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FÖRMIDDAGSPASSET 
(KL. 10.30–12.00)

HAR DU EN 
FAKTABASERAD 
VÄRLDSBILD?

Kom och spela Gapminders globa-
la kasino för att se om din världs-
bild är uppdaterad. Vet du t ex 
svaret på antalet barn per kvinna 
i Mexiko eller medellivslängden 
i Egypten? Place your bets & let 
the games begin, säger croupiern 
Hans Rosling, Gapminder, som 
leder sessionen.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation
PLATS: arkitekturmuseet   

SÅ MYCKET TÅL JOR-
DEN: MÄNSKLIG UT-
VECKLING INOM PLA-
NETENS GRÄNSER

Kan vi få en positiv framtid för 
snart nio miljarder människor 
utan att riskera oacceptabla kon-
sekvenser för planetens ekosys-
tem? Ett försök till vetenskapligt 
svar ges i denna session, som leds 
av Professor Johan Rockström. 

ARRANGÖR: stockholm resi-
lience centre & stockholm 
environment institute
PLATS: briggen tre kronor

INNOVATIONSBORD
 – FÅ HJÄLP ATT KOM-
MA PÅ EN BRA IDÉ

Vi samlas kring ett innovations-
bord och tar fram nya lösningar 
till hur man kan utnyttja vattnet 
i Stockholm! Resultatet skänks 
till Stockholms stad. Med Greta 
Björling och andra studenter från 
kth.

ARRANGÖR: kth  
PLATS: mindepartementet

Program
 Här hittar du alla de seminarier och samtal som äger rum 

under En dag för framtiden den 29 augusti. Inträdet är fritt, men 

antalet platser är begränsade. Så välj dina favoriter och boka plats 

redan i dag på www.tallbergfoundation.org

LEDARSKAP FÖR 
FRAMTIDEN  

Hur ska vi skapa det ledarskap vi 
vill ha? Välkommen att diskutera 
ledarskapets utmaningar och in-
spireras till att leda mer effektivt. 
Kaspra Burns, Scouternas Ledar-
skapsakademi, inleder och håller 
interaktiva övningar.

ARRANGÖR: scouternas  
ledarskapsakademi 
PLATS: mindepartementet 2

HUR STARTAR MAN 
ETT FÖRETAG?

Välkommen att diskutera din af-
färsidé. Jan Jansson, rådgivare 
från Stockholms NyföretagarCen-
trum, går igenom vad det innebär 
att starta företag, samt vilken kost-
nadsfri hjälp man kan få.

ARRANGÖR: stockholms  
nyföretagarcentrum 
PLATS: mindepartementet 3

HÅLLBART LEDARSKAP 
– ETT SAMTAL OM AL-
LAS VÅR FRAMTID 

Behöver vi ett nytt ledarskap 
som inbegriper mer än bara oss 
människor? Ett ledarskap som 
tar hänsyn till naturen. Semina-
riet avslutas med en upplevelse av 
Skeppsholmsnaturen. Med Göran 
Gennvi, Naturakademin.

ARRANGÖR: naturakademin
PLATS: kungliga  
konsthögskolan – hus 28

GRÖN IT – HUR KAN VI 
MINSKA MILJÖBELAST-
NINGEN MED HJÄLP 
AV IT?

Miljötekniken och informations-
tekniken är två viktiga områden 
för att realisera det hållbara sam-
hället. Grön IT är ett samlingsbe-
grepp för de åtgärder som syftar 

till minskad miljöbelastning med 
hjälp av IT. Med Stefan Svens-
son, Stockholm stad. 

ARRANGÖR: stockholms stad
PLATS: kungliga 
konsthögskolan 1

MILJÖBAROMETERN - 
WORKSHOP OM MILJÖN 
I STOCKHOLM, NUTID 
OCH FRAMTID

Hur är miljötillståndet i Stock-
holm? Genom praktiska övningar 
undersöker vi vilka miljöfrågor 
som är viktiga för ungdomar och 
formulerar synpunkter och för-
slag till åtgärder. Under worksho-
pen kommer webbplatsen www.
stockholm.se/miljobarometern 
presenteras. Med Mikael Lin-
dell, Stockholms Stads Miljöför-
valtning.

ARRANGÖR: stockholms stads 
miljöförvaltning
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan 2

HUR SKA VI KLARA 
VÄRLDENS SKOGAR?

