
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Föreläsningar 
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek 

I ett samarbete med Lunds universitets Hållbarhetsforum och Lunds Stadsbibliotek kan vi 

bjuda in lundaborna till ett antal föreläsningar och paneldebatter under hösten 2017. De äger 

alla rum i Stadsbibliotekets atrium med början kl. 18 och följs av en frågestund och möjlighet 

till diskussion. 

Mikroplast i kretsloppen Onsdag 13 september 

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, har uppmärksammats 

som en betydande miljöförorening i framförallt havsmiljön. De 

hittas även i sötvatten, i Arktis is, i jord, i luften och till och med i öl. 

Var kommer de ifrån, vilka organismer påverkas och vad kan vi 

göra åt problemet?  

Emma Fältström är doktorand på Sweden Water Research och 

forskar om förebyggande åtgärder för att minska föroreningar till 

vatten.  

 

Är vatten en självklarhet? Onsdag 20 september 

Vi svenskar är vana vid att det alltid finns rent dricksvatten i 

kranarna. Med klimatförändringarna är detta inte längre lika 

självklart. Den högre temperaturen gör torrare områden torrare och 

tvärtom. Kommer det att leda till vattenransonering även i delar av 

vårt land? 

Kenneth M. Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid 

Lunds Tekniska Högskola samt forskningschef på Sydvatten och 

Sweden Water Research. 
 

 

Bort från världshandelns återvändsgränd Onsdag 27 september 

Globalisering och ekonomisk tillväxt är inte de lyckomedel de 

ibland utmålas som – i själva verket har ojämlikheten och 

skuldbördorna ökat i världen, samtidigt som miljön försämrats 

och klimatet hotas. Professorn i humanekologi vid Lunds 

universitet Alf Hornborg menar att vi måste lämna pengarnas och 

världshandelns logik och söka oss in på vägen mot en alternativ 

ekonomi. 
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Måste ekonomer tro på evig tillväxt? Onsdag 18 oktober 

Det är många som undrar om den ekonomiska tillväxten leder till 

ett ekologiskt sammanbrott eller om ekonomerna har rätt i sin tro 

på att evig tillväxt är nödvändig och att den ska lösa alla problem. 

Kan en grön ekonomi ta oss igenom de kommande klimatkriserna? 

Finns det en framtida ekonomi som inte förstör vår jord? 

Mikael Malmaeus forskar om dessa frågor vid IVL Svenska 

Miljöinstitutet.  
 

Arktis – Liv i en värld av is och snö Onsdag 15 november 

Om den Augustprisnominerade boken Arktis – Liv i en värld av is 

och snö av författaren, naturfotografen och lundabon Felix 

Heintzenberg. 

Sedan barnsben har han fascinerats av Arktis orörda skönhet och 

under de senaste 20 åren har han åtskilliga gånger haft tillfälle att 

besöka arktiska områden, från Svalbard och Kanada till Nordnorge, 

Island och Grönland. Två av hans tidigare böcker har av 

Världsnaturfonden WWF utsetts till Årets Pandabok. 

 

 

Tar kommunerna hållbarhet på allvar? Onsdag 22 november 

Många kommuner och städer har ambitiösa program för att 

minska utsläppen och för att bli hållbara ur flera perspektiv. Vad 

menar de egentligen med sina utfästelser? Lunds kommun ska 

halvera utsläppen till år 2020, men gäller det bara de utsläpp som 

den kommunala verksamheten orsakar? Hur kan en kommun 

förmå sina medborgare att agera mer hållbart?  

Magdalena Sivik har undersökt hållbarhetsprogram i några 

svenska och utländska städer.  

 

Gratislunchen Onsdag 29 november 

Hur gick det till när människan under bara ett par hundra år tycks 

ha frigjort sig från naturen, själva grunden för vår tillvaro? Sedan 

tidigt 1800-tal har vi kunnat avnjuta historiens största gratislunch 

när vi har tagit upp enorma mängder fossila bränslen och eldat upp 

dem. Någonstans tar festen slut om inte annat i form av 

klimatförändringar.  

Therese Uddenfeldt är journalist och intresserar sig mycket för 

miljö- och klimatfrågor.  
 


