Referat från Framtidskafé 24 januari, Märsta bibliotek.
Arrangörer: ABF Norra StorStockholm, Omställning Sigtuna och Kultur & Fritid
Temat för detta första framtidskafé var ”Från nedbrytande prylsamhälle till
uppbyggande kretsloppssamhälle”. Som grundmaterial för diskussion fanns en av
framtidsbilderna från ”Uthålliga Sigtuna 2.0” en bildserie som sammanställts av
Omställning Sigtuna och Naturskyddsföreningen. Det är en förväntansfull stämning och
bibliotekets avsedde hörn för samtalet fylls snart till bredden av ett tjugotal deltagare.
Samtalsledare Lars‐Gunnar Bråvander, ordförande i Naturskyddsföreningen
Sigtunabygden, inleder med frågor och funderingar kring det rådande ”prylsamhället”.
Han frågar deltagarna kring förväntningar och önskemål kring diskussionen. Vad är det
som styr vårt ”behov” av prylar? Det är tydligt att detta är ett engagerande och
intressant ämne för många människor. Ett forum för liknande öppna diskussioner
saknas i stor utsträckning. Filosofikafèer och detta nya framtidskafé som startats av
ABF, fyller ett sådant tomrum.
I fikapausen uppstår spontana mindre diskussionsgrupper. Lars‐Gunnar fortsätter
sedan sin väl förberedda ledning av samtalet. Det blir diskussion kring livsstil kontra
samhällsförändring . Ur publiken påpekas att all mänsklig produktion egentligen är
konsumtion av naturen, som efterlämnar soppberg. Diskussion kring det moraliskt och
miljömässigt betänkliga att den rika världens prylar hamnar som miljöfarligt skrot i
länder som t ex Ghana. Det ständigt aktuella temat Arlanda flygplats och lågprisflyg
kommer upp liksom det stora bilberoendet. Byggandet på åkermark inte minst i vår
egen kommun tas upp. Mark som behövs för framtida matproduktion men som nu
förstörs. Även ämnet kring arbeten kontra miljöanpassning av samhället luftas.
Från arrangörernas sida är man glad över den stora uppslutningen. Dock innebär en så
stor grupp att det inte blir en jämbördig dialog mellan människor. Det sker bäst i mindre
grupper om ca 5‐6 personer. Det kan vara något att tänka på inför kommande samtal att
dela upp gruppen i mindre ”bikupor”. Trots två timmar långt samtal är alla kvar till sista
minuten. Dock hinner inte diskussion in på den viktigaste och angelägnaste delen av
ämnet: Hur kommer vi till ett ”livsuppbyggande kretsloppsamhälle” och hur ser det ut?
Det hela stannar som så ofta vid ”livsstilförändringar” hos den enskilda individen. Här
finns en möjlighet till fortsättning på temat.
Bakgrund:
Framtidskafé står för samtal om människans plats på jorden – för en uthålligare och
därmed säkrare framtid. Samtalsledaren ger en inledande presentation av ämnet och
håller i samtalet.
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