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Facket i Almedalen den 4 juli–8 juli 2011
Varmt välkommen till Facket i Almedalen. Det har blivit tradition att LO och LOs förbund arrangerar 
seminarier och aktiviteter på en gemensam plats, i Restaurang Hamnplan 5.

Vi finns här för att opinionsbilda och skapa debatt kring frågor som är viktiga för LO-förbundens nära 
1,6 miljoner medlemmar.

Våra aktiviteter utgår från dagens situation på arbetsmarknaden för löntagarna. Vi ordnar seminarier 
som tar upp villkoren på arbetsmarknaden – såsom visstidsanställningar och deltider, ungdomsarbets-
löshet, kvinnors arbetsvillkor, lönebildning, LAS, a-kassa och vad hur arbetslinjen ser ut nu och i fram-
tiden.

Vi vet att Sverige och svenska arbetsmarknad är starkt beroende av vad som händer i omvärlden och vi 
kommet att prata om hur vi kan arbeta fackligt såväl i Europa som globalt. Vi kommer att ha ett särkskilt 
fokus på hur Europas ekonomi påverkar Sverige.

Det finns många frågor som är viktiga för löntagarna som ligger utanför det parterna kan lösa själva. 
Därför är politiska beslut viktiga för löntagarnas möjligheter till ett bra liv. Några frågor som vi kommet 
att lyfta i Almedalen är pensionsvillkoren, hur välfärden fungerar och hur familjers ekonomi påverkar 
barnen.

Detta är bara några av de frågor vi kommer diskutera hos Facket i Almedalen. Som du ser när du tittar  
i vårt seminarieprogram erbjuder vi möjlighet att delta i och lyssna till inspirerande diskussioner om 
dessa och många andra viktiga frågor. Välkommen!

Wanja Lundby-Wedin
LOs ordförande
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Markerade seminarier sänds  
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Program för LOs seminarier i Almedalen
Alla seminarier är på Restaurang Hamnplan 5 i Visby Hamn om inte annat anges.
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Måndag 4 juli kl. 08.30–10.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukost

Måndag 4 juli kl. 10.15–11.15

ARRAngöR:� Hotell- och restaurang-

facket och Handelsanställdas 

förbund

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukt

Kommer Europas ekonomi på fötter?
I krisens efterdyningar råder alltjämt åtstramningar och hög arbetslöshet i flera av EUs 
medlemsländer. Kan och bör EU utvecklas mot en social marknadsekonomi?

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Pierre Schellekens, chef EU-kommissio-

nens representation i Sverige, Anna Kinberg Batra, ordförande Finansutskottet, gruppledare (M)

MOdeRAtOR:� Håkan A Bengtsson, Arenagruppen

Skapar sänkta lägstalöner fler jobb till unga?
Näringslivsorganisationer står i kö för att berätta att sänkta lägstalöner inom service-
yrken skapar fler arbetstillfällen för unga. Men är det verkligen så? Är trycket på läg-
stalönerna inte bara ytterligare ett sätt för arbetsgivarna att pressa lönekostnaderna? 
Samtal inför 2012 års avtalsrörelse.

MedVeRk Ande:� Stefan Carlén, förbundsekonom Handelsanställdas förbund, Dag Klackenberg, VD 

Svensk Handel, Pontus Sjöstrand, förhandlingschef SHR, Ella Niia, förbundsordförande Hotell- 

och restaurangfacket, Lars-Anders Häggström, förbundsordförande Handelsanställdas förbund, 

Teres Lindberg (S), Jenny Petersson (M)

MOdeRAtOR:� Johanna Palmström

måndag 4 juli
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Måndag 4 juli kl. 11.00–12.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Sallad

Måndag 4 juli kl. 11.30–12.45

ARRAngöR:� ABF

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Quesedillas

Facket, Folkbildning och Fairtrade – synergier för förändring?
Välkommen till ett panelsamtal med diskussion kring hur Fairtrade, facket och folk-
bildningen kan stärka frågan om schystare arbetsvillkor både i Sverige och globalt.

