Vi blickar framåt
mot ett hållbart
Kristianstad!

Detta hände...
Facebook - Framtidsveckan Kristianstad
www.kristianstad.se/framtidsveck-

Arrangörer och medarrangörer:

Framtidsveckan – för hållbar
utveckling/omställning är en
aktivitet i Kristianstads kommun
som föreningar och organisationer
i samverkan med kommunens
Agenda 21, med början 2014,
årligen genomför.
Under Framtidsveckan fokuserar vi
på hela kommunen som en hållbar
kommun, ekonomiskt, miljömässigt,
socialt och demokratiskt.
Plattform för årets Framtidsvecka
är Agenda 2030 – FNs 17 globala
hållbarhetsmål som myndigheter,
kommuner, näringsliv, universitet och
högskolor samt civilsamhället ska
arbeta med, för att uppnå 2030.
Vi driver på för
ett hållbart Kristianstad!
Styrgruppen för Framtidsveckan

Sponsorer:

Måndag 12 september

Invigning av årets Framtidsveckan
Tid: 13.00-17.00

Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan

Arrangör: Högskolan Kristianstad

Invigning av årets Framtidsvecka på temat: Agenda 2030 – FNs 17 globala hållbarhetsmål.
Hur kan stat och kommun, högskolan, näringslivet och föreningarna i Kristianstad arbeta
för att nå målen? Inledare: Johan Hassel, VD för tankesmedjan Global Utmaning och ledamot i regeringens delegation för Agenda 2030. Samtal under ledning av Johan Hassel
med: Håkan Pihl, rektor vid Högskolan, Heléne Fritzon, kommunalråd, Tina Robertsson, produktutvecklings- och FoUdirektör på The Absolut Company i Åhus samt Anna Ferrington,
verksamhetsutvecklare vid studieförbundet Sensus.

Måndag 12 september

”Hållbarhetsföreläsningar” av högskolans medarbetare

Timurs Uman:
Hur får vi mångfalden på
svenska arbetsplatser att
gagna organisationen?

Daniel Einarsson:
Digitala lösningar
för att uppnå FNs
17 hållbarhetsmål

Victoria Olsson:
Klimatsmart mat
i undervisningen

Måndag 12 september
”Sopkommissionen-och fallet med de osorterade soporna”
Tid: 09.30-10.10

Plats: Utescenen, Tivoliparken

Välkomna att lyssna på
Sopkommissionen
och fallet med de osorterade soporna
År 2013 fyllde Renhållningen i
Kristianstad 120 år. Vi firade det
med att skriva en barnbok om hur
man sorterar sopor i Kristianstads kommun. Boken är framtagen av Renhållningen Kristianstad och Agenda
21. Böckerna kommer att delas ut till
alla elever i årskurs 1 i samband med
föreställningen Sopkommissionen och
fallet med de osorterade soporna, som
äger rum i Tivoliparken den 12 september.
Vi bjuder därför in alla elever och pedagoger i årskurs 1 att komma och lyssna! Elever
och pedagoger i andra årskurser/förskolan samt alla intresserade är också

Arrangör: Renhållningen

Tisdag 13 september

Miljö och klimat - lunchföreläsningar på Regionmuseet

Tid: 12.00 - 15.30

Plats: Regionmuseet, hörsalen

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Katrine Svensson: ”Giftbanta din vardag”
På tisdagen 13/9 hade
Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet huvudansvaret och temat var
”Klimat och miljö”. Dagen
började med fyra ”lunchföreläsningar”, sedan filmvisning och på kvällen en
ståuppföreläsning och vi
var som vanligt på regionmuseet. Katrine Svensson
från kommunens miljö- och
samhällsbyggnadsförvalt”Din vardag är full av olika kemiska ämnen som finns i
allt från kläder till byggmaterial. En del ämnen har farliga
ning berättade om hur man
egenskaper som framförallt påverkar barn. Vill du veta hur
”Giftbantar sin vardag”.
du kan göra för att minska kemikalieriskerna i din vardag?
Kommunen driver ett projekt
där man vänder sig till både
hushåll och förskolor som vill kemikaliebanta sin vardag. Miljö- och hälsoskadliga ämnen
finns i stort sett i allting omkring oss - i mat, kläder, möbler, byggmaterial och elektronik.
Eftersom barn är extra känsliga arbetar man också på att inventera och ändra rutiner på
20 förskolor. Exempel på kemikalier man skall undvika är ftalater (mjukgörare i plaster),
flamskyddsmedel och tungmetaller som krom, bly och kadmium. 16 åhörare

Martin Holmén: ”Energi ur ett samhällsperspektiv”

När är det OK att använda el för uppvärmning och kylning?
När bör jag använda andra energislag för dessa ändamål?
Vad är skillnad mellan energi och effekt? Exporterar Sverige
el eller importerar vi? Och vad är exergi för något? Martin
Holmén, Energi- och klimatrådgivare på Kristianstads kommun.

