Höj tempen på standardiseringsarbetet!
Standardisering för ökad tillväxt och bättre miljö

Inbjudan till seminarium i Riksdagen
Östra Riksdagshuset, Mittpoolen
Tisdag den 27 september 2005, klockan 9.00-12.00
SSR Konsumentråd – där Svenska Naturskyddsföreningen, arbetstagarorganisationer och
konsumentorganisationer ingår – bjuder in till ett seminarium som besvarar frågorna:
•
•
•
•
•

Hur kan standarder främja svenskt näringsliv?
Hur kan standarder värna miljön?
Hur kan standarder bidra till bättre arbetsförhållanden?
Vad gör våra grannländer?
Vad gör svenska regeringen?

Standarder är enligt flera nya europeiska studier en viktig tillväxtmotor som
sprider kunskap, skapar regelverk, stimulerar innovationer och öppnar upp
marknader. Standarder får också allt större betydelse för miljöfrågor och socialt
ansvarstagande. Standardiseringens stora betydelse har fått länder som USA,
Storbritannien, Kina och Danmark att ta fram standardiseringsstrategier vars
syfte är att främja respektive lands nationella intressen. Sverige, som länge varit
en drivande kraft i standardiseringsfrågor, saknar idag en nationell strategi.
På seminariet presenteras Danmarks helt nya standardiseringsstrategi, som ingår
i Danmarks övergripande strategi för hur landet ska möta globaliseringen.
Seminariet riktar sig till dig som arbetar med tillväxtfrågor och/eller
miljöfrågor kopplade till globalisering och hållbar utveckling.
Deltagandet är kostnadsfritt, men föranmälan krävs. Anmäl dig till
seminarium@ssrkonsument.se senast fredag den 23 september.
Se program nedan.
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Program
09.00 - 09.15 Höj tempen på standardiseringsarbetet!
Inledande ord från riksdagsledamot Martin Andreasson (fp),
styrelseledamot Konsumentverket
09.15 - 09.30 Standardiseringen skjuter fart – men var är Sverige?
Stig Håkansson, Sveriges Standardiseringsråd
09.30-09.45

Vad har Sverige för möjligheter i standardiseringen?
Eva Albåge Nordberg, SIS, Swedish Standards Institute

09.45 -10.00 Vilka är fackets krav på standardiseringen?
Sven Bergström, LO
10.15-10.30

Vad kräver Svenska Naturskyddsföreningen av standardiseringen?
Eva Eiderström, Bra Miljöval, Svenska Naturskyddsföreningen

10.30-10.45

Fika med krav- och rättvisemärkta produkter

10.45-11.00

Småföretag behöver draghjälp i standardiseringsarbetet!
Lennart Jansson, Firefly AB

11.00-11.15

Standardiseringen är viktig för Sveriges exportföretag!
Maria Sandqvist, Produktkrav och miljö, Teknikföretagen

11.15-11.45

Presentation av Danmarks nya nationella standardiseringsstrategi
Søren Hellener, Handel & Erhverv, Erhvervs & Byggestyrelsen
inom Økonomi- og Erhvervsministeriet (danska näringsdepartementet)

11.45-12.00

Hur går vi vidare? Öppen diskussion

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser. Anmäl dig till
seminarium@ssrkonsument.se senast fredag den 23 september.
Seminariet arrangeras av Sveriges Standardiseringsråd och SSR Konsumentråd.
För ytterligare information, kontakta Gustaf Edström, SSR Konsumentråd
på telefon 08-555 520 67.