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, ABFs ordförande , 

Emma Rung, tf generalsekreterare Föreningen Fairtrade Sverige

MOdeRAtOR:� Tomas Hjort, projektledare Hållbart ABF

Vems Almedalen?  
Demokratisk mötesplats eller näringslivets påverkanstorg?
Det som började som en mötesplats mellan politiker och medborgare, har under senare 
år allt mer präglats av lobbyister och rosévinsmingel. Vems är Almedalen, och vad sä-
ger Almedalsveckan om dagens Sverige?

MedVeRk Ande:� Jobjörn Folkesson, Alternativa Almedalsveckan, Annika Nilsson, förbundssekrete-

rare ABF, Tobias Smedberg, Agenda PR, Kent Werne, frilansskribent
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Måndag 4 juli kl. 13.00–15.00

ARRAngöR:� Arbetarrörelsens tanke-

smedja

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukt

Har LO och Socialdemokraterna en gemensam framtid?
Arbetarrörelsens Tankesmedja presenterar en rapport om det framtida samarbetet 
mellan Socialdemokraterna och LO. Kommer det att finnas kvar? Måste det föränd-
ras när samhället förändras? Rapporten presenteras av dess författare Johan Rydstedt 
och förre metallbasen Göran Johnsson. Den kommenteras av förbundsordföranden i 
Hotell- och restaurangfacket Ella Niia och av Tomas Eneroth som tillhör den socialde-
mokratiska partiledningen.

MedVeRk Ande:� Johan Rydstedt, utredare Arbetarrörelsens Tankesmedja, Göran Johnsson, fd 

Metall-ordförande, Arbetarrörelsens Tankesmedja, Ella Niia, ordförande Hotell- och restaurang-

facket, Tomas Eneroth, vice ordförande socialförsäkringsutskottet (S)

Måndag 4 juli kl. 15.30–16.15

ARRAngöR:� ABF

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Fika

Kultur för alla – oavsett plånbok
Efter många år i skuggan tar kulturpolitiken återigen plats i rampljuset. Varje region 
och landsting tar nu fram en kulturplan och den nyvalda s-ledaren inledde sitt linjetal 
med att ”skillnaden i människosyn framträder som tydligast i synen på rätten till ett 
rikt kulturliv”. Hur ska fler få möjlighet att utöva och få ta del av kulturen, vad händer 
med våra demokratiska rum? Håller vi på att förvandlas till de framtidens människor 
som vet priset på allt men inte värdet av något?

MedVeRk Ande:� Annika Nilsson, förbundssekreterare ABF och Stina Oscarsson, chef för Radioteatern

MOdeRAtOR:� Peter Gustavsson kulturpolitiskt ansvarig ABF
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Måndag 4 juli kl. 17.00–18.15

ARRAngöR:� LO-Tidningen

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Korv och bröd

Måndag 4 juli kl. 16.30–17.30

ARRAngöR:� ABF och Tvärdrag

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Kaffe och smörgås

Brottsplats: Samhället
Bengt Eriksson i samtal med LO-Tidningens kulturredaktör John Swedenmark om 
kriminallitteraturen som vår tids främsta form för samhällsskildring och klassanalys.

Det mörka decenniet – tio år med krig mot terrorn
Sedan den 11 september 2001 rasar ett krig mot terrorn. Vad har hänt i världen un-
der dessa dramatiska år med terrorattacker, krig och ett allt hårdare politiskt klimat? 
Utifrån sin unika krönika i nya numret av Tvärdrag sammanfattar en av den inter-
nationella terrorekonomins ledande förgrundsgestalter Loretta Napoleoni dessa om-
skakande år. I Almedalen samtalar hon med tidigare statsrådet Pierre Schori och den 
tidigare generalsekreteraren i International Union of Socialist Youth, statsvetaren Lisa 
Pelling. Vad hände egentligen med oss medan vi försvarade det öppna samhället? Vad 
ska vi göra nu?

MedVeRk Ande:� Loretta Napoleoni, ekonom och författare, Pierre Schori, tidigare statsråd (S) och 

FN-ambassadör, Lisa Pelling, doktorand i statsvetenskap och tidigare generalsekreterare IUSY

MOdeRAtOR:� Daniel Suhonen, chefredaktör Tvärdrag
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Tisdag 5 juli kl. 08.30–10.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Frukost

Tisdag 5 juli kl. 09.00–10.15

ARRAngöR:� LO-TCO Rättsskydd

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Kaffe & smörgås

Välfärdsstaten – passiviserar eller befriar den?
Dagens allt mer tudelade samhälle präglas av uppfattning av välfärdspolitiken som 
en kostnad. Men en allt för begränsad välfärd leder till inlåsningar och tillväxthinder. 
Hur kan vi i dag återknyta till idén om välfärd som en produktiv investering i mänsk-
liga resurser och näringslivets effektivitet?