Mattias Klum och hans fasci-
nerande bildberättelse öppnar 
ett samtal om hur vår framtid 
är kopplad till världens skogar. 
Räcker världens skogar till? Övri-
ag medverkande är Sten Nilsson, 
professor vid forskningscentret 
Iiasa; Marie S Arwidson, chef 
för Skogsindustrierna. Modera-
tor: Anders Wijkman, Tällberg 
Foundation.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation  
PLATS: moderna museet - audi-
toriet

FRAMTIDENS 
ARKITEKTUR 

Denna workshop söker svara på 
frågan om vad ungdomar uppskat-

tar av dagens och gårdagens arki-
tektur och sedan blickar vi framåt 
för att söka svaret på frågan om 
vad det framtida Stockholm stäl-
ler för krav på arkitekturen. Med 
Fredrk Jensen och Maria Seve-
rin, Stockholms stad, stadsbygg-
nadskontoret.

ARRANGÖR: stockholms stad, 
stadsbyggnadskontoret
PLATS: hotel skeppsholmen

NORRA DJURGÅRDS-
STADEN – HUR BYGGER 
VI EN MILJÖSTADSDEL I 
VÄRLDSKLASS? 

I Stockholms stad har vi beslutat 
att vi ska utveckla Norra Djur-
gårdsstaden till en miljöstadsdel 
i världsklass. Kom och delta i en 
diskussion om hur vi ska planera 
och bygga denna miljöstadsdel. 
Med Ingmarie Ahlberg och To-
mas Gustafsson, Stockholms 
stad, exploateringskontoret.

ARRANGÖR: stockholms stad, 
exploateringskontoret
PLATS: moderna museet, bio-
graf.

WHAT WOULD 
DAG HAMMARSKJÖLD 
HAVE SAID TODAY? 
(PÅ ENGELSKA)

An imaginary conversation where 
Dag Hammarskjöld reflects on the 
challenges of today’s global socie-
ty - geopolitical security, ethnic, 
religious and ecological conflicts, 
etc. Med Henning Melber, Dag 
Hammarskjöld Foundation, Mats 
Svegfors, vd för Sveriges Radio, 
och Alice Bah, åf. 

ARRANGÖR: tällberg founda-
tion och dag hammarskjöld 
foundation 
PLATS: skridskopaviljongen 1

VAD TYCKER 
DAGENS UNGA? 

Värderingar, attityder, åsikter, 
politiska sympatier. SIFOs opi-
nionsexpert Toivo Sjörén gui-
dar oss i hur svenska ungdomar 
tänker och vad det betyder för 
framtiden.

ARRANGÖR: sifo
PLATS: skridskopaviljongen2

 Missa inte 
morgonkonserten 

kl. 09.00–10.00
LÄS MER PÅ SID 4

Fri 
entré 
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VI STRUNTAR I FÖR-
ORTSUNGDOMARNA – 
DE ÄR ÄNDÅ BARA UTE 
OCH SLÅSS

Ungdomsråd från Rinkeby och 
Tensta formulerar problem och 
förslag till lösningar inför Stads-
delsförvaltningen och bostadsbo-
lagen. Moderator: Selene Cortes, 
Fryshuset. Övriga medverkande: 
ungdomar från Fryshuset samt 
Pelle Björklund, vd Svenska Bo-
städer.

ARRANGÖR: fryshuset 
PLATS: folkhögskolan – entré-
plan 

FRAMTIDEN ÄR REDAN 
HÄR, UNGDOMARNA 
LEVER PÅ INTERNET

Gränsen mellan den fysiska verk-
ligheten (irl) och internetvärl-
den blir alltmer otydlig. Och i båda 
världarna råder brist på vuxna 
förebilder. Med Jenny Jansson, 
Fryshuset (United Sisters); Lotta 
Zetterqvist, Tjejzonen; Maria 
Soares Lindberg, Fryshuset 
(Nätvandrarna).

ARRANGÖR: fryshuset
PLATS: folkhögskolan -mat-
salen

MAKT OCH INFLY-
TANDE I MILJONPRO-
GRAMSOMRÅDEN

Forskning visar att i miljonpro-
grammen är det betydligt färre 
som har makt och inflytande i 
samhället. Välkommen till en 
diskussion om hur vi kan öppna 
vägen till inflytande för unga ta-
langer från miljonprogramsom-
råden. Med Amir Sajadi, Spira 
kommunikation.
 
