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Initiativet

I maj 2016 inbjöd jag till ett kungligt kollokvium
på Rosersbergs slott för att diskutera miljöfrågor
i dagens samhälle och granska vilka handlings
alternativ som står till buds. Det var tänkt som en
avslutning på en serie kollokvier som började för
tjugofem år sedan. Syftet har hela tiden varit att
diskutera miljö och användning av naturresurser
– uppgifter som är av stor vikt för mänsklighetens
framtid och av stort personligt intresse för mig.
Bland annat har vi frågat oss: Vad kan vi lära
av historien? Vilka konkreta insikter har vi fått?
Hur går vi från att veta till att handla?
Under årens lopp har våra perspektiv skiftat,
och de fortsätter att förändras. Många av de
problem och utmaningar som vi berört är ännu
i fokus, medan andra har blivit delvis åtgärdade,
omformulerade eller helt enkelt satta åt sidan för
att bereda utrymme för nya frågor. Vi har också
sett hur tekniska framsteg gör det möjligt att se
på p
 roblem på ett nytt sätt, att identifiera nya
problem som dyker upp och att på nytt överväga
en del av de gamla.
Alltsedan FN-konferensen om miljö i Stockholm
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Vad är ett kollokvium?
Redan år 1086 hade Vilhelm Erövraren ”förborgade
samtal” med sina vise män innan han satte igång sin
stora jordeboksundersökning (numera känd som
Domesday Book).
På latin blir det colloquium, och ordet kollokvium
användes på 1200-talet allmänt om rådslagen mellan
kungen och hans stormän.

Kollokvium
[-o:'] (latin collo'quium ’samtal’, ’överläggning’,
’underhandling’, av co'lloquor ’samtala’, ’rådgöra’,
’förhandla’), enklare vetenskaplig konferens; förr
också universitetsundervisning i samtalsform eller
disputationsövning (på latin).
Källa: Nationalencyklopedin

Kollokvium
Ett akademiskt seminarium som vanligtvis leds av en
eller flera nya föreläsare vid varje möte och som handlar
om ett nytt ämne varje gång.
Källa: Wikipedia

1972 har jag varit mycket engagerad i naturvård
och omsorg om miljön. Jag är starkt övertygad om
den mänskliga skaparkraften och människans
förmåga att utveckla lämpliga tekniker för att
möta behovet av miljöskydd och uthålligt bruk
av naturresurser.
Med detta i åtanke bjöd jag in forskare och
beslutsfattare från ideella organisationer, univer
sitet, politik, industri och handel till ett kungligt
kollokvium, som ägde rum på Ulriksdals slott i
augusti 1992. Deltagarna kom från olika delar av
världen och arbetsspråket var engelska. Detta
f örsta kollokvium handlade om den marina miljön
med speciell inriktning mot tropiska kustområden.
Vi kom under årens lopp att ägna uppmärksamhet
åt olika geografiska områden och samhällssekto
rer med anknytning till miljö och natur.
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