
EESK:s pris till det civila samhället 2012

Belöna framstående initiativ  
inom det civila samhället

Innovation för ett hållbart Europa!



EESK uppmärksammar innovatörer  
i Europas civila samhälle       

EESK har de senaste åren 
arbetat hårt för att förbe-
reda det europeiska civila 
samhällets bidrag till Rio+20 
Earth Summit, som hölls 
i juni i år, och arbetet går 
vidare även efter konferen-
sens slut. Vi ville veta hur det 
europeiska civila samhällets 

organisationer svarar på de utmaningar som formu-
lerades i Rio. Regeringar må vara de som tar de poli-
tiska besluten, men det civila samhällets aktörer – 
företag, anställda, konsumenter, entreprenörer, med 
mera – har en nyckelroll i att få till stånd förändring-
arna ute på fältet. Vi efterlyste nomineringar som 
täckte ett brett spektrum av innovationer – inte bara 
inom miljöområdet, utan också sociala, tekniska och 
naturvetenskapliga innovationer, med inverkan på 
arbetsplatser, produktionsmetoder eller levnadssätt. 

Vi ser att det civila samhällets organisationer genom-
för otaliga projekt för att främja hållbar tillväxt och 
utveckling i Europa, vilket vanligtvis definieras som 
“en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillgodose sina behov”. Detta arbete kan utföras 
på en alleuropeisk nivå, eller inriktas på mer lokala 
behov eller mål. Projekten genomförs av EU-med-
borgare som vill engagera sig i sin omvärld och bidra 
till ett mer hållbart europeiskt samhälle. De är avgö-
rande om EU ska nå sitt mål att förbättra det sociala 
välbefinnandet och skapa goda arbetstillfällen i en 
grönare ekonomi.  

Syftet med Europeiska ekonomiska och sociala kom-
mitténs pris till det civila samhället är att ge de bästa 
av det civila samhällets projekt i hela Europa det 
erkännande de så väl förtjänar genom att “belöna 
framstående initiativ inom det civila samhället”.

När jag tillträdde som EESK:s ordförande 2010 
gjorde jag “hållbarhet och tillväxt” till en av mina 
tre prioriteringar för de följande två och ett halvt 
åren. Detta års pris bygger vidare på EESK:s initiativ 
för att öka medvetenheten och främja hållbarhet 
i Europa, såväl bland arbetsmarknadens parter som 
i samhället i stort. 

I år fick de potentiella kandidaterna en tuff utma-
ning. Vi uppmanade till innovativa initiativ som 
specifikt främjar ett hållbart levnadssätt eller gene-
rerar gröna jobb i Europa. Trots dessa höga krav fick 
vi 23 nomineringar, varav många av hög standard. 
Det finns de som tycker att övergången till en mer 
hållbar produktion och konsumtion samt skapandet 
av en grön ekonomi helt är näringslivets ansvar. Våra 
nominerade visar att det civila samhällets organisatio-
ner också kan bidra, särskilt när det gäller partnerskap. 
Medborgarna måste involveras om projekten ska 
vara hållbara, och deras ansträngningar att bidra till 
att förändra folks beteende är avgörande. 

Jag är väldigt stolt över 2012 års pristagare. Jag 
imponerades av de tre projektens kreativitet och 
unika karaktär och av den sociala innovation som 
präglade dem. De har alla en pedagogisk aspekt: 
De får folk och hela samhällen att se fördelarna i det 
som måste göras och får dem att närma sig frågor 
som kan förbättra deras vardagsliv (hur de kan sänka 
sin energiförbrukning, hur utanförskap kan brytas, 
vikten av rätt näring för hälsan, med mera).

2013 kommer att vara Europaåret för medborgarna, 
och EESK, i sin roll som företrädare för det civila sam-
hället på EU-nivå, kommer att vara i centrum. Dessa 
prisbelönta innovationer visar hur medborgarna 
antar utmaningen att bygga ett hållbart Europa.

Staffan Nilsson, ordförande,  
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén



Civila samhällets vinnare 2012

1:a pris: Transition Network (UK/Europe) – REconomy-projektet

”Detta pris är stort erkännande för det arbete som 
så många människor i hundratals europeiska sam-
hällen lägger ned för att engagera det lokala civila 
samhället i att utveckla en framtid och en försörj-
ning med låga koldioxidutsläpp som främjar väl-
befinnande för alla i samhället”, berättar Transition 
Networks finansieringchef Nicola Hillary. 

