Remissvar Ann Halldin, Omställning Västerås

Remissvar:
Hej
1) RUS utgår bland annat från de globala hållbarhetsmålen som delas in i sociala, ekonomiska och
ekologiska. Ekologi bör inte att ersätta med ordet miljö. Ordet "ekolog... finns inte i dokumentet just
nu.
2) Angående de sociala målen verkar inga människor på landstinget som jobbar med vård veta om att
RUS håller på att tas fram. Då kommer vi in på det viktigaste området: information.
3) Riksdagen, regeringen, länsstyrelsen men även FN organisationer och andra
välgörenhetsorganisationer har alla valt att inte informera allmänheten om att globala målen finns.
Alltså vet inte allmänheten om att de här målen kom för snart 4 år sen. Det som ska uppnås är riktigt
stora utmaningar -speciellt som dagens människor inte i första hand är speciellt engagerade i
helheter utan i sina egna liv och uppdrag. Liksom med de svenska miljömålen riskerar dessa viktiga
mål att missas pga utebliven information till ALLA.
4) De sociala målen är viktiga då vi nu har nya fenomen som bilbränder och plundring av åldringar.
Förutom de gamla tråkiga fenomenen med många elever som inte uppnår målen i skolan,
självskadebeteenden, depressioner, utbrändhet, fetma osv. Alltså är det mål 17 som är det viktigaste
- att man ens bestämmer sig för att de här målen ska uppnås - inte att sikta mot att Västmanland ska
bli attraktivt i framtiden.
5) Genomförande genom partnerskap innebär inte bara överenskommelser mellan olika aktörer i
näringsliv, akademi och offentligt sektor utan framförallt att ALLA samarbetar mot samma mål. Ett
problem då är den stora värdeskillnad som råder just nu. Att ha en extrem åsikt är ett sätt att bli
uppmärksammad. Så att inleda med att lyfta fram en gemensam värdegrund som engagerar ALLA
kan vara på sin plats. Och då passar svensk grundlag bra, den delen som handlar om hur offentlig
makt ska utövas och vad man vill uppnå - trygghet.
6) Apropå de sociala målen är det illavarslande att så många inte vill ha och inte vet hur man vårdar
en relation längre. Varken till kunder, patienter eller vem som helst. Härskarteknikerna kanske har
snappats upp från dokusåporna, eller så är många ständigt frustrerade. Kanske är det skärmarnas fel.
Men trenden måste brytas - hur tekniskt intressant det än är med automation, teknik och datorer. VI
människor måste föredra att umgås med människor framför datorer och maskiner. Annars tar vi
inget allvarligt på allvar.
7) Det går inte att välja några av de globala målen, man måste jobba med alla samtidigt, ställa om sitt
mindset och inse att alla människor är värdefulla, men eftersom vi är så många finns det engagerat
folk till alla mål - bara dom vet om att dom finns och att både politiken och tjänstemannastyret siktar
mot målen - inte ser dom som en utopisk vision som man pliktskyldigt tar fram handlingsprogram för.
Vi är 10 miljoner människor. Det är bara att starta. Genom att informera, och kommunicera uppifrån
och ner men också ta emot initiativ nerifrån och upp och på tvären i alla riktningar. EN människa kan
inte förändra världen. Men tillsammans kan vi det.

