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MANIFEST
Vi veksler forbrug til tid
'Borgerdag den 3. onsdag i måneden' er en skabende dag for borgere, der ønsker at omstille deres 
liv, deres lokalsamfund og deres land til bæredygtighed. Vi skal bruge færre ressourcer. Forbruge 
mindre. I stedet for at gå på arbejde og tjene penge til øget forbrug, der giver klimaforandringer og 
miljøødelæggelser, veksler vi mindre forbrug til mere tid. 

Formål:
•at blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet.
•at skabe rum for menneskelige møder, der motiverer til personlig og samfundsmæssig omstilling.
•at støtte beslutningstagere til aktivt at turde sætte en bæredygtig dagsorden.

Borgerdagens indhold:
NÆRVÆR: Vi mødes og fordyber os, lytter, stiller spørgsmål og tager en pause fra hverdagens 
flygtighed. 
SAMTALE: Vi udfordrer hinanden på vigtige spørgsmål og temaer om bæredygtighed og omstilling. 
F.eks. hvad er vi klar til at give slip på? Hvordan ændrer vi vaner? Hvad er fremtidens livskvalitet? …og 
derved tager vi ansvar for de næste generationer. 
HANDLING: Initiativgruppen samler dagens centrale spørgsmål og formidler dem på hjemmesiden 
borgerdag.dk, sammen med evt. idéer og løsninger. Borgerdag bliver derved en decentral ’tænketank’, 
på tværs af kommune- og landegrænser, som kan omsætte borgernes fælles tanker og visioner til 
handling. 

Borgerdag for alle
Borgerdag er for alle. Uanset om man er ung eller gammel, postbud, sygeplejerske, direktør, arbejdsløs, 
politiker eller studerende. Borgerdag er en dag, hvor vi på tværs af alle vore sociale, kulturelle, religiøse, 
køns-, aldersmæssige- og individuelle forskelle kan møde hinanden som borgere og mennesker. Vi 
er forskellige men fælles er, at vi alle sammen er borgere og klar til at tage et individuelt ansvar i 
fællesskab.

Borgerdag overalt
Borgerdag kan finde sted i kantiner, kirker, kulturhuse, skoler eller som en vandretur. I parker og byhaver, 
boligområder, på byens torve og rådhuspladser. Det kan holdes i København, Allerød og Lemvig. I 
Hamborg, New York og Rio de Janeiro. Dagen spredes i kraft af dig og dit netværk.

Sådan er du med:
• Borgerdag er en omsorgsdag for jorden, hvor du fravælger at  få løn. I stedet tager du et ansvar 
for vores fælles fremtid – og giver din arbejdsgiver mulighed for at tænke CSR; Cooperate Social 
Responsibility, på en ny måde. 
• Vores håb er, at du og mange andre vil gøre Borgerdag til en global aktionsdag, der viser verdens 
beslutningstagere, at verdens borgere ønsker at omstille livsstil og lokalsamfund til bæredygtige 
samfund. Til glæde for vores børns og børnebørns fremtid.

Vi glæder os til at møde dig.
Initiativgruppen Borgerdag 3. onsdag i måneden.