Transition Network bildades för bara fem år sedan 
som ett svar på lokalbefolkningens efterfrågan på 
råd om hur de skulle kunna göra sina bostadsområ-
den mer miljömässigt hållbara. Sedan dess har det 
expanderat från 100 till mer än 1 000 lokala grupper 

i 23 länder i Europa och i världen. ”Det är ett äkta gräs-
rotsinitiativ – annars skulle det inte ha spridits så fort.”

I januari 2011 lanserade man REconomy-projektet 
för att hjälpa till att starta nya, gröna sociala företag 
och hjälpa befintliga företag att införa miljövänliga 
metoder. Efter starten med tre pilotprojekt i Storbri-
tannien ökar intresset nu i andra länder. ”Om man 
inte har en vision om hur en hållbar lokal ekonomi 
ser ut, kan man inte arbeta för att uppnå den”, för-
klarar Nicola Hillary. Hälften av prispengarna går 
till stöd för REconomy-projektet och resten till att 
stödja Transition-initiativ i hela Europa.

”Den europeiska aspekten är så viktig. Att veta att 
man inte är ensam och att man kan få inspiration 
från andra platser är fantastiskt”, avslutar hon.

”Det bildas sammanslutningar överallt som antar 
dagens utmaningar med stor påhittighet och 
kreativitet”, tillägger en av Transitions grundare, 
Rob Hopkins. ”Nya sociala företag startas, ofta med 
målet att göra samhället mer motståndskraftigt 
och koldioxidsnålt, med respekt för de gränser 
naturen sätter och lokaliseringsaspekterna.”

Mer information:  
http://www.transitionnetwork.org/
http://www.reconomyproject.org/

2:a pris: CAIS (Portugal) – social integration och entreprenörskap 

Att hitta ett jobb i krisdrabbade EU-länder är särskilt 
svårt för utsatta och marginaliserade människor. 
Organisationen CAIS, baserad i Lissabon och Porto 
i Portugal, vann andra pris för fem projekt som 
 hjälper människor att bli långsiktigt självförsörjande.

”Vi är mycket stolta och entusiastiska över denna 
utmärkelse”, säger Henrique Pinto som är CAIS VD. 
”Europeiskt erkännande av vad vi lyckas uppnå, 

ganska ofta med mycket knappa resurser, bidrar 
utan tvekan till vårt sätt att tänka och arbeta.” 
 Prispengarna kommer att användas för att utveckla 
nya arbetstillfällen och expandera befintliga projekt.

CAIS startade för 18 år sedan med en månatlig tid-
skrift som hemlösa eller arbetslösa personer säljer 
på gatan för att tjäna pengar att leva på. Sedan 
dess har man utvecklat andra miljövänliga initiativ. 



På återvinningsstationen i Porto förvandlas indu-
striavfall till användbara föremål. Ett traditionellt 
yrke har fått nytt liv via ett skoputsningsprojekt 
och en ”torr” biltvätt visar hur man kan spara 
värdefulla vattenresurser.  

I september startade CAIS den innovativa orga-
nisationen Buy@Work. Man vänder sig till stora 
kontorsföretag, som Merck i Lissabon, och erbjuder 
olika typer av tjänster som personalen inte har tid 
för: allt från att besöka kemtvätten till att hämta varor.

”Tanken är att utvidga detta till andra företag. 
Det finns en stor potential”, säjer Henrique Pinto. 
 ”Solidaritet handlar inte om välgörenhet. Den 
bästa solidariteten är att skapa verkliga, hållbara 
 lösningar som inkluderar utbildning och arbete. 
Det är genom arbete som människor kan återfå 
den värdighet de förtjänar.”

”Även om vi är en liten organisation är vi viktiga”, 
förklarar han. ”Eftersom det är ont om jobb just nu 
försöker vi uppfinna egna jobb. Vårt fokus är att 
hjälpa människor att bli självständiga.”