ARRANGÖR: Spira kommunika-
tion
PLATS: folkhögskolan  
kalevala

PROBLEMEN IDAG, PRO-
BLEMEN I FRAMTIDEN 
– VIKTEN AV ATT ARBE-
TA FÖREBYGGANDE

Hur kan man arbeta preventivt 
för att på sikt minska våld, rasism, 
kriminalitet, mobbing och droger 
– och spara pengar? Ett samtal 
mellan Ingvar Nilsson, Swe-
dish Institute for Socioecological 
Economies (seeab), Johan Olje-
qvist, vd Fryshuset; moderatorer: 
Beatrice Clarke och Ahmed Ab-
dirahim, Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset
PLATS: folkhögs kolan
- salen

CHINA'S FUTURE AND 
OURS? 
(PÅ ENGELSKA)

Kina är världens största land, 
har den snabbast växande eko-
nomin. Volvo Personvagnar ägs 
av kinesiska Geely. Många av de 
saker vi använder i vår vardag är 
tillverkade i Kina. Hur påverkas 
din framtid av Kinas framtid? Med  
Hans-Olov Olsson, vice ordfö-
rande Volvo Personvagnar AB; Ola 
Wong, författare och journalist; 
Fred Wang, ordförande för salon 
films, hong kong. moderator: Ka-
rin Bruce, Tällberg Foundation.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation 
PLATS: östasiatiska  
biblioteket

EFTERMIDDAGSPASSET 
(KL. 14.00–15.30)

DESIGN AV ETT 
HÅLLBART HEM
(FORTSÄTTER PÅ  
KVÄLLEN)

Vi fyller våra liv med mer eller 
mindre användbara prylar, men 
vad händer med planeten? Repre-
sentanter från designbyrån People 
People undersöker hur man kan 
designa lösningar som är både 
praktiska, attraktiva och hållbara.

ARRANGÖR: people people
PLATS: af chapman, huvudbygg-
nad

ARKTIS OCH 
FRAMTIDEN 

Hur påverkas vi av förändringarna 
i Arktis? Hur kan vi hantera för-
ändringar såsom issmältning, jakt 
på naturtillgångar och uppkomst 
av nya transportvägar? 
 Var med i ett samtal med le-
dande experter kring dessa frågor. 
Med Hans Corell, tidigare chefs-
jurist i fn, Niklas Granholm, 
analytiker vid totalförsvarets 
forskningsinstitut (foi), Martin 
Jakobsson, professor i marin geo-
logi och geofysik vid Stockholms 
Universitet, Bengt Sundelius, 
senior rådgivare vid msb, Hege 
Marie Norheim (Direktør Statoil 
Konsern Initiativ i Arktis) Mode-
rator: Svante Werger, kommuni-
kationsdirektör, msb.

ARRANGÖR: msb (myndigheten 
för samhällsskydd och bered-
skap)
PLATS: arkitekturmuseet 

VAD HÄNDER MED 
ÖSTERSJÖSTRATEGIN?

Visste du att EU-kommissionen 
i juni 2009 lanserade ett stort 
projekt för att främja en stabil ut-
veckling i Östersjöregionen? Väl-
kommen till ett panelsamtal om 
Östersjön. Med Allan Larsson, 
styrelseledamot, Forum Östersjön 
samt styrelseordförande i Lunds 
Universitet; Katarina Gårdfelt, 
chef för Göteborgs miljöveten-
skapliga centrum; Kjell Larsson, 
professor i ekologi vid högskolan 
på Gotland, samt representanter 
för eu-kommissionen. Modera-
tor: Pernilla Baralt, kommunika-
tionschef vid eu-kommissionens 
representation i Sverige.

ARRANGÖR: europakontoret
PLATS: briggen tre kronor

TRAFIK I FRAMTIDENS 
STOCKHOLM MED BARN 
OCH UNGDOMAR  
(SEMENARIUM OCH UTSTÄLLNING)

Barn och ungdomar är dagens 
och framtidens Stockholmare. 
Kom och hör hur Trafikkontoret 
arbetar tillsammans med barn och 
ungdomar i spännande projekt 
och ungas tankar om framtidens 
resor. Kom och tyck till om hur vi 
tillsammans ska skapa ett ännu 
bättre Stockholm när det gäller 
trafik och resande. Med Åsa Lind-
gren och Fariba Daryani, Stock-
holms stad, Trafikkontoret.

ARRANGÖR: stockholms stad, 
trafikkontoret
PLATS: mindepartementet4

TALARHÖRNA OM 
SOLIDARITET  
(PÅ ENGELSKA OCH SVENSKA)

Talarhörna i Dag Hammarskjölds 
anda: Om solidaritet i vår tid - 
mellan kulturer, generationer 
och individer; mot övergrepp och 
korruption - för fred, hållbar ut-
veckling och respekt för mänskliga 
rättigheter. Med Maria Leissner, 
Hanna Hallin, Linda Thorslund 
Nordin, Jan Axel Nordlander, 
Henrik Salander, Sören Lind, 
Sten Rylander, Seher Yilmaz.

