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Tid Fredag 26 apr, kl 10.00–13.00 (registrering och kaffe från kl 09.30) 

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

Anmälan Senast den 15 apr via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 20 apr, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Avgift Kostnadsfritt 

Frågor Innehåll: Per Eriksson, per.eriksson@ksla.se , tel 08-54 54 77 17 

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

 Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen A. W. Bergstens donation, Stiftelsen Oscar af Ugglas 
minnesfond och SIANI 

 

Välkommen till rundabordssamtal hos KSLA om jordbrukets potential och möjligheter för att nå 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med avseende på hunger.  

 

Vi ser mycket gärna att du deltar i samtalet eftersom du spelar en viktig roll för att öka Sveriges möjligheter 

att driva på arbetet med Agenda 2030. Som framgår av programmet görs flera intressanta presentationer av 

såväl svenska som utländska aktörer. Lika viktigt är utbytet mellan deltagarna, något vi tagit höjd för i 

programmet.  

 

Detta rundabordssamtal är en första uppföljningen av det samtal som ägde rum på KSLA den 17 oktober 

2017. Vår förhoppning är att samtalet skall bilda underlag för inspel till den årliga Agenda 2030-

uppföljningen inom ramen för FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) på FN i New 

York i juli och stärka samarbetet mellan de aktiva som har sin bas i Sverige. 

 

Vi – KSLA, SIANI, Swedish International Agriculture Network Initiative och SLU Global – 

hoppas att du har möjlighet att delta och ser fram emot att ta del av dina kunskap och erfarenheter. 

 
Inbjudan är personlig och kretsen begränsad för att få till stånd ett konstruktivt samtal. 

 

Varmt välkommen! 

Välkomna! 

 
Eva Pettersson 

Akademiens sekreterare och VD 
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Moderator: Linley Chiwona-Karltun, docent i landsbygdsutveckling, SLU, styrelseledamot 

International Potato Centre (CIP), ledamot KSLA 

 

10.00 Cecilia Nordin van Gansberghe, tidigare svensk ambassadör FAO, KSLA:s utskott för 

internationella frågor hälsar välkommen 

 

Korta inlägg från experterna som grund för rundabordssamtalet 

 

Anna Tibaijuka, parlamentsledamot från Tanzania och internationell ledamot i KSLA, ger 

ett afrikanskt perspektiv på Agenda 2030-arbetet (via video). 

 

Philippe Petithuguenin, chef för Forskning & Strategi på CIRAD, Frankrike.  

Philippe presenterar multi-stakeholder partnerskap där aktörer från EU och Afrika arbetar 

som ett kunskapsbaserat rådgivande organ till FN:s politiska högnivåforum för hållbar 

utveckling (HLPF) för Afrikanska Unionen och EU.  

 

Sigrún Rawet, vice chef på fredsforskningsinstitutet Sipri, tidigare chef för sektionen för 

utvecklings- och humanitär hjälp på Sveriges FN-representation i New York. Innan dess var 

hon chef för konfliktavdelningen på Utrikesdepartementet. Hon kommer att tala om FN:s 

säkerhetsråds resolution om hunger och konflikt. 

 

Sofia Boqvist, docent i veterinär folkhälsovetenskap, SLU, programchef Agriculture for 

Food Security – translating science into policy and practice (AgriFoSe 2030). 

Sofia kommer att tala om betydelsen av jämlik utbildning och hur forskningsresultat 

integreras i policybeslut och praktisk användning.  

 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen, har arbetat som programdirektör på Wee 

Effect i Malawi och på LRF som policyrådgivare inom energifrågor. Alarik berättar om 

behovet av ekonomisk tillväxt för tryggad livsmedelsförsörjning.    

 

Abraham Joel, forskare vid Institutionen för Mark och miljö, Vattenhushållning i 

jordbrukslandskapet och är ledare för Climate adaptation for bio-based development, SLU 

Global. Abraham berättar om en satsning med SMHI, Statistiska centralbyrån, 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och SLU – myndigheters kapacitetsutveckling för att 

minska klimatbelastningen i Sverige, Etiopien, Kenya, Zimbabwe och Moçambique.  

 

11.00 Kaffe 

 

11.30 Avslutande frågestund och diskussion kring förmiddagens presentationer – på temat 

”hur tar vi arbetet vidare?” 

 

13.00 Mingel kring en lätt lunch 
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