
Torbjörn Lahti, Sustainable Sweden Association 

Ekonomi för hela Jorden och hela människan 
Torbjörn kallar sig gärna ekoprenör. Han har arbetat med hållbar utveckling sedan 1980-ta-
let. Med start i Sveriges första ekokommun, Övertorneå och sedan runt hela Jorden, senast 
Etiopien. Hans stora idol är den chilenska ekonomen Manfred Max Neef. En föreläsning 
som du kommer att minnas. 
www.aresustainabilitysummit.se/medverkande/torbjorn-lahti

Ulrika Gunnarsson Östling, KTH

Åsa Svenfelt, KTH

Dena Gevarez, Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen - en folkrörelse för alla?
Dena berättar mer om Schysst sommar & vinter och hur kon-
ceptet kan användas för att nå målgrupper vi har stort avstånd 
till. Du får med dig konkreta verktyg för att sänka trösklarna till 
föreningen. 
www.naturskyddsforeningen.se/schysst-sommar-och-vinter

Elisabeth Häggquist, LTU
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Bortom BNP-tillväxt 
- scenarier för hållbart samhällsbyggande 
Vad händer om vi inte ser ekonomisk tillväxt som ett mål i sig, 
utan istället fokuserar på sociala och ekologiska mål? Kom och 
diskutera alternativa framtider i en workshop med forskarna 
Åsa Svenfelt och Ulrika Gunnarsson Östling från forskningspro-
grammet Bortom BNP-tillväxt. 
www.bortombnptillvaxt.se

Myter om ekonomi 
Är tillväxt bra eller dåligt? Hur ser en uthållig ekonomisk utveckling ut?  
Elisabeth Häggquist arbetar med miljö- och resursekonomi på Institu-
tionen för ekonomi, teknik och samhälle på Luleå Tekniska Högskola. 
www.ltu.se/staff/e/eliols-1.94837
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David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Styr bort från det fossila - hur man får den fossila världen att bli fossilfri
Med Parisavtalet i hand är det dags att växla upp klimatarbetet på alla nivåer. På nationell nivå 
har Miljömålsberedningen föreslagit en ny klimatlag, och i Norrbotten har en ny klimat- och 
energistrategi just antagits. Vad är det som behöver göras, hur gör vi det och hur arbetar vi i 
Naturskyddsföreningen för att påverka politik och beteenden nationellt, regionalt och lokalt?
David arbetar på Naturskyddsföreningens klimatavdelning. 
www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/klimatrappport_low.pdf

Arne Müller, journalist
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Gruvorna och klimatet 
De senaste åren har det pratats mycket om utsläpp av 
metaller, gruvdammar som rasar och konflikter med ren-
näringen. Mindre känt är att gruvbranschen också orsakar 
stora klimatutsläpp. Går det ens att nyttja alla idag kända 
fyndigheter om målen från Paris ska nås? 
SVT-journalisten, författaren och föreläsaren Arne Müller 
är känd för att ha koll på fakta och statistik. För första gån-
gen tränger han nu in i kopplingen mellan gruvorna och 
klimatet. Föreläsningen är öppen för allmänheten. 
youtu.be/AH3WlT-gvNw

13 klimatutbildare

Öppen framtid 
Inspirationshelgen anordnas tillsammans med Naturskyddsföreningen i Norrbottens 
läns och Studiefrämjandets stora satsning på klimat- och omställningsutbildningar 
under 2016. Från sju kretsar kommer dessa utbildare som du kommer att träffa under 
helgen. Du kan träffa dem alla inne i Naturkontakt i gruppen Klimatutbildning Norr-
botten 2016. 
naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/klimatutbildning-norrbotten-2016/ 
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