Kommunens energirådgivare Martin
Holmén talade om
”Energi ur ett samhällsperspektiv”.
Han beskrev hur det
svenska energisystemet fungerar och om
skillnaderna mellan
effekt, energi och exergi. Energin kan inte
förstöras utan bara
omvandlas, medan
exergin = energins
arbetsförmåga kan
minska till noll när vi till
exempel omvandlar
el till tjugogradig värme i en elradiator.
11 åhörare

Tisdag 13 september

Lars Almström: ”Bästa svaret på klimatfrågan”
Lars Almström, som driver
kampanjen ”Klimatsvaret
– CCL Sverige” redogjorde för deras förslag som
kan lösa klimatfrågan.
Citizens Climate Lobby
(CCL) är en amerikansk
organisation som vill
införa avgifter på koldioxidutsläpp. Dessa avgifter
skall gå till en fond, som
sedan betalar tillbaka
alla pengarna i lika stora
delar till medborgarna.
På detta sätt belönas de
som orsakar små utsläpp.
De ökande priserna på fossila bränslen gör det lönsamt att använda förnybara drivmedel,
så att bensin och diesel fasas ut. Förslaget är bra och vi hoppas att Lars och CCLs lobbyarbete ger resultat! 18 åhörare

Lennart Erfors: ”Kommunens klimatarbetspåverkan
				
och anpassning”
Lennart Erfors berättade om kommunens
klimatarbete och hur man i framtiden kan
behöva anpassa sig till stigande havsnivåer,
översvämningar mm. Kommunen strävar
efter att bli helt fossilbränslefri i sin egen verksamhet och har nått långt på vägen. Man
har många biogasfordon och i Karpalund installeras nu en förbehandlingsanläggning, så
att man slipper köra det organiska materialet till Malmö för detta. Kristianstad är känsligt
för översvämningar och vallarna skall efterhand höjas så att de klarar ett vattenstånd
på 4 m över havet. Ett problem är att det
tillåtna uttaget av grundvattnet överstiger
nybildningen på den norra delen av Kristianstadslätten. 21 åhörare

Tisdag 13 september

Filmvisning av ”Inte bara honung” av Markus Imhoof
- och samtal kring filmen
Filmen ”Inte bara honung” av Markus Imhof
beskriver hur honungsbina arbetar med att
pollinera blommor, grönsaker, bär och frukt.
Filmen visar blan annat storskalig biodling i USA,
småskalig odling i Österrike och ett exempel från
Kina där man utrotat bina med kemikalier och
tvingas befrukta fruktträden för hand. Att binas
övlevnad är en förutsättning för stora delar av
jordens liv och växtlighet vet alla därför försöker
dokumentärfilmaren reda ut vad den utbredda
bidöden beror på. 10 åhörare

Inspirationsvandring i Hälsoträdgården
Hälsoträdgården är hela Kristianstads trädgård, en plats för alla att må bra och utvecklas i! Välkommen på
en inspirerande rundvandring med information om vad som händer i trädgården, hur en typiskt vecka ser ut
och vilka projekt som är på gång. Få möjlighet att fråga om både verksamheten och om trädgård! Välkommen!Hermine Wendt Linder, trädgårdsmästare och projektledare

Moder Jord: för god att kolsyra

-En ståuppföreläsning om klimat och konsumtion av Staffan Lindberg
Staffan Lindberg, ståuppföreläsare från Uppsala, framförde
med sång och gitarrspel sin
föreställning ”Moder Jord – för
god att kolsyra”. Staffan blev
redan år 2007 koldioxidbantare och minskade med hjälp av
olika forskare sina utsläpp av
växthusgaser med flera ton.
Med humor och gott humör lärde han ut kunskap om växthuseffekten och om vetenskapliga
fakta t ex de termodynamiska
principerna ”Allting sprids och
ingenting försvinner”.
18 åhörare

Tisdag 13 september

Onsdag 14 september

Inspirationsvandring i Hälsoträdgården

Schysst choklad, godare värld
Hur fungerar fair trade i
praktiken? I detta föredrag
lärde vi oss mer om fair trade och hur det gör skillnad,
med hjälp av konkreta exempel från chokladindustrin.
Genom att utgå från och
smaka på olika sorters fair
trade-choklad fick vi en god
förståelse för fair trade med
hjälp av alla sinnen.
12 åhörare.

