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KONFERENS SOM INSPIRERAR
OCH PROVOCERAR
Samhällsbyggare.NU – On Tour, som arrangeras av Urkraft, i samarbete med
NTG-lär, är en konferens som vänder upp och ner på begreppen. Här får
deltagarna bland andra möta Björn Söderberg som förvandlat Nepals skräp till
ett lönsamt företag och Urkrafts Stig-Arne Bäckman som i Sverige lanserat OCN en ny metod som gör det möjligt att ge erkännande till det lärande som sker
utanför den formella skolan.
– Konferensens syfte är att människor ska bli aktiva samhällsbyggare. Vi vill
inspirera de som kämpar för att skapa en värdigare framtid och provocera de
liknöjda, säger Stig-Arne Bäckman.
I november 2006 arrangerade Urkraft första upplagan av Samhällsbyggare.NU i
Stockholm.
– Det gav mersmak och nu ger vi oss ut i landet med konferensen som har fokus på
nytänkande, inspiration och samhällsbyggande, berättar Stig-Arne Bäckman.
Konferensdeltagarna kommer att få uppleva ett program utöver det vanliga. En av
huvudtalarna är Björn Söderberg, 25 år, som den 18 april släpper sin efterlängtade bok
”Entreprenör utan gränser”. Och det är just en sådan han är. Redan 2001 startade han i
Nepal pappersåtervinningsföretaget Watabaran och sedan företaget WebSearch
Professional som arbetar med webbutveckling. Båda företagen, som tillsammans har
35 anställda, drivs av Björns bolag Fair Enterprise Network AB, vars affärsidé är att

bygga upp och utveckla ansvarsfulla företag i fattiga länder. Företagen kombinerar
vinstdrivande affärsverksamhet med etiska, demokratiska och miljövänliga värderingar
och bidrar på så sätt till en hållbar utveckling.
– Socialt ansvarstagande är lönsamt när det omsätts i praktisk handling, inte när man
skriver vackra policydokument. Vi satsar på att skapa bra arbetsmiljöer och jämställda
villkor som även gör det möjligt för kvinnor i Nepal att arbeta hos oss, berättar Björn
Söderberg, som gett flera kvinnor chefspositioner, vilket är mycket ovanligt bland
privata företag i Nepal.
Under 2008 räknar han också med att starta en mekanisk verkstad i Nepal.

Vilt och interaktivt
En annan inspiratör på Samhällsbyggare.NU är Stig-Arne Bäckman en av grundarna av
föreningen Urkraft i Skellefteå, som sedan 1988 på innovativa sätt arbetat med
ungdomsfrågor. Den senaste satsningen är skapandet av OCN Sweden (Open College
Network) som använder en för Sverige ny metod för att lyfta fram icke formellt lärande
genom ackreditering.
– Det finns ett stort behov av att ge det lärande som sker exempelvis på arbetsplatser, i
föreningar och i ungdomsorganisationer, det värde och erkännande som det förtjänar,
säger Stig-Arne Bäckman.
Metoden sprider sig som en löpeld och idag ingår bland andra 20 kommuner i det
svenska OCN-nätverket. Flera myndigheter är också på väg in. Goda exempel från
kommunerna där konferenserna äger rum kommer att visas upp och dessutom
genomförs workshops enligt modellen roterande idéutveckling. Dessa övningar leds av
kaospiloten Torsten Gejl från Danmark.
– Genom vilt, interaktivt, kreativt kaos formas spännande visioner, lovar Stig-Arne
Bäckman.

Här genomförs Samhällsbyggare.NU – On Tour
9 maj

Helsingborg, Idrottens Hus (samarrangemang med Helsingborg stad)

10 maj

Göteborg, Mariasalen, Betlehemskyrkan, (samarrangemang med
Outstanding- bara OCN)

22 maj

Sundsvall, Södra Berget

24 maj

Södertälje, Tom Tit Experiment

2 oktober

Skellefteå, information presenteras på hemsidan inom kort
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