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Projektet Sea For Society (SFS): Europeiska vuxna och unga individer, samt
intressenter samlas och debatterar i syfte att fastslå ett ramverk för ett
havsvänligt samhälle (”Blue Society”).
Hur kan vi utveckla ett mer integrerat och hållbart förhållningssätt till europeiska marina and maritima
resurser? Med det EU-finansierade projektet Sea for Society (SFS) vill man komma fram till nya och
innovativa lösningar där världshaven – och de olika lösningar som de erbjuder i form av ekonomisk,
social, kulturell och teknisk utveckling – definitivt är en viktig komponent att räkna med.
SFS är en handlingsplan för mobilisering och ömsesidigt lärande (Mobilization and Mutual Learning
Action Plan, MMLAP) där 28 partner och associerade partner från 12 länder samlas i en process med
dialog och gemensamt agerande, för att arbeta med viktiga frågor, identifiera övergripande teman och
föreslå utmaningsdrivna lösningar. Syftet är att säkerställa att Europas medborgare kan upprätthålla en
hållbar hantering av marina ekosystemtjänster.

Europeiska aktörer och medborgare gör sina röster hörda
Från maj till oktober 2013 genomför man samråd med vuxna och unga individer, samt viktiga
intressenter, i nio europeiska länder angående de produkter och tjänster som haven står för i våra
dagliga liv. De deltagande länderna är Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Norge, Polen, Portugal,
Spanien och Sverige, som alla representerar specifika havsområden – Östersjön, Nordsjön, Engelska
kanalen, Medelhavet och Atlanten.
Tidigare undersökningar (OCEANICS, FP5-finansierade projekt och The Ocean Project) har visat att
medvetenheten bland Europas medborgare om att de dagligen kommer i kontakt med och drar nytta
av marina ekosystemtjänster, eller hur deras eget beteende potentiellt kan utgöra ett hot mot dessa
tjänster, inte är särskilt hög.
Därför ska vuxna och unga individer, samt viktiga intressenter diskutera hur man kan ändra bilden av
och relationen till haven inom ramen för sex teman som visar på kopplingen mellan havsmiljön och
deras vardagsliv: människors hälsa, energi, fritid och turism, transport, boende och
livsmedelsförsörjning.
Med detta nya tillvägagångssätt sammanför man ett nätverk av aktörer som ibland har olika – eller till
och med motsatta – åsikter och intressen. Men i egenskap av medborgare, konsumenter, beslutsfattare,
offentliga eller privata intressenter, forskare, icke-statliga organisationer besitter de tillsammans den
kunskap och de lösningar som krävs för att nå fram till en integrerad och hållbar användning av
marina resurser.

En gemensam tväreuropeisk samrådsmetod med syfte att samla medborgares och olika intressenters
föreställningar om havsfrågor, värderingar och förslag till lösningar för att motverka den globala
krisen
Metodiken för den europeiska debatten har föreslagits av National University of Ireland i Galway. Den
kallas för Collective Intelligence (kollektiv intelligens), eller Interactive Management (interaktiv
styrning) och utvecklades under 1970-talet av den amerikanske ingenjören John Warfield.
Collective intelligence är en process som går ut på att strukturera idéer och värderingar. Den bygger på
antagandet att för att lösa komplexa frågor – såsom att påverka mänskligt beteende, och i synnerhet
människans val när det gäller förbrukningen av marina resurser – behövs en grupp kunniga människor
som tillsammans kan ta sig an de aktuella frågorna. De kan utveckla en djup förståelse för problemet
genom ömsesidigt lärande, kritiskt tänkande och analys, och lägga grunden för ett effektivt agerande i
en anda av samråd, konsensus och engagemang.

Ett nivåoberoende kollektivt sätt för att bidra till en europeisk havs- och sjöfartspolitik och främja
engagemang från både privatpersoner och organisationer
Resultaten av denna fas med öppen dialog kommer att analyseras och jämföras mellan länderna för att
identifiera och välja ut övergripande utmaningar i olika europeiska regioner och kulturer.
Under 2014 kommer en mobiliseringskampanj att lanseras i hela Europa för att bredda
kunskapsöverföringen och bästa praxis till en ännu bredare publik. Den syftar till att ge olika aktörer och
individer möjlighet att utveckla innovativa och gemensamma havsbaserade lösningar för att motverka
den globala krisen och gå mot ett nytt och havsvänligare samhälle – ett ”Blue Society”.
Resultat och perspektiv från detta breda gemensamma projekt kommer att presenteras under en
europeisk konferens 2015.
Denna mobiliserings- och handlingsplan för ömsesidigt lärande (MMLAP) syftar till att hjälpa EUkommissionens generaldirektorat för forskning och innovation att identifiera framtida
forskningsområden, nya styrningsmetoder för havs- och kustmiljön och främja investeringar som
leder till ett havsvänligare samhälle, både på regional, nationell och europeisk nivå.

Blue Society: ett hav av möjligheter för att bygga en bättre framtid för alla
För att uppnå målen i tillväxtstrategin Europa 2020, om en ”smart och hållbar tillväxt”, avser SFSprojektet att utveckla konceptet Blue Society (ett 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 – för att uppfylla nutida och framtida generationers behov i en
anda av ”positiv tillväxt”, och samtidigt tänka på återställning och hållbarhet i de marina ekosystemen.

Mer information om Sea for Society-projektet finns på vår webbsida (http://seaforsociety.eu) och de
bloggar som startats på de nio europeiska språk som talas i de geografiska områden där samråden hålls.

Kalender och teman för samråd med vuxna och unga individer, samt intressenter i Europa 2013

Land

Samråd med vuxna
och unga individer

Samråd med
intressenter

Spanien

23 september
24 september

9 maj (Människors hälsa)
10 maj (Boende)

Frankrike

15 maj
26 juni

24 och 25 juni (Människors hälsa)
16 och 17 september (Energi)

Irland

18 maj
25 maj

19 och 20 september (Livsmedelsförsörjning)
26 och 27 september (Boende)

Portugal

18 maj
25 maj

21 och 22 september (Transport)
4 och 5 oktober (Fritid och turism)

Italien

24 maj
25 maj

17 och 18 juni (Energi)
27 och 28 juni (Livsmedelsförsörjning)

Sverige

24 - 26 maj
14 - 16 juni

7-8 oktober (Energi)
11-12 september (Människors hälsa)

Grekland

2 juli
4 juli

17 och 18 september (Fritid och turism)
3 och 4 oktober (Transport)

Polen

9 juni
15 juni

Datum ej fastställt (Fritid och turism)
Datum ej fastställt (Boende)

Datum ej fastställt

Datum ej fastställt (Livsmedelsförsörjning)
Datum ej fastställt (Transport)

Norge
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