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Efter (alltför?) många år i Lunds studentliv befinner jag mig nu, vill jag inbilla mig, i något slags
annalkande utfasning. Den musikhögskolekarriär i Malmö jag först inledde, men dock ej avslutade,
har jag sedermera ”stolt” kunnat följa upp med ett regelrätt överliggarskap i form av en ny
utbildning. Nu går jag femte terminen på PPE-programmet, ett kandidatprogram vars importerade
förkortning står för Philosophy, Politics and Economics (i den svenska versionen är det första benet
smidigt men adekvat översatt till ”Praktisk filosofi” – förkortningar är heliga). Dessa tre ben kan också
sägas utgöra grunden för mitt engagemang inom hållbarhet – jag är varken naturvetare eller
ingenjör, utan ser hållbar utveckling utifrån ett politiskt och kulturellt perspektiv som hörnstenen för
en framtid som varar minst 350 år till.
Jag bör av platsskäl nog inte göra för mycket i detalj av mina erfarenheter i studentlivet här.
Generellt kan man väl säga att engagemangen på ett hyfsat naturligt sätt har sammanfallit med
utbildningarna. Jag började i ”nöjeslivet”, i spex och karnevaler, på scen, i manusgrupper och
slutligen som sektionschef i förra karnevalen. På senare år har mitt engagemang alltså dragit mer åt
det politiska, och då främst genom UPF, där jag varit med i programkommittén. Relevant för denna
post är dock den period jag även hann med inom kårsammanhang; jag satt i Musikhögskolans
kårstyrelse 2012/13, då jag givet min koppling hit gjorde vad jag kunde för att koppla Konst.fak och
etablissemanget i Lund, bland annat genom att sitta som SKFM:s representant i LUS-tinget. Det är
glädjande att se att det relationsbyggandet verkar ha fortsatt sedan dess.
En stor del av mitt engagemang inom hållbarhet har ägt rum utanför universitetets trygga väggar
(inte höga murar). Där jag framförallt varit engagerad har varit klimatfrågan, inom en rad
organisationer. Det engagemang som har utvecklats till det största i detta sammanhang har nog varit
inom PUSH Sverige, ett nationellt hållbarhetsnätverk för unga, som jag har varit aktiv i ett antal år,
representerat vid FN:s klimatförhandlingar ett flertal gånger och nu sitter som internationell
koordinator för. Mina erfarenheter inom internationella frågor generellt och internationell
klimatpolitik i synnerhet borde vara nyttiga vid detta internationella universitet. PUSH är som sagt ett
hållbarhetsnätverk, så jag har också i det sammanhanget fått utveckla ett arbetsförhållande till
hållbarhetsbegreppet i sig. Det har varit lite diffust ibland exakt vad det innebär, vilket jag tror är värt
att vara ärlig med – att göra det begreppet konkret och undvika att det fastnar som fin klyscha i
diverse styrdokument, är något som jag i all ödmjukhet tror vi alla behöver jobba med, även
Hållbarhetsforum.
Jag vet att det finns många hållbarhetsengagerade studenter vid Lunds universitet, och dem vill jag
givetvis gärna få chansen att representera. Men jag vill också slå ett slag för alla dem som kanske
ännu inte har något tydligt förhållande till hållbarhetsfrågor, inom utbildningen och på universitetet
som helhet, och det potentiella engagemanget som kan komma därifrån. Just hållbarhet inom
utbildningen var ett tema som jag fick förmånen att arbeta med i höstas, som moderator tillsammans
med avgående studentrepresentant Kajsa Nåtby, i en workshop arrangerad av Hållbarhetsforum.
Arrangemanget var lyckat, med god uppslutning och med stimulerande samtal i breakout-delen. Jag
är övertygad om att Hållbarhetsforum vill fortsätta bygga på det arbetet framöver, och
förhoppningsvis kan jag bidra till det genom att ingå i styrgruppen.
I korta drag är jag engagerad i att göra hållbarhet relevant, viktigt och konkret även för studenter
som pluggar något som kan verka fjärran i sammanhanget, men som i högsta grad utvecklar
kompetenser som behövs i samhällsomställningen mot en hållbar utveckling. Jag vill nog, med risk
för att låta gammal, påstå att jag känner studentlivet, universitetet och studenterna rätt väl vid det
här laget. Ju längre en vänskap varar, desto mer kan man konstruktivt bidra till varandras lycka och
välgång – nu vill jag ge vad jag kan, som studentrepresentant i Hållbarhetsforum.

