Förberedelser inför visionsworkshopen den 20
september
Hållbar utveckling A, ht 2013
Vision is the most vital step in the policy process. If we don’t know where we want to go, it
makes little difference that we make great progress. Yet vision is not only missing almost
entirely from policy discussions; it is missing from our whole culture. We talk about our fears,
frustrations, and doubts endlessly, but we talk only rarely and with embarrassment about our
dreams. Environmentalists have been especially ineffective in creating any shared vision of
the world they are working toward – a sustainable world in which people live within nature
in a way that meets human needs while not degrading natural systems. Hardly anyone can
imagine that world, especially not as a world they’d actively like to live in.

ur Envisioning a Sustainable World av Donella Meadows

Det räcker inte att förstå problemen: att formulera och förankra positiva visioner räknas
som en central del för att lyckas med arbetet för en hållbar utveckling. Den 20 september
träffas vi därför för ett öppet – och förhoppningsvis visionärt, kreativt och konkret – samtal
om positiva visioner och målsättningar för hållbar utveckling. Syftet är att tänka både fritt
och konkret kring vilka nyckelkomponenter vi ser för ett gott liv och vilken typ av värld vi
verkligen vill arbeta för, något som vi sedan kommer att arbeta vidare med på olika sätt
under kursens gång. Förberedelserna inför workshopen följer nedan:
Vilken är din positiva vision kring en hållbar värld? Logiskt resonemang leder oss till många
saker som en hållbar värld inte innebär, till exempel: skenande klimatförändringar,
artutrotning och ekosystem som drivs mot kollaps, hunger, förtryck och fattigdom. Men en
positiv vision fokuserar på den värld som du vill vara en del i att skapa, inte på det dåliga
som du vill ta bort. Försök alltså att inte tänka i termer av frånvaro av problem utan av
närvaron av välsignelser. Hur skulle en hållbar värld som är underbar att leva i se ut? Inte
den värld som du skulle nöja dig med, utan den du verkligen vill leva i. Hur ser livet ut i den
världen?
Det finns inga gränser för vad du kan ta med din vision, men här är några teman som du kan
använda som utgångspunkt om du vill: Hur bor du, och vilka bor du med? Vem mer bor nära
dig (både människor och andra arter)? Hur umgås vi? Vad arbetar vi med? Vad äter vi och
hur produceras och transporteras maten? Hur mycket och vilka typer av människor, varor
och information förflyttar sig mellan din plats och andra platser? Vilka värderingar och
världsbilder har människor för att hålla saker hållbart? Vad är beständigt i denna värld och
vad förändras? Hur tas beslut (och på vilka nivåer) och hur löser man konflikter? Vad
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fascinerar människor och får dem att skratta?
Ta gärna en promenad när du funderar på detta, eller skriv en dikt, eller ta en öl med goda
vänner, eller sätt dig på en plats som inspirerar dig eller där du känner ett genomgående
lugn. Det går bra att göra en skriftlig reflektion (1–2 sidor är lagom) men du kan också välja
att måla en tavla eller rita en teckning som visar din vision.
Ta med dig din teckning, tavla eller skriftliga reflektion till visionsworkshopen den 20
september och var beredd att berätta om den. Hör av er till jakob.grandin@csduppsala.uu.se
om ni har några frågor och jag ser fram emot att ses den 20 september.

Lycka till!
Jakob
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