MAAR

WAT GEBEURT ER DAN JUIST?

- Informatie en discussie
Via films, evenementen en de daaropvolgende
discussie
informatie uitwisselen over piekolie,
klimaat, interessante oplossingen, …
- Leuke acties die ook nog nuttig zijn (of andersom :-)
Pompoenen planten in parken, een buurtpicknick
organiseren, met de straat afspreken om naar het
containerpark te rijden, een haag vervangen door een
'sneukelhaag', een (drank)automaat op straat vullen
met fruit en koekjes gebakken door de buren, … .
- Themawerkgroepen
Samen met geïnteresseerden uit de buurt nadenken
over en aan de slag gaan rond thema's als energie,
voedsel, geld, bouwen, transport, bedrijfsleven,
onderwijs, gezondheid, psychologie, afval, lokaal
bestuur...
- Samenwerken
Samen
werken
met
bestaande
verenigingen,
overleggen met de overheid, oplossingen zoeken
samen met bedrijven, openstaan voor iedereen, ...
- Ontwerp een Minder Energie Plan
We schrijven neer hoe we jaar per jaar ons
energieverbruik
kunnen
afbouwen
en
onze
samenleving organiseren. We vertrekken daarbij van
een lange termijn planning van hoe we hier binnen
pakweg 25 jaar (met veel minder olie) willen kunnen
leven.
- Dromen over de toekomst
Al eens geprobeerd je levendig voor te stellen hoe
onze dag er uit zou zien zonder aardolie? Als je dat
doet (en je gaat er even van uit dat we die uitdaging
goed hebben aangepakt), dan kom je uit bij
verrassend creatieve ideeën, en lijkt het ook allemaal
veel minder moeilijk.
- Kennis en vaardigheden bijspijkeren
Ons onderwijs bereidt ons goed voor op een 'geolied'
leven. Maar wat moeten we kunnen en kennen in een
wereld zonder aardolie? We organiseren trainingen in
een grote waaier van (verloren gegane) praktische en
sociale vaardigheden zoals reparaties, natuurlijk
bouwen, voedsel kweken, lokale economie, etc.
- Een plaatselijke munt
Wat gebeurt er als een dorp met een eigen munt gaat
werken? De plaatselijke handel vaart er alvast goed
bij. Je krijgt echter, onverwacht, ook een heel nieuwe
dynamiek tussen de mensen.

WIE

DOET MEE?

Sinds de lancering van de eerste Transition Town,
in Totnes in Engeland in 2006, heeft het concept
zich snel verspreid over Engeland en de rest van
de wereld. Een greepje uit de deelnemers:
Bielefeld (Duitsland), Barrie (Canada), Brooklyn
(Nieuw-Zeeland), Isle of Man
(UK), Los Angeles (US),
El Monteveglio (Italië),
Manzano (Chili),
Fujino (Japan), ...
Zowel steden als
dorpen en wijken
passen het model
toe.
Kriebelt het?

TRANSITIE IN DE
VLAAMSE ARDENNEN
SAMEN

PIEKOLIE

KLIMAATVERANDERING

EN

AANPAKKEN

De veerkracht van de buurt
opnieuw opbouwen en
CO2-uitstoot verminderen.

Spreek mensen uit de buurt aan
en start een eigen initiatief.
Vraag
'de
weg'
aan
de
vrijwilligers van het Vlaamse
transitienetwerk of aan één van
de
reeds
gestarte
transitieinitiatieven in de buurt.
Contact: vlaamseardennen@transitie.be
www.vlaamseardennen.transitie.be

Verder lezen:
www.transitie.be (Transitienetwerk Vlaanderen)
www.transitionculture.org (Rob Hopkins)
www.transitionnetwork.org (Transition Network)
www.transitiontowns.nl (Transitie Nederland)

Gelieve de folder niet weg te gooien, maar er iemand anders
gelukkig of enthousiast mee te maken.

Mensen samenbrengen
voor de overgang
naar een leven
na de goedkope olie.

“De veranderingen die we nodig hebben om de totale
ineenstorting te vermijden, zijn precies die dingen die we
moeten doen om de wereld te creëren waar we van dromen”
Prof. David Korten, econoom en psycholoog

WAT

IS ER AAN DE HAND?

