konferens 26 april i Stockholm

Naturens rättigheter och ecocide
en idé vars tid har kommit
9.30 – 10 Registrering
Tekniska museet
10 Naturens rättigheter, en idé för
systemskifte – historik och nutid
Henrik Hallgren, Lodyn och Niklas Högberg,
Medskaparna – institutet för cirkulär ekonomi
11 Ecocide, the 5th crime against peace
Polly Higgins, Earth lawyer, Eradicating Ecocide,
Arne Naess gästprofessur Oslo University
13.30-13.30 Lunch
Etnografiska museet. Legendariska ekokocken Carola
Magnusson har lagat vegetarisk mat på säsongsanpassade råvaror.
13.30 Samiska perspektiv på naturens rättigheter
Åsa Simma, regissör och kulturarbetare och Stefan
Mikaelsson, ordförande i Sametinget

14.15 Naturens rättigheter i praktiken
– Latinamerika
Carmen Blanco Valer, Latinamerikagrupperna och
Färnebo Folkhögskola
14.45 Kampanjen End Ecocide in Europe
Niklas Bruce, svensk koordinator för End Ecocide in
Europe
15 Fika samt gruppsamtal
Ecocide och Naturens rättigheter som vägar till
omställning – hur går vi vidare?
16 What makes a law of ecocide
transformative?
Ett samtal mellan Polly Higgins and Åsa Romson, Phd i
miljörätt och språkrör för Miljöpartiet, leds av Eric Paglia,
Think Globally Radio
16.30 – 17.15 Gemensam reflektion och avslutning

18 – 19 Nyinvigning av Livsröset i Nationalstadsparken
Livsröset är en minnesplats för arter som utrotats på grund av mänsklig aktivitet, och en hyllning till allt levande.
Det finns flera livsrösen i världen och Lodyn invigde det första i Sverige vid Stora Skuggan 2012. Detta röse flyttas nu till
Gärdet och invigs under en ceremoni med musik och tal. Samling vid Sjöhistoriska museet. Ta gärna med en sten.
21.30 Den magiska trädgården – Sagor om möten mellan
människa och natur
Berättaren Henrik Hallgren tar med oss in i sagornas magiska världar,
där allting är levande, allting har en röst. Där inga skarpa gränser finns
mellan fågel, fisk och människa. En del av Kulturnatt Stockholm.
Etnografiska museet.

Omställning Sverige
transitionsweden.se
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Alla varelsers rådslag 27 april

Council of all Beings
Etnografiska museet

Vi kallar samman till “Alla varelsers rådslag” för att upptäcka och
uppleva vår samhörighet med varandra, andra varelser och livets väv.
Genom denna interaktiva ritual får vi tillfälle att stiga ur den vardagliga
identifikationen som människa och ta del av andra livsformers visdomar.
Detta rollskifte ökar känslan av samexistens och solidaritet med allt liv samt ger
nya perspektiv på människans roll i det stora sammanhanget som kallas liv på
jorden. Ett sätt att uppleva naturens rättigheter med hjärtat.
Vi iscensätter ett rådslag med representanter för olika varelser som djur, växter
och landskap. I ett ceremoniellt sammanhang lånar deltagarna ut sin röst till en
annan varelse för att låta denna uttrycka sig och höras. För att förstärka närvaron
av de representerade varelserna använder vi masker som vi tillverkar tillsammans.
Alla är välkomna att delta, inga förkunskaper krävs.
Kl 13 – 16 Etnografiska museet. Förbered dig gärna genom att inspireras av museets utställningar
med masker, öppet från kl 11. Entré 80 kr.
Vi hedrar i tacksamhet Joanna Macy med vänner som är upphovsmakare till denna ritual.
workthatreconnects.org

13 – 15 juni Kurs
Naturens rättigheter
Lodyn arrangerar en kurs för fördjupning i vad naturens rättigheter innebär,
både praktiskt och filosofiskt. Kursen
ger dig motivation och inspiration såväl
som konkreta verktyg och kunskaper
för att bli en ambassadör för naturens
rättigheter!
Kostnad: 3 000:Plats: Stockholmstrakten
Anmälan och mer info: www.lodyn.se

