Ekologiskt Forum

Trädgården Jorden
Bokpresentation torsdagen den 29 april 2010, kl 17.00–18.30
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm

Den 29 april kl. 17.00–18.30 inbjuder Ekologiskt forum och bokförlaget Gidlunds till en
presentation av den nya boken Trädgården Jorden i KSLA:s lokaler, Drottninggatan 95B.
Stockholm. Bokens författare, Gunnar Rundgren, har varit verksam inom ekologiskt lantbruk i
mer än trettio år. Han har varit president i IFOAM, den internationella federationen för ekologiskt
lantbruk och är också en av grundarna av KRAV i Sverige. Gunnar Rundgren är ledamot i KSLA.
Boken handlar om samhällsutveckling i vid mening, där jordbruket och energianvändningen
spelar en stor roll. Industrialism, kapitalism och politisk demokrati har banat väg för ett aldrig
tidigare skådat välstånd. Men det som varit utvecklingens styrka – att sätta naturens alla resurser i
människans tjänst – har blivit dess svaghet. Resurserna tryter och ekosystemtjänsterna hotas.
Fattigdomen och orättvisorna är skriande.
Boken diskuterar hur vi kan möta framtiden och argumenterar för ett stärkt civilsamhälle, nya
institutioner och förändrade värderingar. Efter en inledning av författaren kommenteras boken av
Jakob Rutqvist, chef för miljöprogrammet på tankesmedjan FORES, samt av Janken Myrdal,
professor vid SLU och akademiledamot. Moderator är Annika Åhnberg, akademiledamot och
tidigare jordbruksminister.
Boken finns att köpa till rabatterat pris vid seminariet. Efter seminariet inbjuds till mingel med
lätt förtäring.
Ekologiskt Forum och Bokförlaget Gidlunds hälsar alla varmt välkomna!

Annika Åhnberg
Ordförande i Ekologiskt Forum

Program och praktiska upplysningar, se sidan 2.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se
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Moderator: Annika Åhnberg

Program
17.00

Välkomna
Annika Åhnberg, ordförande i Ekologiskt Forum

17.05

Inledning
Gunnar Rundgren

17.25

Kommentarer
Jakob Rutqvist, Fores och Janken Myrdal, SLU

18.00

Diskussion

18.30–

Efter diskussionen mingel i Oscars källare

Tid

Torsdag den 29 april kl. 17.00–18.30

Plats

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan

Senast den 27 april via denna länk eller via vår hemsida, www.ksla.se
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, tel 08-54 54 77 12.

Kostnad

Kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk.

Frågor

Innehåll: Eva Ronquist,eva.ronquist@ksla.se, tel 08-54 54 77 06
Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12
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