ARRANGÖR: dag hammarskjöld 
foundation 
PLATS: mindepartementet 2

REPRESENTING 
YOUTH?
(PÅ ENGELSKA)

Unga samhällsförändrare om sina 
perspektiv på att vara ung och vilja 
förändra världen. Vilka är den nya 
generationens styrkor och utma-
ningar? Efteråt arrangeras ”Open 
Mic” för nya talare som inspirerats 

kring ämnet. Med Stina Balkfors, 
Fanzingo.

ARRANGÖR: representing 
youth, ett initiativ av fan-
zingo, young investors, kul-
ture talent 
PLATS: mindepartementet 3

KLIMATKAFÉ – HUR 
FORMAR VI FRAMTI-
DENS KLIMATSMARTA 
STOCKHOLM?

Framtidens stad är din stad! Du 
ska leva i den och påverka hur den 
utvecklas. Kom till Klimatkaféet 
och diskutera hur vi tillsammans 
formar framtidens klimatsmarta 
stad! Vi bjuder på fika. Med Ör-
jan Lönngren, Stockholms stads 
Miljöförvaltning.  

ARRANGÖR: stockholms stad, 
miljöförvaltningen
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan 2

ATT UTBILDA DAGENS 
UNGDOM TILL MOR-
GONDAGENS KLOKA 
BESLUTSFATTARE

Microsoft berättar om de skol-
initativ som de har skapat, Inno-
vativa lärare, Matte-coacherna 
på nätet, Klimatmysteriet samt 
DigiGirlz. Med Eva Pethrus, Mi-
crosoft. 

ARRANGÖR: microsoft
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan 1

Vad är 
en äkta 
svensk? 

Missa inte 

Fryshusets 

diskussion klockan 

16.15.

TEKNIK OCH INNOVA-
TION I FRAMTIDEN - 
VEM VILL DRIVA TEK-
NIKUTVECKLINGEN?

De senaste 50 årens teknikut-
veckling har format en hel planet. 
Vad händer de kommande 50 år 
och hur påverkar vi det? Med bla 
Björn Nilsson, vd iva.

ARRANGÖR: ingenjörsvetenskapsa-
kademin (iva) och kth
PLATS: kungliga  
konsthögskolan hus 28

»Mångfald i framtiden 

innebär att vi nyttjar det 

positiva i olika kulturella 

och språkliga bakgrunder«

Johan Oljeqvist är vd för Fryshuset

ETT AV FRYSHUSETS SEMI-
NARIER SKA HANDLA OM 
FRAMTIDENS MÅNGFALD. 
VAD TROR DU ATT MÅNGFALD 
KOMMER ATT INNEBÄRA I 
FRAMTIDEN?

– Mångfald i framtiden innebär 

att vi nyttjar det positiva i olika kul-

turella, språkliga och andra bakgrun-

der – vi ser människors olikheter som 

tillgångar och möjligheter i stället för 

som begränsningar.

ETT ANNAT AV ERA SEMINA-
RIER HANDLAR OM UNGDOMS-
ARBETSLÖSHET. 
VAD BEHÖVER GÖRAS FÖR 
ATT FLER UNGDOMAR SKA 
KOMMA IN PÅ 
ARBETSMARKNADEN?

– Skolan behöver anpassas till 

det som arbetsmarknaden efterfrå-

gar. Arbetsgivare efterfrågar allt mer 

färdigheter som kreativitet, struktur, 

prestigelöshet, ansvarstagande och 

social kompetens istället för de tra-

ditionella kunskaper som skolan idag 

har fokus på.

VILKA ÄR DE FRÄMSTA 
UTMANINGARNA SOM 
BARN OCH UNGA 
KONFRONTERAS MED IDAG?

– Barn och unga ställs ständigt 

inför högre krav. Samtidigt som 

barndomen blir kortare förlängs 

ungdomstiden, och vi blir inte riktigt 

vuxna förrän vi närmar oss 30. Det 

!""#$ %&&$ '"(%)#*+&&$ ,-$ .),$ -'/",$
förebilder och mötesplatser under 

dessa år vilket bland annat leder till 

att psykisk ohälsa, våld, droger och 

trakasserier blir ett allt vanligare in-

slag i barns och ungas vardag. Detta 

är en verklighet vi vuxna har att han-

tera för att unga skall kunna ägna sig 

åt de verkliga utmaningarna: Att i vår 

problemorienterade värld ta sig an 

framtiden med positiv kreativitet och 

initiativkraft! 

JOHAN OLJEQVIST

DAGENS UNGA ÄR MORGONDAGENS LEDARE.
FORTSÄTTNING SID 12
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PREVENTION ELLER 
REPRESSION – VAR 
LÄGGER SAMHÄLLET 
SINA FRAMTIDA 
RESURSER? 

