Måndag 8 oktober kl. 17.15–20.00, sal 12:228, Blåsenhus

Instruktioner inför seminariet:
- Hållbar utveckling och makt: Vad, när och för vem?
Syftet med seminariet 8 oktober är att belysa maktrelationer inom hållbarhetsfältet. Vad är makt
och vad har det för betydelse när vi diskuterar hållbarhetsfrågor? Vilka maktstrukturer definierar
världen och samhället idag, och vad får detta för konsekvenser för hur en kan förändra samhället och
lösa olika hållbarhetsproblem?
Nedan beskriver vi hur du ska förbereda dig inför seminariet. Under seminariet krävs det att du
deltar aktivt i diskussionerna och har förberett dig enligt instruktionerna.

1. Läs ut kursboken ”Omställningens tid – Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid”
av Björn Forsberg
Anteckna kortfattat ner vilka huvudargument Björn Forsberg använder sig av i boken. Reflektera
också över dessa frågor:
‐ För vem tror du boken är skriven?
‐

Vad innebär hållbar utveckling för Björn Forsberg, tror du?

‐

Håller du med Björn Forsberg i hans slutsatser, varför/varför inte?

Sammanfatta ovanstående i en text på ca en sida och lämna in i pappersform till
kursledningen i början av seminariet. Detta är en skrivuppgift där du fritt reflekterar i text, du
behöver denna gång inte göra fullständiga referenser utan det räcker med att du skriver till
exempel ”Som Björn Forsberg säger i..”. Handskriven text accepteras. Kom ihåg att skriva namn
högst upp på pappret du lämnar in.

2. Läs följande artiklar ur kursens artikelkompendium:
•

Jensen, Derrick. Beyond Hope. Orion Magazine, maj 2006. Hämtad från:
http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/170/
(finns i kompendiet under mån 3/12).

•

Lynas, Mark. (2011). The God Species – How the Planet Can Survive the Age of Humans. London:
Fourth Estate. s.3-13.
(finns i kompendiet under 19/11)

Medan du läser artiklarna fundera över hur artiklarna kan relatera till varandra. Fundera också
över om du i artiklarna ser någon koppling till Björn Forsbergs bok, i så fall hur? Du behöver inte
lämna in dessa reflektioner skriftligt, utan ta bara med dig dina tankar till seminariet.
Människan och Naturen | Hösten 2012 | CEMUS Education | Uppsala Centre for Sustainable Development, CSD
Uppsala | Villavägen 16, SE‐752 36 Uppsala, Sweden | +46‐18‐471 72 94 | utbildning@csduppsala.uu.se |
www.csduppsala.uu.se | www.cemusstudent.se |

3. Begreppsutredning
Makt är ett brett begrepp och kan tolkas och definieras på många olika sätt och visas i många
olika former. Nedan finner du en lista på olika begrepp som har med makt att göra. Under
seminariet kommer vi diskutera och tillsammans försöka reda ut begreppen samt relatera
begreppen till olika hållbarhetsfrågor. Inför seminariet vill vi därför att du försöker ta reda på
vad dessa begrepp betyder. Undersök begreppen på valfritt sätt och utifrån valfri källa.
Anteckna kortfattat vad begreppen betyder, som underlag för diskussionen.
¾ Dominans
¾ Hegemoni
¾ Förtryck
¾ Disciplinering
¾ Biomakt
¾ Biopolitik
¾ Biokapital

Lycka till! /Kursledningen
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Citat och illustrerande siffror om makt att reflektera kring och inspireras av medans du gör den
förberedande uppgiften och inför seminariet:
Den rikaste femtedelen
av världens befolkning...
... äger 87 procent av världens bilar
... använder 84 procent av allt papper
... har 74 procent av alla telefonlinjer
... förbrukar 58 procent av all energi
... konsumerar 45 procent av all fisk och kött
... har 93 procent av världens Internet-användare...

Den fattigaste femtedelen...
… äger mindre än 1 procent
... använder drygt 1 procent
... har 1,5 procent
... förbrukar mindre än 4 procent
...…konsumerar 5 procent
… har 0,2 procent

/ur UNDP, Human Development Report, 1998 & 1999

…99% av världens förmögenheter ägs av män.
…90% av inkomsterna i världen tillfaller män.
…85% av världens pojkar går igenom grundskolan jämfört med 75% av flickorna.
…Män har 85% av platserna i världens parlament.
…Fler kvinnor dör av våld i hemmet än de människor som dör i krig (väpnade konflikter).
…Det är tre gånger så stor risk för en ung kvinna att smittas av hiv jämfört med en ung man.
/ur Sidas faktablad om jämställdhet

Chefer, företagsledare och regering kallas för makthavare, men beteckningen är egentligen missvisande. De har inte
makten i sin ägo. De får den skänkt till sig av de underlydande. Den insikten öppnar möjligheter för motstånd.
Undersåtar och anställda, de verkliga maktinnehavarna, kan sluta samarbeta med överordnade som missbrukar
sina befattningar
/Pelle Strindlund och Stellan Vinthagen i Motståndets väg
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