
  

INSPIRATION MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING  
– FÖRELÄSNINGAR – SEMINARIER – WORKSHOP 

 

 

 

Naturen, hälsan och klimatet  
– hur hör det ihop? 

 

Vilka kopplingar kan göras mellan: 

 vår tids tillgång till billig mat och billiga kläder från hela världen 

 vår ”frihet” att ta flyget till Thailand om vi har lust  

 möjligheten att ta bilen vart som helst  

 barns allt orörligare vardagsliv 

 det som kommit att kallas välfärdssjukdomar (fetma, allergier, depressioner…)  

 försvinnande växt- och djurarter 

 de alltmer extrema vädersituationerna i världen  

 ökade flyktingströmmar 

 

Det sägs att de som påstår att ”utvecklingen inte går att stoppa” är de som är rädda för  

förändring… så om vi istället är modiga: 

 Vilka strategier kan vi ta till för att vända en mycket oroande utveckling? 

 Hur ska vi åstadkomma en god framtid också för kommande generationer – för våra 

egna och andras barnbarn som vuxna? 

 

Seminariet är en blandning av teori och fakta samt diskussioner, reflektion och interaktivitet 

av olika slag. Kan genomföras på 1,5-3 timmar. 



  

Världen och du 
– hållbar utveckling som utmaning 

 

Världen är stor och komplex, det kan kännas omöjligt att göra något åt de kriser som verkar 

torna upp sig vid horisonten. Mycket av vardagen och samhället präglas av en gammal syn på 

människan och naturen som åtskilda - vi behandlar vår omvärld därefter. 

 

 Kan vi tänka om och göra annorlunda? 

 Vad innebär det att arbeta för hållbarhet – privat och på jobbet? 

 Vad har detta med just mig att göra?  

 

Under seminariet tecknas en bild av läget i världen ur ett hållbarhetsperspektiv och med hjälp 

av interaktiva övningar placeras deltagarna i rollen som förändringsagenter. 

 

Seminariet kan genomföras på 1,5-3 timmar – längre tid innebär mer interaktivitet. 

 

Ingen solskenshistoria 
– inget schyst arbetsliv 

Vi reser allt mer och allt längre, bor på charterhotell och gärna på All Inclusive - för barnens 

skull. Enkelt och billigt, men på vems bekostnad?  

 

• Papperslös arbetskraft 

• Löner under minimilön  

• Avsaknad av skriftliga anställningskontrakt 

 

Detta är några av problemen på svenska charterhotell - enligt den nya rapporten ”Ingen sol-

skenshistoria” från nätverket Schyst resande. Under seminariet får deltagarna inblick i hur 

situationen är för arbetare i Thailand och Turkiet 

 

• Arbetsmiljö och social säkerhet 

• Tvångsarbete och barnarbete på tvätterier 

• Diskriminering av gravida 

• Fackföreningsfrihet? 

 

Seminariet tar upp frågan om charterföretagens sociala ansvar och om hur du kan agera som 

en medveten resenär. Den första delen av seminariet består av en föreläsning och en bildvis-

ning och den andra delen av reflektioner, diskussioner och interaktivitet med deltagarna. 

 

Seminariet kan genomföras på 1,5-3 timmar. 

 



  

Naturguidning  
– här och nu 

 

Naturen finns överallt - utanför dörren till kontoret såväl som i skogen bakom konferens-

hotellet eller i vattnet nedanför kajkanten. Ibland dessutom i överraskande former. 

 

 Vad finns mellan gatstenarna i berberisplanteringarna? 

 Vad innebär de gröna fläckarna i stenlandskapet? 

 Hur ser framtiden ut för ekorren som vi nyss såg? 

 

Kombinera frisk luft och en lugn stärkande promenad med ny kunskap om natur, landskap, 

klimat och hälsa. Upplev naturen på ett nytt sätt genom stanna upp, lyssna, känna dofter, 

smaka och studera det lilla… 

 

Kan genomföras på 2-3 timmar. Beroende på årstid och önskemål kan guidningen vara en 

kombination av föreläsning/teori inomhus och en stärkande naturguidning utomhus.  

