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”Hållbar Ekonomi”

Övertorneå i Norrbotten 14 september 2012

ARRANGÖRER:



Seminarieprogram

Manfred Max-Neef är en chilensk-tysk ekonom inom området
internationell utveckling. Han betraktas som en av de största
förgrundsfigurerna vad gäller teorier kring hållbar utveckling och hållbar
ekonomi. Hans tidiga verk "From the Outside Looking in: Experiences in
Barefoot Economics and Human Scale Development" lyfts ofta fram som
en av de viktigaste böcker någonsin inom hållbar utveckling. Han
arbetade på universitet i Berkeley under 1960-talet och har varit
gästprofessor på många universitet i Nord- och Sydamerika samt
Europa. Under åren har han erhållit en mängd priser och
hedersutnämnelser från olika delar av världen. 1983 erhöll han Right
Livelihood Award, även känt som det alternativa nobelpriset. Han arbetar
idag på Unverisidad Austral de Chile i Valdivia. I januari 2011 kom han ut
med en ny bok "Economics Unmasked. From power and greed to
compassion and the common good". Boken är skriven tillsammans med
amerikanen Philip B Smith och är en brutal uppgörelse med det rådande
ekonomiska paradigm som styrt världen under det senaste århundradet.
Boken ger också förutsättningarna för en ny hållbar världsekonomi.
Manfred Max-Neef ser ekokommunrörelsen som en direkt tillämpning av
detta nya paradigm.

Seminariet är integrerat med en Sustainable Sweden Tour där
deltagarna kommer från olika delar av världen. Under de två veckor som
resan pågår besöks många spännande konkreta exempel på hållbar
utveckling såväl i de ekokommuner som är värdkommuner som på andra
håll. För seminariedeltagare finns chansen att delta på de studiebesök
som görs dagen innan seminariet.

Seminariespråk: Engelska och svenska



Preliminärt program för studiebesök i Övertorneå

Torsdag 13 september 2012

08.00 Avfärd från Hotell Tornedalia

08.05 Övertorneå Värmeverk

09.30 Kaffe i Hietaniemi friskola

10.00 – 11.00 Hietaniemi friskola

12.00 – 13.00 Lunch i Kattilakoski

13.15 – 14.15 Juoksengi Lantgård

14.45 Kaffe i Camp Rantajärvi

15.15 Aapua Vindkraftverk

16.00 Återresa via Finland

19.00 Middag i Koivumaa fäbod



Program för seminarium med Manfred Max-Neef

Fredag 14 september 2012

Plats: Folkets hus

09.00 Välkommen - Inledning KS ordf Roland Kemppainen och
kommunförbundets ordf Karl Petersen

09.20 Introduktion och bakgrund, Torbjörn Lahti
Ekokommuner och behovet av ett nytt ekonomiskt paradigm.
Rapport från FN-konferensen ”Wellbeing and Happiness”

10.00 Förutsättningar för “Hållbar ekonomi”, Manfred Max-Neef

12.00 Lunch/siesta

14.00 Omställningens tid, Björn Forsberg, Statsvetare

14.40 Nya tankar för ett nytt företagande: Hög tid att byta ekonomiskt
språk. Karl Bonnedal. Handelshögskolan, Umeå universitet.

15.30 Fika

15.50 Exempel från företagare

16.20 Allmän diskussion

17.00 Avslutning

Seminarieavgift: 950:-, exkl. moms
Studiebesök: 750:-, exkl. moms

Anmälan senast 6 september till: torbjorn@sustainablesweden.org
Fakturering sker när anmälan gjorts
Meddela om alternativ kost önskas

För ytterligare information kontakta Övertorneå kommun:
Christina Snell Lumio, tel 0927-122 85, mobil 073-065 05 90
Anna Andersson, tel 0927-796 58, mobil 070-509 67 59


