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Hej!

Du har väl anmält ditt deltagande till ESD – Call for Action?

Programmet för dagen börjar nu ta form. Framför allt ser vi fram emot att ta 
del av dina erfarenheter inom utbildning för hållbar utveckling för att skapa 
väl förankrade och formulerade svenska rekommendationer för den svens-
ka Nagoya-delegationen. 

Som inramning och energikick för vårt gemensamma arbete under dagen 
har vi glädjen att ha med oss FNs vice generalsekreterare, Jan Eliasson 
(via videomeddelande) samt John Holmberg, vicerektor Chalmers tekniska 
högskola. Vi lyssnar även på Ingrid Rieser från CEMUS som berättar om sitt 
examensarbete. Se nästa sida.

Det finns ännu platser kvar så ta möjligheten att registrera dig här.

Vill du eller din organisation dela era erfarenheter från lärande och utbild-
ning för hållbar utveckling? Det finns ännu några informationsbord att nyttja 
placerade vid Blåsenhus foajé. Maila ert intresse till: info@swedesd.uu.se

Välkomna!

http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=3392&area=2,16,17,19&typ=artikel&na=&lang=sv
http://doit.medfarm.uu.se/kurt6220
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ESD i praktiken: 
Hur utbildar vi framtidens ekonomer? 
Ingrid Rieser | CEMUS Uppsala universitet 

Vilken typ av ekonomiutbildning behöver vi för att kunna bemöta de 
stora överlevnadsfrågorna vi står inför? Hur kan vi göra ekonomiut-
bildningen mer pluralistisk, relevant och uppdaterad? Ingrid berättar 
kort utifrån sitt masterprojekt, en dokumentärfilm, och visar klipp som 
särskilt rör frågor kring utbildning för hållbar utveckling. 

Ingrid Rieser är nyexaminerad från masterprogrammet Economics for 
Transition vid Schumacher College och har en bakgrund i natio-
nalekonomi. Som kursamanuens vid Centrum för Miljö- och Utveck-
lingsstudier (CEMUS) har hon arbetat med frågor om utbildning för 
hållbar utveckling i praktiken.

Framtiden for utbildning  
for hallbar utveckling  

John Holmberg | vicerektor Chalmers tekniska hogskola  

med ansvar for hallbar utveckling.

 
FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling går mot sitt slut. 

Vilka nya utmaningar har vi framför oss i det fortsatta arbetet med 
utbildning för hållbar utveckling?  

 
John Holmberg har sedan 2006 en UNESCO-professur inom  

Lärande för hållbar utveckling och lång erfarenhet av både 
svenskt och internationellt arbete med ESD. 

Varfor utbildning for hallbar utveckling?
Videomeddelande fran Jan Eliasson | FNs vice generalsekreterare

Den 2 mars 2012, blev Jan Eliasson utsedd till biträdande general-
sekreterare i FN av generalsekreterare Ban Ki-moon och tillträdde 
tjänsten den 1 juli 2012. 

Under perioden 2007-2008 var Jan Eliasson FN:s särskilda sän-
debud i Darfur efter att ha haft posten som ordförande för FN:s 
generalförsamling under drygt ett år. Innan dess arbetade han som 
Sveriges ambassadör i USA mellan åren 2000-2005.