Hur länge har vi råd att inte ar-
beta preventivt? Och är repressiva 
åtgärder nödvändiga när förebyg-
gande arbete misslyckats? Med 
Jerzy Sarnecki, Kriminologiska 
institutionen vid Stockholms Uni-
versitet, Ingvar Nilsson, Swe-
dish Institute for SocioEcologi-
cal Economies (SEEAB), Johan 
Pehrson, ledamot i riksdagen 
justitieutskott och folkpartiets 
rättspolitiske talesman. Modera-
tor: Camila Salazar, Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset 
PLATS: folkhögskolan - salen

UTMANAR KINAS 
ENERGIBEHOV DET 
GLOBALA KLIMATET?

Kinas snabba utveckling kräver 
allt mer energi. Vilka blir de globala 
konsekvenserna – för klimatet och 
den globala energiförsörjningen? 
Med Karl Hallding, Stockholm 
Environment Institute.

ARRANGÖR: stockholm environ-
ment institute 
PLATS: östasiatiska  
biblioteket

KVÄLLSPASSET 
(KL. 16.15–17.45)

DESIGN AV ETT 
HÅLLBART HEM
(FORTS. FRÅN 
EFTERMIDDAGEN) 

Vi fyller våra liv med mer eller 
mindre användbara prylar, men 
vad händer med planeten? Repre-
sentanter från designbyrån People 
People undersöker hur man kan 
designa lösningar som är både 
praktiska, attraktiva och hållbara.

ARRANGÖR: people people
PLATS: af chapman, huvudbygg-
nad 

DAGENS UNGA 
STOCKHOLMARE 
– MORGONDAGENS 
STOCKHOLM

Hur skulle du investera 500 kr i 
dag för att förverkliga din vision 

FORTSÄTTNING PÅ 
EFTERMIDDAGSPASSET
(KL. 14.00–15.30)

WHAT RISKS SHOULD 
HUMANITY TAKE WITH 
THE PLANET AND WITH 
ITSELF?  TO GOVERN 
THE BIG CHALLENGES 
OF OUR TIME. 
(PÅ ENGELSKA)

Finansiella sammanbrott, miljö- 
och naturkatastrofer, terrorism, 
folkvandringar – det globala sam-
hällets risker, sannolikheter, be-
redskap och möjligheter. Lyssna 
till en unik panel av insiktsfulla 
ledare: Achim Steiner, chef för 
FN’s miljöorgan, Johan Rock-
ström, chef för Stockholm Envi-
ronment Institute, Ingrid Bonde, 
VD för AMF; Margareta Norell 
Bergendahl, professor på KTH; 
Helena Lindberg, generaldi-
rektör för MSB; Sverker Sörlin, 
professor på KTH. Moderator 
Bo Ekman, Tällberg Foundation. 
Detta panelsamtal följs sedan av 
ett öppet samtal.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation 
PLATS: moderna museet - audi-
toriet

IBM OCH ETT 
SMARTARE STOCKHOLM

Kom och delta i detta seminarium 
där vi tar tekniken till hjälp för 
att skapa ett smartare Stockholm 
som invånarna gillar att bo och 
arbeta i.  Med Jolanda van Rooi-
jen, IBM.

ARRANGÖR: ibm
PLATS: moderna museet,  
biograf

AMERICA'S FUTURE 
AND OURS?  
(PÅ ENGELSKA)

The American Dream and the Swe-
dish Model have had powerful and 
significant influence on the world, 
but can this vision be sustained in 
the face of global change and chal-
lenges? I panelen: Matthew Bar-
zun, usa's ambassadör i Sverige; 
Niklas Ekdal, tidigare politisk 
redaktör på dn. moderator: Jim 
Wine, Tällberg Foundation.

ARRANGÖR: tällberg founda-
tion 
PLATS: hotel skeppsholmen

NYA AFFÄRSMODELLER 
FÖR ETT HÅLLBART 
SAMHÄLLE 

Slit och släng måste ersättas av 
affärsmodeller som är aktsamma 
om resurserna. Den globala be-
folkningen och ekonomin växer 
snabbt men vår planet växer 
inte. En debatt med Anders 
Wijkman, Tällberg Foundation; 
Dennis Pamlin, rådgivare mil-
jöteknik.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation 
PLATS: skridskopaviljongen1

EN ENERGIBRO TILL 
FRAMTIDEN

Klimatet är i förändring. Sam-
tidigt behöver världen allt mer 
energi – behoven är enorma. Mer 
energi och mindre CO2 – det är 
utmaningen. Vi måste bygga En 
Energibro till Framtiden – nu! 
Kom och lyssna på fem svenska fö-
retags bidrag till denna bro – Alfa 
Laval, Logstor, fvb, Dala Energi 
och Sweheat. 

