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Kom och träﬀa Världsnaturfonden WWF i Almedalen den 3 – 10 juli 2016! Vi deltar i debatter och samtal om
hur vi tillsammans kan skapa en välfärd inom gränserna för en planet.
Världsnaturfonden WWF medverkar på följande evenemang:

Måndag 4/7
Nu ska klimatavtalet bli verklighet
Är överenskommelsen i Paris den historisk vändpunkten som kommer att rädda vårt klimat? Vad innebär klimatavtalet
egentligen? Vad händer med klimatavtalet efter Brexit? Vilka är de största utmaningarna ur ett internationellt perspektiv
och hur kommer det att påverka vår vardag?
Tid och plats: 4/7 2016 09:00 – 09:45. East Sweden Arena, vid Wisby strands veranda, Strandvägen 4

Jag försöker vara hållbar – men det går åt pipan!
Mänsklighetens påverkan på klimat och miljö ökar. Vi måste agera nu för att vända denna utveckling. Ett stort ansvar
läggs idag på individen men vad gör politikerna? Ger partierna förutsättningar för företag och individer att leva och agera
hållbart?
Tid och plats: 4/7 2016 10:45 – 11:45. Teaterskeppet, fartyg

Är hållbar välfärd förenat med fortsatt tillväxt?
Öppnar Agenda 2030 för nya synsätt? Hur förhåller sig hållbarhetsmålen i Agenda 2030 till ökad välfärd och tillväxt? I
Sverige och över gränserna? Är ökad tillväxt förenlig med hållbar konsumtion? Vad är avvägningarna och hur balanserar
vi dem på kort och lång sikt?
Tid och plats: 4/7 2016 10:45 – 11:30. Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

Morgondagens energiförsörjning
Vad händer med energibranschen när privatpersoner blir microproducenter av energi, som kan lagras med hjälp av
batterier? Elmarknaden, med sina långa investeringshorisonter, är i ett ovisst läge. Vad blir konsekvenserna av
utvecklingen från consumer to prosumer?
Tid och plats: 4/7 2016 12:00 – 13:00. Strandgatan 35

Framtidens energisystem med smarta elnät och solel – innovationsupphandling nästa?
Framtidens energisystem behöver mer lagring och ﬂexibilitet när andelen förnybar elproduktion ökar. Samtidigt uppgår
den oﬀentliga upphandlingen till 800 miljarder/år. Tänk om dessa kunde samverka? Lyssna till erfarenheter och
pilotprojektet som kan bygga nästa generations hållbara energisystem.
Tid och plats: 4/7 2016 15:45 – 16:45. Teaterskeppet, fartyg

Sverige kan ta ledningen i digitalisering för fossilfri värlfärd – hur sätter vi full fart?
Klimatfrågan kräver att vi agerar snabbt. Digitaliseringen går i rasande fart. Internet of Things möjliggör att vi samtidigt
kan sänka klimatavtryck och öka samhälls och aﬀärsnytta. Hur kan Sverige bli ledaren i digitalisering för fossilfri välfärd?
Hur ställer vi in kompassen och sätter fart.
Tid och plats: 4/7 2016, 17:30 – 18:30 Teaterskeppet, fartyg, ”Stora matsalen” Samtal Hållbarhet, Kommunikationer

Tisdag 5/7
100% förnybar energi senast 2030
Svensk kärnkraft kommer att avvecklas inom överskådlig framtid. Hur ska den ersättas och hur snabbt kan omställningen
gå? Vilka förutsättningar och potential ﬁnns för ett förnybart energisystem?
Tid och plats: 5/7 2016 09:00 – 09:40. Donners Brasserie, restaurang, Donners plats 3

Globala hållbarhetsmålen. Hur gör vi aﬀärer för IT- och telekombranschen i Sverige?
Digitalisering kan vara en möjliggörare för att kombinera ekonomisk tillväx med minskat miljöpåverkan, och leda till bättre
utbildning och hälsa. Men hur tar vi hem aﬀärer kopplade till hållbarhetsmålen inom IT och telekombranschen? Och vad
håller oss tillbaka?
Tid och plats: 5/7 2016 13:00 – 14:00. Joda Bar och kök, Skeppsbron 24

Den nya miljörörelsen för Agenda 2030
Det går inte att bevara sig till en hållbar utveckling. Ska vi lyckas med att förverkliga FN:s nya globala hållbarhetsmål –
Agenda 2030 – behövs en ökad produktion av hållbart producerad mat och förnybara råvaror för energi- och
industriproduktion frön det gröna näringslivet.
Tid och plats: 5/7 2016, 15:30 – 16:15 Mellangatan 7, Samtal Hållbarhet, Näringsliv

Städerna – lokala förebilder för global hållbar utveckling
Om urbaniseringens utmaningar och städernas roll för global hållbar utveckling. Vilka nordiska erfarenheter kan stå som
goda exempel i genomförandet av Agenda 2030, COP21, och Habitat III?
Tid och plats: 5/7 2016 16:00 – 17:00. Björkanderska, Skeppsbron 24, Sal F20

Onsdag 6/7
Miljömål leder till bättre miljö och konkurrenskraft – sant eller falskt?
Miljömålsberedningens slutsatser ställs mot aktuella globala miljöproblem och behoven för exportindustrin. Hur ska
miljöpolitiken utvecklas för att både gynna industrins internationella konkurrenskraft och miljön?
Tid och plats: 6/7 2016 12:50 – 13:45. S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, Industriområdet

Framtidsvision Östersjön
Hur ska vi nyttja Östersjön i framtiden? För att styra och leda behövs ett mål. Svensk fysisk planering av våra
havsområdens användning är en ny möjlighet att påverka framtiden. Vi visar på olika alternativ och initiativ samt
diskuterar hur varje framtidsbild kan se ut. Blunda och kom in i 2050.
Tid och plats: 6/7 2016 13:00 – 13:45. Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, Sal E22

Kan digitalisering stödja ett mer hållbart samhälle?
Hur kan du bidra till en hållbar värld med hjälp av digitalisering? Vad kan våra experter berätta om digitaliseringens
möjligheter, klimatpåverkan och att leda digital transformation?
Tid och plats: 6/7 2016 14:30 – 15:15. Donnerska huset, Donners plats 1, aulan

Torsdag 7/7
Nu är solrevolutionen här? Innovativa aﬀärsmodeller för enklare energiproduktion
Sverige har stora och goda ambitioner att införa ny solenergi, men för stora delar av allmänheten är steget stort till att
installera på eget tak. Vilka innovativa idéer ﬁnns för att övervinna hindren och inkludera alla människor i
energiomställningen?
Tid och plats: 7/7 2016 10:00 – 11:00. Teaterskeppet, fartyg, Lilla matsalen, Akter uppgången

EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi – hur påverkas elektronikbranschen?
I EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi läggs stor vikt vid elektronik och elektronikbranschens
omställning. Elektronikprodukter har stor negativ miljöpåverkan vid produktion, men det ﬁnns stor potential att öka
återanvändningen och tillvarata sekundära material mer eﬀektivt.
Tid och plats: 7/7 2016 12:30 – 14:00. Strandgatan 1, TCO parken

Is your portfolio aligned with the 2-degree target? Har du en 2-gradersportfölj?
Den ﬁnansiella sektorn redovisar som regel sina resultat baserat på relativa jämförelser och bakåtblickande data. Men
planetens gränser är absoluta och framtiden står på spel. Hur kan vårt kapital investeras baserat på vetenskap och
internationella överenskommelser för hållbar utveckling?
Tid och plats: 7/7 2016 14:30 – 15:30. Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, Skandias trädgård

