Kunskap och inspiration för hållbar utveckling

e-brev nr 2/2008

Nu lanserar vi vår nya webb!
4 mars släpper vi nya www.ekocentrum.se

www.ekocentrum.se har genomgått en metamorfos! Ny inramning, ett nytt tilltal, nya bilder… Christian
Åkerström och jag har ägnat alla ”lediga” stunder på jobbet åt att förnya hemsidan. Vi har lärt oss mycket
sedan i höstas, och har fått en ännu djupare respekt för vad varje nyans, varje litet streck och liten fnutt kan
göra för helhetsintrycket! Med denna ödmjukhet inför mediet går vi nu vidare och ser fram mot att lära oss
mer! Foto är vi båda intresserade av sedan länge, och nu får vi plötsligt ta denna hobby till nästa nivå. Vi
ser fram mot att lära oss mer! Längre fram i e-brevet kan du läsa lite mer om vår tanke och filosofi med
hemsidan. Vi vill också passa på att önska er alla en riktigt glad påsk!
Helen Sylvan

Ur innehållet denna gång:






”Verksamhets-ledaren” av Christer Owe
Onsdagskvällar i mars
Nu lanserar vi vår nya webb – välkommen att tycka till!
Ny träff för lärare den 18 mars
Rapport från Isabella Lövins besök

Glöm inte kolla att påskäggen är ekologiska!

GLAD PÅSK!
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Verksamhets-ledaren:

Från alternativ till mainstream
Som konsumenter tar vi många delbeslut varje dag. Många beslut är upprepningar av tidigare val.
Förenklingar och stöd för minnet upplevs som nödvändiga: vi handlar där vi brukar och transporterar
oss på liknande sätt varje dag. Att bryta mönstret blir en uppoffring.
Samtidigt är det just det privata systemskiftet som utgör startpunkten för individens hållbara
utveckling. När ingen längre efterfrågar den skadliga produkten har den ingen marknad. När
”alternativet” blivit den huvudsakliga lösningen vänds perspektivet och ”det alternativa” är per
definition inte längre alternativt.
Orden avslöjar obarmhärtigt våra värderingar. Så länge vi talar om alternativ odling, alternativa
bränslen, alternativ livsstil osv. identifieras dessa produkter utifrån en större eller mer använd
normallösning. Man ser alternativet i relation till den dominerande lösningen. Men behåller vi den
bilden blir alternativet aldrig huvudfåran, mainstream.
Slutsats: gör de hållbara lösningarna till mainstream och välj bort de ohållbara alternativen.

Christer Owe

Aktuellt på Ekocentrum

Onsdagskvällar i mars
Alltid kl 18.00 (-19.00). Fritt inträde. Passa på att ta en fika och titta på utställningen samtidigt!
Ett samarbete med bl a Studiefrämjandet. Referat från föredragen hittar du på vår hemsida.
(foton från föredragshållarnas eller arrangörernas hemsidor)

5/3

Ett arrangemang i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM):

Ekomat på Internet

Intresset för vad vi äter ut hälso- och miljösynpunkt har fått stor aktualitet i
klimatdebattens kölvatten. Lars Odén berättar om Ekobeställarna och
förmedling av ekologiska, närproducerade varor via Internet. Medverkar gör
också några av varornas producenter, Lena Karlsson (Bonnakött), Anette
Stark (Holma Gård) och Carina Örabäck (Olivia). De berättar om de
utmaningar en ekobonde ställs inför.
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Ett arrangemang i samarbete med Göteborgs Miljövetenskapl iga Centrum (GMV):

