Sinikka Bohlin, ordförande
Föreningen Norden Sverige

Kristina Zakrisson (s)
Kommunaråd Kiruna

Sinikka Bohlin, Ordförande för Föreningen Norden,
Sverige. Tidigare riksdagsledamot och president för
Nordiska rådet.

Kristina Zakrisson (s) är sedan år 2010
kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd
i Kiruna. Hon var riksdagsledamot för
Socialdemokraterna mellan åren 1994–2010, bland
annat i socialutskottet, arbetsmarknadsutskottet och
Nordiska rådets delegation.

Sinikka Bohlin, puheenjohtaja Föreningen Norden,
aikaisemmin kansanedustaja ja Pohjoismaisen
neuvoston presidentti.

Johan Antti, länsråd Norrbotten
Johan Antti är sedan 5 år tillbaka länsråd vid
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Tidigare har han
jobbat inom såväl statlig- och kommunal sektor,
som inom privat sektor. Johan är jurist med examen
från Uppsala universitet. Född i Övertorneå men
uppvuxen i Luleå och ser det som ett privilegium
att få verka i ett län som är i stark tillväxt såväl socialt,
kulturellt som ekonomiskt.

Kristina Zakrisson (s) on toiminut vuodesta 2010
lähtien kaupungin valtuuston puheenjohtaja
ja kunnanneuvos Kiirunassa. Hän oli sosiaalidemokraattien kansanedustaja vuosina 1994-2010,
mm. sosiaalivaliokunnassa, työvaliokunnassa ja
Pohjoismaiden neuvoston valtuuskunnassa.

Johan Antti on 5 vuoden ajan toiminut
lääninneuvoksena Norrbottenin läänissä. Aiemmin
hän on työskennellyt sekä valtiollisella- ja
kunnallisella sektorilla. Hänellä on oikeustieteen
tutkinto Uppsalan yliopistosta. Hän on syntynyt
Övertorneålla mutta kasvanut Luulajassa ja
pitää etuoikeutena saada palvella lääniä, joka on
voimakkaassa kasvussa sekä sosiaalisesti, kulttuurisesti
että taloudellisesti.
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Simo Rundgren, (c)
Riksdagsman Finland
Simo Rundgren är riksdagsman från Lappland. Han
är aktiv aktör i det nordiska samarbetet. Han är
ordförande för Nordiska rådet finska delegation och
vice ordförande i Pohjola-Norden samt ordförande
i Pohjola-Norden Lapplands distrikt.
Simo Rundgren on lappilainen kansanedustaja. Hän
on aktiivinen toimija pohjoismaisessa yhteistyössä.
Hän on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja
Pohjola-Norden -liiton varapuheenjohtaja sekä Pohjola-Nordenin Lapin piirin
puheenjohtaja.
Karin Åström, (s)
president Nordiska rådet
Karin Åström, riksdagsledamot (s) sedan 2004,
Nordiska rådets president 2014 och suppleant i
utrikesutskottet. Sedan 2010 ledamot av riksdagsstyrelsen och ordförande för Nordiska rådets svenska
delegation.Ledamot av konstitutionsutskottet 200506 och näringsutskottet 2006-2013. Ledamot av
kommunstyrelsen i Överkalix 1994-2006. Ledamot av länsstyrelsen i Norrbotten
2002-06. Ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten sedan 2009, ledamot
av partistyrelsen sedan 2009. Beteendevetenskaplig utbildning, anställd i Överkalix
kommun och i Företagshälsovården i Norrbotten 1980 – 2004.

Sven-Erik Bucht, (s) riksdagsman Sverige
Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (s), ledamot i
Finansutskottet och regionalpolitisk talesperson.
Sven-Erik Bucht, kansanedustaja (s), talousvaliokunnan jäsen ja aluepoliittinen tiedottaja.
Katri Kulmuni, (c)
Kommunpolitiker Finland
Katri Kulmuni är en 26-årig lappländsk aktör från
Torneå. Hon är kommunfullmäktigesordförande
i sin hemstad och riksdagsledamotsersättare.
Kulmuni är också vice ordförande I Finlands FNförbundetsstyrelse. Hon har magisterexamen i
samhällsvetenskaper.
Katri Kulmuni on 26-vuotias lappilainen vaikuttaja
Torniosta.
Hän
johtaa
kotikaupunkinsa
kaupunginvaltuustoa ja on varakansanedustaja.
Kulmuni on myös Suomen YK-liiton hallituksen
varapuheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on
yhteiskuntatieteiden maisteri.

