Förberedelser inför workshop handlingsutrymme
och hållbarhetsmål den 18/12
Hållbar utveckling A, ht. 2013
Syftet med denna workshop är att diskutera strategier och handlingsutrymme i relation till
hållbarhetsfrågor. Förbered er inför workshopen såhär:
1. Läs följande i Meadows, Thinking in Systems, som båda behandlar förändring, strategier
och handlingsutrymme (på olika nivåer) från ett systemperspektiv:
- kap. 6: Leverage points: Places to Intervene in a System
- kap. 7: Living in a World of Systems
Frågor att tänka på medan du läser:





Hur upplever du att förändring går till? Vilket är ditt handlingsutrymme? Utifrån vilka roller kan
du agera?
Vad innebär arbete med hållbar utveckling från ett systemperspektiv? Vilka typer av
förändringar bör vi eftersträva? Finns det typer av förändring som inte leder till hållbarhet för
systemet som helhet?
Vilka nivåer av förändring av ett system (i relation till leverage points) är nödvändiga/möjliga att
arbeta med i relation till hållbar utveckling? Hur går förändring till i dessa nivåer? Hur arbetar vi
praktiskt med förändring på dessa nivåer? Vilka aktörer har makt över dessa nivåer av
förändring?

2. I relation till (1) ovan, identifiera en fråga som är viktig för dig och som kopplar till
hållbarhet och hållbar utveckling. Fundera på vilken aktör/person som har störst
handlingsutrymme för att göra förändring när det gäller denna fråga. Formulera ett
förslag till ett hållbarhetsinitiativ som kan leda till långtgående och reell förändring på
detta område och som du vill att den aktören/individen ska lägga fram om hen hade 10
minuter till godo inför hela världens ögon.
Ta med texten med det formulerade förslaget till workshopen den 18 december och var redo
att presentera det.
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