Individuellt och lokalt ansvar
Under mina elva år som verksamhetsledare på Stiftelsen Ekocentrum i
Göteborg skrev jag ett antal ledartexter till Ekocentrums månatliga
nyhetsbrev som gick ut till cirka 7000 mottagare.
Ledartexterna har här i efterhand arrangerats tematiskt.
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Från alternativ till mainstream
(Februari 2008)
Som konsumenter tar vi många delbeslut varje dag. Många beslut är upprepningar av
tidigare val. Förenklingar och stöd för minnet upplevs som nödvändiga: vi handlar där vi
brukar och transporterar oss på liknande sätt varje dag. Att bryta mönstret blir en
uppoffring.
Samtidigt är det just det privata systemskiftet som utgör startpunkten för individens
hållbara utveckling. När ingen längre efterfrågar den skadliga produkten har den ingen
marknad. När ”alternativet” blivit den huvudsakliga lösningen vänds perspektivet och
”det alternativa” är per definition inte längre alternativt.
Orden avslöjar obarmhärtigt våra värderingar. Så länge vi talar om alternativ odling,
alternativa bränslen, alternativ livsstil osv. identifieras dessa produkter utifrån en större
eller mer använd normallösning. Man ser alternativet i relation till den dominerande
lösningen. Men behåller vi den bilden blir alternativet aldrig huvudfåran, mainstream.
Slutsats:
gör de hållbara lösningarna till mainstream och välj bort de ohållbara alternativen.
/Christer Owe
Tags: Konsumentmakt / Ordets makt / Vad är alternativa lösningar / Bryta mönster /
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Kunskapstörst, kunskap störst
(September 2009)
Bokmässan i Göteborg.
En tummelplats för bokälskare, men framför allt för berättandet. Här står författarna
och berättar om sin bok, sin process, sina drömmar. Och besökarna törstar, inte bara
för att hallarna är dammtorra, utan längtar gör de efter att få ta del av nya idéer.
Är kunskap störst av alla mål i livet? Är det så att vår längtan efter att begripa världen
är den största drivkraften efter de basala överlevnadsbehoven? Hur ska man annars
förstå denna bokens oomtvistade särställning? Film, TV, internet i all ära. Inget slår boken
där det tryckta ordets format är optimalt.
Folkbildning låter 70-tal och mossigt, men ändå är det just det som behövs - kanske
med ett modernare ord. Att människor kan bilda sig en uppfattning och inte enbart
anammar en attityd eller en gruppidentitet.
Upplevelsebaserad utbildning är ett begrepp i tiden. Det är ingen tillfällighet att vi
kombinerar kunskap och inspiration i vårt koncept.
/Christer Owe
Tags: Att begripa världen / Att bilda sig en uppfattning / Upplevelsebaserad utbildning /
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Karta, verktyg och framtidssäkring
(Februari 2010)
Miljöfrågan har vuxit till en fråga om hållbar utveckling. Frågeställningarna har gått från
tunnor i Teckomatorp till frågan om hur företagens affärsidéer passar in i en förändrad,
hållbar, värld.
Hur ser den verklighet ut som företag och verksamheter ska hitta sin utveckling i? Vilka
företag kommer att kunna se sig själva som ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara
med en hållbar affärsidé? Vi behöver rita upp kartan var vi står och vart vi är på väg.
Kan vi identifiera och visa upp föregångare och nyckelbranscher som vi vill ge särskild
uppmärksamhet och stöttning?
Vilka verktyg finns i omställningsprocessen för företag, verksamheter, medarbetare och
konsumenter?
På Ekocentrum vill vi påskynda omställningen av samhället i en hållbar riktning. Det
innebär att vi berättar om hundratals goda exempel i våra kursupplägg, men också
synliggör förändringsprocesser.
Hur kan jag som ansvarstagande individ förhålla mig och hur framtidssäkrar vi våra
företag? Frågorna är minst lika viktiga som svaren.
/Christer Owe
Tags: Hållbara företag / Föregångare / Nyckelbranscher / Förändringsprocesser / Frågor /
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Nära och framåt
(April 2010)
Ekocentrum har en specifik uppgift i arbetet för en hållbar utveckling. Att sprida
kunskap och inspiration för förändringen av teknik och beteende. I detta ligger också
att vara arena och mötesplats för alla de aktörer som var och en har något att tillföra
till den gemensamma bildningsprocessen.
Nu anställer vi personal till systerstiftelsen Ekocentrum Syd. Nu satsar vi tid och
resurser på hållbar livsmedelsförsörjning som en logisk konsekvens av att vi tagit över
aktuella projekt från Ekologiskt Marknadscentrum och växlar upp dem i ett
helhetsperspektiv. Tack EMC för er gedigna insats under 10 år! Nu kommer vi att mer
tydligt kunna verka i flera regioner i Sverige och därmed ta en aktiv roll i
förändringsprocesserna.
Omställningen till ett smartare samhälle måste ske nu. Och ingen klarar detta ensam.
En hållbar utveckling förutsätter samverkan.
Med systerverksamheter i flera regioner blir vi effektiva och lokalt förankrade i de
frågor som berör.
Närvarande och framåtsträvande.
/Christer Owe
Tags: Ett smartare samhälle / Samverkan / Närvaro / Framåtsträvande / Mötesplats /
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En strategisk utställning
(December 2007)
I vårt hus på Aschebergsgatan finns bl a Swentec, en statlig myndighet som främjar
export av miljöteknik. Swentec hade nyligen besök från Kina – tre personer från den
svenska ambassaden i Beijing. Förutom att de ägnade gott om tid i vår utställning kunde
vi ta del av kvalificerad information om Kina.
President Hu har nyligen varit i Sverige för ett möte med Fredrik Reinfeldt. Enligt Tony
Clark och hans kinesiska kollegor från ambassaden är besöket strategiskt viktigare än vi
anar.
”Ledaren har visat vägen” och region- och lokalpolitiker i Kina intresserar sig nu tydligt
för svenska lösningar och företag på hållbarhetsområdet. Det handlar inte bara om
produkter utan också om helhetslösningar, metoder och kunskapsspridning.
Hur inköpare, driftstekniker och användare fås att bejaka ny teknik. Hur forskning,
myndigheter och näringsliv samverkar. Hur ett samhälle gör för att förändras i en
hållbar riktning.
Vi tänker berätta om vår utställnings goda exempel.
/Christer Owe
Tags: Kina studerar Sveriges exempel / Swentec / Metoder / Samverkan / Förändring /
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Frågor är viktigare än svar
(September 2010)
Vi väljare förväntar oss svar och lösningar på samhällsproblemen. Den med bäst svar
vinner valet. Inom mig gnager oron att vi tänker fel.
Den 21 augusti konsumerade vi globalt sett enligt WWF vad jorden under år 2010
totalt kan ge oss av resurser. Allt därefter är således överkonsumtion, att tära på
kapitalet. Samhällsutvecklingen måste ändra inriktning.
Ingen exakt definition på "Hållbar Utveckling" finns på verksamhetsnivå. Ingen har alla
svar. Osäkerheten beror t.ex. på att omställningen inte kan ske på Röda-Khmer-vis med
åsidosättande av mänskliga rättigheter och en rimlig levnadsstandard.
Osäkerheten beror också på de oförutsägbara marknadsmekanismerna - i vilken takt
kommer investeringar i cleantech att bli ekonomiskt hållbara?
Vi borde ställa oss mer frågor för att ringa in de viktigaste kriterierna för en hållbar
omställning.
Det är inte tvärsäkra svar och blind övertro på det ena eller det andra som är det
bästa hjälpmedlet. Det är nyfikenhet, diskussion och gemensamt kunskapsbyggande.
/Christer Owe
Tags: Valet 2010 / Överkonsumtion / Osäkra prognoser / Övertro / Nyfikenhet /
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Hållbar utveckling
genom en kopp kaffe

