
FORAS  
BÆREDYGTIGHEDS-
  POLITIK

Visionen 
I Fora ønsker vi at skabe folkeoplysning i takt med tiden. Vor tids største 
udfordringer kræver øjeblikkelige, bæredygtige løsninger. Det ønsker Fora at 
bidrage til ved at fremme den bæredygtige dannelse, og ved at styrke vores 
medlemsforeningers- og skolers evne og lyst til at tage et bæredygtigt ansvar 
på sig – for eget liv, for vores fælles samfund og for vores klode. Sådan kan vi 
give de kommende generationer de bedst mulige levevilkår i forhold til klima, 
miljø, samfund og mental sundhed.

Sammen kan vi gøre en forskel, og potentialet er stort! Vi er til stede i små som 
store byer i hele Danmark. Fora har 150 foreninger og skoler, flere end 750 fri-
villige, og vi er årligt i berøring med op mod 100.000 danskere.

Vi arbejder for, at så mange som muligt af dem, der kommer i berøring med en 
Fora-forening eller -skole, kan tage bæredygtige tanker og handlekompetencer 
med sig hjem. Sker det, når vi langt – også som samfund. Det har derfor stor 
betydning, at så mange Fora-foreninger og –skoler som muligt, kommer med.
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Formålet med 
bæredygtigheds politikken
I Fora har vi længe belyst emner inden for bæredygtighed i vores magasin, i 
projekter og puljer samt på kulturmøder, folkemøder, landsmøder, fyraftens-
møder osv. Vi har nu udformet en bæredygtighedspolitik, der tydeliggør vores 
tanker om, og ambitioner for, arbejdet med bæredygtighed, og som kan 1) give 
vores bæredygtighedsindsatser en fælles retning og forankring i Fora, 2) give 
os anledning til at reflektere over, hvordan vi vil arbejde med bæredygtighed, 
og 3) styrke profileringen af Fora som et oplysningsforbund, der arbejder mål-
rettet med bæredygtighed.

1. RETNING
Politikken opstiller klare mål, og gør det dermed lettere for hele Fora at tage et 

stort ryk i den bæredygtige omstilling af vores forbund. Politikken forpligter 

os til at sætte handling bag de mål, vi bliver enige om at stræbe efter. Den 

gør det også tydeligt for sekretariatet, hvilke opgaver der skal prioriteres 

i arbejdet med bæredygtighed. Vi arbejder allerede meget med bære  - 

dygtighed, men har ikke haft en fælles retning før nu. Formålet med denne 

politik er at forankre bæredygtighed som et fokuspunkt i Fora mange år frem.

2. REFLEKSION
Formuleringen af en politik giver anledning til at starte samtalerne om, hvor 

Fora står i dag ift. bæredygtighed, og hvor vi gerne vil bevæge os hen sammen.   

Den giver også anledning til at reflektere over, hvordan vi som forbund, 

foreninger og skoler kan arbejde med bæredygtighed fremover. Politikken 

hjælper os til at komme hele vejen rundt om den bæredygtige omstilling, 

så vi ikke bare høster de lavthængende frugter, men skærper blikket på 

de områder af vores arbejde, som vi ikke ved første øjekast forbinder med 

bæredygtighed. Samtidig bliver det også tydeligere, hvor vi gerne vil hen  

på sigt.

3. PROFILERING
Politikken giver os en tydelig bæredygtighedsprofil over for kommuner, 

samarbejdspartnere og fonde, hvilket kan være med til at åbne døre for nye 

bæredygtige samarbejder nationalt og lokalt. Samtidigt skærper politikken  

vores bæredygtige profil over for nuværende og fremtidige medlems-

foreninger og -skoler. 
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Bæredygtighed i Fora
I Fora tænker vi bæredygtighed bredt, og i den bæredygtige omstilling af vores 
forbund har vi særligt fokus på mental og social, klima- og miljømæssig samt 
økonomisk bæredygtighed.