Onsdag 14 september

Miljöverkstad - Hållbar framtid 2050,
Hur ser den ut och hur når vi dit?
Fredrik Warberg från Tidsverkstaden tog med oss till en mer hållbar framtid år 2050. Med
hjälp av konkreta exempel och statistik sammanfattades den hållbara utvecklingen sedan 2010 inom områden som klimat/miljö, livskvalitet, konsumtion och ekonomi. Efter
besöket i framtiden återkom vi till nutid och diskuterade gemensamt vad vi behöver förändra för att närma oss den hållbara framtiden.

Onsdag 14 september

Renhållningen informerar om
det nya fastighetsnära insamlingssystemet
Våren 2017 börjar Renhållningen införa det nya fastighetsnära insamlingssystemet, Fyrfack, runt om i kommunen. Den nya tjänsten innebär att du som bor i villa och fritidshus
kommer att kunna sortera ut förpackningar och tidningar fastighetsnära. Mellan kl. 15-18
stod Renhållningen, projektledare Marcus och informatör Mathilda, utanför museet med
information och pratade med alla om fördelar och specifikationer kring det nya systemet.
ca 30 besökare.

Onsdag 14 september

Läget i Syrien - och flyktingsituationen
Halva landets befolkning är på flykt inom och utanför landets gränser, stora städer är under belägring och hundratusentals människor har dödats eller försvunnit under de senaste
fem åren. Situationen i Syrien har kallats ”den värsta humanitära krisen sedan folkmordet i
Rwanda” av FN:s flyktingschef Antonio Gutierrez. Men vad är det som lett till det sammanfall av landet som vi ser idag, vilket slags land var Syrien tidigare och vilka möjligheter finns
att lösa denna kris inifrån och utanför Syrien?
Hanin Shakrah har fram till nyligen arbetat som journalist på SVT bland annat med det Kristallenbelönade programmet Fosterland. Hon har juristbakgrund och föreläser regelbundet
för svenska myndigheter och kommunala förvaltningar om Syrien och flyktingsituationen
och har specialiserat sig på internationell humanitär rätt. Hanin har tidigare själv arbetat
med flyktingfrågor både i Sverige och utanför. Hon kommer att prata om Syrien, flyktingsituationen och om de utmaningar som möter flyktingarna under och efter flykten ifrån sitt
gamla hemland, inte minst i ljuset av sommarens diskussion om de tillfälliga asyllagar som
införts i Sverige. Detta är en interaktiv föreläsning där publikens deltagande och frågor styr
samtalets utformning.

Onsdag 14 september

FÖRELÄSNINGAR PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR
PÅ TEMAT INTEGRATION
Att komma fram och in - hur kan vi tillsammans
bidra till ett inkluderande mottagande
av flyktingar?
Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Länsstyrelsen. I Skåne har vi en regional stödstruktur
där samhälls- och hälsokommunikation på modersmålet, SHK, aktiviteter i civilsamhället,
NAD, och samarbete med akademin , MILSA, utgör grundpelarna i Partnerskap Skåne.
Nu tar vi steget och utvecklar projektet ”Välkommen till Skåne” i samarbete med även
muséer, bibliotek och näringslivet. Tillsammans skapar vi ingångar och kontakter för de
som kommer nya till vårt samhälle!

Social språkträning som integration
- NAD i verkligheten!
Om hur nyanlända kan knyta kontakter och bygga socialaF nätverk.
Integration genom föreningar med Henrik Nilsson och Solvig Oredsson.
NAD = nätverk - aktivitet - delaktighet

Din Bror - Centrum för Förebyggande Arbete
Burim Rama och Ali Mahmood (Kristianstads kommun) kommer att prata om hur Din Bror
jobbar förebyggande med pojkar kring mansrollen, värderingar och att ”knäcka koden”
till sig själv och samhället. Män/pojkar är överrepresenterade i våldsbrott, självmordsstatistik och har sämre skolresultat än kvinnor/flickor. Bland annat därför är pojkar en viktig
målgrupp att jobba med för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Onsdag 14 september

Integration genom idrott
Nicole Åström arbetar som projektansvarig i IFK Kristianstad. Nicole kommer att berätta
kort om IFK i stort och smått och bakgrunden till att man startade ett integrationsprojekt.
Kommer även berätta hur vi arbetat under uppstart och hur vi vill/kommer att arbeta
längre fram samt våra erfarenheter fram tills nu.

