Välkomstord 2.
Jan Olof Snihs, Fil. lic, Riskkollegiets ordförande
Hur klarar vi en värld med 9 miljarder människor?
Seminarium den 10 mars 2010 på Kungliga Vetenskapsakademien
Ärade publik, föredragshållare och övriga aktörer. På
organisationskommitténs vägnar hälsar jag alla hjärtligt välkomna till det
här seminariet.
Seminariet är ett samarbete mellan Uppsala universitet genom professor
Kjell Aleklett, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala, genom professor
Rune Andersson , och Riskkollegiet genom Åke Munkhammar från dess
styrelse och jag själv som dess ordförande. Vi fyra utgör
organisationskommittén.
Riskkollegiet är en ideell förening för riskvetenskap som verkar för ökad
kunskap i frågor om risker, vad de består av, hur de uppfattas och
hanteras. Den har funnits i ca. 20 år och verkar bl.a. genom en egen
tidning Risknytt och en hemsida men framför allt genom att initiera,
samorganisera och genomföra seminarier i frågor om risker och
riskhantering. Den har fn. ca 170 medlemmar och nya medlemmar är
mycket välkomna.

En värld med 9 miljarder människor– kommer det att bli ett problem?
Många möjliga problem har identifierats i fråga om energitillgångar,
tillgång på mat, jordresurser m.m. och olika framtidsscenarios har
diskuterats.
Men hur säkra är problembeskrivningarna? Hur stora är osäkerheterna i
prognoserna, i möjligheterna att hantera ej önskade konsekvenser? Vilka
är lösningarna? Vilka är riskerna vi talar om?
Tittar man i litteraturen och vad som skrivs i massmedia finns till synes
skiftande och ibland motstridiga uppfattningar i befolkningsfrågan, vad
en ökad global befolkning i sig kan innebära, blir det större problem än
fördelar eller tvärtom. Är problemen svårlösta eller lättlösta.
En stilla förhoppning är att ovissheten minskar och att olika uppfattningar
konvergerar till en gemensam samstämmig uppfattning.
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Under tiden är det viktigt att kunskap och uppfattningar redovisas och
diskuteras öppet och begripligt även för icke-experter. Då kan vi kanske
så småningom uppnå ett sådant tillstånd att de riktiga besluten skall
kunna tas.
Jag hoppas att det här seminariet kan ge ett bidrag i den riktningen. Vi har
inbjudit mycket kvalificerade och kunniga föredragshållare och andra
medverkande som kommer att presentera synpunkter och kunskap utifrån
sina respektive expertområden, erfarenheter och perspektiv.
Till sist, som en bakgrund till seminariet kan nämnas att när det avslutas
idag har jordens befolkning ökat med ca 100 000 människor - netto.
Jag vill nu överlämna ordet till seminariets moderator, Anders Wijkman.
Han är välkänd för alla och behöver ingen särskild presentation.
Varsågod, Anders.

Medlemskap se www.riskkollegiet.nu
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