Stockholm +50, 2-3 juni
Om Stockholm+50

I år är det 50 år sedan FNs första miljökonferens hölls i Sverige. För att uppmärksamma detta arrangeras i år ännu ett tillfälle för representanter från världens länder att samlas och prata om stora globala utmaningar. Temat för årets konferens
är A healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity.

Mötesplatser

Folkhögskolor anordnar mötesplatser under veckorna runt Stockholm+50, som
äger rum 2-3 juni.

När?
Mötesplatserna arrangeras runt Stockholm+50.
Det går antingen att göra det 3 juni eller någon
dag som passar er skola i anslutning till det. Det
viktiga är att vi genom evenemangen kopplas till
Stockholm+50.

Syfte med mötesplatserna
• Möjlighet att skapa gemensamt agerande tillsammans med samarbetspartners i lokalsamhället. Och/eller
• Möjlighet att skapa gemensamt agerande på
den egna skolan
• Visa att folkhögskolorna fyller en viktig funktion i genomförandet av Agenda 2030 och de
globala målen.
• Kan ge inspiration och underlag för skolans
eget Agenda 2030-arbete och FSOs nationella
Agenda 2030-satsningar.

Vad händer på mötesplatserna?
Mötesplatserna blir ett tillfälle att diskutera och
workshoppa kring hållbar konsumtion och produktion.
Fokus: görande, kreativt skapande, visionsarbete
och konkret handling. Den egna positiva kreativa
förändringskraften: Vad blir möjligt tillsammans i
det lokala?
Röd tråd: Vår relation till naturen, genom hur vi
producerar och konsumerar dess resurser.

För de som vill anordna mötesplats 3 juni finns möjlighet att se Agenda 2030-samordnarens sändning
på förmiddagen om hållbar konsumtion och produktion och koppla workshop till det.
För de som anordnar en mötesplats en annan dag
finns möjlighet att hålla workshopen med fokus
på gemensamt agerande kring hållbar konsumtion
och produktion.

Workshops på mötesplatserna
Sveriges folkhögskolor tar fram ett förslag på
workshop som kan användas på mötesplatserna.
Dessa kommer skolorna till del under april eller början av maj.
Två-tre timmar med kreativa övningar och en verktygslåda med metoder.
• Incheckningsövningar
• Metoder för att kunna knyta sig själv till de
system och sammanhang en är en del av. Mappingen kommer användas i utformning av pilotprojekt.
• Metod för gemensamt görande/piloter
• Plus “energisers”/uppstickare att ta till emellanåt!

Stöd till mötesplatserna
• Sveriges folkhögskolor bidrar med ett upplägg
för en workshop på 2-3 timmar om hållbar konsumtion och produktion.
• Sveriges folkhögskolor håller workshop för
workshopledare vid ett-två tillfällen i maj.

Tips för att planera mötesplatsen
• Fundera över vilka lokala aktörer ni skulle vilja
ha på mötesplatsen. Förslag kan tex vara lokala politiker, föreningar, de på er skola i form
av personal/deltagare, kultursektorn, företag
som relaterar till det ni ska prata om.
• Vilken lokal behövs för mötet?
• Om ni vill streama sändningen från Helsingborg 3 juni, ha teknik för det.
• Vem ska hålla i workshopen?
• Någon/några som kan dokumentera, ta hand
om de idéer som dyker upp samt en plan för
hur dessa kan drivas vidare lokalt.
• Kan ni bjuda på mat eller fika? Finns det någon
restaurang eller matföretag i närheten som
kan bistå med gratis mat? Tips på sociala företag som kanske kan hjälpa till med lunch/fika
kan du hitta genom till exempel Coompanion
eller Scoopi.

Hur hittar vi lokala aktörer att
samverka med?

Vad gör vi av det som sker på
mötesplatserna?
Planen är att samla ihop det som sker på mötesplatserna för att dels sprida det nationellt, och gärna till ansvariga politiker och myndigheter.
Det kan även användas i olika sammanhang framåt,
som en modell för hur folkhögskolorna kan arbeta
med hållbarhet och Agenda 2030.

Ni har alla många aktörer i era egna nätverk. Er huvudman till exempel. Och folkhögskolor i er närhet.
Här är några andra förslag för samverkan, utifrån
vilka som funnits med i referensgruppen för mötesplatserna via Agenda 2030-samordnarens kansli.
• Future Minds: Söker du kontakt med gymnasieelever som arbetar aktivt med frågor om
hållbar konsumtion och produktion så arbetar
Future Minds med elever i fler än 50 kommuner.
• NOD: Har ingångar till civilsamhällsaktörer i
hela landet.
• SuPr, Nationell nod för hållbar produktion,kan
tipsa om spännande företag och verksamheter
med hållbar produktion som specialitet.
• KK-stiftelsen stödjer Sveriges högskolor och
nya universitet och har bra kontakter i hela landet.
• Viable Cities är ett innovationsprogram för klimatneutralitet och hållbara städer och har ett
brett nätverk till såväl kommuner som näringsliv och innovativa projekt.
• Fair Action
• Museum och kulturinstitutioner. Världskulturmuséerna till exempel.
• Sociala företag i er närhet.

Andra saker som händer i relation
till Stockholm+50
11/5: Webbinarium med internationella gäster.
Arrangör: Färnebo folkhögskola.
30/5: Eggeby gård, möte med lokalföreningar i
Järva om miljö och rättvisa. Arrangör: Färnebo
folkhögskola.
31/5-1/6: Folkets forum. Kulturaktiviteter, manifestationer, festligheter.
1/6: Tillgång till sal i ABF-huset Stockholm för folkhögskolor. Program under planering.
1/6: Global day of action, stor manifestation
1-5/6: Järvaveckan, Stockholms folkhögskolor har
plats.
2-3/6: Stockholm+50, Älvsjömässan Stockholm.
3/6: Agenda 2030-samordnarens kansli sändning
från H22, Helsingborg om hållbar produktion och
konsumtion.