ARRANGÖR: logstor
PLATS: skridskopaviljongen 2

10 PROCENT AV UNG-
DOMARNA KOMMER 
ALDRIG IN PÅ ARBETS-
MARKNADEN. VILKA 
OCH VARFÖR?

Konkreta levnadsbeskrivningar 
ger här ansikten på människorna 
bakom statistiken. Vad händer 
med de som aldrig ”kommer in”? 

ARRANGÖR: fryshuset
PLATS: folkhögskolan -  
entréplan

VILKA ÄR UNGDOMAR-
NAS VÄRDERINGAR – 
OCH HUR SKAPAS DE?

Kairos Future och ungdomar 
från Fryshuset diskuterar Kairos 
Future’s  studie kring ungdomars 
värderingar, samt bloggosfärens 
betydelse för förståelsen av da-
gens unga. Med Mats Lindgren, 
vd för Kairos Future; ungdomar 
från Fryshuset; Moderator: Ivar 
Forstadius, Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset  
PLATS: folkhögskolan – mat-
salen

Program

om Stockholm 2050? Ett visions-
arbete med elever från Tensta 
Gymnasium och Globala Gym-
nasiet: Ingrid Ardelius, Maria 
Gustavsson, Marie Klawitter, 
Isak Roth, Birgitta Sjödell, Ge-
orge Baza, Alexander Ghidey, 
Hanna Sundwall.

ARRANGÖR: stockholm resi-
lience centre, globala gymna-
siet och tensta  
gymnasium 
PLATS: briggen tre kronor

 
JÄRVALYFTET FÖR 
FRAMTIDEN

Kom och hör om Järvalyftet - 
Stockholms stads breda satsning 
på ekonomisk, miljömässig och 
social utveckling av stadsdelarna 
kring Järvafältet. Med Magnus 
Andersson, projektledare Jär-
valyftet.

ARRANGÖR: stockholms stad,  
stadsledningskontoret 
PLATS: mindepartementet 2

FRAMTIDENS IDEELLA 
ORGANISATIONER – 
HUR KOMMER DE ATT 
ARBETA OCH 
ENGAGERA?

Ideella organisationer har alltid 

format samhällsutvecklingen. 
Hur ser morgondagens organi-
sationer ut? Vad arbetar de med? 
Workshop med ideellt engagerade 
personer. 

ARRANGÖR: mytomorrow och 
viveco miljökonsult
PLATS: mindepartementet 3

DEN TREDJE 
SEKTORN VS DEN OF-
FENTLIGA SEKTORN, 
EN ORIMLIG MOTSÄTT-
NING?

Skola, vård, kultur och samhälle 
står i fokus när den ideella sektorn 
diskuteras. Vad krävs av sektorn 
för att få ökat ansvar? Med Mari-
ka Markovits, direktor Stadsmis-
sionen; Carlos Rojas, samhälls-
entreprenör; Johan Oljeqvist, 
vd Fryshuset; Hanna Broberg, 
kansliansvarig för ”Överenskom-
melsen”. Moderator: Ivar For-
stadius, Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan - hus 28 

THE MODERN CITY 
– THE CITY OF THE 
FUTURE

Mejan Arc är ett forum för aktu-
ella samhällsfrågor kring arkitek-
tur och stadsbyggande. Worksho-
pen presenterar de senaste årens 
studier av snabbväxande urbana 
strukturer. Med medarbetare från 
Kungliga Konsthögskolan.

ARRANGÖR: kungliga konsthög-
skolan 
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan 1

VAD VILL VI HA FÖR 
FORDON I FRAMTIDEN?

Hör om framtidens bilar och var 
med och diskutera framtidens 
resande - Ska vi ha bilar överhu-
vudtaget i framtiden? Är förny-
bara bränslen bra för miljön? Vad 
händer när bensinen blir dyrare?
Med Eva Sunnerstedt, Stock-
holms Stads Miljöförvaltning. 

ARRANGÖR: stockholms stads 
miljöförvaltning
PLATS: kungliga konsthögsko-
lan 2

NÄR KINA OCH 
INDIEN KOM TILL 
STOCKHOLM 

Elever och lärare från utbild-
ningsförvaltningens gymnasie-
skolor i Stockholm samtalar kring 
sina erfarenheter och upplevelser 
från studiebesök i Kina och Indien 
samt deltagandet på världsutställ-
ningen i Shanghai. Samtalet leds 
av Lennart Kågestam och Gu-
nilla Söderström, Stockholms 
Stads Utbildningsförvaltning.

