Social hållbarhet – för alla?
Under två intensiva dagar i slutet av maj träffades drygt 300 olika
samhällsaktörer i Malmö på den nationella konferensen Social hållbarhet
– för alla? för att diskutera hur den sociala sammanhållningen kan stärkas
och hur skillnaderna i hälsa kan minska. Vilka gemensamma insatser
krävs, vilka drivkrafter finns och vad krävs för att gå från kunskap till
handling?
Mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte
På en publikfråga svarade majoriteten av konferensdeltagarna, 92 procent,
att inriktningen för Mötesplats social hållbarhet överensstämmer väl med
den bild som de har, men att den behöver kompletteras med fler områden.
En majoritet svarade också att den främsta uppgiften är att vara en
mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Kommission som ska tillsättas
På konferensen talade Folkhälsominister Gabriel Wikström om vikten av
att regeringen tar inspiration från det arbete och den utveckling som sker
på lokal och regional nivå i Sverige. En kommission för jämlik hälsa ska
tillsättas, vem som ska leda den och inriktning presenteras inom en snar
framtid. Wikström poängterade att kommissionen på allvar ska finnas i
samhället, den ska väcka debatt och engagemang och förslag presenteras
under resans gång.
Detta fångades i en av konferensens paneldiskussioner där ett
”kunskapspaket” överlämnades symboliskt med en uppmaning att
kommissionen skulle dra nytta av det som redan gjorts, bland annat den
nationella folkhälsokommitténs betänkande och de arbeten som Malmö,
Östgötakommissionen och Västra Götalandsregionen gjort.
Positiv bild av demokratin
Mikael Stigendahl från Malmö högskola pratade om att vi inte ska fastna i
traditionella problem utan att vi behöver ställa oss frågan hur generell
politik överlag bidrar till social hållbarhet. Hans uppmaning var - skapa
kunskapsallianser!

Demokratins centrala värden är socialt hållbara, menade Daniel Lindvall
från Demokratiutredningen. Han talade om att delaktighet skapar
ägandeskap till politiska beslut och att vi behöver känna gemenskap för
politiska beslut när vi ska bygga en gemensam välfärd. Han berättade att
den allmänna bilden av demokratin är positiv - nöjdheten har stigit,
förtroendet för politiska partier har stärkts. Politiskt intresse har ökat men
politiskt engagemang är möjligtvis mindre organiserat.
Många seminarier och workshoppar
I konferensprogrammet ingick 28 seminarier och workshoppar på olika
teman inom ramen för social hållbarhet – samhällsekonomiska
beräkningar, att kommunicera social hållbarhet, samhällsplanering,
näringslivets och idéburen sektors roll för social hållbarhet mm.
Vi ses igen!
Nästa tillfälle att ses är den 29 juni kl 9.00 i Almedalen då Mötesplats
social hållbarhet arrangerar ett seminarium. Den 18 september är alla
välkomna till seminariet Från kunskap till handling. Håll utkik på webben
för mer information.