“We zijn vrijwel zeker nabij het punt dat men peak-oil noemt”
Al Gore 2007

Het aantal alarmerende rapporten over onze
toekomst neemt toe. Er is de opwarming van
de aarde, de milieuvervuiling, het verdwijnen
van dier- en plantensoorten en de steeds
grotere kloof tussen arm en rijk.
We danken de enorme vooruitgang van de
laatste decennia aan de grote beschikbaarheid
van goedkope aardolie. Die vooruitgang heeft
ons veel goeds gebracht, maar de nadelen
beginnen door te wegen op de voordelen.
Wetenschappers
waarschuwen
dat
deze
goedkope energie er niet altijd zal zijn. Hoewel
er nog veel olie is, wordt ze steeds moeilijker
bereikbaar. De vraag naar olie blijft stijgen,
maar het aanbod zal binnenkort afnemen.
productie
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Ondertussen zijn we volledig afhankelijk van
aardolie. We omringen ons met voedsel,
goederen en brandstoffen die honderden of
duizenden kilometers hebben afgelegd en
volledig machinaal zijn vervaardigd.

WE

HOEVEN NIET AF TE WACHTEN!

“Je kan een probleem niet oplossen met dezelfde manier van
denken waarmee het gecreëerd werd .”
Albert Einstein

Hoog tijd om meer doordacht te kiezen waar we
de resterende olie gaan inzetten. Hoog tijd om die
energie te gebruiken om ons voor te bereiden op
tijden dat er minder aardolie zal zijn.
Dat is het doel van de transitie-beweging.
De
transitie-beweging,
dat zijn gewone mensen
uit gewone dorpen en
wijken, die samen deze
uitdaging aangaan. Ze
zoeken uit hoe hun dorp
veerkrachtiger
kan
worden om voorbereid te
zijn als de aardolie steeds
duurder wordt.
Transitie initiatieven zijn op dit ogenblik een van
de
meest
veelbelovende
manieren
om
gemeenschappen in beweging te zetten en de
grote uitdagingen aan te pakken. Transitie
verhoogt
de
overlevingskansen
van
de
gemeenschap. Daarnaast is het de meest
effectieve manier van reageren in een wereld
waarin de politiek (nog) geen maatregelen neemt
op lange termijn.
Transitie-initiatieven banen
voor hen de weg. Het zijn pioniers die nieuwe
oplossingen onderzoeken en die voor anderen
bereikbaar maken.

Slechts weinigen zullen ontkennen dat we zo
niet eindeloos kunnen doorgaan.
Maar is er een (haalbaar) alternatief?
Hoe kunnen we deze vertrouwde en zo
gemakkelijke manier van leven loslaten voor
een onduidelijke toekomst die zoveel moeilijker
lijkt?
“Geen enkele combinatie van alternatieve energiebronnen en
technologische vooruitgang kan op een realistische en
economisch haalbare manier de olie import volledig
vervangen op korte of middellange termijn."
Stuart McGill, Exxon Mobil Senior Vice President

VEERKRACHTIGE

GEMEENSCHAP

Een veerkrachtige gemeenschap is in staat om te
overleven en zich snel aan te passen, ook als de
complexe systemen in de wereld rondom
beginnen te haperen.
Je kan je veerkracht onder andere verhogen door
de sociale banden te versterken, de plaatselijke
economie aan te zwengelen en lokale (voedsel)
productie te bevorderen. Op die manier wordt de
gemeenschap vanzelf minder afhankelijk van
bijvoorbeeld goedkope olie.
In transitie initiatieven
gaan bewoners van een
dorp of wijk zelf
uitzoeken hoe ze die
veerkracht
kunnen
verhogen.
Het gaat hier dus niet
alleen om DENKEN, maar
vooral om DOEN. Een transitie-initiatief gaat aan
de slag op het vlak van transport, voeding,
onderwijs, energie, wonen, etc.
Inspiratie wordt niet enkel geput uit de
technologie van de laatste decennia, maar ook
uit de vroegere geschiedenis: hoe pak je een taak
aan als je maar over een beperkte hoeveelheid
energie beschikt? Er leven nu nog mensen die
zo'n tijden gekend hebben, en ons vertellen over
de oplossingen van toen.
Transitie is durven kijken
achter de muren van de
bestaande
manier
van
leven, ontdekken dat er wel
degelijk alternatieven zijn
en dat een toekomst zonder
olie eigenlijk niet moeilijker
hoeft te zijn, wel des te boeiender.
“We weten echt niet of dit zal werken. Transitie is een sociaal
experiment op een gigantische schaal. Waar we van overtuigd
zijn is:

"...opvallend is dat politici tekortschieten in het plannen maken
voor deze onvermijdelijke transitie, of om hun kiezers zelfs
maar op deze onvermijdelijkheid voor te bereiden.”
Jonathan Porritt, voormalig Engels politicus

als we wachten op de regering, wordt het te weinig te laat,
als we individueel in actie schieten, wordt het te weinig
maar als we als gemeenschappen iets ondernemen, zou het
juist genoeg kunnen zijn, juist op tijd.”
www.transitionnetwork.org

