När larmen tystnar...
Våren 2014
Klimataktions Visionsserie
Larmen fortsätter att dugga tätt. Världsbankens, WWI´s och nu senast IPPC:s rapporter säger med
all önskvärd tydlighet att det är vi människor som orsakar det klimathot vi nu står inför. Ändå
fortsätter vi att eftersträva ökad tillväxt.
Schizofrena budskap bombarderar oss: Tidningar som på en sida larmar om miljöförstörelse, har på
en annan, annonser för en mängd olika bilar vi ska köpa. Nästa dag möts vi av resebilagor som ska
locka oss att flyga kors och tvärs över jorden, trots att flyget är en av de största miljöbovarna.
Vi flyger allt mer. Vi äter allt mer kött. Ändå vet vi att det är dåligt. Vi hoppas att det kommer att gå
bra ändå. Det är en farlig optimism. Låt oss hellre bli sunda pessimister som på allvar förstår att det
samhälle vi måste gå över till kommer att se helt annorlunda ut. Vi hitta helt nya lösningar för ett
hållbart samhälle.
Einstein sa: Det behövs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla
sättet att tänka. För att få hjälp med det fortsätter våra visionsseminarier under året
2 februari Allthängerihop. Bo Hagstedt pekar ut systemfel och visar på ett holistiskt synsätt.
Systemförändringar behöver analyseras som grund för omställningsarbetet. Bo är dramapedagog,
organisationskonsult och aktiv i omställning Gävle.
3 mars
Hur blir ekonomin hållbar? Mikael Malmeus och Torbjörn Lahti talar om vår
tillväxtkrävande ekonomi, om dess regelsystem, drivkrafter och sociala strukturer, och om hur dessa
måste förändras för att samhället ska bli mer socialt och ekologiskt hållbart. Mikael är doktor i
miljöanalys och arbetar på Svenska Miljöinstitutet, Ivl. Torbjörn är konsult för miljökommuner.
7 april
Jorden vi äter? Vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri styrs av en ständigt
hårdnande konkurrens. Har detta system nått vägs ände? Hur ska vi ställa om till närliggande
produktion och levande landsbygd? Kring dessa frågor diskuterar Gunnar Rundgren, en av
KRAV´s grundare, bonde och författare.
5 maj
Vision: Hållbar ekonomi! Vi ordnar en ”battle” mellan ekonomer. Rond 1: Går det att
tygla vårt nuvarande ekonomiska system? Rond 2: Hur skulle en annan slags ekonomi se ut?
2 jun
Skolans roll för hållbarhet. Hur ser den ut i omställningen till ett hållbart samhälle?
Hur skapas lärande som leder till handling och förändring? undrar Wolfgang Brunner, lärare,
lärarutbildare och författare.
Entré: 60 kr. Gratis för studerande och ungdomar.
Stöd vårt arbete: Pg 499 566-8. Bli medlem!
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