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Reportageserien "tiomiljoner" sätter fokus på frågorna som
engagerar mest
Från 1 juni fram ll midsommar kommer Sveriges Radio sända en serie berä elser och reportage kallad omiljoner.
Reportageserien ly er fram frågor som verkligen engagerar folk från norr ll söder med ambi onen a  samla in lyssnarreak oner
via webb och sociala medier vilket sedan leder ll nya inslag under och e er sommaren.

Fr v: Karin Wettre och Katarina Gunnarsson (FOTO: Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

– I reportageserien tio miljoner vill vi lyfta fram individers historier snarare än makthavare och myndigheters. Det handlar om tips vi fått eller att
vi besökt människor eller platser som vi inte ofta rapporterar från annars. Vi hoppas på många reaktioner och den efterföljande dialogen med
lyssnarna blir extra viktig för projektets fortsättning, säger Karin Wettre, projektledare för #tiomiljoner.

Seriens namn anspelar på att Sverige sedan januari i år har över tio miljoner invånare – och Sveriges Radio vill spegla ett land i snabb
förändring genom att lyfta fram fler röster och perspektiv. Tanken är att få igång en lösningsfokuserad diskussion lyssnare emellan.

Reportagen har gjorts av Ekots Katarina Gunnarsson och Karin Wettre. Flera av Ekots riksreportrar som finns på sju orter runt om i landet har
samlat berättelser till projektet. I det första reportaget, som sänds 1 juni, har Karin Wettre besökt Skutskär strax söder om Gävle där man fått
ett tillskott av nyanlända som försöker hitta vägar för att komma in i det norduppländska samhället. I ett kommande reportage har Katarina
Gunnarsson besökt Oskarshamn för att skildra ökningen av anmälningar om sexuella ofredanden. I serien hörs berättelser från Kiruna i norr
till Malmö i söder.

Det blir två nya berättelser varje dag och flera längre reportage sänds före midsommar.

– Vi eftersträvar en så stor geografisk spridning som möjligt, och ämnena vi lyfter räknar vi med kommer att röra upp känslor. Det kommer att
handla om allt från infrastruktur, rasism till karriärförväntningar på unga akademiker. Vi kommer därför vid flera tillfällen följa upp reportagen
med längre diskussioner i Studio Ett och P1-morgon, säger Katarina Gunnarsson. 

Röster från runt om i landet inklusive frågor och synpunkter samlas under projektet på sverigesradio.se/tiomiljoner. Vi vill engagera publiken
och bjuder in till diskussion, både på sajten och i sociala medier, främst på Ekots Facebooksida.
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För mer information:

Karin Wettre, projektledare och reporter tio miljoner karin.wettre@sverigesradio.se  eller Katarina Gunnarsson, reporter tio miljoner
katarina.gunnarsson@sverigesradio.se – eller via Sveriges Radios växel: 08-784 50 00
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