Hur långt når de västerländska företagens miljöansvar –
hela vägen till Indiens läkemedelsfabriker?
Joakim Larsson, forskare vid institutionen för Neurovetenskap och
Fysiologi berättar om varför läkemedel kan utgöra en miljörisk samt vad man
känner till om olika effekter ute i miljön. Läkemedel når inte bara miljön via
användningen av läkemedelsprodukter, mycket stora mängder läcker ut även
från bland annat vissa produktionsläggningar i Indien. Vilka är riskerna, vad
kan man göra åt det, och vem har ansvaret för att miljön i tredje världen? Gill
Widell, universitetslektor i företagsekonomi kommer sedan att ge en översikt
över hur svenska företag inom olika branscher försöker ta ansvar genom att
formulera "uppförandekoder" som anger normer för hur man vill verka för
hållbarhet i de tre dimensionerna ekonomi, miljö och samhälle. Widell
kommer också att ställa frågor kring svårigheterna att använda våra
värderingar och normer i verksamheter i andra delar av världen och hur
företagen hanterar den problematiken.
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Socker i ny sockerfri version
Det smakar som socker men innehåller inga kalorier. Visst låter det som en
dröm? Sötningsmedlet sukralos dyker upp i fler och fler varor. Men vad är
det? Vad gör det? Och vart tar det vägen? Studenter från Samhällsvetenskapligt Miljövetarprogram presenterar en fallstudie om sötningsmedlet
sukralos.

26/3

Ett arrangemang i samarbete med MJV, Miljöförbundet Jordens Vänner:

Rättvisa miljömål

Anna Mattsson, Miljömålsutskottet, Miljöförbundet Jordens Vänner.
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Ett arrangemang i samarbete med Ingenjörer för Miljön (IfM):

Har klimatdebatten påverkat våra köpvanor?

Klimatdebatten har pågått intensivt under snart ett år. Men har den påverkat
våra köpvanor? Köper vi andra varor eller tjänster? Avstår vi från något?
Representanter från handeln berättar om efterfråga, sortiment, logistik mm.
Bild: Dagens Handel
Aktuellt för lärare

Ny träff för rektorer, lärare och blivande lärare!
Hur ger vi barnen/eleverna viljan och kraften att förändra världen?
”Lärarna behöver utbildas i hur de ska möta barnens rädsla för klimatförändringarna, anser de båda
lärarfacken. De vill att regeringen satsar pengar på vidareutbildning, eftersom eleverna tänker mycket på
miljön.” Hämtat från Sveriges Radio 080211.
”Var femte 18-24-åring gör ingenting, eller nästan ingenting, för miljön. Drygt hälften vill göra mer, men
bara lite mer. Det visar Ungdomsbarometern där över 10.300 svenskar i åldrarna 18-24 år har svarat på
frågor.”
Ur artikeln ”Få unga bryr sig om miljön” www.dn.se
Den 16 januari i år bjöd Ekocentrum och WWF in till en träff med rubriken ”Vill du utveckla din skolas
arbete för en hållbar utveckling?”. Intresset var stort och under träffen framgick att deltagarna gärna ville
träffas igen för att höra goda exempel på arbetssätt och vidare diskutera hur man skulle genomföra detta.
Nu bjuder Ekocentrum in rektorer, lärare och blivande lärare för att göra något åt saken! Vi går därför
vidare med tre viktiga frågor som kan hjälpa till att tackla den rädsla, brist på engagemang och maktlöshet
som ibland märks hos barn/elever kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi vill även passa på att bjuda in
andra förskolor och skolor till träffarna!
Tisdagen den 18 mars 2008, kl 16.00-18.00 (inledande fika kl 15.30)
Till träffen kommer lärare från Globala gymnasiet, Flatåsskolan och Pixbo naturförskola att
presentera hur de jobbar och vilka utvecklingsmöjligheter de ser. Vi hoppas även på givande diskussioner
inom de olika utbildningsstadierna. Se inbjudan: http://www.ekocentrum.se/filer/inbj080318.pdf
Hör av dig till nina.wolf@ekocentrum.se för frågor och anmälan.
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Nu är den klar

Välkommen att titta in på vår nya webb!
”Varma, positiva och upplyftande färger” har vi själva känt när vi tittar på den grafiska
profilen på Ekocentrums nya webbsajt. ”Den känns mer som NU” tyckte någon och
”mycket ungdomligare än den förra” sa någon annan.
Redan i somras visste vi – Christian Åkerström och Helen Sylvan – att vi ville
jobba med öppen källkod, men sedan har turerna, kontakterna och mötena varit
rätt många. Vi valde att samarbeta med WGV Factory och vill tacka Tomas och
Anders där för att de stått ut med våra krav, önskemål och (ibland) konstiga
frågor. Men nu är det klart – skalet vill säga… För egentligen är det nu som
jobbet BÖRJAR med att lägga in intressant information på webben.

