Press-inbjudan till Världsvattenveckan
Välkommen till ett SIWI Swedish Water House-evenemang på årets Världsvattenvecka!

Antimicrobial resistance putting sustainable development at risk – drivers, impacts, solutions
Plats och tid: Måndag 28 augusti, 14:00-15:30. Rum: FH Kongresshall C, SCCC, Folkets Hus,
Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Se program: https://programme.worldwaterweek.org/event/6883antimicrobial-resistance-putting-sustainable-development-at-risk-drivers-impacts-solutions

Sammanfattning:
Under årets Världsvattenvecka anordnar SIWI Swedish Water House tillsammans med ett flertal
organisationer ett seminarium om hur spridningen av antimikrobiell resistens hotar hållbar
utveckling globalt. Vad är drivkrafterna? Vilka är konsekvenserna? Och vad kan vi göra för att minska
problemet?
Det finns ett stort antal olika initiativ, från företag till forskare och civilsamhälle, på både lokal,
nationell och global nivå som tar upp dessa frågor. Ibland handlar det konkret om
antibiotikaresistens, ibland om läkemedel i miljön generellt. Med evenemanget vill vi visa på bredden
i de olika initiativen och kartlägga kunskap och processer för att främja samarbeten och effektivitet –
och inte minst för att ge dem som oftast inte finns med i de stora globala förhandlingarna en röst,
såsom lantarbetare som är exponerade för överdriven användning av antibiotika och
lokalbefolkningen i de globala produktionsområdena, så som i indiska Hyderabad.

Agenda







Välkommen och inledning: Nicolai Schaaf, SIWI Swedish Water House (moderator)
Öppningsanförande: Miljöminister Karolina Skog
Keynote: Carl Fredrik Flach, Göteborgs Universitet
“Speed presentations” av olika initiativ och perspektiv på lokal, nationell och global nivå:
 Peter Hurst, Author and expert on Occupational Health and Safety in Agriculture
 Monica Priya, SaciWaters
 Steven Meszaros, Pfizer/ Pharmaceutical Supply Chain Initiative
 Anders Finnson, Svenskt Vatten
 Adela Maghear, Health Care Without Harm
 Rosemary Kumwenda, UNDP/SPHS
 Kia Salin, Läkemedelsverket
 Anna Zorzet, ReAct/Uppsala Universitet
 Maria-Teresa Bejarano, Sida
Sammanfattning och slutsatser (moderator): Utblick på möjliga samarbeten eller behov av nya
initiativ som identifierats under mötet.
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