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GABRIEL LILJENSTRÖM
Min främsta drivkraft är att agera, engagera och inspirera för en samhällsförändring
i en långsiktigt hållbar och rättvis riktning. Med gedigen erfarenhet av politiskt strategi- och
påverkansarbete liksom av lärande och kulturutövande kan jag bidra med mångsidiga
utvecklings- och hållbarhetsperspektiv, breda nätverk, krismedvetande och krishantering
samt med en spjutspets i samhällsanalys och kommunikation.

ARBETSLIVSERFARENHET
Politisk sekreterare

2017 - nuvarande

för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor, Miljöpartiets riksdagskansli
Som ensamt ansvarig politisk tjänsteman för utrikes-, säkerhets- och försvarsfrågor på Miljöpartiets
riksdagskansli följer jag både arbetet i riksdagens utrikes- och försvarsutskott och bistår partiets talespersoner i respektive område. Jag deltar i politiska förhandlingar, skriver underlag, artiklar och anföranden, deltar i representativa möten med internationella gäster och ägnar tiden som blir över åt
att vara projektledare för politikutveckling inom respektive sakområde.

Politiskt sakkunnig
2014 - 2016 (nu tjänstledig)
för ministern för klimat och internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin
UD/Regeringskansliet
Som politiskt sakkunnig har jag primärt haft ansvar för att bistå biståndsministern och statssekreteraren i det dagliga arbetet på UD. Det gäller allt från att ta fram förslag på policyutveckling, underlag,
tal och debattartiklar till att företräda biståndsministern och regeringskansliet i interna som offentliga
sammanhang. I tjänsten har ingått att följa med på tjänsteresor, seminarier och sammanträden liksom
att delta i politiska förhandlingar och budgetarbete. I tjänsten har också ingått ett visst chefsansvar i
den mån att man har haft tillgång till UD:s samtliga personalresurser och förväntats administrera och
utföra biståndsministerns agenda genom enheterna.

Valsamordnare

2014

för Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen
Miljöpartiet de gröna i Stockholmsregionen är en paraplyorganisation för länets 26 kommunavdelningar med ansvar för bl.a. utbildning, medlemsvård och strategiskt utvecklingsarbete. Jag har haft
det övergripande ansvaret för att praktiskt förverkliga den strategiska valplanen i regionen. Jag har
sammankallat och lett regionens valledning, utbildat och stöttat totalt 26 lokala valsamordnare och
avdelningar, samt skött den kontinuerliga informationsspridningen under såväl EU- som riksvalrörelsen.
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Politisk sekreterare

2013

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting
Miljöpartiet i Stockholms läns landstings politiska kansli arbetar med kollektivtrafik, hälsa- och sjukvård, kultur samt regional planering. I min roll som politisk sekreterare med ansvar för trafik- och
regionplaneringsfrågor har jag haft ansvaret att sköta såväl det strategiska som vardagspolitiska arbetet i bl.a. trafiknämnden och sjöfartsnämnden. Jag har haft ett särskilt ansvar att stötta gruppledare
och trafikpolitiska talespersonen Yvonne Blombäck med såväl omvärldsbevakning som kalenderhantering. Jag har också arbetat med att samordna politiska och blocköverskridande överenskommelser i
särskilda frågor.

Politisk Sekreterare

2011 - 2013

Miljöpartiets partiprogramsgrupp, Miljöpartiet de gröna
Mitt ansvar har varit att sammankalla, leda och strategiskt utveckla partiprogramgruppens arbete. I
arbetet ingick att förbereda gruppens möten, arrangera seminarier och rundabordssamtal i hela landet, att få input och förankra partiprogrammet i Miljöpartiets lokala och regionala avdelningar samt
kommunicera gruppens arbete internt och externt.

Språkrör
Gröna Studenter

2011 - 2013

Gröna Studenter är en fristående grön studentorganisation som under perioden 2011-2013 hade
över 1500 medlemmar, en miljonbudget samt anslag från bl.a. Ungdomsstyrelsen. Språkrörsskapet
innebar motsvarande en 50%-tjänst med fokus på kommunikation och idéutveckling.

Projektledare

2011 - 2012

Studiefrämjandet i Göteborg & Mölndal
Som projektledare hade jag ansvaret att leda, genomföra och redovisa Leader-projektet ”Omställning
Göteborgs insjörike” med syftet att lyfta mat- och klimatfrågorna ur ett producent- och konsumentperspektiv. Förutom att arrangera seminarier samt en större konferens i Göteborg, producerade jag
en dokumentärfilm för att lyfta matproducenternas arbete för en bredare målgrupp. En stor del av
arbetet innebar också att redovisa EU-projektet för länsstyrelsen.

Gymnasielärare och elevassistent

2008 - 2011

Vallentuna gymnasium
Vikarierade som gymnasielärare och elevassistent såväl heltid som deltid under perioden 2005 till
2011 med vissa uppehåll. Hade bla. mentorsansvar för en medieklass samt kursansvar i ämnena religionskunskap, svenska, musik och teaterkunskap. Undervisade också i ämnen som matematik och
litterär gestalning.

Fritidsledare

2006 - 2007

Vallentuna fritidsförvaltning
Har arbetat fritidsledare i ett år på heltid och ett år på deltid på ungdomsgården Nova i Vallentuna.
Ansvarade bl.a. för musik- och teaterverksamhet samt café och idrottsaktiviteter på gården
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UTBILDNING
Religionsvetenskap 110 hp
(Uppsala universitet)
Religionshistoria & religionsbeteendevetenskap A, B och C
Filosofi 90 hp
(Södertörns högskola / Freiburg )
Filosofi A, B och C
Matematik, fysik & Teknik 60 hp
(KTH)
Ekonomi och ekonomisk historia 30 hp (Uppsala universitet)
Litteraturvetenskap 60 hp
(Blekinge Tekniska högskola)
Klimat & miljö
(Färnebo folkhögskolas filial i Göteborg)
Vallentuna gymnasium
Naturvetenskapligt program

UTGIVEN LITTERATUR
2014
Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor, Langenskiölds förlag
Författare tillsammans med Maria Wetterstrand i en lättsam och engagerande bok om miljön och klimatet i Vad är ?-serien.
2012
Facit - en guide till makten över din tid, ditt liv och dina studier, Langenskiölds förlag
Författare tillsammans med Erika Karlénius till en studentguide för hållbara och framgångsrika studier.

IDEELLT ENGAGEMANG
- Ledamot i Clowner utan gränsers riksstyrelse
- Mälardalsrådets kulturnämnd
- Ledamot i Gröna Studenters riksstyrelse
- Ledamot i Utbildningsnämnden i Vallentuna
- Ledamot i styrelsen för Zita Folkets Bio
- Ersättare i Kulturnämnden i Vallentuna

2017 - 2018
2011 - 2014
2010 - 2013
2011 - 2012
2005
2002 - 2006

SPRÅK
Svenska
Engelska
Tyska
Franska

- Modersmål
- Mycket goda kunskaper i tal och skrift
- God läsförståelse och grundläggande förmåga i tal och skrift
- God läsförståelse och grundläggande förmåga i tal och skrift

SOCIALA NÄTVERK
Facebook:
Twitter:
LinkedIn:
Instagram:

www.facebook.com/liljenstrom
lilystream
Gabriel Liljenström
@liljenstrom

2500+ vänner
1500+ följare
1000+ connections
500+ följare

REFERENSER
Lämnas gärna på begäran
Kontakt:

gabrielliljenstrom@gmail.com