Tomas Ström, WGV
Factory, tar personalbilderna

Vi har arbetat med att göra hemsidan gladare och
piggare i färgvalet, lite ungdomligare än tidigare och
proffsigare utformad i största allmänhet. Resultatet
känns modernt utan att bli opersonligt, och vi gillar
verkligen förstasidans flirt med vårt traditionella
”gräsrotsperspektiv” .
En nyhet är att våra utställare – alla de goda exemplen
– nu får möjlighet att själva presentera sig i text och
bild. Många har hakat på redan från starten – ett bra
komplement till deras montrar i utställningen!

Mer interaktion

Helen Sylvan
Christian Åkerström
Det är vi som står bakom texter och nästan alla bilder.

På nya hemsidan är det lättare att kontakta oss i olika
frågor, t ex att skicka en förfrågan om konferenslokal eller utbildning. Vi kommer successivt att utöka
möjligheten att nå oss via webben. I förlängningen ser vi både forum och filmsekvenser... Hör av dig med
dina önskemål!
Nu är den klar

Vad tycker du om hemsidan?
Tävling fram till 31 mars!
Välkommen med synpunkter på vår hemsida! Vi vill gärna veta hur
du upplever
- Allmänna intrycket
- Överblickbarheten
- Lätthet att hitta
- Balans mellan text och bild
- Relevansen i informationen
- ”Hitta felen” – här kan du notera stort som smått!
(Felstavningar, särskrivningar, andra brister…)
Du kan besvara en eller flera av frågorna. Maila dina synpunkter till
helen.sylvan@ekocentrum.se – bland alla som mailat kommer vi att
lotta ut ett presentkort till vår butik till ett värde av ca 300 kr! Var
med och tävla! Svara senast den 31 mars för att delta. Vinnaren
presenteras i e-brevet som kommer i april.
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Det hände 27/2

Isabella Lövin berättade om Tyst Hav
Det var fullsatt i aulan på Vasaområdet, när Ekocentrum, Ordfront
Förening Gbg och Studiefrämjandet bjöd in till föredrag och debatt om
fisket. Yrkesfiskare, sportfiskare, forskare, studenter, fiskhandlare från
Fêskekörka och konsumenter – alla var där. Isabella Lövin berättade om
sin bok Tyst Hav – jakten på den sista matfisken, och tog oss med på
närkontakter med torsk såväl som de hårda siffrorna om fiskbestånd,
kvoter och utkast. Fiskebestånden av en rad arter har minskat
oroväckande mycket.

Isabella Lövin pratade…

Hur har det kunnat hända?

Isabella har sex punkter som förklaring:
1. Osynligheten. Vad som sker under havsytan är ofarligt, för vi kan
inte se det. Syns det inte, finns det inte…
2. Fiske är en näring. Och en inkomstkälla som vi inte får ändra på
eller reglera. Dessutom är den nyttig föda – ska vi inte få äta nyttigt
nu…?
3. Allmänningens tragedi. ”Om inte jag tar upp fisken gör någon
annan det” är en allmän uppfattning. Vem ska ansvara för att den
allmänna resursen blir långsiktigt uthållig?
4. Lobbyism. Fiskenäringen är oerhört starka lobbyister, även i EU.
5. Fisket i Sverige är en relativt sett liten näring, som omsätter 1 Miljard
kronor, jämför med hästsport som omsätter 18 Miljarder kronor. Då
blir frågan just i Sverige lite knepig, att just vi skulle dra ner på
fångsterna.
6. Subventioner. Fiskenäringen är kraftigt subventionerad. ”I snitt
förbrukas 8 liter diesel för att dra upp ett kilo havskräfta” säger
Isabella, ”det skulle aldrig bära sig ekonomiskt om fiskarna inte hade
subventioner på drivmedlen”.