Din kompis Sverige - Vår dröm är att förändra Kristianstad
genom att skapa möten mellan människor
Lovisa Genz-Ahl, integrationssamordnare i Kristianstads kommun. Lovisa sammanfattar
och pratar om förändringar och utmaningar för integration av utlandsfödda i Kristianstad.

Torsdag 15 september

Dela, låna, byta – en konfliktfri trend?
Delningsekonomin sägs redan vara här. Istället för att ständigt köpa nytt, eller skaffa saker
som bara används en gång om året, uppmanas vi att låna av varandra, byta grejer via
nätet och dela på bilar, taxiresor och övernattningar. Men det som låter som en nödvändig och självklar förändring av konsumtionsmönster, är ingen smärtfri process. Normer och
värderingar kring vad och till vem vi vill låna ut och dela med, väcker starka känslor som
bottnar i sociala och kulturella förståelser av relationer, makt och ägande. Föreläsare är
Karin Salomonsson, etnolog vid Lunds universitetet.

Öppet hus TiDLöSA Nosaby
Hos oss hittar du sköna vackra ting i en gemytlig miljö. Tyll, pärlor, blommor, rostiga saker och betong möter
råa väggar, ledningar i taket och stengolv. Vårt genomgående tema är ÅTERVINNING! Vi tar hand om gamla grejer som vi gör vid och gör om.

Öppet hus Urbana Hembygdsgården

Torsdag 15 september

Erikshjälpen Second Hand
- Mormors servis blir hem åt gatubarn
Välkommen att lyssna till historien om hur Erikshjälpen en gång startade som brevväxling
mellan barn, och hur det växte till en verksamhet som årligen samlar in över 120 milj kr till
biståndsinsatser. Representanter från butiken i Kristianstad berättar om hur modern Second Hand-shopping bidrar till en bättre miljö samt till en tryggare framtid för barn, ute i
världen såväl som i Sverige.

Filmvisning av The True Cost och samtal kring
den sanna kostnaden av klädkonsumtion
En film om hur våra konsumtionsvanor i väst och modeindustrin påverkar miljön och
människor. Filmen ställde frågan vem som egentligen betalar för våra billiga kläder och
vårt snabba mode. Medverkar gör bl a Stella McCartney, Livia Firth och Vandana Shiva.
Filmen visades med svenska undertexter.

Torsdag 15 september

Cirkulär ekonomi med Maria Larsson
I en cirkulär ekonomi går företagens affärsnytta hand i hand med hög resurseffektivitet.
Det ekologiska fotavtrycket är inte större än naturen klarar av och material kan återanvändas och behålla sitt värde. Företagens vinst är ett resultat av cirkulära affärsmodeller
och resurssmart produktion.
Näringslivsutveckling och upphandling är exempel på verktyg som kommunerna förfogar
över. Hur kan de bidra till ett hållbart samhälle, där den cirkulära ekonomin är rådande?
Maria Larsson driver firman, Marla Miljödialog i Vinslöv.

Fredag 16 september

Låt fler forma framtiden!
Daniel Lindvall, huvudsekreterare i den statliga demokratiutredningen, som lämnade sitt
förslag till regeringen i början av året, berättar om utredningen och dess mål: En hållbar
demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Därefter ett samtal
om lokal demokrati.

Ungdomar och demokrati
Workshop kring ungdomsdemokrati. Kristianstads kommun vill mot bakgrund av barnkonventionen stärka ungas inflytande i kommunen. Ett antal unga mellan 13-19 år ger synpunkter på hur detta skulle kunna gå till. Ska vi ha ett ungdomsting eller annat forum där
ungas röster kan höras. Daniel Lindvall, huvudsekreterare i Demokratiberedningen inleder
liksom Anders Tell, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.