Mer information: http://www.cais.pt/

3:e pris: Livstycket (Sverige) – social innovation och integration 

Livstycket har sin bas i Stockholmsförorten Tensta där 
man arbetar med att hjälpa personer från invandrar-
grupper att integreras i det svenska samhället.

Föreningen med 500 medlemmar driver utbild-
ningsprojekt som vänder sig särskilt till kvinnor med 

målet att lära dem läsa och skriva för att hjälpa dem 
att förbättra sin svenska och bli ekonomiskt aktiva. 

”Vi är mycket tacksamma för det här priset”, säger 
organisationens grundare Birgitta Notlöf. ”Det är 
viktigt att vi är medvetna om de problem som 
många kvinnor har med analfabetism.” Enligt vissa 
uppskattningar är de flesta av världens 920 miljoner 
analfabeter kvinnor. 

”Vår ledstjärna har alltid varit att en förändring är 
möjlig”, förklarar Birgitta Notlöf, som startade Liv-
stycket 1992. Projektet ”Vi dricker te och lär oss bok-
staven E” lärde 16 kvinnor att läsa och skriva på ett 
och ett halvt år. De hade bott i Sverige i upp till 35 år, 
men bara en av dem hade gått i skola i hemlandet. 
För den som inte kan läsa, säger organisationen, är 
det omöjligt att delta i ett demokratiskt samhälle. 
Kvinnor är avgörande för en hållbar förändring, 
eftersom de i sin tur bidrar till att utbilda och inte-
grera sina barn. ”Vi vill att kvinnorna ska vara med-
vetna om att de har kapacitet att utvecklas, utbilda 



sig och förbättra sina liv. Möjligheten att lära sig läsa 
och skriva bör vara en mänsklig rättighet.” 

Utifrån det här projektet har Livstycket producerat 
en läskunnighetshandbok som redan är inne på 
sin andra upplaga. Man har också startat interna-
tionella partnerskap, som utbildar och stöder kvin-
nor i Turkiet och Uganda. Men det är fortfarande 
stora problem med finansieringen varje år, berättar 
Anna Notlöf, så prispengarna kommer att gå direkt 
in i praktiska stödåtgärder som datorprogram för 
läs- och skrivkunnighet.

Mer information: http://www.livstycket.se/

EESK:s pris till det civila 
samhället: bakgrund

EESK är det enda EU-organ som företräder alla delar 
av det organiserade civila samhället på europeisk 
nivå. Det civila samhällets pris lanserades 2006, för 
att uppmärksamma och hedra det engagemang 
aktiva medborgare visar runt om i Europa. 2012 är 
det femte året priset delas ut. 

Tävlingen är öppen för alla civila samhällets orga-
nisationer och lokala gräsrotsorganisationer som 
är verksamma på europeisk, nationell och – för 
första gången i år – regional eller lokal nivå, i de 
27 medlemsstaterna. Tidigare vinnare har bidra-
git till att stärka den europeiska identiteten och 
solidariteten genom utbildning, nätverk, kam-
panjer och genom att bekämpa orättvisor och 
försvara ungdomars intressen. Alla  kandidater 
måste nomineras av EESK-ledamöter, nationella 

 ekonomiska och sociala råd eller europeiska 
 organisationer i det civila samhället.

Förutom att få ett erkännande för sina insatser 
genom priset, får de tre vinnarna även dela på 
prissumman på 30 000 euro. För att säkerställa 
transparens i urvalsförfarandet bedömdes alla 
kan didater utifrån åtta olika kriterier. Fem av dessa 
hade med projektets inverkan, målgrupp, bidrag 
till samhällets välfärd, långsiktig hållbarhet och 
dess europeiska täckning att göra. De återstå-
ende tre kriterierna mätte graden av innovation, 
 kreativitet och särprägel. 

Den senaste utvecklingen i Europa har, till följd 
av den ekonomiska krisen, tydligare än någonsin 
visat hur viktigt det är att ha det civila samhällets 
aktiva stöd och engagemang för att bygga ett 
sunt och demokratiskt samhälle. Vinnarna av det 
civila samhällets pris 2012 är föredömen inom 
”innovation för ett hållbart Europa”.

Urvalskommittén till det 
civila samhällets pris
Ordförande: Staffan Nilsson, ordförande 
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