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LØSNINGSSENTER
Et Globalt Løsningssenter vil ha som funksjon å samle og 

finne løsninger og innovasjoner på våre lokale, nasjonale og 
globale problemer og gjøre dem tilgjengelig i størst mulig grad 

til flest mulig og fortest mulig. 

fINNE OpP hJuLET
Strålende løsninger på noen av menneskehetens største 
problemer blir funnet hele tiden, men få kjenner til dem. 

Resultatet er at vi kontinuerlig må «finne opp hjulet» på nytt 
helt unødvendig fra sted til sted, over hele verden.

samaRbEId OG dELING
Aldri før i menneskets historie har det vært viktigere å 

stimulere og mobilisere til samarbeid, nytenkning, innovasjon 
og forskning innen alle felt. Vi bør også fokusere mindre på 

problemer og mer på løsninger og dele dem med andre.

Nesten ethvert menneskelig problem er allerede blitt 
løst et eller annet sted i verden , men få

vet om dem.

GLOBALT 
LØSNINGSSENTER
Allerede i 1984 lanserte 

Barbara Marx Hubbard, som 
visepresidentkandidat på

Democratic National 
Convention i USA, ideen om

at vi trenger en ny sosial 
funksjon som kan «lete 
etter, kartlegge, forbinde 
og bekjentgjøre det som 

fungerer i USA og i verden».



DYNamISK
Et omfattende, dynamisk og slagkraftig Globalt Løsningssenter 
finnes ikke i dag. Et slikt senter vil spare samfunnet for enorme 

kostnader, da det vil forkorte læringskurven, forebygge 
problemer og fremskynde samfunnsutviklingen.

ETaBLERING I NORGE
Norge har vært et foregangsland tidlig innen klima 
og miljø. Allerede i 1972 opprettet vi verdens første 

Miljøverndepartement. Norge kan bli det første landet i verden 
som etablerer et nasjonalt og Globalt Løsningssenter.

fINANsIERING
Hvis vi greier å bygge oljeplattformer for titalls milliarder, må 
vi kunne greie å opprette et Globalt Løsningssenter som er 

atskillig rimeligere og mye bedre for verden. Vi i Klimafondet 
foreslår å bruke en liten del av Oljefondets avkastning til å 

finansiere dette senteret.

HELHET
Det er helt vesentlig å inkludere 
alle aspekter av menneskelivet. 
Alt hører sammen og påvirker 

hverandre. Derfor bør et Globalt 
Løsningssenter hente løsninger 

og innovasjoner innen både 
vitenskap, økonomi, utdanning, 

spiritualitet, styresett, miljø, 
media, helse, justis, relasjoner, 

infrastruktur og kunst.
Da vil vi akselerere utviklingen 
mot et friskere, mer empatisk, 

varmere og vennligere samfunn 
for alle.

Illustrasjon: GaiaInnovations.org

https://www.gaiainnovations.org/


«Verden må ha noe nytt å gripe tak i hvis 
den skal slippe grepet på det gamle.»

– Neale Donald Walsch

KLIMAFONDET
Nettside: www.klimafondet.org

Løsningssenter: www.klimafondet.org/formal
Mail: post@klimafondet.org

Mobil: 40008120

Et Globalt Løsningssenter vil spre ideer og løsninger
og dermed bidra til en bedre fremtid for våre barn,

barnebarn og kommende generasjoner.

Et Globalt Løsningssenter
regnes av mange som en av

verdens viktigste ideer.
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