
Forandre Verden (FV) er en frivillig organisasjon grunnlagt i Oslo i 1997. Grunnleggerne kommer
opprinnelig fra Latin Amerika og Afrika, og har arbeidet sammen med bærekraftige utviklingstemaer
siden 1987 i bl.a. organisasjonen Sol og Måne.

FV arbeider for mennesker og deres forhold til naturen. Vi tilrettelegger for alternative levemåter og
veileder oppbygging av bærekraftige bosteder. I tillegg sprer vi informasjon og hjelpemidler som
trengs for å oppnå selvstendighet og autonomi. FV støtter og samarbeider med lokale foreninger og
grasrotsorganisasjoner med liknende mål i Latin Amerika, Afrika og Europa. Vi er også en del av de
verdensomspennende nettverkene innen øko-landsbyer, permakultur, omstilling byer (Transition
Town) og bioregionalisme.

FV fokuserer hovedsakelig på de følgende emner:
* Trening og opplæring * Rådgivning og veiledning
* Brobygging mellom Nord og Sør * Hjelp til selvhjelp og felleskapsbygging
* Innovasjon av tilpasset teknologi

FV arrangerer seminarer, konferanser, verksteder og kurs for mange forskjellige emner innen miljø ,
bærekraftig utvikling or nord/sør spørsmål. Vi har arrangert og deltatt på en rekke begivenheter og
samlinger over hele verden, og har et bredt nettverk av partnerorganisasjoner i Nord og Sør som vi
koordinerer samarbeid med. Vi skaffer vennskap forhold mellom organisasjoner og frivillige
enkeltpersoner fra nord og sør, og hjelpe til å ha meningsfylte og lærerike opplevelser i diverse
prosjekter vi er involvert i og/eller samarbeider med i sør. Mange mennesker og lokalsamfunn har
blitt inspirert av organisasjonen til å leve på mer bærekraftige og miljøvennlige levemåter. Siden
2003, driver FV med informasjonsarbeid om Nord/Sør spørsmål med støtte av Norad. Mellom 1200
og 1500 ungdommer får inspirasjon og kjenneskap hvert år gjennom vår årlig turné rund hele landet.

FV arbeider med medvirkningsprosesser og felleskapsbygging og tilrettelegger dette spesielt for
ungdom. Siden 2005 organiserer vi forskjellige prosjekter med barne og ungdom i Sagene Bydel, som
går ut på å bruke permakulturelle prinsipper til å lage multifunksjonelle systemer og lekeplass med
brukt av resirkulert materiale på offentlige områder i Oslo. Hovedmålene har var å forbedre
grøntområdene i bydelen, å vise frem at det er mulig å bruke parkene på en mer miljøvennlig og
bærekraftig måte, og samtidig skape en følelse av tilhørighet og forsterke selvtilliten til de unge og
barne som delta på hele prosessen . Erfaringene vi oppnådde her, har vi delt med samarbeidspartnere
og andre interesserte fra mange forskjellige land som et foregangsprosjekt i by økologi.

Mellom 2007 0g 2010 holdet vi et prosjekt i samarbeid med Foldsæ Utdanningssenteret for å bygge
opp et Inspirasjonssenter for Bærekraftig Utvikling i Fyresdal Kommune i Telemark. Et sted hvor barn,
unge og voksne kunne lære seg miljøvennlige løsninger, ha det moro og bli inspirert av det naturen
har å by på. I samarbeid med våre partnerorganisasjoner i Latin Amerika er FV med på å starte opp
lignende opplærings- og inspirasjonssentre i Chile, Colombia og Guatemala.

Forandre Verden består av en gruppe profesjonelle mennesker fra et bredt spektrum av fagområder og
spesialiteter. Vi har mer enn 15 års erfaring i utvikling og realisering av bærekraftige grasrotsprosjekter
over hele verden.


