
Integration genom digitalisering i fokus när Peter Eriksson
besöker Colombia
På onsdag den 12 oktober reser bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson på en
handels- och samarbetsfrämjande resa till ett fredsbyggande Colombia. Peter Eriksson kommer
att ha möten om integrering och byggande med bland de colombianska ministrarna Elsa
Noguera, bostadsminister och David Luna, IKT-minister, samt Bogotás borgmästare Enrique
Peñalosa.
Colombia är mitt upp i en fredsprocess när bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson landar i Colombias huvudstad Bogotá. Landets
president Juan Manuel Santos tilldelades i förra veckan Nobels fredspris för sitt arbete med att förverkliga fred i Colombia. Peter Eriksson
kommer under besöket att diskutera IKT-frågor rörande fredprocessen och bostadssituationen för Colombias många interna flyktingar.

- Folkomröstningens resultat har skapat en osäkerhet om den närmaste framtiden. Men fyra år av fredsförhandlingar är nu förhoppningsvis
ändå på väg att avsluta en femtio år lång konflikt genom ihärdigt politiskt arbete. Det är därför oerhört glädjande att Nobels fredspris har
tilldelats president Santos för hans strävan att föra fram fredsagendan i Colombia. Det kommer att stärka fredsprocessen. Sverige har ett
starkt intresse av att fortsätta utveckla samarbetet med Colombia, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson inleder sitt besök i Colombia med att, på den svenska ambassaden, sätta sig ned med
svenska IKT-företag verksamma i landet för ett rundabordssamtal.

Därefter bär det av till World Summit of Local and Regional Leaders som hålls i Bogotá denna vecka. Peter Eriksson kommer där att inviga
Team Swedens bås i den gemensamma paviljong om hållbara bostäder som Sverige ställt upp tillsammans med Danmark. Under konferensen
ska bostadsministern även delta i ett panelsamtal med temat Building Housing, Building the City.

Bostads- och digitaliseringsministern kommer i samband med konferensen att träffa Colombias IT-minister David Luna och huvudstaden
Bogotás borgmästare Enrique Peñalosa för att prata om utmaningar i glesbefolkade områden och strategier för att ge alla tillgång till
digitaliseringen. På IT-området ska Peter Eriksson även träffa telekombolaget TigoUnos VD.  

Vid ett möte med Colombias bostadsminister Elsa Noguera ska Peter Eriksson prata om hållbar avfallshantering, bostadssituationen för
landets många interna flyktingar och hållbar stadsutveckling.
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