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A Sustainable Tomorrow flyttar gränser
På hållbarhets‐ och framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow gavs olika perspektiv på
de Globala målen för hållbar utveckling, med extra fokus på mål 17 (Genomförande och
globalt partnerskap). Vid en efterföljande presskonferens avslöjades att Helsingborg blir
den första tillväxtregionen som implementerar A Sustainable Tomorrow som en del i sitt
hållbarhets‐ och utvecklingsarbete framöver.

Från vänster: Bo Nilsson, Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Soulaima Gourani, H.K.H. Prinsessan Sofia, Jakob
Trollbäck, Frans Johansson och moderator Catarina Rolfsdotter‐Jansson

300 förväntansfulla besökare hade tagit sig till Båstad för att närvara vid A Sustainable Tomorrow.
Programmet inleddes av Fredrik Reinfeldt och Anders Borg – deras första gemensamma
framträdande sedan 2014. Duon konstaterade att vi lever i en tid som präglas av en enorm global
omvandling, vilket medför både möjligheter och utmaningar. De uttryckte optimism inför den globala
utvecklingen, bland annat tack vare stark ekonomisk tillväxt, minskad fattigdom och högre
utbildningsnivå. Samtidigt är det svårt att förena snabb ekonomisk tillväxt med social och miljömässig
hållbarhet. För att lyckas krävs framförallt samarbete och ledarskap.
– A Sustainable Tomorrow är en kraftsamling som ger energi för samarbete. En viktig plattform där
människor med olika perspektiv länkas samman, säger Anders Borg.
– Jag har medverkat på A Sustainable Tomorrow två år i rad och tycker att det är ett viktigt
gränsöverskridande initiativ som skapar engagemang på olika nivåer i samhället, säger Fredrik
Reinfeldt.

De internationella föreläsarna Frans Johansson och Soulaima Gourani pratade båda om mångfald
som drivkraft för nya innovationer. Kommunikatören Jakob Trollbäck, som tagit fram den grafiska
profilen till de Globala målen 2030, poängterade vikten av dialog över gränserna för att åstadkomma
konkreta resultat. Programmet avslutades med en uppsumering av dagen av H.K.H. Prinsessan Sofia
som deltog på A Sustainable Tomorrow för andra året i rad.
Under dagen presenterades även vinnarna av den nya utmärkelsen Årets Gränslösa Initiativ. Priset
gick till FC Rosengård och Veidekke för deras gemensamma engagemang i CSR‐programmet Football
for Life för unga tjejer i Sydafrika. Vinnarna erhöll ett stipendium för innovations‐ och
ledarskapsutveckling till ett värde av 600.000 kronor samt en unik bronsskulptur skapad av Agneta
Gynning.
På den efterföljande presskonferensen avslöjade Bo Nilsson, grundare av Gränslösa Möten, att
Helsingborg blir den första tillväxtregionen som implementerar A Sustainable Tomorrow som en del i
sitt hållbarhets‐ och utvecklingsarbete framöver.
– Vår ambition är att finnas i en handfull skandinaviska tillväxtregioner under 2018, säger han.
A Sustainable Tomorrow avslutas med en välgörenhetsmiddag till förmån för Project Playground
under kvällen den 2 augusti.
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Om Gränslösa Möten
Gränslösa Möten som arrangerar A Sustainable Tomorrow har satt en ny standard för mötesplatser i
Skandinavien. Vi sammanför människor från olika länder, verksamheter och branscher, med olika kompetenser,
erfarenheter och kulturella referensramar med syfte att skapa ett bättre samhälle och fler affärsmöjligheter. Vi
har en vision om att 2019 skapa ett gränslöst evenemang som aldrig tidigare gjorts i Sverige, vi kallar det Yes
we can! http://granslosamoten.se