 

Alternativt en ren naturguidning där teori vävs in under promenaden. 

 

Vem beställde kakan? 
– en kabaré om miljö, trolleri och jättelika bakverk  

 

I föreställningen blir science fiction till verklighet i trollkarlarnas värld. Föreställningen är en 

odyssé av sketcher och musik i kabaréform - som lyfter miljöfrågor och vår tids utmaningar 

med helt nya grepp.  

 

Genom ironi och humor gestaltas Moder Jords mödor i studio 4, samtalet med Torsten Torsk 

och två dammråttors vardag. Ni möter butiksägaren som inte vill sälja och får veta vad som 

hänt med den försurade abborren… samt träffa de två bagare som vet svaret på vem som  

beställde kakan... 

 

 Föreställningen vill inspirera till handling och lämna alla deltagare med en känsla av 

att kunna göra skillnad…  

 Föreställningen genomförs med fördel som en mix av sketcher med påföljande korta 

workshops. Under förarbetet inför föreställningen tar vi fram de specifika frågeställ-

ningar som just ni önskar lyfta fram för en diskussion. 

 

Kabaré inklusive workshops kan genomföras på 2 timmar. Föreläsningen kan genomföras på 

en timme upp till en halvdag, beroende på tid och önskemål. Mer tid ger större utrymme för 

fördjupning och interaktion. 

 

 



  

Svårigheten att förhandla med en blåval… 
– om krill, jordgubbsglass och modet att förändra  

 

En musik- och teaterföreställning om en blåval, en fjällräv och ett rosentapetserarbi i ett 

jobbcoachningsprogram. Föreställningen skildrar mötet mellan dessa tre djur och det mänsk-

liga samhället. Tre djur som försöker anpassa sig till en ny verklighet. Frågor ställs om olika 

arters existensberättigande och pekar på människans möjligheter att förändra.  

Om modet att förändra.  

 

 Globala perspektiv genomsyrar föreställning och musiken är allt från reggaetakt till 

kulning och kabarétoner. Under interaktiva och lättsamma former utlovas skratt mitt i 

allvaret.  

 Föreställningen kan kombineras med en workshop om miljö och hållbar utveckling - 

som syftar till att inspirera till engagemang och ge konkreta verktyg för hur vi alla kan 

vara delaktiga i att göra skillnad.  

 

Förställningen tar 1 timma och med workshops går det åt 2 timmar. 

 

 Levnadslön                                                                                                        
– en lön att leva på  

  

Levnadslön är en mänsklig rättighet. Lönenivån är i många länder otillräcklig för att de  

arbetare som tillverkar våra kläder, skor och mobiltelefoner ska kunna leva ett drägligt liv.  

 

Idag är det vanligt att svenska företag ställer krav i sina uppförandekoder på att leverantören 

ska betala ut lagstadgad minimilön till de anställda.  

 

Men i länder som Bangladesh och Kambodja är den lagstadgade minimilönen långt under 

hälften av den lön som krävs för att täcka de grundläggande behov en familj har, som mat, 

rent vatten, husrum, kläder, skola, sjukvård och sparande. Vilket innebär att de genomlever 

sina liv i fattigdom.  

 Nulägesbeskrivning 

 Vad innebär det att inte ha en lön att leva på? 

 Vad är en levnadslön och hur når man dit? (rekommendationer) 

 Implementering av levnadslön – vad gör företagen? 

 Vad kan företagen göra? 

 Billigt – men på vems bekostnad? 

 Att aktivt stödja rätten att organisera sig fackligt 

 Vad kan du göra som konsument? 

 

Under föreläsningen varvas filmvisning med grupparbeten, övningar och diskussioner.  

 

För mer information kontakta  
Eva Rundlöf 0704-62 49 30 eller eva.rundlof@sensus.se 


