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FRÅN KLIMATÅNGEST TILL HANDLING

Från klimatångest till handling är kursen där vi tar ett brett grepp om frågorna kring klimatkris och hållbar samhällsutveckling. Vi behöver strategier för att hantera allt det som händer
i vår omvärld, både känslomässigt och praktiskt. Vi behöver platser där vi kan dela den oro vi
känner men också verktyg att agera för förändring. Genom gemensamt lärande och utbyte av
erfarenheter kan vi kanalisera engagemang för en bättre värld – för oss själva och framtida generationer. Tillsammans kan vi skapa en ny berättelse om framtiden.
Utbildningen vänder sig till dig som:
• Vill utforska sätt att leva mer hållbart och klimatsmart
• Vill hitta dina egna strategier och vägar att agera för en bättre värld
• Söker redskap och nätverk för att engagera dig vidare i projekt och organisationer
• Vill hitta sätt att hålla ihop som eldsjäl och aktivist
• Känner oro över framtiden på jorden och vill göra något meningsfullt av det tillsammans med andra
• Vill dela tankar och erfarenheter med andra
Kursinnehåll
I den här kursen får deltagarna utforska olika teman och arbeta med aktuella frågor som
berör vår tids största utmaningar. Kursen blandar samtal, föreläsningar, gruppövningar,
studiebesök och praktiska uppgifter m.m. Kursen bygger på aktivt deltagande för att på
olika sätt få möjlighet att utmana våra egna och andras föreställningar kring vad som är ett
hållbart liv.
Exempel på teman vi kommer arbeta med:
• Konsumtionssamhället
• Matproduktionen
• Återbruk och materialflöden
• Mänskliga rättigheter
• Vår relation till naturen
• Aktivism, engagemang och opinionsbildning
Kurstid
1 år, se skolans hemsida för start- och slutdatum
Kostnad
500 kr för material med mera.
Studietakt
25%, distans
Ansökan
Sök via eskilstunafolkhogskola.nu

