
WORKSHOP
Tänk om man kunde köpa saker planet-vänligt?

Allt eftersom vår stordrift- på-gruv-och-skog-samhället krackelerar söker många alternativa
sätt att driva på omställningen. Plattform Kooperativism har dykt upp som ett spännande
alternativ till att handla från stora kedjor och ger en större makt till konsumenter. Just nu
pågår programmering för att skapa en app som kallas på engelska “One Planet Purchasing”
- ungefär att börja handla nu som om vi har  bara ett planet.

Det handlar dock inte bara om appar. Vårt sätt att organisera oss behöver ändras - vårt tankesätt kring hur vi
handla men främst huruvida vi kan lita på varandra så att vi kan dela saker, investera tillsammans och även
handla av varandra mer.

Här kommer det kooperativa in. För att vi ska kunna kommer sammans för att skapa nya sätt att handla
behöver vi utveckla det kooperativa - både ur plattform men även inköp och ägandet. (One planet purchasing
initiativet samlar allt material på 146help.avbp.net.)

One planet purchasing söker grupper som vill agera som “testpiloter” av den kooperativa processen.
Workshopen introducera kort One planet Purchasing för att få lite feedback men huvudfokus ligger på
processen - från att vara en grupp som vill se en förändring av hur vi producera och konsumera till att gå
samman på samköp.

Workshops moment
Utgångspunkten är gruppens intresse och möjligheter att påverka miljön genom inköp.

Tänk-om diskussioner

● Tänk om vi kunde köpa planet vänliga
produkter

● Tänk om möjligheter med delningsekonomi,
samköp och samägande

● Leverenser - nya sätt?
● Prenumerationer, på mat till exempel, -

möjligheter?
● Tänk om vi kunde reparera mer?

Det praktiska
● Kontrakt och andra typer av

överenskommelser
● Betalningsplattformer eller en låda i hörnet?
● Var kan appen hjälpa?

Detaljer
Workshoppen tar några timmar i anspråk 2-3 max och är kostnadsfritt.
Workshopen leds av en av Omställningsrörelsens grundare, Stephen Hinton tillika en av initiativetagare till One Planet
Purchasing.
Tänk om övningar är inspirerad av Rob Hopkins bok “what if”
Läs mer om 146 på https://146help.avbp.net
Kontakta Stephen Hinton stephen.j.hinton@gmail.com
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