Idéen består av en innpakning og et budskap. Innpakningen er «Oslos Hengende Hager». Dette blir et
trendy område med mye symbolikk bak.
For å snu ødeleggelsen av miljøet er det tre ting som må i fokus:
-

Kunnskap
Ydmykhet
Samarbeid

Alle disse tre henger sammen. Det blir ingen framgang uten det ene. Dette ligger både på et globalt og et
lokalt plan.

Globalt:
For å bygge en bærekraftig framtid må vi ha fred mellom hverandre. Vi må samarbeide og ikke
konkurrere om å ha sterkest økonomi. Vi må tørre å ta ledelsen i å ikke ‘’vinne’’. For å klare å samarbeide
trenger vi kunnskap om hverandre. Kunnskap om hverandres kulturer og språk. Vi må fjerne all
fremmedfrykt. Det skal være et ord som skal fjernes fra vokabularet vårt. På lokalt plan vil kunnskapen
om hverandre bestå av et minibibliotek hvor man kan lese om forskjellige land, kulturer og mat. Man blir
alltid venner over måltid. Veien til [et menneskes] hjerte er gjennom magen. Derfor vil kulturutveksling
også bestå av noen matkvelder. Oslo gjør allerede en bra jobb på denne kanten, men det er ønskelig å
invitere kokker som spesialiserer seg på spesifikke kjøkken (geografisk område) slik at vi kan bli kjent
med en kultur gjennom småretter.
Fokuset vil likevel ikke være mat. Stedet skal være et samlingspunkt for global kulturutveksling. Enten
dette består av musikk, mat eller språkkurs. Ved forskjellige perioder, skal forskjellige geografiske
områder være i fokus. Et halvår er f.eks. Mellom-Amerika i fokus. Man kan få kaffe fra områder av en
kaffebonde og en Barista fra Guatemala samtidig som skoleelever øver på spansk mens de snakker med
spansktalende. Senere vil det være en framvisning av noe fra Nicaragua. Dagen etter møtes politikere og
miljøaktivister for en fersk og samtale. Over kaffe og småretter fra Guatemala.

Alt inni et grønt planteområde. Hvorfor planter?
-

-

Oslos Hengende Hager: peker til Babylons hengende hager. Disse ligger til fortiden, da
mennesker ikke drev og ødela planeten. Vi ønsker å hente tilbake jordens sunnhet som lå i
denne fortiden.
Grønne planter er symbol på jorden og dens grønne lunger. Vi ønsker friske lunger for en frisk
luft. Og dermed en frisk planet.
Planter er in. Dette er et trendy område.
Skal også være vann. En vannstrøm vil gi passe luftfuktighet som plantene trives i, samtidig som
det gir en rolig lydeffekt. Også et symbol på vannet på planeten vår.

Aktører aktuelle for samarbeid er f.eks. ambassadører og både lokale og globale miljøorganisasjoner som
er nøytrale. Også fairtrade er en viktig samarbeidspartner.

Hvorfor viktig?
Kunnskap er viktig for å bygge denne framtiden. Så langt finnes det ikke et hoved-samlingspunkt som alle
kan dra til i Norge. KLP kan bidra med å skape dette samlingspunktet på et globalt plan. Derfor er dem
sentrale beliggenheten også perfekt. Utsikten er også fredelig og kan gi god PR for samlingspunktet, og
er også bra som symbol for naturen og dermed miljøet.

