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Sea For Society – Går vidare med en ny EU-medborgarvision om världshaven
Sea for Society (SFS) är ett projekt för mobilisering och ömsesidigt lärande (Mobilization and Mutual
Learning, MML), stött av finansieringsprogrammet FP7, som sammanför intressenter och allmänheten,
inklusive ungdomar, i en dialog där alla kan delta för att dela kunskap, skapa samarbetsmöjligheter och
hjälpa aktörer inom havsrelaterade samhällsfrågor.
Projektets första fas har nu nått sitt slut och sammanlagt har 39 samrådsforum (konsultationer) med
intressenter samt allmänheten, inklusive ungdomar, genomförts i nio europeiska länder som alla
representerar specifika havsområden – Östersjön, Nordsjön, Engelska kanalen, Medelhavet och
Atlanten.
Resultaten från samrådsforumen analyseras ur ett samhällsvetenskapligt och marinvetenskapligt
perspektiv för att leda till en uppdaterad EU-medborgarvision om världshaven.
Engagera och mobilisera europeiska medborgare: på gång!
Sammanlagt 19 samrådsforum med intressenter och 20 med allmänheten, inklusive ungdomar,
genomfördes i nio europeiska länder (Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal,
Spanien och Sverige) som alla representerar olika europeiska havsområden. Samrådsforumen
sammanförde europeiska intressenter samt vuxna och unga individer i allmänheten i en dialog där alla
kunde delta för att diskutera hur europeiska medborgare intresserar sig för och relaterar till världshaven
med fokus på sex teman som visar på kopplingen mellan havsmiljön och deras vardagsliv: människors
hälsa, energi, fritid och turism, transport, boende och livsmedelsförsörjning.
Samrådsforumen samlade ett stort antal intressenter, allmänheten, inklusive ungdomar, som alla bidrog
till framgångarna med SFS-projektets dialogmöten.

1 och 2 – Intressenternas samrådsforum: 1 – Portugal, (bild: “Daniel Espirito Santo”); 2 – Italien,
anordnat (bild: “ADG”) │ 3 – Samrådsforum för allmänheten, inkl.ungdomar: 3 – Irland, (bild: “Olivia
Daily, AquaTT”)
Den i samrådsforumen använda metodiken “Collective Inteligence” (kollektiv intelligens) uppskattades
av forumdeltagarna som tyckte att den var rolig att använda och ett bra sätt att identifiera och diskutera

idéer som uppstår i en grupp. Metodiken är en process som går ut på att strukturera idéer och
värderingar.
Resultaten av denna samrådsfas befinner sig nu i analysens slutstadium. De analyseras och jämförs över
nationsgränserna för att man ska kunna identifiera likheter och skillnader i olika regioner och kulturer i
Europa. De europeiska medborgarnas uppfattningar om världshaven kommer att bidra till själva
definitionen av begreppet Blue Society (havsvänligt samhälle) som också är ett av projektets syften.
Resultaten av samrådsfasen kommer att leda till att mobiliseringsåtgärder vidtas på europeisk och
nationell/regional nivå för att lösa de problem som europeiska medborgare uppmärksammat under
dialogmötena.
Begreppet Blue Society – går längre än initiativet Blue Growth (havstillväxt)
Projektet Sea For Society avser att gå längre än initiativet Blue Growth och ska bidra till den europeiska
strategin för år 2020 "Smart och hållbar tillväxt för alla", genom att utveckla konceptet Blue Society
(havsvänligt samhälle) som försöker utröna hur människan kan samexistera med och dra nytta av
haven och de resurser som finns där utan att skada dem.
Blue Society syftar till att utveckla nya och innovativa produkter och tekniker baserade på de enorma
möjligheter som världshaven erbjuder och den senaste marinteknologiska utvecklingen – för att
uppfylla nutida och framtida generationers behov i en anda av ”positiv tillväxt” och samtidigt ta med i
beräkningen återställning och hållbarhet i de marina ekosystemen.
För att uppnå detta syfte har SFS-projektet sammanfört en grupp experter som medverkar till att
definiera Blue Society-konceptet. Blue Society-konceptets expertgrupp består av 16 erkända experter
från olika samhällsområden, t.ex. industrin, innovationsföretag, forskning, utbildning, konst och politik.
Lanseringen av denna tankesmedja, ledd av François Simard, biträdande direktör och högre rådgivare
för fiske vid IUCN:s Global Marine and Polar Programme (globala marin- och polarprogram), ägde rum
den 23 september 2013. För närvarande definierar expertgruppen Blue Society-konceptets
grundläggande principer, vilka kommer att beskrivas närmare när man tagit hänsyn till de europeiska
medborgarnas uppfattningar om världshaven som dialogmötena ledde fram till.
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