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Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet i Vingåkers kommun
Vingåkers kommun är en av de 37 kommuner som inför 2021 har antagits till
Svenska FN-förbundets, SKR:s och ICLD:s förenade projekt Glokala Sverige. Det
nationella projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda
2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.
– Jag upplever att det redan finns ett starkt hållbarhetstänk i Vingåker, vare sig
det handlar om lokal handel eller ett engagerat föreningsliv, säger Siri Ward, folkhälso- och hållbarhetsstrateg på Vingåkers kommun. När vi går med i Glokala
Sverige kan vi visa andra kommuner och regioner vad vi är bra på och vi kan få
lära oss från andra vad vi kan göra bättre.
Projektdeltagarna får utbildningsinsatser i form av webbutbildning, nyhetsbrev,
filmer, utställningar, föreläsare och webbinarier. Under hösten genomförs även
den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030 som bidrar till gemensamt
lärande och ökat engagemang.
– Då vi är mitt upp i ett stort utvecklingsarbete enligt vår utvecklingsstrategi för
Vingåkersbygden, med visionen att bli Sveriges smartaste landsbygd, är det ett
naturligt nästa steg att gå med i Glokala Sverige. Jag hoppas att vi kan visa på hur
vårt arbete kopplas till de globala målen i Agenda 2030. Det är ju på den lokala
nivån, i våra bygder som de konkreta aktiviteterna som skapar förändring globalt
sker, säger Regina Westas Stedt, samhällsstrateg på Vingåkers kommun.
Från årsskiftet är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala
Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom
lokal demokratiutveckling.
– Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt
arbete med Agenda 2030 till en ny nivå, samtidigt som demokratiutveckling på
lokal nivå stärks, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.
Genom att Vingåkers kommun inkluderas i detta nätverk har vi fortsatt goda
möjligheter att växa lokalt och sättas på kartan som en kommun. Besök gärna
www.glokalasverige.se för mer information.
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