MedVeRk Ande:� Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande, Isobel Hadley-Kampfz, ledarskribent Expres-

sen, Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia och tidigare miljöminister, Kjell Rautio, 

utredare LO, Joa Bergold, utredare LO

MOdeRAtOR:� Eric Sundström, Dagens Arena

Får integriteten störa produktionen?
Skyddet för arbetstagarnas personliga integritet i arbetet är mycket bristfälligt. Trots 
den revolution som skett när det gäller de tekniska möjligheterna att övervaka och 
testa de anställda har lagstiftningen stått still. Utredning efter utredning tillsätts. För-
slagen finns, men inget händer. Och kontrollen och övervakningen av de anställda 
ökar för varje år.

LO-TCO Rättsskydd redovisar det aktuella rättsläget och ställer frågan varför inget 
händer. Därefter öppnar vi upp för ett fördjupande samtal.

MedVeRk Ande:� Annett Olofsson och Susanna Kjällström, förbundsjurister LO-TCO Rättsskydd

tisdag 5 juli
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Tisdag 5 juli kl. 10.30–12.00

ARRAngöR:� Kommunal

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Kaffe & smörgås

Tisdag 5 juli kl. 11.00–12.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Lunchmacka

Hur gör vi äldreomsorgen attraktiv som arbetsplats?
Att arbeta inom äldreomsorgen ses av många som ett lågstatusarbete vilket leder till 
färre studenter inom området. Detta riskerar att leda till stora problem att rekrytera 
branschkompetent personal och säkra en god omsorg. – Hur går vi tillväga för att äld-
reomsorgen ska bli attraktiv som arbetsplats?

MedVeRk Ande:� Anneli Nordström, ordförande Kommunal, Bertil Östberg, statssekreterare (FP), 

Lena Hallengren (S). Stina-Clara Hjulström, Demensförbundet, Lotta Mårtensson, Carema, 

Göran  Fredriksson, Vårdföretagarna och Anders Johansson (S)

LAS turordningsregler – har Svenskt Näringsliv och LO ändrat ståndpunkt?
Resultatet av LO och Svenskt Näringslivs gemensamma arbetsgrupp om turordnings-
reglerna i LAS redovisas. Har parterna närmat sig varandra eller kvarstår gamla ställ-
ningstaganden?

MedVeRk Ande:� Per Bardh, LOs avtalssekreterare, Christer Ågren, vice VD Svenskt Näringsliv, Sofie 

Rehnström, LO, Sverker Rudeberg, Svenskt Näringsliv

MOdeRAtOR:� Boa Ruthström, Arena Idé
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Tisdag 5 juli kl. 13.15–14.15

ARRAngöR:� Kommunal

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Frukt

Tisdag 5 juli kl. 13.00–13.45 

ARRAngöR:� ABF

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Kaffe och smörgås

Fler ska jobba mer – men vem tar hand om barnen?
Från höger till vänster så pratar man om ”arbetslinjen” – att fler ska jobba mer. Det är 
lösningen på allt ifrån Sveriges tillväxt till välfärdens framtida finansiering. Men om 
fler ska jobba mer – vem ska då ta hand om barnen? Välkommen till en debatt om för-
skolans betydelse för arbete och tillväxt.

MedVeRk Ande:� Anneli Nordström, ordförande Kommunal, Ann-Zofie Duvander, forskare Stock-

holms universitet, Emma Lennartsson, chefekonom Kommunal, Ylva Johansson, vice ordförande 

riksdagens arbetsmarknadsutskott (S), Hanne Kjöller, ledarskribent Dagens Nyheter, Sophia 

Lövgren, generalsekreterare Makalösa föräldrar, Finn Bengtsson, riksdagsledamot (M)

MOdeRAtOR:� Johanna Palmström, journalist

Dags för ett nytt kunskapslyft!
Uteblivna investeringar i vuxen- och arbetsmarknadsutbildning gör att företag upple-
ver arbetskraftsbrist samtidigt som det råder massarbetslöshet. Kan satsningar på ung-
domar, utbildningsvikariat och vuxenutbildning skapa en positiv rörelse som bryter 
baklåset på arbetsmarknaden?

