Klimat och miljö

Klimatförändringar ger
stora effekter för Östersjön
Klimatförändringarna och dess
påverkan på Östersjön är temat för
årets stora Östersjökongress, Baltic
Sea Future – innovation, vision,
and leadership for a sustainable
Baltic Sea region. På agendan
finns exempel på olika aktörers
arbete med att minska utsläppen
och anpassa sina verksamheter.
Den 8-9 mars 2018 arrangeras den
internationella, tvärvetenskapliga
och tvärsektoriella kongressen för
andra gången.

Ö

ver 400 deltagare från hela
regionen förväntas delta på
Baltic Sea Future som fokuserar på lösningar och partnerskap för att rädda havet och nå Agenda
2030. Under två dagar varvas presentationer med paneldebatter, workshops och
utställningar. Deltagarna får ta del av den
senaste forskningen, lokala och regionala lösningar, innovationer samt träffa
finansiärer.
På plats finns forskare, kommuner,
näringsliv, NGO:s och myndigheter
från alla Östersjöländer. De träffas för
att utbyta kunskap, erfarenhet, vilja och
verktyg – hur kan vi gemensamt rädda

Östersjön och samtidigt uppfylla FN:s
Agenda 2030?
Marmar Nekoro ansvarar för program
och partnerskap på Baltic Sea Future och
har deltagit i den strategiska uppbyggnaden av koncept och plattform. Hon ser
med försiktig optimism på framtiden för
Östersjön:
– Många har i media vant sig vid alarmerande rubriker om algblomning och
döda bottnar, torskdöd, mikroplaster och
miljögifter. Det finns fortfarande många
miljöproblem som behöver prioriteras,
men också glädjande nyheter och goda
exempel. På Baltic Sea Future vill vi
fokusera på dessa – kunskapen, viljan,
verktygen, lösningarna och ledarskapet.
Baltic Sea Future fungerar som en
mötesplats där fler kommuner inspireras,
tror hon. I mars 2017 invigde H.K.H
Kronprinsessan Victoria och represen-

tanter från grundarna kongressen. 375
deltagare från 15 länder deltog, alla med
ett brinnande engagemang för Östersjön
och hållbarhet.
– Vi är övertygade om att goda
exempel och nya partnerskap föder nya
innovationer och inspiration för att agera.
Många på lokal och regional nivå, inom
kommuner och näringsliv visar redan
ledarskap och prioriterar dessa frågor. Vi
vill ge dessa en eloge och en plattform
för att inspirera fler. Forskningen visar att
omställning ger effekter, säger Marmar
Nekoro.
Baltic Sea Future erbjuder en plattform
för samverkan och kapacitetsbyggande på
lokal, regional, nationell och internationell nivå.
– Tillsammans kan vi bygga broar
mellan discipliner, sektorer och länder.
Det enda sättet att rädda Östersjön
och nå ett hållbart samhälle är genom
gränsöverskridande samarbete. Baltic Sea
Future hjälper till att öka och fördjupa
detta samarbete så att fler kommuner och
företag kan bidra till ett hållbart samhälle
och rädda Östersjön, avslutar Marmar
Nekoro.
Bo Andersson

Läs mer och anmäl er på
www.balticseafuture.org
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I mars 2017 invigde
H.K.H Kronprinsessan Victoria och
representanter
från grundarna
kongressen. 375
deltagare från 15
länder deltog.
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