MENTAL OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Gennem vores kurser og aktiviteter skaber vi rum til fællesskab, fordybelse 

og læring. Vores foreninger og skoler udgør en fantastisk ramme for at  

arbejde med mental sundhed, trivsel og meningsskabende aktiviteter. Når 

mennesker samles om det fælles tredje, kan fællesskaber opstå og vigtige 

relationer indgås. I vores fællesskaber er rummeligheden stor, og den enkelte 

deltager får et frirum, hvor de kan komme og være, som dem de er. Men 

social bæredygtighed er også det at sikre pladsen til forskellighed uanset 

ens ophav, helbred, økonomiske formåen eller sociale kompetencer. Her er et 

stort potentiale, som vi kan drive meget videre. Vi vil gøre, hvad vi kan som 

forbund, foreninger og skoler, og gerne i samarbejde med andre organisa-

tioner, skoler, kommuner, biblioteker osv.

KLIMA- OG MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED 
Overvejelser om klima og miljø er vigtige og relevante i alle dele af vores 

organisation. Gennem vores kurser og aktiviteter har vi mulighed for at give 

deltagerne perspektiver, viden og handlekompetencer, ift. hvordan de kan 

bidrage til den grønne omstilling i deres hverdag. Derudover vil vi tage højde 

for klima- og miljøpåvirkning i driften af vores forbund på alle niveauer. I vores  

bæredygtighedsprincipper fremgår det, at vi tænker bæredygtighed ind i 

alt fra vores valg af mødesteder, transport og forplejning til vores valg af 

nyerhvervelser, leverandører og bank. Foras sekretariat er ved at indarbejde 

klimahensyn i sine daglige arbejdsgange, og vi vil iværksætte initiativer, der 

kan inspirere foreninger og skoler til at gøre det samme.

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
I Fora vil vi arbejde med økonomisk bæredygtighed på tre niveauer. 

1.   Som beskrevet i Foras Bæredygtighedsprincipper, vil vi placere Foras  

midler i en bæredygtig bank og tænke bæredygtighed ind, hvis vi inve-

sterer vores penge. 

2.   Vi vil arbejde med at styrke foreningernes økonomiske bæredygtighed, så 

økonomien i vores foreninger og skoler er stærk og stabil. 

3.   Vi mener, at alle skal have adgang til folkeoplysning, men vi ved også, at 

deltagergebyret kan være en stor økonomisk udgift for mindre bemidlede 

borgere. Derfor vil vi arbejde for at finde løsninger, der sikrer, at alle, uanset  

økonomisk formåen, kan få adgang til folkeoplysningens grundværdi om 

livslang læring.
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Indsatser
Fora består af tre organisatoriske niveauer, nemlig vores bestyrelse, sekretariat 
og medlemsforeninger og -skoler. For at få alle med på rejsen har vi iværksat 
følgende tre indsatser:

FORAS BÆREDYGTIGHEDSPRINCIPPER
Bestyrelsen

I Foras bæredygtighedsprincipper præciserer vi, hvordan vi vil handle på 

vores ambition om at rykke Fora i en mere bæredygtig retning. Arbejdet med 

principperne blev udført af en arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmed-

lemmer og sekretariatsmedarbejdere i 2021 og blev vedtaget i bestyrelsen i 

december 2021. Principperne revideres mindst en gang årligt.

SEKRETARIATETS BÆREDYGTIGHEDSKODEKS
Sekretariatet

Sekretariatet udarbejder et kodeks for, hvordan arbejdsgangen på Foras sekre-

tariat kan gøres mere bæredygtig. Arbejdet med kodekset blev påbegyndt 

i 2022. Det involverer alle medarbejdere, og vil både få konsekvenser for de 

daglige vaner og rammer på sekretariatet. Ligesom Foras bæredygtigheds-

principper revideres kodekset mindst en gang årligt.

LET OG SJOVT AT VÆRE EN BÆREDYGTIG FORENING
Medlemmerne

Vi vil involvere, motivere og inspirere Foras foreninger og skoler til at arbejde 

med bæredygtig omstilling på aktivitets- og driftsniveau. Derfor vil vi i løbet 

af 2022 oprette et bæredygtighedsnetværk, hvor foreninger og skoler kan 

modtage og dele inspiration til, hvordan bæredygtighed kan indtænkes og 

omsættes til virkelighed i det daglige folkeoplysningsarbejde.

Desuden vil vi udvikle konkrete forslag til, hvordan man som forening/

skole kan arbejde med bæredygtighed i det daglige, løbende invitere Foras  

medlemmer til at tage del i Foras bæredygtighedsprojekter og understøtte 

medlemmernes bæredygtige initiativer med konsulentbistand og økono-

miske midler.
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