Fredag 16 september

Holma folkhögskola - En skola som bygger på
permakultur, omställning och hållbarhet
Holma folkhögskola arbetar för en hållbar värld. Det är en nystartad skola i Skåne med
inriktning mot hållbarhet, ekologisk odling, permakultur och omställning. De driver utbildningar som ger praktisk och teoretisk kunskap om hållbara och kretsloppsanpassade system för livsmedel, energi, boende mm. Permakultur är ett samarbete med naturen, med
omsorg om människorna och om jorden för att skapa miljöer som bygger på ömsesidigt
positivt beroende i kvarter, byar och företag.

Rättvis elektronik
I de flesta mobiler finns mineraler och metaller som kan ha bidragit till kriget i östra Kongo-Kinshasa. Elvira Boman från Rättvis Elektronik föreläser om hur du väljer mobil och
andra elektronikprodukter som är tillverkade på ett schysst sätt. Föreläsningen sker via
videolänk.

Fredag 16 september

Att cykla är nödvändigt!
Cyklar och cyklister-då, nu och sedan
Charlotte Hagström, etnolog. Vad kan en cykel användas till? Vad är möjligt och omöjligt,
tänkbart och otänkbart, för vem, när och i vilka sammanhang? Detta är några av frågorna som ställs i forskningsprojektet ”Cykeln och friheten” vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Med utgångspunkt i projektet diskuterar jag hur cykelns betydelse
förändras, vilken mening den tillskrivs i olika tider, kulturella miljöer och sociala sammanhang.

Fredag 16 september

Lördag 17 september

Bondens egen Marknad - Skördefesten
Fairtade-information
Agenda 21 informerade om Fairtrade-märkningen och visade en mini utställning med Fairtrade-märkta varor. Kristianstads kommun blev Fairtrade City-diplomerad 2015 i mars. Två
glada ”bananer” gick runt i Kristianstad och informera om Fairtrade-märkningen.

Lördag 17 september

Politikerutfrågningen
Deltagarna:
Fredrik Winberg, S – ordf i kommunens klimatberedning
Daniel Tejera, L, ordförande i Liberalerna i Kristianstad
Sven Nilsson, C, kommunalråd
Peter Johansson, M, kommunalråd
Alexander Harrisson, Kd, ordförande i Kristdemokraterna i Kristianstad
Helena Winter, Mp, ordförande i Miljöpartiet i Kristianstad
Ruzica Stanojevic, Vp, kommunfullmäktigeledamot
Kjell-Erik Ståhl, Åhuspartiet
Anders Nilsson, SD, ledamot i klimatberedningen
Utfrågare: Marie Sandgren, P4 Kristianstad

Klimat- och miljöfrågor
Partiföreträdarna var tämligen överens, förutom SDs företrädare som var lite av ”klimatförnekare” och hellre ville satsa på att får bort gifter i miljön. Övriga deltagare lyfte fram
trafiken, bl a mindre långtradare på vägarna och satsning på billig kollektivtrafik. En klimatfond föreslås av klimatberedningen, innebärande att en avgift tas ut för bl a resor i
kommunen som läggs i en fond som ska användas till klimatförbättrande åtgärder. Vattenfrågorna togs också upp, bl a att vi måste ta vara på vårt fina grundvatten men också
att hindra förekomsten av mikroplaster i haven och gifter i boendet. Flyget är också en
miljöbov där insatser behövs.

Lördag 19 september
Maten och klimatet: Sverige har bra och miljövänlig köttproduktion där hänsyn tas till
djuren så vi kan äta kött, gärna ekologiskt. Dock bra om vi äter mer vegetarisk mat, bl a i
skolan. Klimatberedningen föreslår att klimatambassadörer ska utbildas i skolan. Matsvinnet måste minska även om det vi slänger blir biogas (Kristianstad är ledande här). Mat,
motion och hälsa måste lyftas fram liksom närproducerat.
Social hållbarhet – boende mm
Satsa på billigt och bra boende för unga, ensamstående, nyanlända m fl med små inkomster. En bostadsförsörjningsplan i kommunen ska inom kort beslutas av fullmäktige.
Det behövs mer bostäder i hela kommunen, också i basorterna samt också en förtätning
av boendet. För att undvika segregation måste det ske en blandad bebyggelse överallt
i kommunen. Ett bra exempel på detta är Österäng. Mer solceller behövs i byggnadsbeståndet.
Hållbar konsumtion
På den nya återvinningsstationen ska finnas undervisningslokaler om återbruk mm (återbruksgalleria). Slit och slängmentaliteten bör stoppas. En plan för centrumhandeln bör tas
fram när e-handeln ökar, C4 Shopping byggs etc. Behövs brainstorming hur centrumhandeln kan utvecklas. Vänsterpartiet har lagt en motion till fullmäktige om ”fritidsbibliotek”
där t ex idrottsprylar till barn kan lånas (alla har inte råd att köpa). Klimatberedningen
diskuterar införande av hyrcyklar i kommunen.

