Hvor er vi på vei?

Fred:

Ved Hardangerfjorden…

Jordens beboere står foran store utfordringer,
kanskje tidenes viktigste veivalg. Verdens
fredsorganisasjon FN har satt fokus på de mest
sentrale problemene og har utpekt tre store
mål:
PEACE – DEVELOPMENT – ENVIRONMENT.
Satsning på FRED, UTVIKLING og MILJØ er en
opplagt vei å gå i den situasjon verden nå står.
Fredelig konfliktløsning, rettferdig utvikling og
bærekraftig bruk av naturen er verdier som ikke
bare er verd å satse på, men som er
eksistensielt nødvendige for vår fremtid.

Økonomiske kriser, klimakatastrofer og jakten på verdens siste
resurser, øker faren for krig. De aller fleste av oss vet at krig
og andre former for væpnet kamp er et fullstendig forfeilet
virkemiddel når målet er å løse konflikter. Vold avler vold.
Konfliktløsninger gjennom forhandlinger og forsoning må til
for å snu en destruktiv utvikling.

Utvikling:

…mellom bre og fjord, ligger den vakre bygden Jondal.
Det har i mange år vært arbeidet for at Hardangerakademiet skal få et eget hus i Jondal til helårs drift. På
sommersymposiet 2011 ble planen om å etablere et sted
for mer omfattende og kontinuerlig virksomhet
gjenopptatt. Driften av helseforetaket JONATUNET var
nedlagt, huset sto tomt. Hardangerademiet søkte Helse
Fonna om å få overta eiendommen! Mange gode krefter
har hjulpet oss så vi fra nå av kan forvalte den vakre,
fredede trebygningen som

Vi ønsker å bygge et akademi basert på disse verdiene –
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. Akademiet
vil arrangere kurs og utgi skrifter.
De første skriftene er allerede utgitt og flere er underveis.

Hardangerakademiet
Besøk oss på vår hjemmeside og finn ut mer om
visjonene, engasjementet og planene våre:

www.hardangerakademiet.no

Den herskende produksjons- og fordelingsmodellen bygger
på en rent økonomisk vekstideologi som satser på grenseløs
kvantitativ økning. Den har ført til overproduksjon og
overforbruk på den ene siden, forurensning og fattigdom på
den andre. Kvantitativ vekst må avløses av kvalitativt helt
andre økonomiske modeller, som økologisk økonomi.

Miljø:
Menneskeskapte klima- og miljøendringer truer livet på
jorden. En ny oppvåkning er nødvendig, så vi kan se og
erkjenne hvor vi er på vei. Den må forankres i vår bevissthet
og i all politisk handling.

SENTER FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ
Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø, som
tidligere het Nordisk Fredsakademi, har siden 2005 holdt
sine årlige fredssymposier i Jondal.
Johan Galtungs forskningsarbeid og lange internasjonale
erfaring i konfliktløsing og fredsbygging på alle plan, ligger
til grunn for symposiene i Jondal. Hans "State of the world"
foredrag er hvert år like aktuelt og tankevekkende.
Galtungs slektsnavn har sine røtter i Jondal, og Jondal er
etter hvert blitt hans norske base.

Jonatunet

Hardangerakademiet på Jonatunet

I trygge hender

ble bygget som tuberkulosesanatorium i 1934 og ligger
godt plassert på en høyde i terrenget, preget av romslighet,
lys og luft. Anlegget og parken er fredet. Husets enkle
standard svarer utmerket til prosjektets økologiske profil.
Ved siden av de etablerte funksjoner (kjøkken spisesal,
soverom, kapell) finnes velegnede arealer for møte- og
undervisningsrom, studierom, bibliotek, utstillinger,
verksteder, sal for større møter, konserter og filmvisning,
m.m. Denne salen vil romme 70 - 80 mennesker og
spisesalen det samme. Huset vil kunne tilby
overnattingsmulighet for 40-50 gjester. Det er godt med
overnattingsmuligheter for øvrig i Jondal.
Med sin store hage og tre bygninger er eiendommen
meget velegnet til større og mindre konferanser, seminarer,
kurs og studier, og også til arbeids- og fordypningsopphold
for individuelle forskere, kunstnere, freds- og miljøarbeidere,
mennesker som søker ro til dialog, til studier, til
kontemplasjon. Folgefonntunnelen og Jondalstunnelen
har gjort Jondal til et sentralt møtested i Sør-Norge.

Hardangerakademiet skal huse de tanker og visjoner,
holdninger og handlinger som fremtiden sårt trenger. Vi
ønsker at det blir knyttet sterkere kontakt mellom fag og
områder i samfunnet. Vi vil gjennom studier - etter hvert
kompetansegivende - kurs og konferanser utfordre etablerte
sannheter og søke den kunnskap som kreves for å møte
de internasjonale økologiske, økonomiske og sosiale
oppgavene det 21. århundre står overfor.

Vi har store visjoner og mye å ta tak i. Men når mange
vil noe sterkt og samtidig er alt mulig.
Hardangerakademiets Råd, og Jonatunets Venner er
opprettet for å støtte opp om prosjektet:

Vår visjon er at Jonatunet kan være et av verdens mange
arnesteder for fremtidige løsninger.
På Jonatunet skal det såes fremtidsfrø som spirer til en bedre
verden. Eiendommens romslighet, lys og luft skal også få
prege aktiviteten i huset. Vi vil tilstrebe en dagsrytme som
veksler mellom studieaktivitet, praktisk arbeid og kunstnerisk
virksomhet.
Aktiviteten i Jonatunet er i gang for fullt fra 1. august 2015,
og vi ønsker hjertelig velkommen til Hardangerakademiets
arrangementer. Ny Informasjon vil komme fortløpende på
vårt nettsted.
I tillegg til våre egne arrangementer, nasjonale og
internasjonale, vil det bli anledning for andre organisasjoner
og grupper som kan knytte seg til vår overordnede
målsetting: Fred, Utvikling og Miljø, å leie husene til egen
virksomhet, til møter og kurs, til retreater og til studieopphold
for enkeltmennesker eller små grupper.
Henvend dere da til: Styret i Hardangerakademiet ved
Vidar-Rune Synnevåg, tlf. 53489233
Vi ser frem til alt godt samarbeid omkring Jonatunet!

Rådet i Hardangerakademiet
Hardangerakademiets Råd ble opprettet 29. juli 2011 og
teller nå 50 mennesker som bistår med ide- og
programutvikling, og vil stå parat med råd og dåd for
det til enhver tid sittende styre. Rådsmedlemmene har
sin bakgrunn som aktive samfunnsborgere enten de er
akademikere, kunstnere, tidligere politikere eller aktivister
for fred, utvikling og miljø. De er alle opptatt av å
arbeide for en bedre verden ut fra sin kompetanse.
Rådets koordinator er nå
Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi og etikk
ved Universitetet i Nordland (Bodø).

Jonatunets venner
er en gruppe som ønsker å støtte opp om Jonatunet og
det som skjer der, ved årlig å betale 200 kr eller et selvvalgt
beløp, evt, delta på dugnader i tunet. De vil bli holdt
orientert om og invitert på konserter, aktuelle kurs og
tilstelninger. Vennene vil også bli tilbudt rimelig
overnatting i huset på tider med ledig kapasitet. Vi
inviterer alle som vil støtte opp om vår virksomhet for fred,
utvikling og miljø til å melde seg som en Jonatunets venn!
Du kan melde deg inn på hardangerakademiet.no
I menyen øverst velger du «venneforening». Der finner
du innmeldingsskjema og nødvendig info.

