Danmark (sekretariat för 
projektet) 
Öko-net 
Svendborgvej 9, Ollerup 
DK-5762 Vester Skerninge 
Tfn +45 62 24 43 24 
www.eco-net.dk 
www.ubu10.dk 

 
Norge 
 
Stiftelsen Idébanken 
Akersgata 34 
N-0180 Oslo 
Tfn +47 233 109 60 
www.idebanken.no 

 
Sverige 
 
Stiftelsen Ekocentrum 
Aschebergsgatan 44 
S-411 33 Göteborg 
Tfn 031-7050740 
www.ekocentrum.se 

 
 
Kontaktinformation:  
Christer Owe, Stiftelsen Ekocentrum, 031-7050740, 0703-556889. www.ekocentrum.se 
Helen Sylvan, Stiftelsen Ekocentrum, 031-7050748, 0703-556892. 
 
 
Bilaga:  
Broschyr i pdf-format om Balansakten med dess värdegrunder och mål. 
 
 

 


