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Ökofalvak	

Az ökofalvak kis környezeti terhelésű, 

fenntartható és jó életminőséget biztosí-

tó települések modelljei. Az úgynevezett 

ökológiai tervezés elveinek megvalósítá-

sával és az önkéntes egyszerűség válla-

lásával törekszenek arra, hogy minél job-

ban csökkentsék ökológiai lábnyomukat.

Az ökofalvak arra törekszenek, hogy 

integrálják az ökológiai tervezés elveit, 

technológiáit és a részvételen alapu-

ló közösségi formákat. Megtalálhatóak 

mind városi, mind vidéki környezetben, 

hagyományos illetve újonnan, mestersé-

gesen létrehozott településeken, az ipa-

rosodott északi és elmaradott déli régiók 

országaiban egyaránt.

Az ökofalvak különböző mértékben me-

rítik inspirációjukat az ökológiai, szociális 

és spirituális vonatkozásokból. Mindegyi-

kük saját kulturális, ökológiai és gazdasá-

gi környezetének megfelelő fenntartható 

modell fejlesztésén munkálkodik.

GEN-EURoPE
ÁttEkiNtés
Az ökofalvak európai, afrikai és Közel-keleti hálózata alkotja 

a GEN-Európát, melynek 94 tagja van 26 országban. A GEN-

Europe alapító tagja a Global Ecovillage Network-

nek (GEN) vagyis az „Ökofalu Világhálózatnak”. 

A GEN konzultatív státusszal rendelkezik az 

ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsában 

(UN ECOSOC), valamint partnerként vesz 

részt az ENSZ Oktatási és Kutatási Intézete 

(UNITAR) által kezdeményezett „Nemzetkö-

zi Oktatási Központ Helyi Döntéshozóknak” 

(CIFAL Centre International de Formation des 

Autorités/Acteurs Locaux) programban. Ez a kezdemé-

nyezés világszerte nyújt fenntartható fejlesztési képzéseket 

helyi önkormányzati tisztségviselőknek.

küldEtés

A GEN-Europe támogatja a fenntartható települések fejleszté-

sét.

Azon dolgozik, hogy erősítse az egyes ökofalvak és nemzeti 

ökofalu hálózatok befogadóképességét.

Az ökofalu-kezdeményezés tapasztalatait megosztja a széle-

sebb társadalommal, a kormányzati, üzleti illetve civil szférával.

tEvékENyséGi	tERülEtEk

A GEN-Europe az ökofalvak fejlődését a következő formákban 

támogatja:   

  • információs anyagok készítése és terjeszté-

se a különböző ökofalu kezdeményezések-

ről: a társszervezetek publikációinak há-

lózata tíz nyelven több mint 200 000 

olvasóhoz továbbít különböző ökofalus 

híreket, történeteket

• anyagi, illetve finanszírozás-szervezési 

támogatást nyújt az ökofalvak hálózatépí-

tési és oktatási tevékenységeihez 

• ökofalvakon alapuló akkreditált képzési programok tervez 

sét és kivitelezését végzi egyetemekkel és más oktatási 

intézményekkel együttműködve

• találkozókon, konferenciákon, kiállításokon és egyéb ese-

ményeken való részvételével közvetíti az ökofalu koncep-

ciót és tapasztalatokat a döntéshozók, a döntés előkészí-

tők és a nagyközönség felé.
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Lehet más a Világ – 
 

És mi meg is teremtjük!

 
 
„Az ökofalvak a legújabb és leghatásosabb tu-

datosan szerveződő közösségek. Két alapiga-

zságot egyesítenek: Az emberi élet minősége 

kicsi, szolidáris és egészséges közösségek-

ben a legjobb. Az egyetlen fenntartható út az 

emberiség számára a tradicionális közösségi 

élet felélesztése és továbbfejlesztése.

 

Az ökofalu fejlesztés a legígéretesebb és leg-

fontosabb mozgalom a történelemben.”

Dr. Robert J. Rosenthal 

A filozófia professzora

Hanover Egyetem

Általában a következő tevékenységek 

találhatóak az ökofalvakban: 

• helyi gazdaságfejlesztés

• szövetkezeti szociális gazdaságok

• közösségépítés

• részvételen alapuló döntéshozatali 

folyamat

• konfliktuskezelés

• holisztikus, teljes emberre kiterjedő, 

oktatás

• bioélelmiszer előállítás helyben

• permakultúra tervezési elvek 

• öko-építészet

• megújuló energia rendszerek

• hulladékhasznosítás

További információk az ökofalvak koncep-

ciójáról és fellelhetőségeikről:

www.gen-europe.org

Mit tehet ön?

•	 Meséljen rólunk a barátainak!
•	 Csatlakozzon országa nemzeti ökofalu-hálózatához!
•	 Csatlakozzon hozzánk tagként!

 
A GEN-Európa iker-irodái:

ZEGG Ökofalu (Németország) és Findhorn Ökofalu (Skócia)
Cím: Rosa-Luxemburg str. 89; D-14806 Belzig – Németország

Telefon: +49 (0) 33841 44766, fax: 44768, info@gen-europe.org
 

Nemzeti hálózata elérhetősége:

gen-hungary@root.hu

Isten hozta a jövőben!

táMogatás 

A GEN-Europe egy regisztrált jótékonysági szervezet.
A támogatások a honos ország jogszabályainak megfelelően von-

hatóak le az adóból.
Postbank Berlin, Hallesches Ufer 60; D 10963 Berlin

 IBAN: DE 11 100 100 10 000 768 1105  BIC: PBNKDEFF
A GEN-Europe-ot a GAIA Trust, az Európai Bizottság (Környezetvé-

delmi Igazgatósága) és a tagok támogatták.


