Odla lokalt - förändra globalt är en praktisk kurs i permakulturodling där vi i konkreta
omställningsprojekt arbetar med jorden, maten och samarbetets organisering och visar hur
odlingstekniker hör ihop med teoretisk kunskap kring exempelvis biodiversitet, växthusgaser
och global politik.
Du får tillsammans med andra utforma ett urbant odlingsinitiativ och får förståelse för hur
lokala odlingar i nätverk kan svara på globala problem som matsäkerhet, resurskriser och
utanförskap.
Under odlingssäsong bygger vi tillsammans upp en urban matpark för alla mitt i Tantolunden
där vi har tillgång till 5000 kvm parkmark. Vi använder en rad lågteknologiska
odlingstekniker, vatteninsamlings- och bevattningsmetoder, bygger upp jord, olika sorters
bäddar, spaljéer, insekts-, humle- och fladdermusbon, odlar på höjden, sår, planterar och lagar
mat över öppen eld.
Vårt praktiska arbete, naturvetenskaplig teori och politiska kopplingar följs hela tiden åt,
exempelvis praktiserar vi olika komposttekniker och hur de relaterar till sådant som mikroliv,
växthusgasutsläpp, övergödning, klimatkris och de globala målen i Agenda 2030.
Medan odlingarna vilar under vintern så tar nästa del av utbildningen vid - att omsätta de nya
kunskaperna till konkreta projekt. Odlingsplatser väljs ut i grupp och utformas med hjälp av
metodiskt och inkluderande visionsarbete och permakulturdesign. Med klassen som
referensgrupp och bollplank hjälps vi åt att skapa struktur och målsättningar som gör att
designprojekten kommer i hamn och har verkliga möjligheter att realiseras.
Under odlingsvilan har vi också växtkunskap med fokus på perenna växter med ätliga,
medicinala och jordförbättrande egenskaper, deras näringsinnehåll, hur de kan användas i
samplanteringar, hålla skadedjur borta, användas som indikator- och ackumulatorväxter och
så vidare. Vi planerar förkultiveringar, planteringar, odlings- och bevattningsexperiment och
byggen av exempelvis dammar och spaljéer i odlingarna till våren.
Under utbildningen bygger vi den sociala och organisatoriska grund som behövs för att vi ska
bilda livskraftiga omställningsinitiativ genom att lära känna varandra, skapa sammanhang och
metodiskt stödja varandras projekt. Vi gör det genom att ha roligt, samarbeta, studera och öva
oss i självorganiseringsmetoden sociokrati, ordna permablitzar* och skapa inblick i svensk
föreningspraxis.
Utbildningen ser också på idéer om ekonomisk demokrati och allmänningen som resurs och
hur de idéerna möter så kallad social permakultur och permakulturens etiska grundprinciper
omsorg om människor, omsorg om naturen och rättvis fördelning som medför en helhetssyn
på ekologi och socialt och ekonomiskt hållbar samhällsorganisering.
Odla lokalt - förändra globalt ger verktyg för att med självförtroende skapa nya sätt att ta
tillvara jordens resurser och skapa en ekonomi som inte drivs av hot- och konkurrensbilder
utan har sin utgångspunkt i små lösningar i samarbetande nätverk.
* tillfällen då odlingsgrupper hälsar på varandra för att hjälpas åt att utföra stora arbeten.
Vill du ställa om din tillvaro och ta del i en omvälvande förändring av hur vi odlar vår mat
och tar hand om våra resurser och varandra?

Praktisk information om utbildningen
Under odlingssäsong arbetar vi utomhus på föreningen Odla Ihops odlingar i Tantolunden vid
Hornstull. Vi beräknar att det är från höstterminsstart till månadsskiftet okt/nov, och från
mitten av mars till vårterminens slut. Resten av året är vi främst i hemklassrummet på
Långholmens folkhögskola i Sundbyberg.
Du förväntas ha egna lämpliga arbetskläder för både varmt, kallt och blött väder.
Vi kommer vid något tillfälle anlita inspirerande gästlärare som har specialkompetens inom
sitt område.
Vi kommer göra ungefär ett studiebesök per månad.
Efter kursen kan deltagarna förvänta sig att:
● ha gedigen förståelse för permakulturens tre etiska grundpelare omsorg om människor,
omsorg om naturen, och rättvis fördelning
● ha skapat en egen permakulturdesign där permakulturens designprinciper är
närvarande
● ha en tillräcklig grund för att starta egna odlings- och omställningsinitiativ
● ha träffat olika odlings- och omställningsinitiativ och ha tillgång till ett nätverk
● ha en inblick i självorganisering och föreningspraxis
● ha en inblick i kooperativt och socialt företagande
● förstå vad som behövs för att själv bygga upp och vårda matjord med så lite läckage
av näring och växthusgaser som möjligt
● ha kunskap om ätliga växter och nyttoväxter som används i permakultursammanhang:
deras behov, sjukdomar, egenskaper, näringsinnehåll, funktioner och användning
● ha fått inblick i en mängd odlingstekniker och metoder för att fördröja energiflöden
samt förståelse för hur de metoderna kopplar till de stora resursfrågorna, klimatfrågan
och de geopolitiska frågorna