ARRANGÖR: stockholms stads 
utbildningsförvaltning
PLATS: moderna museet - bio-
grafen

EKONOMISK CURLING 
– HAR UNGA TILLRÄCK-
LIG KUNSKAP OM RISK 
OCH EGET ANSVAR?

Ett framtidsorienterat samtal 
mellan pensionsbolaget AMF 
och experter om den ekonomiska 
verkligheten och förväntning-
ar hos dagens unga. I panelen 
Ingrid Bonde, VD AMF, Börje 
Ehrstrand, rektor för Rinkeby 
Gymnasium, Angeles Bermu-
dez-Svankvist, GD för Arbets-
förmedlingen. Moderator Niklas 
Ekdal, tidigare politisk redaktör 
på DN.

ARRANGÖR: pensionsbolaget 
amf
PLATS: hotel skeppsholme

DIPLOMATINS FRAM-
TID OCH FRAMTIDENS 
DIPLOMATI

 
Framtidens diplomati står inför 
uppgiften att lösa problem och 
konflikter som alltmer blir ge-
mensamma. Vi misslyckades i 
Köpenhamn, vi får inte misslyckas 
med milleniemålen. Hur skall vi 
nå framgång? Med Jan Eliasson, 
tidigare utrikesminister; Anna 
Jardfeldt, chef för Utrikespoli-
tiska Institutet; Gabriel Ehrling, 
vice ordförande lsu.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation
PLATS: skridskopaviljongen 1

REWORK – ENTREPRE-
NÖRSKAP FÖR 
HÅLLBARHET

Det finns en mängd entreprenö-
riella försök att skapa en ny socialt 
och ekologiskt hållbar ekonomi. 
Men hur går vi från småskaliga 
ambitioner till storskalig föränd-
ring? Med Carl Mossfeldt, Täll-
berg Foundation.

ARRANGÖR: tällberg  
foundation
PLATS: arkitektur-
museet, hörsalen

HÅLLBART LEDARSKAP 
– ETT SAMTAL OM 
ALLAS VÅR FRAMTID

Behöver vi ett nytt ledarskap 
som inbegriper mer än bara oss 
människor? Ett ledarskap som 
tar hänsyn till naturen? Semina-
riet avslutas med en upplevelse 
av Skeppsholmsnaturen. Med 
Göran Gennvi, Naturakademin.

ARRANGÖR: naturakademin
PLATS: restaurang  
krogkonst

 

MÅNGFALDENS 
FRAMTID OCH 
FRAMTIDENS 
MÅNGFALD: VAD ÄR 
EN ÄKTA SVENSK? 

En diskussion om svenskheten i 
ett politiskt korrekt perspektiv, 
bland annat diskuterar vi myten 
om existensen av en svensk kul-
tur överhuvudtaget. Med Johan 
Tell, Svenska Turistföreningen; 
Anders Carlberg, fd VD för Frys-
huset; ungdomar från Fryshuset. 
Moderator: Martin Dworén, 
Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset 
PLATS: folkhögskolan
 - entréplan

 Missa inte lunchkonserten 
kl. 12.45–13.45

LÄS MER PÅ SID 4
 Missa inte 

kvällskonserten 
kl. 19.00–20.30

LÄS MER PÅ SID. 4

BARN AV VÅR TID – VEM 
TAR ANSVAR FÖR DE 
UNGA INGEN VILL SE?

De är rotlösa, rastlösa, frustre-
rade – unga som växer upp utan 
att få sina grundläggande behov 
tillgodosedda. Med Petter, artist; 
Ahmed Abdirahim, Fryshuset; 
Beatrice Clarke.

ARRANGÖR: fryshuset 
PLATS: folkhögskolan - mat-
salen

OM KINA - BOKPRESEN-
TATION OCH HÖGLÄS-
NING

Ola Wong är författare och jour-
nalist baserad i Shanghai sedan 
2002. Han kommer att prata om 
Kina och läsa högt ur sin bok No 
I’m from Borås, följt av boksigne-
ring.

ARRANGÖR: ola wong
PLATS: folkhögskolan - kale-
vala

FÖRORTEN BRINNER

Hur löser vi problem med våld 
och motsättningar i våra föror-
ter? Teater följt av samtal med 
skådespelaren Dimirtas Can 
och dansaren David Bienowski. 
Samtalsledare: Ulf Stenberg och 
Emil Rosén, Teater Fryshuset.

ARRANGÖR: fryshuset 
PLATS: folkhögskolan - salen

PEAK OIL OCH 
FRAMTIDENS 
VÄLFÄRD 
 
Den globala oljeutvinningen bör-
jar minska. Vi kallar det för Peak 
Oil. Lyssna på forskning inom glo-
bala energiresurser och hur Peak 
Oil påverkar framtidens välfärd. 
Med Anders Wijkman, Tällberg 
Foundation, och Kjell Aleklett, 
professor Globala energisystem, 
Uppsala Universitet.

