DA L ADAGEN 2018

”Ingen kan
göra allt,
men alla
kan göra
något”
TIDIGARE
V I C E G E N E R A LSEKRETERAREN I FN,
JAN ELIASSON

SPÄ NN A NDE FR ÅGOR SA ML ADE
M Å NG A TIL L DA L ADAGEN 2018
PÅ M AG A SINET
Samhälle och näringsliv, ansvar och värderingar, drömmar och entreprenörskap. Allt hör ihop och allt måste fungera. Både lokalt och globalt.
Daladagens fullspäckade program lockade en stor och intresserad publik
som skickligt lotsades mellan vitt skilda ämnen som globalisering, digitalisering, mänskliga rättigheter, artificiell intelligens och passionerat entreprenörskap. På plats fanns dessutom drygt 30 UF-företag som visade upp
sitt breda utbud av produkter och tjänster. Under dagen delades Dalastipendiet ut till två värdiga vinnare. Daladagen genomfördes i samarbete
med Swedbank och Dalarna Science Park.

Efter magisk kulning av Sofia Sandén var det
dags för Kjell Grundström, ordförande i Sparbanksstiftelsen Dalarna, att hälsa välkommen till
den mest välbesökta Daladagen någonsin. Nästan 500 förväntansfulla personer hade bänkat
sig i Magasinet för en dag med globala utblickar
och personliga inblickar

”Att visa varandra den respekt som behövs
för att vi ska kunna leva tillsammans”

Tidigare vice generalsekreteraren i FN, Jan Eliasson, citerade såväl Shakespeare som Hammarskjöld, och
delade med sig av personliga betraktelser om Sverige i världen och världen i Sverige. Han lyfte också
betydelsen av ordet ansvar, men menade också att ordet tillsammans kanske är det viktigaste framåt.
Och framför allt – att värna hoppet och sprida känslan av att alla kan bidra. Ingen kan göra allt, men alla
kan göra något.

Med kunnande, humor och engagemang guidade
moderatorn Ellinor Persson såväl talare som
publik genom en spännande och tankeväckande
dag. Och kanske är det så enkelt som hennes
egen pappa en gång sa – att värderingar, det är
lika med hyfs. Att visa varandra den respekt som
behövs för att vi ska kunna leva tillsammans
oavsett kultur, ursprung, religion, kön eller andra
olikheter.

”Det råder ingen tvekan om att de
stresståliga robotarna är framtiden”

Under dagen korades 2018 års dalastipendiater – musikgruppen Good Harvest (Hanna Enlöf och Ylva Eriksson) som nått stora
framgångar och Snöborg Gård (Ann och Janne Eriksson) med kretsloppsstyrd produktion av potatis och kött. Tillsammans
personifierar årets stipendiater Dalarnas kulturella och kreativa varumärke på ett genuint och nyskapande sätt.

”Det finns en stor potential bland
dagens värderingsstyrda ungdomar”

Med en blandning av humor och moraliska dilemman satte robotutvecklaren och AI-experten Fredrik Löfgren fingret på några av
framtidens viktigaste frågor. Enligt Fredrik råder det ingen tvekan om att de stresståliga robotarna har framtiden för sig men att
det är människan som har ansvaret för att se till att de gör rätt val. Det handlar om att tänka till – hur vill vi leva? Utvecklingen är
i full gång inom transportsektorn, men det är bara en tidsfråga innan artificiell intelligens även tar sig in i våra hem!

Statsvetaren Suad Ali, med rötterna i Somalia och Åtvidaberg, har siktet inställt på att bli den första kvinnliga generalsekreteraren i FN. Och mycket talar för att hon kommer att
lyckas. I början av året var hon med på Forbes lista ”30 under
30”. Och Suad Alis budskap var tydligt: Det finns en stor
potential bland dagens värderingsstyrda ungdomar, och de
ställer höga krav på transparens och socialt ansvarstagande
inom näringslivet.

Ulrika Francke, vice ordförande i Swedbank, representerar
en nästan 200 år lång historia som bygger på ett unikt lokalt
samhällsengagemang i ständig utveckling. För Swedbank
präglas verksamheten av ett allt större fokus på gröna produkter och att finansiera hållbara lösningar.

Att Jens Spendrup, ordförande för UF Dalarna, och regionchefen Thomas Agneteg brinner för ungt företagande gick
inte att ta miste på. Och mycket talar för att målet att UF ska
engagera tusen deltagare kommer att nås under 2018. Ungt
företagande är på frammarsch och det bådar oerhört gott för
framtidens entreprenörsdrivna Dalarna.

”Arbetet med viktiga frågor
om mänskliga rättigheter,
hållbarhet och värderingar
måste vara på riktigt
– det räcker inte med
vackra ord!”

Dagens panel med Jan Eliasson, Suad Ali, Jens Spendrup och landshövding Ylva Thörn var enig om att det gäller att vara
observant på värdeförskjutningar. Reagerar vi inte i tid riskerar vi att normalisera det som inte ska normaliseras. Det gäller att
agera preventivt och att ge plats åt det goda samtalet. Panelen lyfte också kulturens betydelse för att få oss att tänka djupare
och få förståelse för andra. Det kontinuerliga arbetet med viktiga frågor som mänskliga rättigheter, hållbarhet och värderingar
måste vara på riktigt – det får inte stanna vid vackra ord!

Fotograf under Daladagen 2018 var Ulf Palm

Om Sparbanksstiftelsen Dalarna
Sparbanksstiftelsen Dalarna bildades 1991 i samband med börsintroduktionen av Sparbanken
Sverige AB. Huvuduppgiften är att vara ägare i Swedbank och verka för att Sparbanksrörelsens
grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, samt för att främja sparsamhet.
Sparbanksstiftelsen Dalarna äger och förvaltar idag aktier i Swedbank. Stiftelsen äger
också tillsammans med de tio andra ursprungliga sparbanksstiftelserna i Sverige,
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, som i sin tur innehar och förvaltar aktier i Swedbank.
Sparbanksstiftelsen Dalarna stödjer projekt som stärker Swedbank Dalarnas samhällsansvar och
lokala närvaro som exempel kan nämnas Ung ekonomi, Ung företagsamhet, Dalastipendiet och
Daladagen.
Gå in på vår hemsida www.sparbanksstiftelsendalarna.se för ytterligare information och även
för mer information om vår verksamhet.