Karin Åström, kansanedustaja (s) vuodesta 2004, Pohjoismaiden neuvoston
presidentti vuonna 2014 ja varajäsenen ulkoasiainvaliokunnassa. Vuodesta 2010
lähtien Ruotsin eduskunnan hallituksen jäsen ja Pohjoismaiden neuvoston
Ruotsin valtuuskunnan puheenjohtaja.Perustuslakivaliokunnan 2005-06
ja talousvaliokunta 2006-2013 jäsen. Överkalixin kunnanvaltuuston jäsen
1994-2006. Norrbottenin lääninhallituksen jäsen 2002-06. Norrbottenin
Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja vuodesta 2009, puolueen hallituksen
jäsen vuodesta 2009. Åströmillä on käyttäytymistieteiden tutkinto ja työskenteli
Överkalix kunnan ja Norrbottenin työterveyshuollon parissa 1980-2004.
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Line Fusdahl, (høyre) Troms fylke
Line Fusdahl er fylkesrådsleder I Troms
fylkeskommune. Fusdahl er utdannet økonom og
har arbeidet som daglig leder av familieeide og egne
forretninger fra 1978 og fram til 2000. I perioden
etterpå har hun arbeidet hovedsakelig i lederstillinger
i kulturinstitusjoner i Tromsø. Fra 2011 og fram til
hun tiltrådte som fylkesrådsleder var hun byråd for
finans i Tromsø kommune.
Line Fusdahl (høyre) on Tromsin maakunnan
puheenjohtaja.
Koulutukseltaan
hän
on
taloustieteilijä ja on toiminut toimitusjohtajana
perheyrityksessä ja omissa liikeyrityksissä vuodesta
1978 vuoteen 2000. Tämän jälkeen hän on
työskennellyt pääasiassa johtotehtävissä Tromssan
kulttuurilaitoksissa.Vuodesta 2011 lähtien hän toimi
Tromssan kunnan talousvastaavana kunnes hänet
nimitettiin maakunnanneuvoston puheenjohtajaksi.

Kent Ögren, (s) Landstingsråd
Norrbottens Läns landsting
Landstingsstyrelsens ordförande i Norrbottens läns
landsting sedan 2003. Tidigare kommunalråd i
Jokkmokk i 15 år. Främsta intresseområden politiken
och samhällsutvecklingen. Politikens viktigaste
uppgift är att ge människor hopp för framtiden.

Bo Andesson, Generalsekreterare
Föreningen Norden
Bo Andesson, tidigare generalsekreterare för Korpen,
politiskt sakkunnig.
Bo Andesson, pääsihteeri Föreningen Norden,
aikaisemmin Korpenin pääsihteeri, poliittinen
asiantuntija.

Christina Lugnet,
generaldirektör Näringsdepartementet
Generaldirektör
Christina
Lugnet
har
regeringens uppdrag att samordna och lyfta fram
samhällsfunktioner som kan stödja gruvnäringens
expansion. I samordningsuppdraget ingår även att
ge förslag på åtgärder som underlättar för näringen
och lokal samhället (med syfte) att nå en positiv
utveckling. Hon har en lång erfarenhet av regionala
tillväxtfrågor från lokal till central nivå.
Pääjohtaja Christina Lugnet:lla on hallituksen valtuudet koordinoida ja tuoda
esiin yhteiskunnallisia toimia, jotka tukevat kaivosteollisuuden laajentamista.
Koordinointi tehtäviin kuuluu myös ehdottaa toimenpiteitä, joilla helpotetaan
teollisuuden ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä. Hänellä on pitkä
kokemus alueelliseen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä paikalliselta tasolta
valtakunnalliselle tasolle.

