Future Generation Lab
Det starter med kaﬀe.

HVA?
Tenk deg et sted der du kommer for en kopp kaﬀe, og drar med ideer for hvordan du kan bidra til å løse noen av vår tids
mest kritiske utfordringer. En ganske fantastisk kaﬀe, ikke sant?
Future Generation Lab vil være et innovasjons-laboratorium hvor ambisiøse ideer fødes. Vi vil bygge en bro mellom
Norge og Afrika, hvor noen av de mest alvorlige utfordringene menneskeheten står overfor vil bli angrepet gjennom
bærekraftig næringsutvikling: Klima, ulikhet, migrasjon, fattigdom etc.
Vi vil holde workshops, konferanser, debatter, forelesninger, networking mm der de beste hodene i sine respektive
fagfelt vil delta.
Future Generation Lab trenger også en sosial hub, et bankende hjerte. Dette blir forsørget av vår Wild Coﬀee Bar.
I tillegg til å servere den aller beste kaﬀen direkte fra kaﬀens fødested er kaﬀebaren også en full restaurant med en
innovativ og spennende meny inspirert av afrikanske ingredienser, inkludert gresshopper og flyvende maur. (Denne
menyen serveres allerede på våre kaﬀebarer i Kampala, og vi forventer at den vil være enda “villere” i 2025.)
Vi vil også presentere nye afrikanske talenter innen musikk, kunst etc. Og akkurat som i Kampala vil vi være åpne fra
tidlig morgen til sent på kvelden.
Vi ønsker at de fleste av ledelse og ansatte av både Lab og kaﬀebar vil være unge talenter fra Afrika, som jobber her
noen måneder for å erverve kunnskap og erfaringer som de kan ta med hjem.
Kaﬀebaren på BG14B vil ikke ha profitt som motiv. Overskudd vil bli brukt til å drive vårt kunnskaps- og
utvekslingsprogram der talenter fra Afrika sendes for praksis til Norge for å lære om alt fra kaﬀe (Oslo er jo en av
verdens ledende byer innen spesial-kaﬀe) til ledelse og finans.
Future Generation Lab vil være et sted fullt av aktivitet som er åpent for alle. Kanskje du bare vil ha en kopp kaﬀe og
nyte utsikten? Flott! Kanskje vi kan benytte ditt besøk til å så en spire som senere kan vokse til en stor ide? Eller
kanskje du allerede har en ide, men trenger å snakke med noen med erfaring og/eller kapital? Kanskje du vil arrangere
en ukelang konferanse eller en debatt? Alle initiativ som er forenlige med vår visjon er velkomne!

HVEM?
Vi er Wild, og vi har som mål å endre kaﬀeindustrien. Hvorfor? Fordi kaﬀe, på tross av å være en av verdens mest
verdifulle råvarer, ikke i nevneverdig grad hjelper de kaﬀeproduserende landene - mange av disse er blant verdens
fattigste. Derimot beholdes størstedelen av profitten i rike land langt borte fra der kaﬀen vokser. Slik har det vært siden
kolonitiden. Vi mener det er på tide å kaste den koloniale modellen i søppelbøtta. Dette er selve fundamentet for Wild.
Wild (World Wild Ltd) er et ugandisk selskap med norske grunnleggere. Vårt mål er å skape et sterkt afrikansk brand
med global rekkevidde. Ved å være basert i Afrika og gjøre hele verdikjeden der kaﬀen vokser skaper vi jobber, betaler
skatter og på andre måter bidrar til den lokale økonomien på en helt annen skala enn våre konkurrenter. Over 500%
mer, faktisk.
Vi tror at vår modell har et stort potensiale for å skape positive ringvirkninger. Og vi tror at kaﬀeindustrien ikke er den
eneste industrien som kan ha nytte av en slik grensesprengende fremgangsmåte.
Vi ønsker partnerskap med ledende institusjoner for å gjøre laben til en suksess. Disse kan være NorFund, Norad,
miljøorganisasjoner, innovasjon og startup-hubs, banker og investeringsfond etc. I tillegg vil selskap som tar sitt
samfunnsansvar på alvor og ønsker å delta gjennom alt fra utveksling og praksisplasser til forretningsutvikling og
entreprenørskap være velkomne.

