Hållbar utveckling och klimat
I vår är alla Lundabor välkomna till en serie kostnadsfria
föreläsningar om klimat och hållbar utveckling. Föredragen
hålls i Stadshallen klockan 19:00 med mingel från 18:30.
Torsdag 5 mars: Drivkrafter för samhällsförändring
Många människor, även politiker och beslutsfattare säger att de har förstått
klimatfrågan. Ändå händer det än så länge väldigt lite.
Mikael Klintman är professor i sociologi vid Lunds universitet och ska
försöka förklara vilka strömningar i tiden som är viktiga för att förstå
utvecklingen och vilka drivkrafter för förändring det finns. Hur kan miljörörelsen bäst påverka samhället i en hållbar riktning?
Torsdag 12 mars: Klimatet och välfärden
Det går att ställa om Sverige till ett hållbart samhälle utan att vi förlorar
vår välfärd. Detta uppmuntrande budskap kom Staffan Laestadius med i
en bok häromåret. Politikerna behöver dock övertyga sina väljare om att
söka nya vägar för att trygga framtiden. Laestadius är professor emeritus i
industriell utveckling vid KTH och kommer med en rad realistiska förslag
på hur omvandlingen kan gå till och vilka styrmedel som behövs.
Torsdag 19 mars: Ekologiskt och matbrist
Leder ekologisk matproduktion till ökad svält? Är det möjligt att samtidigt
lösa den globala matbristen och miljöproblem i jordbruket som övergödning, klimatpåverkan, spridning av farliga bekämpningsmedel och utarmning av biologisk mångfald? Gun Rudquist från Naturskyddsföreningen och Erik Steen Jensen, professor vid SLU, diskuterar jordbrukets utmaningar ur svenskt och globalt perspektiv.
Onsdag 25 mars: Giftig vardag?
Giftiga ämnen finns i barnens leksaker och i ungdomars och vuxnas
smarta elektronik. Efter nio år som generaldirektör för Kemikalieinspektionen fortsätter Ethel Forsberg sitt arbete för en giftfri vardag,
bland annat i styrelsen för Naturskyddsföreningen och genom att föreläsa
om sin bok Makt, plast, gift & våra barn. Kom och hör hennes råd om hur
du kan kemikaliesäkra din egen vardag och vad som kan göras på samhällsnivå.