ARRANGÖR: tällberg founda-
tion 
PLATS: östasiatiska bibliote-
ket

INNOVATIONSBORD
– FÅ HJÄLP ATT 
KOMMA PÅ EN BRA IDÉ

Vi samlas kring ett innovations-
bord och tar fram nya lösningar 
till hur man kan utnyttja vattnet i 
Stockholm! Resultatet skänks till 
Stockholms stad. Med Greta Björ-
ling och andra studenter från kth.

ARRANGÖR: kth
start 16.15 och 16.50.
PLATS: mindepartementet 4 

Stina Balkfors är verksamhets-
chef på Fanzingo och initiativta-
gare till »Representing Youth«.

DU STÅR BAKOM REPRESEN-
TING YOUTH. VAD ÄR DET 
OCH VARFÖR ÄR NI MED PÅ 
DEN HÄR DAGEN?

– Representing Youth är en 

plattform för ungas perspektiv 

01$-2)3(%"#$-4*&45,#&%$6)15+)7894"$
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hället som skapas !av och med" i 
stället för !för och om unga", desto 

#&:))%$>:<345?%&$,&&$=%)$>2""4#*+)$
kan känna sig delaktiga. 

TEMAT FÖR DEN HÄR DAGEN 
ÄR FRAMTIDEN, VAD KOM-
MER NI ATT PRATA OM I ER 
WORKSHOP?

– Vi har bjudit in !framtiden" 
för att tala om vad de själva tycker 

är viktigt. Fyra unga samhällsen-

STINA BALKFORS

treprenörer kommer att tala om sitt 

perspektiv på hur det är att vara ung 

och vilja förändra världen. Efter att 

alla talat har vi en gemensam diskus-

sion om de teman som kommit upp 

och om publiken själva vill anmäla 

sig som talare arrangerar vi också en 

!Open Mic"7$8

HUR KAN UNGA MÄNNISKOR 
BÄTTRE GÖRA SINA RÖSTER 
HÖRDA?

– Framför allt tror jag att det inte 

längre går att ta in unga som alibin 

eller gullig underhållning och sen köra 

på i vanliga spår. Unga ska inte bara 

få sina röster hörda, samhället ska 

4"*3'(%),$'"5,#$0%)#0%*&4-$4$,33&78@%-

presenting Youth är ett initiativ som 

-4338-4#,$,&&$(%$'"5,$2)$%/0%)&%)$01$#4"$
egen tid – och vi ser att det kommer 

fram unika historier när de unga ger 

sitt perspektiv på världens viktigaste 

frågor 

Anders Wijkman jobbar sedan 
2009 med Tällberg Foundation. 
Han har tidigare varit Europapar-
lamentariker, biträdande general-
sekreterare i FN samt generalse-
kreterare i Svenska Röda Korset.

ÄR DET REALISTISKT ATT 
TRO PÅ GLOBAL TILLVÄXT 
UTAN TILLGÅNG TILL FOS-
SILA BRÄNSLEN?

– Tillväxten i framtiden måste få 

ett helt annat innehåll där energi- 

och materialåtgången rent gene-

rellt är lägre. Därtill måste vi steg 

för steg ersätta de fossila bräns-

lena. Solenergi i olika former kan 

försörja världen många gånger om. 

Den kritiska frågan är om vi hinner 

ersätta olja, gas och framför allt kol 

snabbt nog.

VILKA NYA FRAMTIDA 
ENERGIFORMER SER DU 
HAR POTENTIAL ATT  
UTVECKLAS?

– Solenergin har tveklöst enorm 

potential. Solen ger 10 000 gånger 

mer energi till jorden varje dag än vad 

vi använder kommersiellt. 

TROR DU FÖRNYELSEBAR 
ENERGI HELT KAN ERSÄTTA 
FOSSILA BRÄNSLEN?

– Ja, i tidsperspektivet 2050 är 

det fullt möjligt. Nu tror jag inte att 

vi hamnar där. Fossila bränslen är väl-

digt bra för vissa tillämpningar, men 

80-90 procent är fullt rimligt som mål 

för den förnybara energin. 

»Den kritiska frågan är om vi hinner ersätta olja, gas 

och framför allt kol snabbt nog«

GÖRAN GENNVI, NATURAKADEMIN

ANDERS WIJKMAN

»Unga ska inte bara få sina röster hörda,  

samhället ska inkludera ungas perspektiv i allt«


