
MÅNDAG
3 JULI
11.00-11.45

Europahusets  
paviljong  
Strandvägen, H514

i Almedalen!
Union to Union är fackets  
biståndsorganisation.  
Medlemmar är LO, TCO och 
Saco. Vi arbetar för goda 
arbetsvillkor, demokrati, en 
rättvis fördelning av resurser 
och hållbar utveckling. 

Vad är fakta? Vad är fake? 
Om global migration och faktabaserad information
Den globala migrationen väntas öka. Det påverkar både samhälle 
och arbetsmarknad, men berör även identitet och tillhörighet hos 
individen. Men i debatten kring migrationens för- och nackdelar 
blandas sanning och lögn. Hur skapar vi mer kunskap och  
samarbete för lösa denna viktiga framtidsfråga?

Medverkande: 
•  Anna Rudels, kommunikationschef, Svenska Institutet
•  Maria Östberg-Svanelind, Akademikerförbundet SSR och  
   papperslösas centrum,  
•  Per-Olof Sjöö, Fördbundsordförande GS-facket och orförande i
   det globala facket inom bygg- och träsektorn (BWI)
•  Kristina Henschen, chef, Union to Union (moderator)

Sverige i världen
Donnersgatan 6

MÅNDAG
3 JULI
17.00-17.45

Självbild och verklighet  
Ett gränsöverskridande samtal om Agenda 2030
Röster från ett globalt civilsamhälle utmanar den svenska politi-
ken: Är Sveriges självbild att vi är bäst i klassen och stämmer det 
med verkligheten? Vilka utmaningar står den svenska utrikes- 
och utvecklingspolitiken inför när vi säger att ingen ska lämnas 
utanför. Arrangeras av nätverket Concord som Union to Union är 
del av.

Medverkande: 
•  Anna Horn, Förste vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet
•  Maria Andersson Willner, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
•  Sofia Arkelsten, Riksdagsledamot, Moderaterna
•  Wanja Kaufmann, Internationell sekreterare, Grön Ungdom 
•  Monica Lorentsson, Plan International Sverige (moderator)

FLER PROGRAMPUNKTER!



ONSDAG
5 JULI
14.00-14.45

TORSDAG
6 JULI
13.00-13.45

Behöver vi verkligen demokrati? 
I nyhetsflödet blir det allt svårare att skilja på fejk från fakta och 
människorättsförsvarare världen över har problem att verka fritt. 
På alla kontinenter ser vi också hur hotet mot de demokratiska 
värderingarna blir mer organiserat. Men kan världen bli bättre 
även utan mänskliga rättigheter?

Medverkande: 
•  Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet  
•  Göran Arrius, ordförande Saco  
•  Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent Sveriges Radio 
•  Kristina Henschen, chef, Union to Union 
•  Helle Klein, chefredaktör, Dagens Arbete

Ssch! Världen ser rött när vi blöder 
Om mens som hinder för utveckling
Varje dag har 800 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen 
mens. Trots att kopplingarna mellan mens och utveckling är 
tydliga förblir frågan ett tabubelagt ämne, omgärdat av myter och 
okunskap som varje dag hindrar flickor och kvinnor från att delta 
fullt i såväl utbildning som arbetsliv.

Medverkande: 
•  Mariann Eriksson, Plan International Sverige
•  Kristina Henschen, Union to Union
•  Gabriella Ekelund, SCA/Essity
•  Petra Tötterman Andorff, biträdande generalsekreterare,  
   Kvinna till kvinna (moderator)

Hör av dig till oss om du vill  
träffas under Almedalen 2017!

Kristina Henschen, kanslichef
kristina.henschen@uniontounion.org
070-569 50 89

Sigrid Bergfeldt, programchef
sigrid.bergfeldt@uniontounion.org
072-533 27 68

Ruben Wågman,  
program- och påverkanshandläggare
ruben.wagman@uniontounion.org
070-274 20 25

TCO-landet
Strandgatan 18

Sverige i världen
Donnersgatan 6