Medborgarinflytande
En överenskommelse är tecknad mellan kommunen och den idéburna sektorn i syfte att
lyfta fram föreningslivet i kommunen och hitta bättre samverkansformer mellan den och
kommunen med dess olika förvaltningar. Det finns ca 1000 föreningar i kommunen och
dessa är viktiga demokratiska organisationer som i högre utsträckning kan samarbeta
med kommunen i olika frågor. Överenskommelsen ska nu förverkligas, vilket ställer krav på
både kommunen (alla förvaltningarna) men också på föreningslivet. En fråga som lyftes
var hur den vanliga ideellt arbetande föreningen, typ Oppmanna-Vånga Hembygdsföreningen eller FN-föreningen hanteras av kommunen i förhållande till mer näringslivsinriktade föreningar som t ex Oppmanna-Vånga Bygderåd eller större idrottsföreningar.

Lördag 19 september
Bl a idrotten och idrottsföreningarna betyder mycket för integrationen av
våra nya invånare i kommunen
”Nå ut till befolkningen” var en viktig diskussion. En fråga som kom upp är hur de sk byastämmorna ska organiseras. Nu prövar man en metod med ”stationer” kring olika frågor,
där medborgarna i basorterna/byarna kan ställa frågor och kanske få svar. Inga vanliga
diskussionskvällar som tidigare p gr av att det då blir ”vana” frågeställare som ställer frågor medan majoriteten är tysta. Dock framkom önskemål att man skulle pröva en kombination av dessa metoder. Även ”de tysta” vill höra frågor och svar. Frågan uppkom också
varför man inte har ”byastämmor” i staden, t ex i på Gamlegården, Österäng och Charlottesborg. 1 oktober blir det en stor ”byastämma” i Rådhus Skåne.
Ungdomsinflytandet i kommunen diskuterades också, bl a med anledning av fredagens
workshop på Rådhus Skåne där ett 20-tal ungdomar från Spängerskolan i Arkelstorp och
Fröknegårdsskolan var samlade för att, med kommunens barnkonventionsarbete som
bakgrund, diskutera innehåll och former för ett ungdomsinflytande. Det hade varit stort
engagemang bland de unga, många synpunkter hade kommit fram och behov finns av
någon form av ungdomsråd eller motsvarande i kommunen. Frågan var hur
kommunen med hjälp av resurser kan
få igång ett sådant forum (som tidigare
funnits i kommunen, organiserat av Kultur
& Fritid). Problemet är alltid resurser, framgick av svaren från politikerna.

-Spring, gå eller lunka
för Syrien!
FN-föreningen i Kristianstad anordnade ett
motionslopp till förmån för de krisdrabbade
människorna i Syrien. Alla intäkter gick oavkortat till barnen i Syrien. Man kunde välja
själv om man vill gå, lunka eller springa.

