humanekolog?
Är du en potentiell humanekolog?
u

Har du ett intresse för hållbar utveckling, hållbara städer, naturresurser, eko-aktivism,
mänskliga och djurens rättigheter, miljöpolitik och styrning?

u

Är du bekymrad över tillståndet i världen, klimatförändringar, markrofferi,
maktobalanser och ekonomi, mänskligheten, och hur man kan främja social och
ekologisk rättvisa?

u

Vill du kunna problematisera vad som händer nu i världen – FN:s 17 Globala mål för
hållbar utveckling, klimatförhandlingar, fiskepolitik.

u

Vill du förstå hur ’vi’ utvecklar våra samhällen på bekostnad av ’andra’: tex hur vissa
föreställningar om mänsklighetens och naturen tränger undan
alternativa/marginaliserade/radikala perspektiv.

u

Vill du förstå hur normer, värderingar, kunskap och teoretiska perspektiv formar
miljöpolitik och hållbar utveckling?

u

Vill du kunna göra en könad och feministisk analys av dagens miljö- och
utvecklingsproblematik?

u

Vill du veta mer om tvärvetenskapligt arbetssätt, och hur man kan arbeta holistiskt med
komplexa samband mellan samhälle-natur, global-lokal, nord-syd?

utbildningen


Humanekologi kommer att förse dig med en skarpare, kritisk
teori- och analysram
ex. politisk ekologi, ekologisk ekonomi, posthumana, postkoloniala,
feministiska, etiska och filosofiska perspektiv



Ge dig en kunskaper i komplexa relationer mellan lokala och
globala, och politiska, sociala, kulturella, ekonomiska och
ekologiska relationer och processer.

Ø

Vi förespråkar en holistisk syn på miljö- och utvecklingsfrågor,
samt en förmåga att kunna differentiera vilka dimensioner som
ges företräde, ex kolonisering och ekonomisering av viss natur
och sociala grupper.

Ø

Vår ambition är skapa en förståelse för världens orättvisor, utan
att bli för uppgivna eller cyniska.

Ø

Vi vill främja reflekterande studenter som har verktyg, språk, kraft
och vision för att arbeta för hållbara framtider.

Humanekologiska perspektiv

Våra teoretiska
perspektiv söker förstå
och förklara kopplingar
mellan samhälle-miljö,
kultur-natur.
Vi reder ut hur olika
perspektiv formar
miljöpolitik och hållbar
utveckling.

problematisering
Ex på frågeställningar:
Vad innebär klimatförändringar
för olika grupper/platser?
Vad betyder det att vi lever i
Antropocen (en ny mänsklig
epok)?
Bör vi eftersträva ett ‘resilient
samhälle’?
Behöver vi ekonomisk tillväxt eller
nedväxt?
Vad betyder hållbar utveckling?

Vem som har makt att definiera
miljöproblem och lösningar är
en central frågeställning för
humanekologin.

kurser


Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15hp
•
•
•
•



Hållbara stöder
•
•
•
•
•



Samhällets metabolism/ämnesomsättning
Konsumism
Markrofferi, ekologiskt ojämt utbyte, resurser som förbannelse/välsignelse
Könad, etisk konsumtion
demokratisk stadsplanering
Styrningsstrategier
gentrifieringsprocesser
varför städer är ohållbara
hur (mega-)städer kan bli mer hållbara

Miljörörelser & miljöpolitik, 15hp

Natur-kultur-makt
Från ekonomisk, instrumentell, resurssyn till filosofiska frågor som djupekologi och
posthumanism



Hållbar utveckling, 15hp
•
•

•




FN:s Globala mål och Agenda 2030
Kritisk reflektion kring begrepp och diskurser inom hållbar utvecklingsdebatten:
ex. ekologisk modernisering, grön ekonomi, antropocen, resiliens, att leva inom
planetens gränser
Alternativa perspektiv på hållbar utveckling som utgår ifrån social rättvisa och
andra globala utmaningar

Metod, 15hp
Examensarbete, 15hp

Undervisningsformer






Föreläsningar (lärare från humanekologi,
samhällsvetenskapliga miljöstudier, antropologi,
kulturgeografi, …)
Seminarier, gruppdiskussioner
Grupparbeten, fallstudier av ex:
•
•
•
•



Lokala miljö och sociala effekter av global
konsumtion
Gbg & megastäder
Sapmi utifrån olika dimensioner
Kritisk hållbarhetsanalys av
hållbarhetsinitiativ/verksamhet

Hemtentamen, ofta essäform, för att stärka
djupförståelse, självständig analys och reflektion

arbetsmarknad









Stort behov av kritiska analytiker med holistisk
förståelse för hållbar utveckling, miljö & klimat,
makt & politik, social rättvisa
Många jobb inom tema Agenda 2030 för att
utforma strategier, mäta FN:s 17 globala mål
Staten: Sida, UD,
Miljö/energi/hav/jämställdhet dept. &
myndigheter, kommun
Civilsamhället: Miljö och utvecklingsrörelser
och organisationer, tankesmedjor
Privata sfären: Miljö och hållbarhetsansvarig,
Corporate Social Responsibility program

Läsa vidare?


Master i globala studier
•

•

http://globalstudies.gu.se/utbildning/avancerad/master
_globalstudies

Doktorsutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier
•
•

•

Fakultetsöverskridande program med hemvist på
Globala studier
http://globalstudies.gu.se/english/research/disciplinessubjects/human-ecology
För mer info, kontakta gärna Marie Widengård,
marie.widengard@gu.se, 031-786 5274