Norrbottenin Maakäräjien hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2003 lähtien. Ennen sitä 15
vuotta
kunnanneuvos Jokkmokkin kunnassa.
Suurimman mielenkiinnon kohteena ovat politiikka
ja yhteiskunnan kehitys. Tärkein tehtävä on antaa
ihmisille toivoa paremmasta tulevaisuudesta.
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Espen Stedje, generalsekrtær
Espen Stedje har vært generalsekrtær i Foreningen
Norden Norge siden 2010. Stedje gikk
på United World College of the Atlantic 199193 i Wales. Han studerte statsvitenskap,
sosialøkonomi og sosialantropologi ved Uppsala
universitet, Københavns universitet og Universitetet
i Oslo, og tok mastergrad i statsvitenskap ved Lunds
universitet.
Espen Stedje on toiminut Norjan Foreningen
Nordenin pääsihteerinä vuodesta 2010 lähtien.
Stedje on opiskellut United World College of the
Atlantic 1991-93 i Walesissa. Hän on opiskellut
valtiotieteitä, sosiaalitaloutta ja antropologiaa
Uppsalan yliopistossa, Kööpenhaminan yliopistossa
ja Oslon yliopistossa, hän on koulutukseltaan
valtiotieteiden maisteri Lundin yliopistosta.
Johan Berglund, studerande vid LTU
Johan Berglund studerar vid Luleå Tekniska
Universitet och arbetar ideellt med gränsöverskridande ungdomsprojekt. Han är representant
för Barents Ungdomsråd i Norrbotten och har suttit
med i arbetsgruppen för Nordkalottkonferensen
2014.

Alexey Tsykarev, Barents Regional Youth
Council (BRYC), representant
för Karelska Republiken
Alexey Tsykarev har tidigare varit verksam i Nuori
Karjala-organisationen (Ung Karel) och är nu verksam
i Finsk-ugriska ungdomsorganisationen. Han har
deltagit i flera FN-forum för ursprungs och finskugriska folkens världskonferenser. Han har arbetat
som praktikant på FN:s ursprungsfolkens kontor i Moskva. År 2013 blev han
medlem i FN:s expertgrupp för ursprungsfolken rättigheter och rådgivare
i FN:s råd för mänskliga rättigheter och representerar Karelska republiken i
Barents regionala ungdom. Han är medlem i journalistförbundet i Ryssland.
Han är intresserad av ursprungsfolkens internationella frågor och rättigheter,
ungdomspolitik, media samt samhälle.
Alexey Tsykarev on toiminut Nuori Karjala-organisaatiossa, josta siirtynyt
Kansainväliseen Suomalais-ugrilaisten kansojen nuorten yhdistykseen. Hän
on osallistunut useaan YK:n alkuperäiskansojen foorumiin ja Suomalaisugrilaisten kansojen maailman konferenssiin. Hän on toiminut Moskovassa YK:n
alkuperäiskansojen toimistossa harjoittelijana. Vuonna 2013 hän liittyi jäseneksi
YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntija työryhmään ja neuvonantajaksi
YK:n ihmisoikeusneuvostoon ja valittiin Karjalan tasavallan edustajaksi Barentsin
alueelliseen nuorisoneuvostoon. Hän on Venäjän Journalisti liiton jäsen. Hän on
kiinnostunut alkuperäiskansojen kansainvälisistä asioista ja oikeuksista, nuorten
politiikasta, mediasta ja yhteiskunnasta.

Johan Berglund opiskelee Luulajan Teknillisessä
Yliopistossa ja toimii vapaaehtoisena rajatylittävässä
nuorisoprojektissa. Hän edustaa Norrbottenia
Barentsin Nuorisoneuvostossa. Hän on ollut mukana
Pohjoiskalottikonferenssi 2014 valmistelevassa
työryhmässä.
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Kim Rantala, Pohjola-Nordens
ungdomsförbund, vice ordförande

Paula Rossi,
professor i nordisk filologi Uleåborg

Kim Rantala är en 25-årig nordisk filologistuderande
och framtida ämneslärare i svenska och engelska.
För närvarande är han vice ordförande i PohjolaNordens ungdomsförbund.Tidigare var han ledamot
i Finlands studentkårers styrelse med ansvar för
internationella frågor och då med i europaminister
Alexander Stubbs arbetsgrupp för unga människor
som diskuterade nordiska samarbetets framtid. Det
nordiska är honom bekant, då han under två somrar
har arbetat i Stockholm och i sommar i Oslo med
logistiksektorn. Han har bott i sin hemkommun
Rovaniemi största delen av sitt liv och på grund av
dess läge och att han i framtiden vill arbeta i norra
Finland är de arktiska frågorna viktiga för honom.

