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Sveriges Radio i Almedalen 2017 – välkommen till vårt
internationella seminarium
Sveriges Radio sänder live från Almedalsveckan och arrangerar flera debatter och seminarier under veckan. På torsdag 6 juli diskuteras
frågan ”Hur behåller media förtroendet i en tid av desinformation?” tillsammans med Craig Silverman från Buzzfeed och den Brittisk-ukrainske
Rysslandskännaren Peter Pomerantsev.

Under Politikerveckan i Visby sänder Sveriges Radio flera program live från sin scen. Publik och intresserade välkomnas att komma och
lyssna*. Alla partiledares tal under veckan sänds live i P1 och via appen Sveriges Radio Play varje dag med start kl 19.00.  

”Hur behåller media förtroendet i en tid av desinformation?”

Tid och plats: torsdag 6 juli kl 10:30-12:00 – Wisby Strand och Congress, Lokal: Wisby
Sveriges Radio har bjudit in två namnkunniga internationella gäster för att diskutera frågan

”Hur behåller media förtroendet i en tid av desinformation?”. Deltar gör Craig Silverman som är Media Editor på Buzzfeed News och Brittisk-
ukrainske journalisten och författaren Peter Pomerantsev som är en internationellt känd Rysslandsexpert. Seminariet hålls på engelska under
ledning av moderator Ginna Lindberg, utrikeschef på Ekot. 

Craig Silverman och Peter Pomerantsev kommer att vara tillgängliga för media. För intervjuförfråganingar kontakta Claes Bertilson. (detaljer
nedan)

Sveriges Radios debatter och seminarier på Sveriges Radios scen i Visby, Donnersgatan 6-7
Moderator: Johar Bendjelloul

Torsdag 14-14:45 Ordväxlaserien: Nätet, makten och yttrandefriheten
(med bl.a. Alice Bah Kuhnke, kulturminister, Olof Lavesson, ordf. Kulturutskottet och Cilla Benkö, vd Sveriges Radio)

Fredag 11-12: När media fokuserar på elände och polariserar debatten, hur kan journalistiken bli mer konstruktiv?
(med bl.a. Louise Welander, samhällsredaktionen Sveriges Radio och Katarina Gunnarsson, reporter Ekot)

Sveriges Radios seminarier och debatter: https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3227&grupp=24110

*LIVESÄNDNINGAR ELLER LIVEINSPELNINGAR FRÅN SVERIGES RADIOS SCEN Donnersgatan 6-7

Förutom livesändningar av partiledartalen sänder Sveriges Radio ett stort antal program och gör flera liveinspelningar av poddar på Sveriges
Radios scen under veckan. Bland annat sänds varje dag P1-morgon, P4 Extra, och Studio Ett och partiledarna deltar för direktsända
intervjuer. Även

Lantzkampen (fredag), Melodikrysset (lördag), Tankesmedjan (vardagar), Europapodden (måndag) och USApodden (fredag) spelas in inför
livepublik.

Sveriges Radios scenprogram:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=6453037

För ytterligare information och intervjuförfrågningar gällande internationella gäster eller Sveriges Radios medarbetare: Claes
Bertilson, presschef, 070-327 7807 eller claes.bertilson@sverigesradio.se


