
 

 

Nyhetsbrev SMUF 2 november 2013    

       
Föreläsning om korruption 

Tisdagen 5/11 kl 15 kommer organisationen Transparency International Sverige till 

Södertörns högskola på inbjudan av Utrikespolitiska Föreningen. 

Föreläsningen handlar om Transparency Internationals arbete med att kartlägga och 

motarbeta korruption i samhället. UF bjuder på fika, salen är MA756 

 

Kemikalieseminarium 

Tisdagen 12/11 kl 15.30-17 arrangerar tankesmedjan FORES seminariet ”En hållbar 

kemiindustri – går det?”. Miljöminister Lena Ek är en av talarna som ska diskutera hur 

ekonomiska styrmedel och svensk kemiindustri kan bidra till att minimera förekomsten av 

farliga kemikalier. Seminariet är gratis men anmälan är obligatorisk och görs via detta 

formulär. 

 

Seminarium om fisk och kemikalier 

Onsdagen 13/11 kl 9-15.30 arrangerar Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien ett gratis 

seminarium med titeln ”Fisk, gift och hälsa”. Presentationer från forskare och tjänstemän 

kommer visa hur miljögiftsituationen i Östersjön utvecklats, hur vår hälsa kan förbättras av 

att vi äter fisk, vilka hälsorisker som finns och hur kostråden har tagits fram. Anmälan görs 

senast 6/11. Mer information och anmälningsformulär finns här. 

 

Konferens om hållbar urban transport 

Torsdagen 21/11 kl 9-17 arrangerar KTH en konferens med titeln ”Travel Information for 

Environmentally Sustainable Urban Transport” i Folkets Hus. Med inbjudna talare från bl.a. 

Tyskland, USA och Kina kommer den senaste forskningen att presenteras och fokus 

kommer att ligga på tekniska innovationer, resmönster och beteende i vardagen samt 

institutionella förutsättningar och hinder. Att delta i konferensen kostar 625 kr och då ingår 

fika och lunch. För en extra kostnad på 250 kr kan du även delta i middagen och minglet 

som börjar vid 17.30. Anmälan görs via denna sida senast 15/11. 

 

Seminarium om ekosystemtjänster 

Fredagen 22/11 kl 13-16.30 håller Naturskyddsföreningen seminariet ”Ekosystemtjänster i 

skogen – hur kan de värderas och nyttjas?” på Debaser Medis. De kommer bl.a. ta upp 

vilken forskning som finns, om man kan sätta en prislapp på naturen och vilken nytta som 

olika intressenter och samhället kan ha av detta. En av de inbjudna talarna är Gretchen 

Daily som var den som började värdera ekosystemtjänster i ekonomiska termer och prata 

om naturkapital. Anmälan görs senast 8/11 via detta formulär. 

 

Föreställning ”För miljön i tiden” 

I år firar kungen 40 år som regent. Om monarkins vara eller icke vara kan man ha olika 

uppfattningar men under det här jubileumet har man valt att uppmärksamma 

miljöfrågorna med en föreställning på Dramaten den 23/11 kallad ”För miljön i tiden”. Det 

blir en tidsresa genom fyrtio år av miljöfrågor – från ett yrvaket uppvaknande på 1970-

talet till dagens globala klimatkonferenser. Ett möte mellan konst och vetenskap där 

samtal, skådespel och musikinslag varvas med filmklipp från TV-arkiven. Bland de 

medverkande finns Johan Rockström, Mattias Klum, Anders Wijkman och Isabella Lövin. 

Konferencierer är skådespelerskan Lena Endre, skådespelare och Johan Kuylenstierna, 

chef Stockholm Environment Institute. Biljetter kostar 150 kr och kan köpas här. 
 

https://docs.google.com/a/fores.se/spreadsheet/viewform?formkey=dEliQlJGUUN5Q2luZU8tbU80cUhxOXc6MA
http://www.ksla.se/aktivitet/fisk-gift-och-halsa/
http://cesc.axaco.se/C1257B8A002D5EC4/registrationform?openagent&unid=2774FBFE7A843CA4C1257B8A002DFF1B
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/mch8wgr1cza868/
http://www.dramaten.se/Dramaten/Forestallningar/For-miljon-i-tiden