MedVeRk Ande:� Karl-Petter Thorwaldsson, förbundsordförande ABF, Wanja Lundby-Wedin, ordfö-

rande LO
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Tisdag 5 juli kl. 14.30–16.00

ARRAngöR:� SSU

LOk AL:� Terrassen

Tisdag 5 juli kl. 16.00–16.45

ARRAngöR:� ABF och Tvärdrag

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukt

Är det frihet att välja mellan dåliga villkor eller inget jobb alls?
En av fyra unga saknar jobb. Samtidigt är dåliga arbetsvillkor vardag för många unga 
med jobb. Låga löner, osäkra anställningar och lite att säga till om. I ett samtal mellan 
SSU och arbetsmarknadens parter försöker vi reda ut vad som borde göras för bättre 
villkor och fler unga på arbetsmarknaden.

MedVeRk Ande:� Jytte Guteland, SSUs förbundsordförande, Tobias Baudin, förste vice ordförande 

Kommunal, Jonas Milton, VD, Almega

Några påstår att vi inte har råd med välfärden – men är det sant?
Det pågår en dragkamp om välfärdspolitiken. Grundfrågan är om vi har råd med en 
generös välfärdsstat eller om vi på grund av demografiska förändringar måste betala 
mer själva. Vad är sant i vår tids stora berättelse om den dyra välfärden? Vilka tjänar på 
den och vilka förlorar? Har vi råd eller inte – och vilka är alternativen för en arbetar-
rörelse som vill ha något uppdrag kvar?

MedVeRk Ande:� Ali Esbati, ekonom vid Manifest Analys i Oslo, Lena Sommestad, professor vid 

Uppsala  universitet

MOdeRAtOR:� Daniel Suhonen, chefredaktör Tvärdrag
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Tisdag 5 juli kl. 17.00–19.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Sill och potatis

LO och LO-förbundens medlemskväll
Opinionsbildare och alla LO-förbundens medlemmar är välkomna till en trevlig med-
lemskväll med samtal och underhållning.

Tisdag 5 juli kl. 17.00–18.15

ARRAngöR:� LO-Tidningen

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Korv och bröd

Brottsplats: De kommande makthavarna inom arbetsmarknadspolitiken
Vilka är kronprinsarna och kronprinsessorna som ska ta över debatten och spelet på 
arbetsmarknaden? LO-Tidningens chefredaktör Johanna Kronlid samtalar med några 
av dem.
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Onsdag 6 juli kl. 08.30–10.15

ARRAngöR:� LO-TCO Rättsskydd

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Kaffe & smörgås

Är arbetslinjen dragen för långt?
Drygt fem år med alliansens arbetslinje har förflutit. Utfallet och konsekvenserna av 
den av regeringen definierade arbetslinjen är både kritiserade och lovordade. Hur har 
det gått? Hur gick det med utanförskapet? Med arbetslösheten och sysselsättningen? 
Sjuktalen och socialbidragen? Vad har fungerat och inte fungerat? Hur har den påver-
kat människor?

LO-TCO Rättsskydd redovisar sina erfarenheter av pågående sjukförsäkringsären-
den. Till vår debattpanel har vi bjudit in representanter för de politiska partierna.

MedVeRk Ande:� Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet (S), Jenny Petersson, 

arbets marknadsutskottet (M), Anders Wallner, partisekreterare (MP), Hans Backman, arbets-

marknadsutskottet (FP), Solveig Zander, socialförsäkringsutskottet (C), Rossana Dinamarca, 

vice partiordförande (V), Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD), Claes Jansson och 

Elizabeth  Östman, förbundsjurister LO-TCO Rättsskydd

MOdeRAtOR:� Mikael Romero

onsdag 6 juli
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Onsdag 6 juli kl. 09.15–11.00

ARRAngöR:� Arbetarrörelsens tanke-

smedja

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Frukost

Onsdag 6 juli kl. 10.30–12.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Lunchmacka

Socialdemokratins utmaning: Full sysselsättning
Finns det en socialdemokratisk ekonomisk politik som klarar både tillväxt, full syssel-
sättning och en hållbar utveckling? Arbetarrörelsens Tankesmedjas Anne-Marie Lind-
gren och förra miljöministern Lena Sommestad diskuterar hur en sådan politik bör se 
ut. Lindgren och Sommestad har skrivit varsin bokrapport i Tankesmedjans serie ”So-
cialdemokratins utmaningar”, ”Ekonomisk politik och full sysselsättning” respektive 

”Klimatpolitik och full sysselsättning”.

