
 

Kursen ”Välfärd inom planeten gränser” lånar sitt namn från Johan Rockströms och Mattias 

Klums bok. I dag är i princip alla forskare överens om att vi måste ställa om till en hållbar 

livsstil om planeten ska överleva.  Hur kan vi och andra fortsätta att leva gott och samtidigt 

minska vår negativa påverkan på klimat och miljö?   

Just nu har USA under Trumps ledning valt att gå ut Parisavtalet – vilket gör denna kurs än 

mer högaktuell! 

I den här kursen möts naturvetenskapliga fakta med den kristna traditionens perspektiv. Vad 

säger vetenskapen om klimat och -miljö-frågorna idag? Vad behöver göras? Vad görs 

faktiskt? Vad har hänt vid klimatmötena (det senaste i Paris 2015)? Vad kan vi göra som 

enskilda individer? Hållbar utveckling handlar även om rättvisa och existentiella frågor; om 

personliga val och ställningstaganden. Hur kan den kristna traditionen hjälpa oss att förstå, 

möta och ta itu med de utmaningar vi står inför? Med utgångspunkt i bl. a. ”Ett Biskopsbrev 

om klimatet” författat av biskoparna i SvK (2014) och påven Franciskus klimat-encyklika 

”Lovad vare du” (2015) närmar vi oss därför också dessa frågor.  

Under kursens gång tar läraren Siv Ingels Lindgren oss med på en vandring genom fyra fält av 

betydelse för vår miljö: tidens, medmänsklighetens, ekologins och ekonomins. Upplägget ser 

ut ungefär enligt följande:  

INTRODUKTION: Hållbar utveckling och värdeburet liv - Vad är det? Presentation av 

utbildningen och dess bakgrund. Påvens klimat-encyklika och Biskopsbrevet. 

TIDENS FÄLT: Sambanden mellan tid och liv.  Våra liv från vaggan till graven. Balansen mellan 

arbete och återhämtning/vila  

EKONOMINS OCH EKOLOGIN FÄLT: ”Välfärd inom planetens gränser”- Vad är det? Om synen 

på pengar och ekonomi. Om ekologi och hur allt hänger ihop. Ekonomi och ekologi i 

samklang.  

MEDMÄNSKLIGHETENS FÄLT: Den kroppsliga och andliga hjärthälsan. Att vara medmänniska. 

RESULTAT: Visionen – hur kan vi i praktiken verka för en hållbar och trovärdig livsstil?  

Kursen syftar till att: 

- att ge grundläggande kunskaper i begreppet hållbar utveckling 

- att ge en orientering i ekologins och miljöforskningens kunskapsfält  

”VÄLFÄRD INOM PLANETENS 

GRÄNSER” – en kurs i miljö, hållbar 

utveckling och existentiell hälsa.  



- att skapa en ökad förståelse för vilka faktorer som styr våra val av livsstil 

- att motiveras att ta konkreta steg till förmån för en hållbar och trovärdig livsstil. 

Tid: Onsdagar 10.25 – 11.45, 6 september-13 december. 

Plats: S:ta Eugenia katolska församlings lokaler på Kungsträdgårdsgatan 12. Biblioteket. Ett 

par studiebesök på annan plats kan förekomma. 

Lärare: Siv Ingels Lindgren (biolog, tidigare lärare i biologi, diakon i Svenska kyrkan).  

Gästföreläsare medverkar vid vissa tillfällen, Sofia Rosshagen (SKR:s grupp för klimat- och 

hållbar utveckling) Tommy Ljusenius (författare och föreläsare livsstil och hälsa) Fredrik 

Hamrén (teolog och präst i Sollentuna fs) m.fl. 

Anmälan: Via eller via epost; katolsktforum@sanktaeugenia.se, tel 08-50578023. 
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