Framtidens forutsetninger
En økonomi for miljø og mennesker
Støtt arrangementet og sikre deg plass:

https://culturaflokk.no/prosjekt/støtt-seminar-med-nicanor-perlas/2b0ca235-dbef-48a7-8020-fb2bd7581683

Hva gjør den økonomiske utviklingen med oss
mennesker og naturen rundt oss? Hvilken retning
vil den ta med framveksten av kunstig intelligens?
Hva kreves for en ny retning? Seminar med
Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som
mottok Right Livelihood Award i 2003.
Arrangementet foregår på engelsk.
Nicanor Perlas kommer til Norge i forbindelse
med Steineruka i september, og vil være hovedbidragsyter på seminaret. Han innleder om temaet,
og blir deretter intervjuet av Christian Egge,
forfatteren av boka Levende Økonomi – Ledende
økonomer tenker nytt.
Vi inviterer til en paneldialog med åpne stoler for
publikum!

13.00

Velkommen og kort presentasjon

13.15

Innledning ved Nicanor Perlas – En situasjonsbeskrivelse

13.45

Christian Egge intervjuer Nicanor Perlas – På sporet av fremtiden

15.00

Pause

15.30

Paneldialog – Framtidens forutsetninger:
Hva skal til for å skape en økonomi for miljø og mennesker? Nicanor Perlas, Christian
Egge, Margunn Bjørnholt (Rethinking Economics), Pia A. Gaarder (Framtiden i våre
hender), Maria Bjune (Cultura Bank) og Helene Bank (For velferdsstaten).
Det blir åpne stoler i panelet for publikum. Paneldialogen ledes av Regine Andersen.

Fra venstre: Pia A. Gaarder, Christian Egge, Helene Bank, Maria Bjune, Margunn Bjørnholt.

Framtidens forutsetninger - en økonomi for miljø og mennesker
Dagens økonomiske system tilgodeser de som klarer å berike seg på klodens bekostning, og skaper
stadig større forskjeller mellom fattige og rike. Dette fører ikke bare til ødeleggelse av livsgrunnlaget, men skaker også samfunnets grunnvoller og kan føre til sosial uro og mer vold. Økonomisk
logikk tar over stadig flere samfunnsområder og endrer langsomt folks tenkning. Maksimering
av egennytte går på bekostning av medmenneskelighet. Finansmarkedene blir stadig mer selvstendige og fravrister seg statlig kontroll. Digitalisering bidrar ytterligere til denne utviklingen.
Vårt nåvrende banksystem kan snart være historie, når pengetransaksjoner kan gjøres på Facebook eller via andre digitale tjenester. Når markedskreftene har fått en så uforholdsmessig vekt i
samfunnsutviklingen, kan det betegnes som et uttrykk for en forvitring av demokratiet: Det er ikke
noe folk flest ønsker, men noe de er ute av stand til å forsvare seg mot. Deres tanker er blitt fanget
av den samme logikken.
Hvilke endringer må til for å demme opp mot denne utviklingen og skape en livskraftig framtid?
Dette er spørsmålet vi vil belyse i seminaret Framtidens forutsetninger – en økonomi for miljø og
mennesker. Vi vil særlig sette fokus på framveksten av kunstig intelligens og hvordan dette virker
inn på den økonomiske utviklingen som rammebetingelser for menneskelig utvikling og en levedyktig klode. Hva er framtidens forutsetninger i et slikt perspektiv? Kan Rudolf Steiners analyse av
samfunnets sosiale tregrening være til hjelp? Hvilke andre tilnærminger kan vise vei?
Med seminaret inviterer vi til dialog om et av samfunnets viktigste og mest avgjørende spørsmål.

Om bidragsyterne:
• Nicanor Perlas, filippinsk forfatter og aktivist som mottok Right Livelihood Award i 2003.
• Christian Egge er lærer, forfatter, foredragsholder, konferanse- og seminararrangør, samt
kursholder. Han har utgitt bøkene Levende Økonomi og Frihetens Vilkår på Flux forlag.
• Margunn Bjørnholt er sosiolog og forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress. Hun har forsket på alternative finansieringsinstitusjoner og utgitt bok om
feministisk økonomi. Hun sitter i fagrådet til Rethinking Economics-Norge.
• Pia A. Gaarder er fagsjef og leder for etikk og næringslivsavdelingen i Framtiden i våre
hender. Pia er magister i filosofi, har arbeidet 20 år som journalist og har arbeidet med
Oljefondet og finansbransjen i over 15 år.
• Maria Bjune er styreleder i Cultura Bank. Hun er utdannet agronom og cand.polit. Hun har
vært rektor ved Sogn Jord- og hagebruksskule, seniorrådgiver i Det Kgl Selskap for Norges Vel,
og daglig leder ved et antroposofisk bo- og aktivitetssenter for funksjonshemmede.
• Helene Bank er spesialrådgiver i For velferdsstaten. Utdannet innen geokjemi, statsvitenskap,
utviklingsøkonomi og juss. Har vært generalsekretær i Naturvernforbundet, spesialrådgiver ved
Diakonhjemmets Høgskole, jobbet for SEATINI, vært utenrikspolitisk rådgiver på Stortinget og
har publisert innen miljø-, mat-, finans- og velferdspolitikk.
Les mer om Nicanor Perlas www.dialogos.no/steineruka2018
Arrangører:
Dialogos medie- og ressurssenter, Rethinking Economics Norge, Framtiden i våre hender
og Cultura bank. Arrangementet inngår i STEINERUKA www.steineruka.no

