
Bæredyg(ge	  flygtningelandsbyer	  	  
Workshoppen	  sigter	  mod:	  	  
	  
•  præsenta(on	  af	  projek(deen	  
•  dialog	  og	  feedback	  (l	  konceptet	  	  
•  rekru=ering	  (l	  en	  projektgruppe,	  der	  kan	  

arbejde	  videre	  med	  ideen.	  



•  Jørgen	  Olesen,	  arkitekt	  
•  Per	  Bach,	  Sociale	  Entreprenører	  i	  Danmark	  

Bæredyg(ge	  flygtningelandsbyer	  	  



Workshoppens	  formål	  og	  indhold	  
	  

Projektet	  sigter	  mod	  at	  opføre	  billige	  og	  på	  alle	  
måder	  bæredyg(ge	  flygtningelejre,	  som	  kan	  
etableres	  i	  nærområderne	  -‐	  eller	  i	  dansk	  
kontekst.	  	  
De=e	  indebærer	  en	  bæredyg(g,	  spekula(onsfri	  
finansieringsmodel	  såvel	  som	  en	  bæredyg(g	  lokal	  
produk(on	  og	  driK	  af	  flygtningelandsbyen	  mm..	  
Udvikles	  som	  interdisiplinært	  samarbejde	  –
inkluderer	  alle	  sektorer	  og	  flygtningene	  selv.	  
	  



Baggrund	  -‐	  Problems(llinger	  

•  Flygtningeproblema(kken	  er	  langsigtet	  
•  Konflikterne	  er	  komplekse	  og	  langvarige	  
•  Nuværende	  løsninger	  er	  kortsigtede	  
opbevaringsløsninger	  (danske,	  EU….)	  

•  Business	  as	  usual	  er	  ikke	  en	  mulighed!	  
	  
•  Den	  bæredyg(ge,	  langsigtede	  løsning	  mangler	  at	  
blive	  formuleret.	  Der	  ligger	  et	  innova(onsarbejde	  
forude.	  

	  
	  



Baggrund	  -‐	  behov	  

•  Der	  er	  behov	  for	  at	  skabe	  langsigtede,	  stabile,	  
velfungerende,	  bæredyg(ge	  rammer	  for	  et	  
godt	  liv	  (bolig,	  arbejde,	  samhandel,	  
uddannelse,	  muligheder,	  mening…)	  –	  der	  hvor	  
flygtningene	  bor.	  



Udgangspunkt	  for	  løsningsforslag	  

Hvis	  man	  har	  en	  bar	  mark	  i	  Libanon	  og	  hvis	  
civilsamfund,	  det	  offentlige	  og	  den	  private	  
sektor	  i	  fællesskab	  skal	  implementere	  FN´s	  17	  
verdensmål	  for	  bæredyg(ghed	  i	  en	  bosætning	  
dér:	  
	  

Hvordan	  vil	  det	  så	  se	  ud?	  
	  
(Og	  kan	  det	  koncept	  så	  ikke	  også	  anvendes	  andre	  steder?)	  



Hvad	  betyder	  det	  at	  gøre	  det	  
bæredyg(gt?	  

Et	  komplekst	  samspil	  af	  faktorer	  f.eks.:	  
•  Finansieringsmodel	  
•  Produk(onssystem,	  produktlicenser…	  
•  Samhandel	  
•  Bystyreform	  
•  Vidensdeling	  
•  Energiproduk(on	  
•  Bygninger….........	  



Bæredyg(g	  bosætning	  

•  De	  generelle	  opmærksomhedspunkter	  i6t.	  
en	  bæredyg:g	  bosætning	  

	  
•  Den	  bæredyg(ge	  bosætning	  i	  den	  konkrete	  
kontekst	  (Libanon,	  Vestjylland)	  



Generelle	  opmærksomhedspunkter	  

Indeling	  af	  hovedområder:	  
•  Pla`orm	  for	  produkter	  og	  samhandel	  –	  open	  
source	  produkt	  Wiki	  

•  Produk(onsaparat	  –	  ”Den	  producerende	  
container”	  	  

•  Finansieringsform	  -‐	  fond	  
•  Videns	  Wiki	  –	  forening	  





Pla`orm	  for	  produkter	  og	  samhandel	  	  

•  Containeren	  som	  producerende	  modul	  og	  
virksomhedssamarbejde.	  	  

•  CC	  licenser	  og	  open	  source	  hardware	  
beskrivelse.	  	  

•  Digitale	  pla`orme	  og	  åbne	  produk(onsfiler.	  	  	  
•  ”Nes(ng”	  og	  deltagelse	  på	  pla`ormen.	  	  
	  



Containeren	  som	  producerende	  modul	  
og	  virksomhedssamarbejde.	  	  



Containeren	  som	  producerende	  modul	  
og	  virksomhedssamarbejde.	  	  

•  Samarbejde	  med	  virksomheder	  sker	  via	  åben	  
licens	  produk`iler.	  

•  IT	  pla`orm	  administrere	  produkter	  og	  
samhandel	  

	  

www.cropbox.co	  



CC	  licenser	  og	  open	  source	  hardware	  
beskrivelse.	  	  

CC´s	  4	  grund	  mærkninger:	  
	  
•  Navngivelse	  
•  Ikke	  kommerciel	  
•  Ingen	  bearbejdelser	  
•  Del	  på	  samme	  vilkår	  



CC	  licenser	  og	  open	  source	  hardware	  
beskrivelse.	  	  