MedVeRk Ande:� Anne-Marie Lindgren, utredningschef Arbetarrörelsens Tankesmedja, Lena Som-

mestad, professor i ekonomisk historia och tidigare miljöminister

MOdeRAtOR:� Göran Johnsson, styrelseordförande Arbetarrörelsens Tankesmedja

Det är dags att slakta heliga kor
Ett seminarium som tar avstamp i en ny opinionsundersökning från LO-ung om ung-
as situation på arbetsmarknaden. Diskussion och samtal kring fackföreningsrörelsens 
förhållande till en generation som många gånger väljer att stå utanför facket och vad 
LO gör och kan göra för att vända trenden.

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Sandra Viktor, LOs ungdomssekreterare, 

Per Persson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket Stockholm, Stefan Hansson, ombudsman 

LO och projektledare Stora resan, Joa Bergold, utredare LO

MOdeRAtOR:� Karl-Petter Thorwaldsson, förbundsordförande ABF
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Onsdag 6 juli kl. 11.15–12.15

ARRAngöR:� Friedrich Ebert Stiftung

LOk AL:� Terrassen

Onsdag 6 juli kl. 12.30–13.30

ARRAngöR:� Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet i 

Landstinget i Kalmar län

LOk AL:� Terrassen

A Brisk Wind in Palestine?
Seminar on the Middle East Conflict, discussed with Michael Bröning, author of the 
book ”The Politics of Change in Palestine” and Jens Orback, Director Olof Palme In-
ternational Center.

Nollvision för vårdskador i vården – är det möjligt?
Allt för ofta skadas patienter i onödan på grund av misstag eller felbehandlingar i sjuk-
vården. Bristerna i patientsäkerhet leder till lidande och höga kostnader. Landstinget i 
Kalmar län har bestämt sig för att ha Sveriges mest patientsäkra sjukvård 2014. Hur ser 
strategierna ut för att nå målet?

MedVeRk Ande:� Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Anders Henriksson, landstingsstyrel-

sens ordförande (S) Landstinget i Kalmar län, Lena Ekelius, ordförande Sveriges yngre läkares 

förening. Tobias Baudin, 1:e vice ordförande Kommunal, Ronald Rosengren, patient, Jessica 

Rydell, landstingsråd (MP) Landstinget i Kalmar län, Linda Fleetwood, landstingsråd (V) Lands-

tinget i Kalmar län
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Onsdag 6 juli kl. 13.45–14.45

ARRAngöR:� ABF

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Fika

Vems Europa – vart tog EU-debatten vägen
EU-länder pressas till kraftiga nedskärningar, och risken finns att EU till och med 
sätter tvångströja på lönebildningen. Vart tog drömmen om det sociala Europa vägen? 
Varför har inte fackföreningsrörelsen initiativet i EU-debatten? Och varför är det så 
tyst om EU i Sverige

MedVeRk Ande:� Björn Elmbrant, författare m.fl.

MOdeRAtOR:� Kent Werne, frilansjournalist

Onsdag 6 juli kl. 13.00–14.15

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Fika

En arbetslöshetsförsäkring som håller måttet. Hur ska den se ut?
Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är i djup kris. Allt färre har rätt till ersättning, 
både från grundförsäkringen och den inkomstrelaterade försäkringen. Samtidigt har 
högsta dagpenning i försäkringen inte höjts sedan 2002 och villkoren har sedan 2007 
skärpts i många avseenden parallellt med att en stor del av medlemsavgiften är satt i 
relation till arbetslösheten. Arbetslöshetsförsäkringen är idag snarast en grundtrygg-
hetsförsäkring för ett fåtal – snarare än en försäkring som säkrar inkomsttryggheten 
för de allra flesta löntagare i händelse av att man skulle drabbas av arbetslöshet.

