
Hållbar utveckling – värderingar, världsbilder och visioner | CEMUS/CSD Uppsala, VT 2014 

Komplettering Sem 3 VVV2 

Del 1 
Syftet med första delen är att du ska få chansen att fundera över din personliga bakgrund och hur 
den har format din världsbild, inspirerat av Ruben Wättes bok och föreläsning. 

Fundera över följande frågor, du har 15min till ditt förfogande. Du ska inte besvara frågorna skriftligt. 

 Vilken är din bakgrund? Hur växte du upp? 
 Vilka sammanhang har du varit med i under ditt liv? 
 Vilka sammanhang är du med i idag? 
 Hur skulle du beskriva en människa som är din motpol? 
 Vilka inkluderar respektive exkluderar du i dina sammanhang idag? 

Reflektera sedan skriftligt över vad som var svårt respektive lätt med övningen. Vad tror du det beror 
på? Vad tyckte du om övningen? 

Formulera ett svar på ca ½ A4-sida, 12pt. 

Del 2 
Syftet med den andra delen är att du ska få chans att öva dig i civil olydnad, här i 
kompletteringsuppgiften blir det dock endast på ett teoretiskt plan. 

Det finns i Uppsala planer på att bygga en ny bilbro över Fyrisån. Här kan du läsa mer om förslaget 
(läs exempelvis sammanfattningen som finns länkad): 
http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/Oversiktsplan/Samrad-om-
forslag-till-fordjupad-oversiktsplan-for-forbindelse-over-Fyrisan/ 

Utgå från de tre exemplen på civilt motstånd som angavs i förseminarieuppgiften, nämligen: 

 Almarna i Kungsträdgården: http://www.alternativstad.nu/Dokument/almstriden.html 
 Ojnareskogen: http://www.ojnareskogen.se/ 

bakgrundsinformation: http://www.tv4play.se/program/kalla-
fakta?title=reportage_om_nordkalk&video_id=2100000&utm_medium=sharing&utm_sourc
e=embed&utm_name=tv4play.se 

 La Zad (Frankrike): 
http://labofii.wordpress.com/2012/11/13/rural-rebels-and-useless-airports-la-zad-europes-
largest-postcapitalist-land-occupation/ 

Beskriv sen vilka strategier du skulle använda om du ville förhindra byggandet av en bro över Fyrisån. 
Vilka för- respektive nackdelar samt möjligheter och risker finns det med dina planer? Vad tror du 
krävs för att en motståndsaktion ska få ett lyckat utfall? 

Formulera ett svar på ca 1 A4-sida, 12pt. 
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Om du var frånvarande under hela seminariet ska du alltså formulera ett svar på ca 1½ A4-sida, 
12pt. Skicka sen ditt svar till malin.andersson@csduppsala.uu.se eller 
sanna.gunnarsson@csduppsala.uu.se  
 

Lycka till! 
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