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Verbonden

In de bevraging van de landschapstekening in 2020 gaven jullie aan te willen werken aan een
Klimaatneutraal Gent in 2030. Greentrack wil graag mensen inspireren en voeden met
vernieuwend gedachtengoed rond de transitie naar een sociaal-rechtvaardige duurzaamheid.

In 2030 brengen we de twee verlangens samen in een Traject 2030. In de loop van het
voorjaar, te beginnen op 1 maart, organiseren we 6 inspiratie- en werksessies rond
verschillende duurzaamheids- en transitiethema’s. In de eerste helft van de sessie laten we ons
inspireren door een of meerdere sprekers, in de tweede helft geven we vorm aan concrete
acties. Op het einde van de reeks willen we landen in een Plan voor de Gentse cultuur 2030.

We zijn op zoek naar gedreven cultuurwerkers die mee willen
werken aan dit plan.

Plan voor de Gentse cultuur 2030
We starten vanuit een ruw basisplan dat we samen verder vormgeven en vooral concreet willen
invullen. De focus in dat plan ligt op:

- De menselijke impact op het klimaat verlagen // MITIGATIE
- Ons aanpassen aan het verander(en)de klimaat // ADAPTATIE
- Intermenselijk evenwicht // SOCIALE RECHTVAARDIGHEID

Voor de zomer willen we landen met een voorlopige versie. We willen het plan in een latere fase
voorleggen aan de Gentse cultuursector en iedereen vragen om zich mee te engageren voor dit
plan, om het als toetssteen te gebruiken bij je eigen beleidsplannen en investeringen.

Dit plan zal ook het bidboek voor Gent Culturele Hoofdstad 2030 en het Memorandum van de
Cultuurraad voeden, en er zal ook een wisselwerking zijn met het Klimaatplan van de stad Gent
dat vernieuwd wordt.

Waarom 2030?
De Europese en ook de Vlaamse doelstelling is om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat
vraagt een stappenplan met tussentijdse doelstellingen. Daarom zijn er ook veel klimaatplannen
- bv. ook het Gentse klimaatplan - die zich richten op 2030. Er was een tijd waarin 2030 nog
veraf lag, maar nu komt dat jaar steeds dichterbij. Hoe verder we onze deadlines leggen, hoe
meer onze acties uitgesteld worden. Daarom willen we in eerste instantie een stevig
engagement voor 2030.



Waarom ‘regeneratief, distributief, verbonden’?
We focussen niet alleen op klimaatverandering en de effecten daarvan, maar willen ruimer
kijken naar de noodzakelijke transitie op meerdere vlakken in onze samenleving. De
veelkoppige crisis (economisch, sociaal, milieu, …) wijst er al jaren op dat onze samenleving
radicale verandering nodig heeft willen we als soort kunnen voortbestaan en floreren. In het
verbeelden van die radicale verandering laten we ons graag inspireren door Kate Raworths
Doughnut Economy, maar denken we ook aan het belang van herstel van de toegebrachte
schade, van innerlijke transformatie (cf. Inner Development Goals), het belang van de
veerkracht en flexibiliteit om te leren omgaan met chaos en instabiliteit en het opnieuw
verbinden met de natuur en met elkaar.

Meedoen?
De reeks start op 1 maart en loopt tot eind juni. We vragen dat je je engageert voor het hele
traject. Doe je mee? Stuur dan een mailtje naar eva@greentrack.be.
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