•  Åbne	  licenser	  og	  copyright	  
•  Opdelte	  produkter	  
•  Velgørenhed	  og	  social	  impact	  sammen	  med	  
kommerciel	  anvendelse	  

•  Eksempel:	  
www.opendesk.cc	  
www.wikihouse.cc	  



Digitale	  pla`orme	  og	  åbne	  
produk(onsfiler.	  	  

•  Internetpla`orm	  som	  Wiki	  for	  åbne	  
produk`iler	  

•  Pla`orm	  er	  non-‐profit	  forretning	  
•  Upload	  af	  produkter	  fra	  virksomheder	  er	  både	  
velgørende	  og	  royaltyindbringende	  

	  



”Nes(ng”	  og	  deltagelse	  på	  pla`ormen.	  	  

•  Lignende	  pla`orme	  og	  projekter	  kan	  
integreres	  i	  pla`ormen	  eKer	  ønske.	  

•  Samhandel	  med	  lokale	  virksomheder	  i	  
nærområderne	  



Soufra	  
Soufra	  er	  en	  socialøkonomisk	  catering	  
virksomhed	  en	  flygtningelejren	  i	  det	  
sydlige	  Beirut.	  

Soufra	  har	  via	  crowdfundingportalen	  
Kickstarter	  indsamlet	  over	  60.000	  
dollars,	  (l	  en	  ny	  lastbil	  (l	  virksomhedens	  
madudbringning	  så	  de	  nu	  kan	  udbringer	  
frokost	  (l	  kunder	  i	  Beirut	  
	  



Finansieringsform	  	  

Bæredyg(g	  finansiering	  
•  Fondskoncept	  skal	  kunne	  reproducere	  indsatser	  
(bosætninger)	  eKer	  opstartsdona(on	  (f.eks.	  
dansk	  ulandsbistand,	  EU	  midler,	  
virksomhedssponsorater,	  crowdfunding…)	  

•  Comunity	  Development	  Financial	  Ins(tu(ons	  
(CDFI)	  -‐	  som	  reference	  

•  Herunder	  CDCU	  Comunity	  Development	  Credit	  
Unions	  –	  som	  særlig	  interessant	  model	  



CDCU	  

•  Godt	  instrument	  for	  social	  effekt	  investering	  
•  Social	  impact	  bonds	  som	  element	  i	  CDCU	  for	  
at	  (ltrække	  offentlige	  og	  private	  bidrag	  



Videns	  Wiki	  

Hjemsted	  for	  den	  fortsa=e	  udvikling	  af	  
bæredyg(g	  bosætning	  projektet	  
•  Vidensdeling	  	  
•  Formidling	  og	  udbygning	  af	  modellen	  
•  Nye	  anvendelsesmuligheder	  for	  modellen	  
•  Feedback	  fra	  beboere	  i	  flygtningelejren	  



Den	  konkrete	  flygtninge	  bosætning	  

• ?	  



Den	  konkrete	  flygtninge	  bosætning	  

	  
-‐  Uddannelse:	  folkeskole	  i	  byen,	  udveksling	  af	  	  beboernes	  
egne	  kompetencer,	  adgang	  (l	  højere	  uddannelser	  via	  
internet	  kurser	  med	  universitets	  lærer	  mm.	  

-‐  Microjobs,	  frivilligt	  arbejde.	  

	  
Social	  bæredyg:ghed	  



Miljømæssig	  bæredyg:ghed	  

-‐  Lokal	  dyrkning	  af	  fødevarer	  og	  husdyrhold	  (som	  kan	  sælges	  
beboerne	  indbyrdes	  imellem	  og/eller	  (l	  lokale	  markeder	  –	  
hvis	  der	  er	  overskud.)	  

-‐  Genbrug	  og	  affaldshåndtering……..	  
-‐  Vandrensning	  
-‐  Vedvarende	  energi	  –	  sol	  og	  vind	  (l	  el-‐produk(on	  (l	  eget	  
forbrug	  og	  måske	  også	  mhp.	  salg	  (l	  den	  omgivende	  verden.	  

-‐  Vandrensning	  –	  sikring	  af	  rent	  drikkevand	  



Økonomisk	  bæredyg:ghed	  

-‐  Lokalt	  valutasystem,	  naturalie	  økonomi,	  voucher,	  
(mebank…	  anvendes	  for	  at	  lægge	  grundlag	  for	  en	  
egentlig	  økonomi.	  

-‐  Job	  muligheder	  (både	  frivillige,	  ubetalte	  og	  betalte	  jobs	  i	  
landsbyens	  produk(onsvirksomheder	  (tøj,	  fødevarer,	  
café,	  frisør,…	  

-‐  Venskabslandsby	  i	  Danmark	  –	  som	  via	  internet	  kan	  
bakke	  op	  med	  viden,	  social	  stø=e,	  økonomisk	  stø=e….	  
	  



Samarbejdspartnere	  

•  Virksomheder	  	  -‐	  Velux,	  Maersk,……	  
•  Offentlige	  myndigheder	  	  
•  Nødhjælpsorganisa(oner	  
•  Bæredyg(ge	  pengeins(tu=er	  -‐	  Merkur	  
(fondsbestyrer)	  

•  Innova(onsmiljøer	  



	  

	  
	  

www.socialeentreprenorer.dk	  
	  
	  
Yderligere	  informa:on:	  
Jørgen	  Olesen,	  email.	  joergen.olesen.privat@gmail.com	  
Per	  Bach,	  email.	  per@socialeentreprenorer.dk	  	  


