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"Så som nu har det aldrig varit och så som nu kommer det aldrig mer att bli" har Micke Gunnarsson
skrivit när han pratar om hur vi möter barn och hur vi ser på deras värld. I radio hörde jag för någon
dag sedan en berättelse där barnet bad sin förälder komma med och spela ett spel, varpå föräldern
svarade att hen inte kan spela spelet. Men barnet kom ju ihåg förälderns ord att man alltid kan lära sig
nya saker som t.ex. att städa sitt rum, så barnets svar till sin förälder var ”du kan alltid lära dig nytt”.
Kloka ord får man ofta höra av barn och unga i dagens samhälle, där oron för jordens resurser och
hållbarheten är allt större. Vi vet alla att dagens livsstil, speciellt i västländerna, förbrukar jordens
resurser som aldrig förr och detta medför mycket avfall som inte längre kan hanteras. Så det är helt
relevant att den yngre generationen kräver av oss som arbetar för dagens samhälle att hitta på nya
och mera hållbara lösningar – med andra ord lära oss nytt.
Är cirkulär ekonomi en utopi, frågar tidningen Miljö & Utvecklings redaktör som har intervjuat
experter, som påpekar att cirkularitet har funnits med i det ekologiska tänkandet i minst 150 år men
har nu blivit ett hajpbegrepp. Cirkulär ekonomi som i korthet handlar om naturens kretslopp - strävan
är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Positivt är att nya hållbara och lönsamma
lösningar hela tiden dyker upp som små steg mot det stora målet att avskaffa avfall. Dessa nya
lösningar kräver också hela samhällets insats, från politiker till individen.
Rubrikens siffror ~260 000; ~370 000 och ~6 600 000 är antalet träffar i Google med sökorden ”Cirkulär
ekonomi”, ”Kiertotalous” och ”Circular Economy”. Den som har intresse och tid att googla kring
ämnet hittar många olika aspekter, tankar och spännande nya saker man kan lära sig.
Cirkulär ekonomi är också en central tanke i ett landsomfattande projekt ”Kiertotalous osaamista
ammattikorkeakouluihin” finansierat av undervisnings- och kulturministeriet där Yrkeshögskolan
Novia är med tillsammans med 18 andra yrkeshögskolor. Projektets syfte är att modernisera
yrkeshögskolornas utbildning så att hållbart tänkande blir en viktig del av studier kring biologiska och
tekniska kretslopp samt affärsmodeller som stöder cirkulär ekonomi.
När det nu är bästa sommar- och semestertider och många av oss vistas här i Västnyland hoppas man
att vi också har tid att lära oss vad hållbarhet innebär för var och en. En praktisk aspekt är lokal
företagsamhet och lokala resurser som vi har gott om omkring oss. Det finns ett flertal duktiga lokala
företag, exempelvis livsmedelsproducenter av vilka vi kan köpa fina produkter till matlagning och
fester i våra hem och sommarstugor. På detta sätt kommer vi också att bidra till att en större del av
pengarna cirkulerar i närregionen.
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