Söndag 18 september
Jag är fortfarande helt uppfylld av all den positiva kraft som frigjordes under festen vid Immelsjöns strand i går eftermiddag! Framtidsveckans
avslutning dit alla var välkomna och samtidigt
ett deltagande i Litteraturrundan eftersom den
inföll samma dag. Ett 60-tal människor i olika
åldrar och från olika håll samlades runt litteratur, musik, mat och diskussion under drygt tre
timmar! Några var från Bromölla, några från
Göinge, några närboende, de flesta från Kristianstad och några långväga.
Tillsammans skapade vi en stämning som var
lugn, glad och skön och som många bar med
sig därifrån. Några deltagare hade varit med
på flera aktiviteter under Framtidsveckan och
stannade kvar efteråt för de ville diskutera - de
var väl insatta och hade många idéer. Tacken
var många och långa och gjorde mig rent varm
i hjärtat. Min roll var att sammanfatta Framtidsveckans budskap, förklara Agenda 2030 och
sätta in det i ett sammanhang. Under veckan
har många föreläsare betonat vilken turbulent
tid vi lever i med alltför stor nötning både på
natur och människa. Jag jämförde med den tid
som i slutet av 1800-talet präglades av folkökning
pga "freden, vaccinet och potäterna" samtidigt som missväxt och kriser kom. Många fick
inte plats inom samhället utan knuffades ut i periferin. En del blev egendomslösa torpare,
en del emigrerade, en del blev luffare. Var man inte bofast och hade en inrutad plats i
samhället betraktades man som farlig. Om luffarna spreds rykten om knivar och våldtäkt.
Då ville de ärliga "riktiga" människorna skydda sig för dessa faror och lagar stiftades - lösdriverilagen kom till 1885 och den avskaffades först 1965.
Harry Martinson sysslade runt 1948 mycket med dessa frågor om samhällets orättvisor och
den starka segregationen. Det var strax efter andra världskriget då det avslöjades vad
människor är kapabla till. Boken Vägen till Klockrike handlar om detta. Det är en filosofibok som kan ge en djupa aha-upplevelser. Den handlar mycket om behovet av omställning i människors tänkande. Mycket funderade Harry över begreppet resiliens, både vad
gäller natur och människor. Han laborerade med begreppet gyro och trodde mycket på
naturens förmåga att skapa balans, återhämta sig. "Den goda möjligheten" trodde han
på. Dvs han hade då 1948, liksom 1956 då han skrev Aniara, en stark tro på människans
förmåga att använda sitt förnuft och stoppa förstörelsen av människa och natur. Här kommer Khala Uma in i bilden och med musik och sång kunde vi tillsammans uttrycka vår tro
på Moder Jord och Fader Sol, dvs den cirkulära världsuppfattningen ...
Det blev en helt fantastisk resa för oss alla tillsammans, en stund i alla fall kunde vi tro att vi
kan lyckas... att mer godhet kan lockas fram ...
Stor roll spelade platsen med sjö och natur för upplevelsen av ro och kreativitet i går, stor
roll spelade också det naturnära fikat, Khala Uma var helt fantastiska och kom loss ordentligt och deras framförande var helt magiskt - men störst roll spelade nog den goa publiken. Så tänker jag - vad fantastiskt det hade varit om politikerna från lördagens utfrågning
hade varit med! De hade så svårt att uttrycka sig om Agenda 2030. Hade idéer om att
tysta de som var aktiva och ville diskutera. Som Jan sa - de borde ha varit med på Fram-
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Studiebesök
- Studiebesök i naturen med Håkan Östberg, limnolog, Kristianstads kommun,
för SFI deltagare. 27 deltagare
- Studiebesök till Karpalund med Lennart Erfors, planeringsstrateg, Kristianstads kommun, för SFI deltagare. 20 deltagare
- Studiebesök till vindkraftverk med Martin Holmén, Energi- och klimatrådgivare, Kristianstads kommun, för nysvenskar. 25 deltagare.
- Studiebesök till Karpalund/vindkraftverk med Martin Holmén, Energi- och
klimatrådgivare, för årskurs 9 elever. 45 deltagare

Några annonser och inbjudan från Framtidsveckan

Framtidsveckan
12-18 September 2016
För en hållbar omställning KRISTIANSTAD

Invigning av Framtidsveckan
på Högskolan Kristianstad
Tid: 13.00 - 17.00 Plats: Högskolan Kristianstad, aulan
Arrangör: Högskolan Kristianstad
Invigning av årets Framtidsvecka på temat: Agenda 2030 – FNs 17 globala
hållbarhetsmål. Hur kan stat och kommun, högskolan, näringslivet och
föreningarna i Kristianstad arbeta för att nå målen? Inledare: Johan Hassel,
VD för tankesmedjan Global Utmaning och ledamot i regeringens delegation
för Agenda 2030. Samtal under ledning av Johan Hassel med: Håkan Pihl,
rektor vid Högskolan, Heléne Fritzon, kommunalråd, Tina Robertsson,
produktutvecklings- och FoUdirektör på The Absolut Company i Åhus samt
Anna Ferrington, verksamhetsutvecklare vid studieförbundet Sensus.
”Hållbarhetsföreläsningar” av högskolans medarbetare 15.00-17.00

Erland Björklund: Renare vatten utifrån ett avloppsrenings- och hållbarhetsperspektiv
Daniel Einarsson: Digitala lösningar för att uppnå FNs 17 hållbarhetsmål
Victoria Olsson: Klimatsmart mat i undervisningen
Timurs Uman:
Hur får vi mångfalden på svenska arbetsplatser att gagna organisationen?
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