Inspirationsföreläsning:

Social hållbarhet
- räcker det inte med sopsortering?
Begreppet hållbart samhälle går i första hand tillbaka till Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid 1987.
Det hållbara samhället består av tre delar – den ekologiska, den ekonomiska och den sociala. I ett hållbart samhälle måste alla tre delarna vara väl utvecklade.
Vi har under de senaste 20 åren lagt ner stor energi på de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Den sociala har däremot åsidosatts i både forskning och praktiskt arbete. Vi
bygger ett tvåbent samhälle i stället för ett. Ett sådant blir inte hållbart.
Vi har gått igenom forskningslitteraturen kring begreppet social hållbarhet och analyserat
dess konsekvenser för praktisk politik.
I denna föreläsningar tar vi bl.a. upp följande frågor:
•
•
•
•
•
•

Vad innebär social hållbarhet?
Varför räcker det inte med sopsortering och klimatsmart livsföring?
Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle – vilka är möjligheterna och barriärerna?
Kan inte idrott och kultur bygga hållbara samhällen åt oss?
Var finns lärdomar och erfarenheter?
Vilka politiska förändringar behövs för att öka den sociala hållbarheten?

En föreläsning förändrar sällan världen. Vi ser därför gärna att denna föreläsning kan fortsätta i ett konkret förändringsarbete. Vi ställer upp som stödpersoner i ett sådant.
Målgrupp: Kommunalpolitiker, chefstjänstemän med ansvar för hållbarhetsfrågor, strateger och utvecklare.
Fortbildningsledare: Hans-Erik Olson, fil.dr. och fritidsvetare.
Kostnad: Beror på omfattning och uppläggning. Vi har ett konkret förslag till uppläggning. Kontakta oss för diskussion.
Läs PM – Social hållbarhet. Vad är det och hår vi den? Eller beställ den från oss.

Fritidsvetarna
Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag kring livskvalitet och välbefinnande. Vi hjälper företag, förvaltningar
och organisationer att skapa goda, sunda och harmoniska människor - i organisationen och i samhället.
Vi utvärderar och analyserar verksamheten, kompetenshöjer personal och förtroendevalda samt stöder utvecklingsarbete. Vår verksamhet grundar sig på vetenskaplig teori och empiri – ett bra sätt att nå kvalitet.
Läs mer och besök Fritidsvetenskaplig bokhandel på www.fritidsvetarna.com
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