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Välkomna till det första nyhetsbrevet Strategisk slöjd
Här kommer det första av en serie nyhetsbrev där vi på NFH planerar förse er med inspiration, läs och
lyssningstips så att vi alla är igång när vi åter ses för höstens konferens! Temat för Nämnden för
hemslöjdsfrågors årskonferens, Strategisk slöjd, sattes ju på prov innan vi ens hann börja! På grund av
coronapandemin är konferensen nu framflyttad till 29 sep  1 okt och i dagsläget kan vi inte vara säkra på
hur vi kommer genomföra den då.
Temat Strategisk slöjd är mer aktuellt än någonsin och vi kommer därför att tillsammans, med
projektledare Helena Hansson och er regionala konsulenter och utvecklare, att fortsätta det arbete som
ni påbörjade som en förberedelse inför konferensen; att i er verksamhet identifiera strategiska projekt
eller insatser som varit lyckade eller mindre lyckade och reflektera över dem.
Den enkät NFH skickade ut till för att fånga upp hur era verksamheter påverkats av pandemin visade
entydigt att i princip alla planerade aktiviteter fått skjutas på framtiden eller har ställts in och att febril
verksamhet nu pågår för att hitta nya sätt att nå uppsatta mål. Vi vill gärna medverka till att sprida era nya
arbetssätt och aktiviteter och samtidigt koppla dem till FNs hållbarhetsmål om ni vill dela dem med oss.
Helena bistår oss med kommentarer och exempel, vi hoppas även kunna förmedla nya filmade
föreläsningar.
Det vi alla behöver mest i våra verksamheter jus nu är strategier inför "postcoronasamhället".
Nedan kopplar Helena samman plattformen SPOK med Hållbarhetsmål 12.
Friedrike Roedenbeck, kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor

SPOK – En plattform för hållbar produktion och konsumtion
SPOK (Samtida produktion och konsumtion) ”är en plattform för produktion som syftar till att samla och
sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri”. SPOK har Skåne som
utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal
konsumtion”
Initiativet relaterar till Hållbarhetsmål 12 Hållbar produktion och konsumtion, som handlar om att
säkerställa hållbara konsumtions och produktionsmönster på lokal och global nivå. Det som gör SPOK
intressant ur ett Strategiskt Slöjdperspektiv är att det erbjuder en plattform där många små initiativ kan
samlas under ett gemensamt paraply. Det innebär även att större företag och konsumenter lättare kan
hitta möjliga producenter men även framtida samarbetspartners.
”Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom
ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning,
förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor
är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa”.
Som det beskrivs i delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara
livsstilar är det av störst vikt att människor har ”information och medvetenhet
som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen”. Den
potential jag ser är att SPOK  och i förlängningen då även slöjd och slöjdare –
kan använda den gemensamma plattformen som ett kunskapande forum för att
därigenom öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. På sikt kan slöjd då
även bidra till, bland annat, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad
fattigdom.
Läs mer om Hållbarhetsmål 12 på Globala målen. Bilden till höger är hämtad
från Globala målen. Logotypen är framtagen av The New Division.
Helena Hansson, doktorand och forskare vid HDKValand, Göteborgs
universitet

Inbjudan att bli en regional hub för SPOK

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och
sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK har Skåne som
utgångspunkt och vill verka för en utveckling av lokal produktion och i förlängningen även en mer lokal
konsumtion.
Läs mer om SPOK?
Länk till intresseanmälan regional hub
SPOK/BOK  en handbok i designdriven lokalproduktion.
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