Paula Rossi är professor i nordisk filologi och
dekanus för humanistiska fakulteten vid Uleåborgs
universitet. Hon har flera förtroendeuppdrag i
föreningar och organisationer som stödjer det
nordiska samarbetet och användningen av svenska
språket. Hon är ordförande för Svenska klubben
i Uleåborg, medlem i styrgruppen för projektet
Svenska nu, medlem i styrelsen och styrgruppen
för Pohjola-Norden i Finland samt medlem i
Svenska Kulturfondens delegation. Hon är även vice
ordförande för Professorsförbundets fullmäktige,
ledamot i Mannerheims Barnskyddsförbunds
fullmäktige och ordförande för Oulun yliopistoseura.

Kim Rantala on 25-vuotias pohjoismaisen
filologian opiskelija ja tuleva ruotsin ja englannin
aineenopettaja. Paraikaa hän toimii valtakunnallisen
nuorisojärjestön Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton
varapuheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut
Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksessa
vastuualueinaan kansainväliset asiat ja tuolloin hän
oli mukana eurooppaministeri Alexander Stubbin
nuorten työryhmässä, joka pohti pohjoismaisen
yhteistyön tulevaisuutta. Pohjoismaiset asiat ovat
muutenkin hänelle tuttuja, sillä hän on työskennellyt
kaksi kesää Tukholmassa ja kuluvan kesän Oslossa
logistiikka-alan tehtävissä. Rovaniemellä suurimman
osan elämästään asuneelle Rantalalle arktiset
kysymykset ovat kotipaikkakunnan sijainnin vuoksi
merkityksellisiä, ja myös siksi, että hän haluaa päätyä
työskentelemään pohjoisessa Suomessa.
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Paula Rossi on pohjoismaisen filologian professori
ja Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan
dekaani. Hän on mukana ruotsin kielen käyttöä ja
pohjoismaisuutta tukevissa järjestöissä ja tehtävissä
Oulun ruotsalaisen klubin puheenjohtajana,
Svenska nu -projektin ohjausryhmän ja Suomen
Pohjola-Nordenin hallituksen ja työvaliokunnan
sekä Svenska Kulturfondenin delegaation jäsenenä.
Muita luottamustehtäviä ovat mm. Professoriliiton
valtuuston varapuheenjohtajuus, Mannerheimin
Lastensuojeluliiton valtuuston jäsenyys ja Oulun
yliopistoseuran puheenjohtajuus.
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Sture Troli, direktör/johtaja
Sture Troli är direktör vid Utbildning Nord sedan
1 januari 2010. Han har bakgrund som konsulent
inom yrkesutbildning i Norden, kopplat till olika
utvecklings- och biståndsprojekt i Afrika, Colombia
samt Sri Lanka, under mer än 10 år. Under många
år har Troli arbetat med validering i Norge och nu
också i Sverige inom vuxen- och yrkesutbildning.
Han är utbildad yrkeslärare i båtbyggnation och
utbildad byggnadssnickare samt har masterexamen
i pedagogik. Troli är speciellt intresserad av en
likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och
bakgrund och menar att all yrkeskunskap är av
universell art.
Sture Troli, Utbildning Nordin johtaja 1.
tammikuuta 2010 lähtien. Hän on taustaltaan
Pohjoismaisen ammatillisen koulutuksen konsultti
ja toiminut erilaisissa kehitys-ja tukihankkeissa
Afrikassa, Colomibassa ja Sri Lankassa yli 10
vuoden ajan. Monen vuoden aikana Troli on tehnyt
arviointityötä Norjassa ja nyttemmin myös Ruotsissa
aikuis- ja ammattiopetuksen parissa. Hän on
koulutukseltaan puuseppä sekä veneenrakentamisen
ammatillinen ohjaaja, hänellä on maisterin tutkinto
kasvatustieteessä. Troli on erityisen kiinnostunut
vastaavista koulutuksista taustasta huolimatta ja
uskoo, että ammattitaito on yleismaailmallista.

