Pressmeddelande & inbjudan
Globala trenders inverkan på användningen av skogsresurserna?
Internationellt seminarium, KSLA 8 juni 2011, kl: 9-16, Drottninggatan 95 b, Stockholm.

I början av maj i år träffades 20 av världens framstående tänkare på Chatham House* i London för att skapa en
samlad bild av vad globala trender som klimatförändringarna, befolkningstillväxten och nya politiska maktbalanser
kommer att betyda för hur väldens naturresurser används och fördelas. Den 8:e juni anordnas ett uppföljande
seminarium om ’Global trends – implications on the development and use of natural resources’ av Kungl. Skogsoch Lantbruksakademien (KSLA) i Stockholm.
Det är den respekterade tankesmedjan Rights and Resources Initiative (RRI) som ligger bakom arbetet med att
beskriva ett antal ”megatrender” som kommer att inverka på världens utveckling. Trenderna kommer att påverka
såväl lokalbefolkningen i fattiga områden i syd som stadsborna i de välutvecklade länderna i norr. Den knappa
tredjedel av utvecklingsländernas yta som upptas av skog och landsbygd förutspås bli föremål för ett alltmer intensivt
intresse. Samtidigt förskjuts den politiska maktbalansen mot södra delen av halvklotet, mot länder som Brasilien,
Indien och Kina.
– Länderna i syd har en stor andel ung befolkning och de tar fram nya lösningar och modeller på en tiondel av den tid
vi brukar använda, vilket driver utvecklingen på ett nytt sätt, säger Fredrik Ingemarson vid KSLA:s Sekretariatet för
internationella skogsfrågor (SIFI) som håller i seminariet den 8 juni.
Ledande aktörer från Sverige och utvecklingsländer i Asien, Sydamerika och Afrika medverkar. Sten Nilsson, rådgivare
åt den kanadensiska regeringen och tidigare direktör för International Institute for Applied Systems Analysis i
Österrike inleder tillsammans med RRI:s chef Arvind Kahre. Goodwin Kowero från African Forest Forum, Susan
Kandell från PRISMA och Ujjwal Pradhan från World Agroforestry Centre beskriver utvecklingen i Afrika, Central – och
Sydamerika och Asien. Sist kommer miljöprofilen Johan Rockström, från Stockholm Resilience Centre och Lars-Göran
Sandberg från Timwood att diskutera utvecklingen utifrån sina olika perspektiv.
Skogsverige representeras vid seminariet av Skogsindustriernas Marie S. Arvidsson, Monika Stridsman från
Skogsstyrelsen, Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, Håkan Writén från Världsnaturfonden
och Lennart Ackzell från Lantbrukarnas Riksförbund Skogsägarna.
* För att underlätta en öppen dialog håller Chatham House vissa av sina möten bakom ”stängda dörrar” och
distribuerar sina rapporter sparsamt. KSLA:s seminarium får dock tillgång till en sammanfattning av det så kallade
Blue Skies-mötet 3-4 maj.
Representanter från media är varmt välkomna att delta i seminariet Global trends–implications for the development
and use of natural resources (programmet bifogas). Möjlighet att intervjua talarna ges mellan klockan 16-17 efter
den avslutande diskussionen. Registrering behövs för delta i lunchen.
Kontakt: Fredrik Ingemarsson, projektledare vid SIFI, tel. 070-290 85 19; Åke Barklund, VD KSLA tel. 070-890 06 42.

