EKOKYLÄT

EUROOPAN EKOKYLÄVERKOSTO
TAUSTAA

TOIMINTA

Ekokylät edustavat elämäntapaa, jon-

Euroopan ekokyläverkostoon (GEN-Europe) kuuluu yhteen-

GEN-Europe edistää ekokyläliikkeen toimintaa mm.

kestävä kehitys ja tyydyttävät asuinrat-

ja Lähi-idässä sijaitsevia ekokyliä. GEN-Europe

ka periaatteina ovat alhainen kulutus,

kaisut. Niiden tavoitteena on vähentää
ympäristörasitusta yksinkertaisuuteen

perustuvien valintojen ja ekologisten
suunnitteluratkaisujen avulla.

Ekokylät pyrkivät yhdistämään ekologisia

ja

periaatteita

teknologisia

suunnittelu-

yhteisöllisyyttä

lisääviin

elämänmuotoihin. Ekokyliä on sekä

teollisuus- että kehitysmaissa, maaseudulla ja kaupungeissa, niin vakiintuneen kuin uudisasutuksenkin piiris-

sä 90 jäsentä 26:sta eri maasta: eurooppalaisia, afrikkalaisia
on perustanut myös

• levittämällä ja tuottamalla tietoa ekokylähank-

maailman ekokyläver-

keista: yhteistyöverkoston kautta julkaistut ar-

koston (Global Ecovillage Network), jolla on

tikkelit saavuttavat yhteensä 200 000 lukijaa

neuvonantajan rooli YK:n talous- ja sosiaa-

yhdeksällä eri kielellä

likomiteassa. Maailman ekokyläverkosto

on YK:n koulutus- ja tutkimusinstituutin
(UNITAR-CIFAL)

aloitteellinen

• tukemalla jäsenyhteisöjensä ver-

yhteis-

kostoitumista ja koulutustoimintaa

työkumppani. Instituutti tarjoaa kestävän

rahoituksellisen tuen ja stipendien

kehityksen mukaista koulutusta valtion virka-

avulla

miehille ympäri maailmaa.

sä.

TEHTÄVÄT

ten, sosiaalisten ja henkisten peri-

syntymistä.

• suunnittelemalla ekokylissä tapah-

tuvia kursseja ja koulutusta yhteis-

työssä yliopistojen ja muiden virallisten

Ekokyliä motivoi erityisesti ekologis-

GEN-Europe pyrkii edistämään kestävien asuinmuotojen

aatteiden omaehtoinen soveltaminen

GEN-Europe haluaa vahvistaa sekä yksittäisten ekokylien toi-

• ottamalla osaa kokouksiin, konferensseihin, näyttelyihin

GEN-Europe pyrkii viestimään ekokyläkokemuksien eduista

riaatteista ja kokemuksista voidaan viestiä päättäjille,

käytäntöön. Pyrkimyksenä on kehittää

sellainen kestävän kehityksen malli,

joka soveltuu kunkin ekokylän paikallisiin olosuhteisiin.

mintakykyä että kansallisten ekokyläverkostojen syntymistä.

suurelle yleisölle, hallitusten työntekijöille, yksityiselle sektorille sekä kansalaisjärjestöille.

Stefano Serra

koulutuslaitosten kanssa

ja muihin tapahtumiin, joissa ekokyläliikkeen toimintape-

suunnittelijoille, eri alojen ammattilaisille sekä suurelle
yleisölle

MITÄ SINÄ VOIT TEHDÄ?
Ekokylät pyrkivät yleensä edistämään
seuraavia toimintoja:

• paikallistalouden kehittymistä

• osuuskuntamuotoista liiketoimintaa
• uusien yhteisöjen muodostumista

• yhteisöllisiä päätöksentekomenetelmiä
• ongelmien ratkaisumenetelmiä

• kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen
perustuvaa koulutusta

•��������������������������������������
permakulttuurin mukaista suunnittelua
• ekologista rakentamista

• kerro meistä ystävillesi.
• liity kotimaasi ekokyläverkostoon.
• liity jäseneksemme!

GEN-Europe
ZEGG Ecovillage(Saksassa) & Findhorn Ecovillage (Skotlannissa)
Yhteystiedot: Rosa-Luxenburgstr. 89, D-14806 Belzig- Germany
puh: +49(0)33841 44766, faksi: 44768 info@gen-europe.org

Global
E covillage
N etwork - Europe
www.gen-europe.org

GEN-Finland
Suomen kestävän elämätavan yhteisöt ry
on Euroopan ekokyläverkoston jäsen

kotisivut: www.rihmasto.fi

s-posti: juuri@rihmasto.fi

ASTU TULEVAISUUTEEN!

• uusiutuvia energiamuotoja
• jätehuoltoa

TOISENLAINEN MAAILMA
ON MAHDOLLINEN
VAIKUTA SINÄKIN!

Jos haluat lisätietoa ekokylien toimin-

”Ekokylät edustavat uusinta ja kehityskykyi-

ekokylistä, tutustu kotisivuihimme:

ihmisyyden kaksi perustotuutta: ihmiselä-

taperiaatteista tai lähelläsi sijaitsevista

sintä yhteisömallia. Ekokylissä yhdistyvät

mä on rikkaimmillaan pienissä, kannustavissa ja terveissä yhteisöissä. Ihmiskunnan

ainoa kestävä tie löytyy yhteisöllisten perinteiden elävöittämisestä ja käyttöönotosta.

www.gen-europe.org

Ekokylät ovat historiamme lupaavin ja

Centre for Alternative Technologies

tärkein yhteiskunnallinen liike.”

LAHJOITUKSET
GEN-Europe on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Lahjoitusten
verovähennyskelpoisuus riippuu kotimaasi lainsäädännöstä.
Yhteystiedot: Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D 10963 Berlin
IBAN: DE 11 100 100 10 000 768 1105 BIC: PBNKDEFF

Tri Robert J. Rosenthal
Filosofian professori

Hannoverin yliopisto

GEN-Europe on saanut rahoitustukea Gaia-Trustilta,
Euroopan komissiolta sekä jäsenyhteisöiltään.

Centre for Alternative Technologies

www.gen-europe.org

www.gen-europe.org