Marit Helene Pedersen, regiondirektør,
Næringslivets Hovedorganisasjon
Finnmark
Marit Helene Pedersen har vært regiondirektør
i NHO Finnmark siden 1.desember 2007.
Hun er Master of Public Administration fra
Handelshøjskolen i København og har universitetsog høgskoleutdanning. Hun kom fra stillingen som næringssjef i Finnmark
fylkeskommune og arbeidet også med regional planlegging og videregående
opplæring der. Marit er først og fremst fra Loppa og Finnmark, og kjenner
alle bransjer og de fleste bedrifter i fylket. Hun forteller at hun elsker å
arbeide i skjæringspunktet mellom lønnsom næringsvirksomhet og politikk i
Nordområdene.
Marit Helene Pedersen on toiminut NHO Finnmark aluepäällikkönä joulukuusta
2007. Hänellä on maisterin tutkinto yleisestä hallintotieteestä Kööpenhaminan
Kauppakorkeakoulusta. Hän on ollut aiemmin elinkeinojohtajana Finnmarkin
läänissä ja toiminut myös aluesuunnittelijana ja toisen asteen opetuksessa. Marit on
ennen kaikkea kotoisin Loppasta, Finnmarkista ja tuntee läänin läpikotaisin. Hän
sanoo rakastavansa työtä liiketoiminnan ja politiikan yhdistämisessä pohjoisessa.
Päivi Holopainen, framtidsplanerare,
Lapplands förbund
Päivi Holopainen arbetar som framtidskoordinator på
Lapplands förbund. Hon är projektchef för projekt som
utvecklar arbetet med framtidsprognoser i Lappland,
underhåller ett nätverk för regionala aktörer och sajten
för prognoser samt utbildar aktörer i prognoshantering.
Dessutom är hon med i de nationella regionförbundens nätverk för aktörer med
framtidsplanering.
Päivi Holopainen (YTM) työskentelee Lapin liitossa ennakointikoordinaattorina.
Hän toimii projektipäällikkönä Lapin ennakointityötä kehittävissä projekteissa,
pitää yllä maakunnallista ennakointitoimijoiden verkostoa ja ennakointisivustoa
sekä kouluttaa toimijoita ennakointiosaamisessa. Lisäksi hän on mukana
valtakunnallisessa maakuntien liittojen ennakointitoimijoiden verkostossa.
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Pertti Tikkala
Arbetar som sakkunnig för Lapplands arbets- och
näringslivskontorets företagtjänster och EURES.
I mina uppgifter ingår internationell/europeisk
arbetsförmedling inom EU/EES-området. Jag
hjälper i första hand arbetsgivare, arbetssökande och
samarbetspartners i Lappland från kontoret i Torneå.
Toimin Lapin työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) yrityspalveluiden ja
EURES -asiantuntijana. Tehtäviini kuuluu kansainvälinen/eurooppalainen
työnvälitys EU/ETA -alueella. Palvelen ensisijaisesti Lapin työnantajia,
työnhakijoita ja yhteistyötahoja toimipaikaltani Torniosta.
Sampo Kaulanen, Kolari, ung entreprenör
Lanthandlare frånÄkäslompolo driver största lanthandeln
i Lapplands län. Byn har ca 550 innevånare och affären
är 6000 m². Han är känd bl a från Realityserien i TV:n,
har hustru och två barn. Att vara företagare är en livsstil.
Kyläkauppias Äkäslompolosta. Pyöritän lapin suurinta
kyläkauppaa. Kylässä on n.550 vakituista asukasta
ja kyläkauppa on 6000 m². Tunnettu erikoisista
tapahtumista, tositv-ohjelmista jne. 2 lasta ja vaimo.
			 Yrittäminen on elämäntapa.
Kjell Skoglund, generalsekreterare
Pohjola-Norden Finland
Kjell Skoglund har flere års erfarenhet av Nordiskt
samarbete och han är även känd för sitt goda nätverk.
Han har tidigare jobbat som marknadsföringschef
för Pohjola-Norden och för tillfället jobbar han som
förbundets generalsekreterare.

