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Den sjätte internationella nerväxtkonferensen blir den första i Norden 

 

I år är det 10-årsjubileum för den internationella nerväxtkonferensen International 

Degrowth Conference for Ecological Sustainability and Social Equity, som denna 

gång kommer att ha Dialogues in Turbulent Times som övergripande tema. Konferensen 

arrangeras av Institutet för nerväxtstudier tillsammans med ett antal samarbetspartners 

och kommer att hållas 21-25 augusti 2018 i Folkets Park, Malmö. 

Under det senaste decenniet har ’degrowth’ (ofta kallat nerväxt på svenska) vuxit fram 

som ett tvärvetenskapligt forskningsområde och en social rörelse som kritiserar den 

ekonomiska tillväxtens centrala roll i nutida samhällen och som vill lyfta fram olika 

alternativ för ekologisk hållbarhet, social rättvisa och mänskligt välmående. För att bygga 

vidare på de tidigare internationella nerväxtkonferenserna, som hållits vartannat år 

sedan 2008, är målet med årets konferens att främja nerväxtdiskussioner i Nordens och 

Mellanösterns kontexter och ta upp teman såsom välfärdsstaten, migration, krig, 

teknologi och pengar. Malmö har valts som platsen för årets konferens tack vare 

mångfalden bland stadens invånare, det varierade kulturlivet och den starka närvaron av 

alternativa former för organisering, såsom engagemang på gräsrotsnivå. 

2018 års nerväxtkonferens kommer att innehålla en rad akademiska, aktivistiska och 

artistiska evenemang som besöks av forskare, aktivister, beslutsfattare och 

nerväxtentusiaster från hela världen, såväl som lokalbor. Under konferensens fem dagar 

kommer fyra huvudtalare att framträda och fyra panelsamtal att hållas i plenum. 

Dessutom kommer mer än 150 parallella sessioner kring en mängd olika ämnen att hållas, 

med det gemensamma målet att möjliggöra en hållbar och rättvis framtid. Många av dessa 

evenemang är utformade för att stimulera till aktivt deltagande. Under konferensens sista 

dag kommer en offentlig demonstration, Malmö för rättvisa, att hållas i centrala Malmö i 

samarbete med lokala grupper. 

https://malmo.degrowth.org/keynote-speakers/
https://malmo.degrowth.org/keynote-speakers/
https://malmo.degrowth.org/conference-program/
https://www.facebook.com/events/433798633745623/


”Vi ser fram emot att välkomna en bred och internationell publik med intresse för 

nerväxtfrågor eller nyfikenhet på ämnet. Vårt mål är att erbjuda ett inkluderande och 

stimulerande forum för lärande och kommunikation, och förhoppningsvis bidra till den 

socio-ekonomiska omställning som vårt samhälle behöver”, säger Ekaterina 

Chertkovskaya, projektledare för årets konferens. 

För den som inte kan besöka konferensen kommer huvudanförandena och panelsamtalen 

att livestreamas via hemsidan och inspelningar kommer att göras tillgängliga i efterhand.  

En presskonferens kommer att hållas 21 augusti innan nerväxtkonferensens invigning. 

Om du som journalist vill närvara vid nerväxtkonferensen och/eller presskonferensen, 

vänligen skicka ett mail till Communication@malmo.degrowth.org. 
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