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Jonas Milton, VD Almega, Gunvor G Ericson, 

riksdagsledamot (MP), Tomas Eneroth, riksdagsledamot och vice ordförande socialförsäkringsut-

skottet (S), Lotta Finnstorp, riksdagsledamot (M). Inledning av Ulrika Vedin, LO.

MOdeRAtOR:� Håkan A Bengtsson, Arenagruppen
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Onsdag 6 juli kl. 14.30–15.30

ARRAngöR:� Arenagruppen

LOk AL:� Ljusgården

Onsdag 6 juli kl. 15.00–16.30

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Jordgubbar

Facklig politisk samverkan – bra eller dåligt?
Måste LO och LO-förbunden alltid tycka som partiet? Hur självständiga kan LO-fack-
en var i förhållande till partiet? Varför har TCO och dess förbund valt en annan linje? 
Vad är mest framgångsrikt? Kan man företräda kommunalt anställda medlemmar och 
samtidigt sitta i kommunstyrelsen?

MedVeRk Ande:� Tobias Baudin, vice förbundsordförande Kommunal, Eva Nordmark, ordförande 

TCO och Carin Jämtin, partisekreterare (S)

MOdeRAtOR:� Boa Ruthström, Arena Idé

Pensionsreformen i halvtid – hur går det för pensionärerna?
Pensioner är långsiktiga och för dem som omfattas är det viktigt att systemet håller 
i flera decennier. Pensionssystemet är självfinansierat genom att totala tillgångar och 
skulder ska balanseras. Detta medför att pensionssystemet alltid kommer att klara sig, 
men hur går det för pensionärerna?

MedVeRk Ande:� Per Bardh, LOs avtalssekreterare, Anna Hedborg, pensionsexpert, Elisabeth Sasse, 

kanslichef OFR, Thomas Eneroth, vice ordförande socialförsäkringsutskottet (S), Renée Anders-

son, utredare LO

MOdeRAtOR:� Agneta Karlsson, Arenagruppen



O n S d a G  6  j u L I  | 19

Onsdag 6 juli kl. 15.45–16.30

ARRAngöR:� ABF och Runö Utbild-

nings- & Utvecklingscentrum

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Korv och bröd

Våras det för folkbildningen? Ett samtal om kunskapssyn och demokrati
En levande demokrati behöver människor som kan, förstår och agerar för att utveckla 
samhället. Vilken kunskap är viktig för att föra människor och samhällen framåt? 
Räcker det att kunna sitt yrke, eller behöver vi bildade medborgare som kan delta ak-
tivt i samhällslivet?

MedVeRk Ande:� Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet och Karl-Petter 

Thorwaldsson, förbundsordförande ABF

Onsdag 6 juli kl. 17.00–18.45

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Korv och bröd

Kön finns, men finns klass? Samtal om klass, etnicitet och facklig feminism
Seminariet behandlar betydelsen av klass för fackliga feministiska strategier. Hur defi-
nierar vi klass idag? Vad innebär det för män respektive kvinnor, och för personer med 
annat etniskt ursprung?

MedVeRk Ande:� Ulla Lindqvist, LOs vice ordförande, Gertrud Åström, ordförande Sveriges kvinno-

lobby, Per Gudmunson, ledarskribent Svenska Dagbladet, Annika Strandhäll, ordförande SKTF

MOdeRAtOR:� Agneta Karlsson, Arenagruppen
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Onsdag 6 juli kl. 17.00–18.15

ARRAngöR:� LO-Tidningen

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Korv och bröd

Vem är arbetare
Med utgångspunkt i vårens uppskattade reportageserie i LO-Tidningen om vem som 
egentligen är arbetare, samtalar chefredaktören Johanna Kronlid med bland andra 
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin och Affärsvärldens chefredaktör Jon Åsberg.
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Torsdag 7 juli kl. 08.30–09.30

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukost

Torsdag 7 juli kl. 08.30–10.00

ARRAngöR:� IF Metall och Kommunal

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Frukost

Från offensiv till försvarskamp? – Wanja Lundby-Wedin om sina fyra år 
som ordförande för Europafacket
När Wanja Lundby-Wedin valdes till Europafackets ordförande i Sevilla 2007 var te-
mat för kongressen ”På offensiven”. Hur blev det? Blev det mest försvarskamp mot åt-
stramningar i krisens kölvatten? LOs ordförande samtalar med Tommy Svensson om 
framgångar och motgångar i det europafackliga arbetet.