Tore Bongo, Alta
Tore Bongo, Alta, lærer siden 1989, aktiv politisk og
organisjonsmessig også ikke-samiske organisasjoner.
Vararepresentant og ordinær sametingsrepresentant
och Fylkestingsrepresentant. Med i organisajonene:
Juoiggiid
Searvi
(Joikeforeningen),
Sámi
Girjecálliid Searvi (Samisk Forfatterforening), Sámi
Oahpaheddjiid Searvi (Samisk Lærerlag), Norgga
Sámiid Riikkasearvi/Norske Samers Riksforbund, Landslaget for Norges
Lærerstudenter/Oahpaheaddji Ohppiid Riikasearvi. Eneste same som er dømt for
oppvigleri. Samme som arbeiderbevegelsens foregangsmenn, redaktør i nærradio
og studentavis og -radioen.Var med å stifte Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/
Kautokeino-vassdraget/Álbmotákšuvnna Álaheaju-Guovdageainnu dulvadeami
vuostá. Diverse samiske kunstnerorgan, gi ut flere diktsamlinger sammen med
andre, mest på samisk, men også på andre språk. Aktiv joiker og har vært med i
samisk Grand PriX.
Tore Bongo, Alta, opettaja vuodesta 1989, poliitikko ja yhdistysaktiivi myös eisaamelaisissa yhdistyksissä. Varsinainen ja varaedustaja sekä saamelais¬käräjillä
että maakunnankäräjillä. Mukana seuraavissa organisaatioissa: Juoiggiid Searvi
(Joikuyhdistys), Sámi Girjecálliid Searvi (Saamen kirjailijayhdistys), Sámi
Oahpaheddjiid Searvi (Saamen opettajayhdistys) Norgga Sámiid Riikkasearvi
(Norjan Saamelaisten liitto), Oahpaheaddji Ohppiid Riikasearvi (Norjan
Opettajaopiskelijoiden maajoukkue). Ainoa saamelainen joka on tuomittu
kapinasta. Saamelainen joka on työnväeliikkeen edelläkävijöitä, päätoimittaja
opiskelijalehdessä ja paikallisessa radiossa. Hän oli yksi Alta/Kautokeino vesiväylä
vastustus -kansanliikkeen perustajista/ Álbmotákšuvnna Álaheaju-Guovdageainnu
dulvadeami vuostá. Ollut mukana saamelaistaiteilijoiden yhteisöissä, useassa
saamelaisrunokokoelmassa, julkaissut saamelaista kirjallisuutta, mutta myös muilla
kielillä. Aktiivinen joikuja ja osallistunut saamelais Grand Prix –kisaan.

Kjell Skoglundilla on pitkä kokemus Pohjoismaisesta
yhteistyöstä, hänet tunnetaan myös hänen hyvästä verkostosta. Hän on
aikaisemmin työskentellyt Pohjola-Nordenin markkinointipäällikkönä ja toimii
tällä hetkellä liiton pääsihteerinä.
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Leena Suopajärvi, lektor
Leena Suopajärvi arbetar som lektor
vid Lapplands universitet. Hennes
specialområde
är
miljösociologi.
Suopajärvi
har
arbetat
med
flera forskningsprojekt med anknytning till
naturresurspolitik och regional utveckling. Hennes
forskning har handlat bl.a om lokala tvister i samband
med vattenkrafts byggnation, regional anpassning till
klimatförändringar och nu senast gruvetableringens
sociala konsekvenser och social hållbarhet (t ex
Sumicere-projekt).
Leena Suopajärvi työskentelee yliopistonlehtorina
Lapin yliopistossa. Hänen erityisalansa on
ympäristösosiologia. Suopajärvi on työskennellyt
useissa
tutkimusprojekteissa,
jotka
liittyvät
luonnonvarapolitiikkaan ja aluekehitykseen. Hänen
tutkimusaiheitaan ovat olleet mm. vesivoiman
rakentamisen
paikalliset
kiistat, paikallinen
sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja viime aikoina
kaivostoiminnan sosiaaliset vaikutukset ja sosiaalinen
kestävyys (esim. Sumilcere-projekti).

