
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och 

praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill 

knuten verksamhet. Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och 

startade sitt arbete den 28 januari 1813. 
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Ungdomsutskottets Alumniträff 
Onsdag 7 nov 2018 
 

Tid Onsdag 7 nov 2018, kl 17.00-19.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 5 nov via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

Ev. avbokning måste göras senast den 31 okt därefter sker ingen återbetalning av avgiften. 

Avgift 150 kr, betalas med kort vid anmälan 

Frågor Innehåll: eva.ronquist@ksla.se , tel 08-54 54 77 06  

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel 08-54 54 77 12 

 Detta seminarium finansieras med stöd av Carl-Fredrik von Horns fond.  

 

Välkomna till Ungdomsutskottets alumniträff som den här gången har tema ”Agenda 2030 – FN:s globala 

mål för hållbar utveckling”. Ungdomsutskottet bjuder särskilt in Mentorskapsprogrammets adepter och 

mentorer samt andra alumner från KSLA:s ungdomsverksamhet, men plats finns även för andra KSLA-

ledamöter. Vi inleder med mingel i foajén och inspirationsföreläsningarna följs av middag i Oscars källare.  

 

Kom och lyssna på akademiledamoten Jakob Lundberg från We Effect, en organisation som arbetar 

systematiskt med utvecklingsmålen genom att förse människor med kunskap, hjälpa dem att bättre nyttja sin 

mark och underlätta för dem att jobba tillsammans. Ett starkt fokus ligger på kvinnors och flickors 

rättigheter.  

 

Vi kommer också få lyssna till Hilda Runsten, t.f. enhetschef för energiföretagande och miljö samt 

hållbarhetsexpert på LRF. Hon berättar om hur Sveriges bönder påverkas av, och bidrar till, Agenda 2030. 

Slutligen får vi av Mia Crawford, samordnare för Agenda 2030 på Utrikesdepartementet, veta hur 

regeringen arbetar med Agenda 2030, med fokus på Sveriges bidrag globalt.  

 

De globala målen för hållbar utveckling, ofta kallad Agenda 2030, antogs under FN:s toppmöte för hållbar 

utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet, och generalförsamlingens session, var unik inte bara på 

grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför 

för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och lägger lika stort ansvar på 

Sverige och Norden som på världens fattigaste länder. 

 

Många av de viktigaste målen är uppföljare till millenniemålen, som t.ex. utrotandet av fattigdom och 

hunger, jämlikhet mellan könen och stärkandet av globalt partnerskap för utveckling. Vissa av målen är helt 

nya, då t.ex. vissa tidigare delmål i millenniemålen uppgraderats till egna, självständiga mål. 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Carl Dyrendahl, agronom, KSLA:s Ungdomsutskott 

 

 

17.00 Mingel i foajén 

 

17.30 Välkomna! 

Julia Fransson, agronom, KSLA:s Ungdomsutskott  

 

 Fokus på kvinnor och flickor minskar fattigdomen 

Jakob Lundberg, fil. dr. och enhetschef, We Effect  

 

 Sveriges bönder och Agenda 2030 

Hilda Runsten, fil. mag i kulturgeografi; t.f. enhetschef för energiföretagande och miljö  

samt hållbarhetsexpert på LRF 

 

 Så bidrar Sverige till det globala genomförandet av Agenda 2030 

Mia Crawford, MSc i biologi och miljöpolitik samt samordnare för Agenda 2030 på 

Utrikesdepartementet 

 

19.00 Middag 
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