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande

MOdeRAtOR:� Tommy Svensson, chef Brysselkontoret

Ett hållbart arbetsliv  
– för gemensam stark välfärd och konkurrenskraftig industri
På seminariet diskuterar IF Metalls förbundsordförande och Kommunals förbunds-
ordförande med Socialdemokraternas partiordförande om vilken politik Socialdemo-
kraterna har för fler attraktiva arbeten inom välfärd och industri.

MedVeRk Ande:� Håkan Juholt, partiordförande (S), Annelie Nordström, förbundsordförande Kom-

munal, Stefan Löfven, förbundsordförande IF Metall

MOdeRAtOR:� Anna-Lena Brundin

torsdag 7 juli
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Torsdag 7 juli kl. 09.45–11.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Fika

Torsdag 7 juli kl. 12.00–12.45

ARRAngöR:� ABF

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Lunchmacka

Hur kommer arbetsmarknaden efter krisen att se ut?
Tidigare erfarenheterna visar att det i många avseenden är en ny arbetsmarknad som 
växer fram efter allvarliga kriser. Hur ser framtidens arbetsmarknad ut för olika grup-
per? Har synen på arbete, anställningar och arbetsmarknadens villkor förändrats? Vad 
behövs för att bemöta alla nya utmaningar?

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO, 

Göran Arrius, ledamot i SACOs styrelse och ordförande för Jusek

MOdeRAtOR:� Eric Sundström, Dagens Arena

Säg ifrån!
Motståndsmannen, koncentrationslägerfången och medförfattaren till deklarationen 
om de mänskliga rättigheterna Stéphane Hessel blev succéförfattare vid 93 års ålder 
med boken ”Säg ifrån”. Boken är en uppmaning att säga ifrån mot orättvisor och för-
tryck och att våga tro att världen kan förändras till det bättre, och har sålts i mer än 
2 miljoner exemplar i Frankrike. Samtal och smygläsning utifrån den svenska över-
sättningen, som innehåller textkommentarer av Annika Norlin, Göran Greider, Åsa 
Moberg och Pierre Schori.
MedVeRk Ande:� Stina Oscarsson, chef för Radioteatern m.fl.
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Torsdag 7 juli kl. 13.00–14.30

ARRAngöR:� LO och Unga Örnar

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Fika

Är mamma säker på jobbet?
Barnfattigdomen ökar och några av de bidragande faktorerna är hög arbetslöshet, 
osäkra anställningsformer och försämrat socialt skyddsnät. Vilken påverkan har osäk-
ra anställningar på barnfattigdom? Kan man planera framtiden för sina barn när man 
har en timanställning och hur drabbas en familj av att en förälder blir sjuk och inte 
kan arbeta? Arbete kan vara nyckeln till att utrota barnfattigdomen, men hur ska det 
arbetet se ut? Detta är några frågor kring osäkra anställningsformer, barnfattigdom 
och arbete som kommer att diskuteras.

MedVeRk Ande:� Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande, Håkan Juholt, Partiordförande (S), Fredrik 

Lundh Sammeli, ordförande Unga Örnars Riksförbund

MOdeRAtOR:� Eric Sundström, Dagens Arena

Torsdag 7 juli kl. 13.30–14.30

ARRAngöR:� IF Metall och Akademiker-

förbundet SSR

LOk AL:� Terrassen

Hur blir det med Fas 3? Hur skapar vi vägar ut ur långtidsarbetslösheten?
På seminariet diskuteras situationen på arbetsmarknaden, framför allt för de som har 
det svårast att få arbete. Hur skapar vi fler jobb? Vi frågar oss också vad Fas 3 innebär 
för de olika parterna.