…för en fullsatt aula

Malin Hamberg från Tv4 lokal intervjuar Isabella efter
debatten
Här kan du se reportaget fram till den 6/3:
http://tv4nyheterna.se/

Sedan berättar Isabella om när hon såg filmen Hitta Nemo med sin son. Och alla tecknade fiskar hade ögonlock! För
utan ögonlock hade de sett för själlösa ut, enligt upphovsmakarna! Är det därför vi inte har samma känslor för fiskar
som för sälar och andra söta djur? undrar Isabella. Kan vi förklara en viss kallsinnighet med fiskens avsaknad av
ögonlock? Och kanske det faktum att den inte skriker…
Christer Owe ledde debatten under kvällen. På bilden syns
från vänster:
 Håkan Carlström, sportfiskarna
 Henrik Svenberg, ordf Yrkesfiskarnas Riksförbund
 Stephan Gyllenhammar, Naturskyddsföreningen
 Inger Näslund, WWF (Världsnaturfonden)
 Isabella Lövin, journalist och författare
 Maria Hellsten, Fiskeriverket
Christer frågade vad de sex debattörerna kunde enas om?
I korthet kan vi sammanfatta svaren så här:
-

Debattpanelen på scen. Christer Owe (utanför bild) var moderator.

Viktigt med en helhetssyn! Samverkan och samarbete mellan fiskare och forskare viktigt
Att se på frågorna ur både miljö- och fiskeperspektiv
Ekosystemfrågorna är direkt kopplade till fiskefrågorna
Alla är medvetna om vilka tekniska metoder som finns
Det finns en gemensam grundsyn att bygga vidare på, något som i sig är värdefullt
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Med Stina Dabrowskis debattprogram i TV i färskt minne, hade flera av oss känslan av att ”vår” debatt andades mer
optimism. Parterna börjar faktiskt prata samma språk, även om uppfattningen om beståendens storlek fortfarande
går isär. Mycket måste göras, och vi får inte glömma att frågan är mycket viktig att lyfta inom EU och globalt.
Under lunch med Isabella frågade vi från Ekocentrum hur hon ser på situationen sedan boken Tyst Hav kom ut? –
”Jag är oroad över Kattegatt” svarade hon. ”Och jag tror att skaldjur på sikt kommer att förlora sin status! Det beror på att de
kommer att bli så vanliga. Vi har fiskat ner bestånden av större fiskar som äter skaldjur, så snart har vi överbestånd av räkor, kräftor
och liknande. Då sjunker statusen för dem.”
Nytt 08-02-26

Nytt gastankställe i Göteborg
Nu öppnar Göteborgs 11:e gastankställe och det 18:e i Göteborgsregionen. Stationen är belägen på Preems tankställe
i Frihamnen med adress Lundby Hamngata 1.
Från utvärderingar

Så tycker våra kunder
Några deltagare i en grupp från Länsförsäkringar svarade så här på frågan ”vad har denna utbildning gett dig?” den
8/2. Pedagog var Martina Persson:
”Mycket aha-upplevelser. En del skrämmande fakta men ändå bra för jag ska genast ändra jag kan
för att bidra till en bättre miljö!”
”Massor! Verkligen en tankeställare. Jag ska ändra på mycket i mitt sätt att leva.”
”Insikt i hur vi som individer påverkar miljön negativt, men också vad vi kan göra för att bättra oss.”
”Känslan att jag kan göra skillnad!”

Och på frågan ”vad var bra med utbildningen?” svarade de så här:
”Oj… allt. Martina är väldigt duktig och inspirerande. Vill gå den igen!”
”Martina var väldigt konkret och saklig. Man förstod verkligen vad utbildningen gick ut på.”
”Entusiastisk lärare! Härligt med en lärare som brinner för sitt jobb!”
”Intressant att få titta på utställningen. Inspirerande föreläsare. Kul att hon tog exempel från hennes
egen vardag!”
”Bra kursledare, kunnig och entusiastisk. Bra upplägg med vandrande föreläsning!”
”Bra med rundvandring och exempel.”
”Fantastisk och entusiasmerande föredragshållare [pedagog Martina Persson]. Hon borde vara med i
TV så att alla får ta del av denna utbildning!”

Vår hemsida www.ekocentrum.se innehåller aktuellt kalendarium och
andra nyheter. Ekocentrums e-brev utkommer 10 gånger per år, och
tar upp vad som händer på Ekocentrum och i vår närhet. Om du inte
vill ha vårt e-brev, skicka ett svarsmejl på detta så tar vi bort dig från
sändlistan. Tipsa oss gärna om du känner någon som vill prenumerera!
Varma hälsningar,

Helen Sylvan
Bilder av Helen Sylvan, om ej annat anges
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