HVORFOR?
I dag kan Norge nyte en velstand uten sidestykke i vår historie. Vår lille befolkning kan leve i trygghet om at en sterk
velferdsstat står klar til å ta seg av alle våre ønsker og behov. Baksiden av medaljen? Velstanden er bygget på utnyttelse
av en ikke-fornybar ressurs som nå begynner å utgjøre en alvorlig trussel for alt liv på planeten vår. Og de som er
hardest rammet er de som har bidratt minst til problemet.
Andre land har store grupper som lever i dyp fattigdom, med liten sosial trygghet og få muligheter for å få en bedre
fremtid. Mange av disse landene er i Afrika.
Afrika er også landet med størst befolkningsvekst. Over de neste tiår vil befolkningen i Afrika øke med en milliard.
Uganda, hvor vi holder til, har en av verdens raskest voksende befolkninger. Det forventes en vekst fra 40 millioner i dag
til over 100 millioner i 2050. Derfor har Uganda en av verdens yngste befolkninger.
Dette er the Future Generation.
Hvordan kan vi sikre at denne generasjonen får de samme mulighetene i livet som en som er ung i Norge i dag?
Og hvordan kan dette løses på bærekraftig vis?
Lykkes vi ikke med å finne disse løsningene vil den neste generasjonen gjøre de samme feilene som den forrige. De vil
utnytte begrensede ressurser. De vil fortsette å bidra til klimaforandringer. De vil hugge ned skogen - en stor utfordring i
Afrika når befolkningen eksploderer. Hvis de unge ikke finner bærekraftige jobber vil de gjenværende skogene og
villmarken i Afrika være alvorlig truet. Mange vil velge migrasjon som en utvei. I verste fall vil opptøyer og krig bli utfallet.
Alle disse utfordringene er knyttet sammen. Vi kan ikke løse klimaproblemene osv før vi har skapt jobber for neste
generasjon.
I Uganda driver vi vår egen kaﬀefarm; GLADfarm. Vi merker krimaendringene daglig, og jobber med å finne måter å
motvirke problemene på, sammen med våre nabobønder. Vi planter også trær for å kompensere for vårt klimaavtrykk.
Så langt har vi plantet 1.100 trær. Etter hvert som våre aktiviteter øker er målet å skape en ekte Wild Forest for å hjelpe
med re-wilding av Uganda, som har mistet to tredjedel av sine skoger på under 30 år.
Denne holistiske tilnærmingen vil være førende for alt arbeidet i Future Generation Lab.
Vi har en sterk tro på at Afrika er fremtidens kontinent. Med en raskt voksende ung, ambisiøs og talentfull befolkning er
mulighetene uendelige. Men for at Afrika skal nå sitt potensial må disse talentene utvikles og gis muligheter som i dag
ikke finnes. Hvis vi kan skape bærekraftig utvikling, og spesielt bærekraftige jobber, kan vi samtidig løse mange av
bærekraftsmålene (SDG).

Vi har valgt å fokusere på bærekraftsmål nummer 1. 8, 9, 10, 13 og 15. Future Generation Lab kan fokusere på enda
flere.
Dette er ikke skrivebordsteorier for oss. Wild’s SDGs er en del av hverdagen vår.

ET FYRTÅRN FOR FREMTIDEN
Fremtidens generasjon er de som må skape en bærekraftig verden for alle.
Ved å gi plass til Future Generation Lab på toppen av BG14B viser KLP at de har en visjon som strekker seg langt
videre enn bare Oslo. De vet hva som er våre største utfordringer, og de er villige til handle.
Future Generation Lab vil være et fyrlys som leder til innsikt og handling jorden rundt. For dagene som kommer.