(Oktober 2011)
Göteborg hade aldrig kunnat planeras idag. Samråd låter bra men fungerar inte.
Stuprören leder oss till fel prioriteringar. Ungefär så lät det häromdagen på
Arkitekturmässan och Växjösamtalets seminarium ”Hållbarhetens dilemma”.
Stadsarkitekter, planerare och chefer för bostadsbolag samtalade om hur vi får en
hållbar stadsutveckling.

Gör vi fel får vi motborgare istället för medborgare i samhället. Den sociala (och
kulturella! som inte nämndes) hållbarheten kommer högre och högre upp på agendan.
Min slutsats är att makthavare och sakkunniga måste synliggöra de dilemman man har
att hantera. Allmänheten måste få se och inse vilka svåra avvägningar staden/samhället
står inför. För att folk med tillit ska kunna uppmana de folkvalda att göra sitt jobb: väga
särintressen mot varandra och ta de svåra besluten.
Om inte detta sker, när kompromisserna sker vid skrivborden eller bakom stängda
dörrar bygger vi murar som stänger ute delaktigheten, ansvarstagandet och
framtidsintresset. Informations- och reklamflödet riskerar att dränka det goda samtalet.
Hållbar utveckling landar på så sätt i en kaffepaus på jobbet. Det är där det händer.
/Christer Owe
Tags: Stuprör / Motborgare / Kulturell hållbarhet / Särintressen / Det goda samtalet /
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Vi bygger våra barns värld
(April 2011)
Om en månad ska min äldste son gifta sig. Symbolhandlingar och högtider kantar våra
liv och ger oss minneskrokar att hänga upp några fragment och minnesbilder på.
Det är en generation sedan Tjernobyl, sedan Palmemordet, sedan säldöds-valet och
sedan Yuppienallens genombrott.
En banbrytande uppfinning per år är vad vi klarar av, sägs det. Bankomaten, Telefaxen,
Internet, Läsplattan, Molnetlagring… kanske stämmer det. I så fall kommer jag att kunna
uppleva ytterligare ett 20- till 30-tal sådana välfärdsmilstolpar innan skärmen slocknar.
Tanke: Fundera på vilka genombrott vi vill ska ske tills våra barn är i vår egen ålder.
Kanske lyckas vi bygga en hållbar värld med 30 världsförbättrande nyheter.

Men inte bara teknik behövs. Ansvarstagande, medvetenhet, framtidstro, nyfikenhet,
upptäckarglädje, ny kunskap, gränsöverskridanden… och visst
… barnbarn, omtanke, vila, skönhet, kärlek, humor, sammanhang, tillfredsställelse,
livsglädje och utveckling på alla plan för – ja för vem?
/Christer Owe
Tags: Uppfinningar / Högtider / Milstolpar / Livsglädje / Utveckling på alla plan /

