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Hållbarhetskoordinatorerna presenterade sig
Mittuniversitetet behöver förändras
Vi behöver:
•
•
•
•

samlas över ämnesgränserna för att forska kring de stora samhällsutmaningarna
relaterade till de globala målen
utbilda personal och studenter för att kunna arbeta mer med hållbar utveckling
leva som vi lär i vår egen verksamhet och ta fram tydliga mål för hållbar utveckling
förändra vårt resande så att det blir mer hållbart, vi behöver kunskap om hur mycket
vi reser idag och ett tydligt mål/riktlinjer för resandet. Samtidigt behöver vi öka vår
internationalisering.

Nätverket för hållbar utveckling är en mötesplats som driver förändringen framåt och skapar
energi.
•

Event Verksamhetsplan för 2020
Hållbarhetskoordinatorerna jobbar med återkommande event där vi inspireras och inspirerar
genom att samla många och fångar upp idéer och goda exempel, internt och externt, som
sedan kan implementeras under året.
Konkret stöd till oss själva och andra – vi är en nyckelaktör för att ställa om samhället.
Vilka vill vi ha i rummet? Rektor, strateg, ledning, dekaner, prefekter, personal, studenter och
externa.
Team för event är Sven, Johan, Sepideh, Catrin, Anna.

•

Mash-up
Exempel från Uppsala med öppen inbjudan till alla forskare som samlas kring hållbar
utveckling i en tvärvetenskaplig mötesplats. Rektor och finansiärer var där och representant
från FORMAS. Fem teman kom ut från denna Mash-up
Projekt SMICE planerar för Mash-up på Mittuniversitetet november- december på distans så
alla slipper resa. Team för Mash-up är Johan, Lars-Åke och Sven. Fler kan ansluta sig i
planeringsgruppen.

•

Övrigt
• Mångvetenskaplighet är viktigt! Vi behöver förhålla oss till Agenda 2030, en
framgångsfaktor för att vi ska kunna få externa forskningsmedel i framtiden.
•

För att skala upp den impact som forskningen har så behövs “post normal” research
transdisciplinary – över ämnesgränserna. Vi behöver arbeta bortom det vi har gjort –
bortom det normala! Aktionsforskning som blir transformerande.

•

Från och med nästa år kommer VR att ha det i sina call att forskningen relaterar till
hållbarhetsmålen på EU-nivå – stark röd tråd för att få hem finansiering.

•

BeGe – artikel om ”postnormal science” från 1993, problematik
• de fakta vi tar fram, frågorna är så komplexa så att vi inte vet vilka svar vi ska
ta fram
• Stakes are high, mycket står på spel, det handlar om överlevnad
• vi är inte överens
• vi måste göra något nu, vi kan inte vänta

•
•

Vi har kunskap redan idag för att kunna göra transformativa förändringar.
Att skapa en Kommunikationsplattform, HUB, resurs för förändring, med lyckade
exempel.
Aktionsforskning, förändringsprocesser

•
•

•

•

•

Lars-Åke Mikaelsson – byggbranschen – vilsna, ny teknologi, men de gör inget av sig
själva: dom är ” insmetade i betong”

Kommunikation i nätverket
• Måndagsmöten fortsätter. Syftet med mötet är att uppdatera oss om vad som
händer. Minnesanteckningar tas så att man kan följa vad som händer. Här kan vi
bygga en hjälpande-kultur, man kan checka in om man behöver hjälp med något.
• Behov av mötesplats digitalt, där man kan få en översikt av vad som händer via
Medarbetarportalen, länk till facebook-gruppen, trello-tavlan.
• Fysiska möten med möjlighet att samla en större gruppering.
• Vi behöver skapa fler mindre mötesplatser, som ger inspiration, energi och hopp.
T.ex. lunchmöten/seminarier/webinarier om vissa teman (ex. hur reser du hållbart,
hur integrera hållbarhet i undervisningen)
Boktips
• Slaget om framtiden – Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö, Jenny
Andersson, Erik Westholm
• Aktivt hopp – Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, Joanna Macy och Chris
Johnstone
Nästa möte

