Föreläsningar
Klimat, miljö och hållbarhet på Lunds stadsbibliotek våren 2019
Vad krävs för att klara klimatet?

Onsdag 6 februari

Enligt FN:s klimatpanel är det fortfarande möjligt att klara 1.5-gradersgränsen för den globala uppvärmningen, men det kräver enorma
insatser. Är en sådan kraftsamling tänkbar, och vad skulle den
innebära för Sverige? Om dessa frågor resonerar professorn emeritus i
industriell utveckling från KTH Staffan Laestadius, som skrivit flera
böcker om klimatet och behovet av omställning.

Psykologin bakom våra klimatbeslut

Onsdag 13 februari

För att hejda klimatförändringarna måste mycket förändras i vår
nuvarande livsstil. Men hur gör vi människor våra val, och vad
möjliggör respektive försvårar för oss att vara miljövänliga? Och
hur ska man göra för att hantera klimatångest? Om detta talar
Frida Hylander som är psykolog och humanekolog, och även
arbetar med flera projekt där hon vill hjälpa familjer och företag
att minska sina klimatavtryck.

Nollutsläpp i basindustrin

Onsdag 20 februari

Stål-, plast- och pappersindustrin samt tillverkningen av kött- och
mejeriprodukter är viktiga verksamheter i hela Europa, men står
också för stora klimatutsläpp. Är det möjligt att uppnå utsläppsfria
industrier, och hur ska det i så fall gå till? Professorn i miljö- och
energisystem i Lund, Lars J. Nilsson är koordinator för EU-projektet
Reinvent, som undersöker hur dessa industrier kan uppnå nollutsläpp av växthusgaser.

Vad menas med hållbarhet?

Onsdag 27 februari

Hållbarhet är ett nytt modeord i diskussionen om miljö och klimat. Alla vill ha hållbarhet, men
vad innebär egentligen begreppet? Menar alla samma sak eller menar man olika saker, och vad
innebär i så fall detta? Tomas Björnsson leder en paneldiskussion med statsvetaren Roger
Hildingsson och miljövetaren Johanna Alkan Olsson från Lunds universitet samt miljövetaren
Magnus Johansson från Malmö universitet.

Klimatrevy med skämt och allvar
Även om klimatdebatten är på allvar, så går den att skoja
med. Det tycker Anika Agebjörn och Bill Brolin från
Hållbart Rimforsa, vars revy porträtterar några av debattens
återkommande figurer: Max Kosing, ekonom från tankesmedjan Tillväxt.nu, Inge Stake, politiker, Tindra Struts från
Svenska Konsumenter, Saga Stål från branschorganisationen Teknikkramarna, klimatskeptikern Tomas Trotsig
och biologen Anna N. Värld.

Onsdag 6 mars
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Självkörande bilar – hot eller löfte?

Onsdag 13 mars

Självkörande bilar har blivit ett hett diskussionsämne. De sägs
kunna göra trafiken effektivare, men många oroar sig för att
tekniken kanske inte går att lita på. Och det finns en motsatt och ur
klimatsynvinkel värre risk: att tekniken fungerar så bra att den gör
samhället ännu mer fast i bilismen än det redan är. Christer
Ljungberg från konsultbolaget Trivector resonerar om frågan.

Semester på tåg

Onsdag 20 mars

Hur gör man om man är ressugen men oroad för klimatet? Susanna Elfors berättar om sin
Berlinresa och om den populära och snabbt växande Facebookgruppen Tågsemester.
Dessutom spanar hon om tågresandets framtid. Per J Andersson, en av grundarna av
Resetidningen Vagabond, berättar om sina tågresor i såväl Sverige och Europa som Indien och
Sri Lanka. Båda medverkar i den nya boken ”Tågsemester”.

En framtid utan tillväxt?

Onsdag 27 mars

Tillväxt har länge varit en stark politisk och ekonomisk prioritering.
Men nu håller planeten och klimatet på att förstöras, och hållbarhet
framstår för många som ett viktigare mål. Går det att utveckla en
"grön tillväxt", eller bör man sträva efter en ekonomi som inte alls
baseras på tillväxt? Bostads- och stadsplaneringsforskaren Pernilla
Hagbert har deltagit i forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt"
på KTH.

Kan Sverige ge mat åt svenskarna?

Onsdag 3 april

På 1930-talet var Sverige självförsörjande på livsmedel, men sedan
dess har folkmängden vuxit och mycket jordbruksmark har lagts
ner. Till det kommer klimatförändringarna, som kommer att ge
jordbruket ändrade villkor. Forskaren Georg Carlsson från SLU
Alnarp resonerar om framtidens jordbruksproduktion inom och
utom Sverige, och vad den kan betyda för våra matvanor.

Slutet? – ett samtal om klimatfiktion

Onsdag 10 april

”Du är sjutton år gammal. Det är sommar och världen ser ut precis som vanligt. Men du vet
vad som är på väg. Om en månad är vi alla borta.” Om detta handlar Mats Strandbergs
(Cirkeln, Färjan, Hemmet) senaste ungdomsbok Slutet om. Hur kan böcker – både fakta och
skönlitteratur – få oss människor att reflektera över klimatförändringar? Hör Mats
Strandberg samtala med Alexandra Nikoleris från Lunds universitet som forskar om just
klimatlitteratur. Arrangeras i samarbete med Litteralund.
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