MedVeRk Ande:� Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO, Tobias Tobé, ordförande arbetsmark-

nadsutskottet (M), Ylva Johansson, vice ordförande arbetsmarknadsutskottet (S), Annika Qarls-

son, ledamot arbetsmarknadsutskottet (C), Christin Johansson, förbundsordförande Akademi-

kerförbundet SSR, Anders Ferbe, vice ordförande IF Metall

MOdeRAtOR:� Anna D Öberg
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Torsdag 7 juli kl. 14.45–16.00

ARRAngöR:� ABF och S-Kvinnor

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Fika

Frihet och framgång kräver jämställdhet – tid för nya reformer!
På 1970-talet fick Sverige som första land ett formellt jämställt medborgarskap. Men 
vad har hänt sedan dess för kvinnors frigörelse? Hur kan vi vända utvecklingen och ta 
rejäla kliv framåt mot ett jämställt samhälle? Vad kan Sveriges största parti Socialde-
mokraterna göra?

MedVeRk Ande:� Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot (S), Ylva Johansson, vice ordförande, arbets-

marknadsutskottet (S) och Lena Sommestad, professor vid Uppsala universitet

Torsdag 7 juli kl. 15.00–16.00

ARRAngöR:� Socialdemokratiska stu-

dentförbundet

LOk AL:� Terrassen

Vänsterns ekonomiska utmaningar
Det ekonomiska klimatet förändras kontinuerligt. Dessa förändringar ställer vänstern 
inför nya utmaningar som kräver nya lösningar. Vilka är dessa framtidens utmaningar 
och hur kan de hanteras?

MedVeRk Ande:� Anne-Marie Lindgren, utredningschef för Arbetarrörelsens Tankesmedja, Stefan 

Carlén, förbundsekonom för Handelsanställdas förbund, Johanna Rickne, forskare på Institutet 

för Näringslivsforskning

MOdeRAtOR:� Elin Molin, ordförande, Socialdemokratiska ekonomiklubben
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Torsdag 7 juli kl. 16.15–17.15

ARRAngöR:� Socialdemokratiska stu-

dentförbundet

LOk AL:� Terrassen

Frihet, jämlikhet, hållbarhet?
Hållbar utveckling är på mångas läppar, men hur uppnår vi det i praktiken? Kan det 
hållbara samhället bli 10-talets provisoriska utopi, och vilka reformer krävs för att ska-
pa social, ekonomisk, ekologisk och demokratisk hållbarhet?

MedVeRk Ande:� Peter Gustavsson, kulturpolitiskt ansvarig på ABF, Maja Nordström, redaktions-

medlem för Tvärdrag och Dany Kessel, styrelseledamot i Socialdemokratiska studentförbundet

MOdeRAtOR:� Johanna Pettersson, doktorand i statsvetenskap på Södertörns högskola

Torsdag 7 juli kl. 17.15–19.00

ARRAngöR:� Socialdemokratiska stu-

dentförbundet

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Quesedillas

Socialdemokratiska studentförbundets mingel
Socialdemokratiska studentförbundet bjuder in till mingel på Hamnplan 5. Alla är 
välkomna, det bjuds på mat och dryck köps i baren!
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Fredag 8 juli kl. 09.00–11.00

ARRAngöR:� Arbetarrörelsens Tanke-

smedja

LOk AL:� Ljusgården

FöRtäRing:� Frukost

Fredag 8 juli kl. 10.30–12.00

ARRAngöR:� LO

LOk AL:� Terrassen

FöRtäRing:� Fika

Vad ska stå i Socialdemokraternas nästa partiprogram?
Arbetarrörelsens Tankesmedjas Anne-Marie Lindgren, Kommunals förbundsordför-
ande Annelie Nordström, S-studenters ordförande Magnus Nilsson, förra studentför-
bundsordföranden Kajsa Borgnäs och tidigare SSU-styrelseledamoten Laila Naraghi 
ger sina råd i saken.

Svensk lönebildning i framtiden – kaos eller ordning och reda?
Det stundar en avtalsrörelse. I media verkar fack och arbetsgivare befinna sig på olika 
planeter. Finns det en samsyn kring den framtida lönebildningen och kan den i så fall 
utvecklas utan att politikerna lägger sig i?

MedVeRk Ande:� Per Bardh, LOs avtalssekreterare, Jonas Milton, VD Almega, Claes Stråth, General-

direktör Medlingsinstitutet, Per-Olof Sjöö, ordförande GS facket

MOdeRAtOR:� Victor Bernhardz, Dagens Arena

fredag 8 juli
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