Pressinbjudan 2018-08-15

Välkomna till Sveriges Radios korrespondentdag – Förstå världen!
Den 23 augusti berättar Sveriges Radios korrespondenter från världens alla hörn om sitt arbete inför livepublik på Kulturhuset
i Stockholm. På sex olika scener erbjuds en heldag om utrikesfrågor med bland annat poddinspelningar och en specialversion
av Lantzkampen ”The Korre Edition”. Välkomna!

Sveriges Radios korrespondenter är på plats där det händer. Från våra utsända runtom i världen får du blixtsnabb nyhetsrapportering, men
också fördjupning och bakgrund till det som hänt. Du får höra rösterna och möta de berörda människorna. Vår förhoppning är att det gör
världen lite mer begriplig.
Under en rad år har därför Sveriges Radio därför satsat på utrikesbevakningen. Idag har vi Nordens största utrikesredaktion med 23 anställda
korrespondenter. I en tid då journalistik och yttrandefrihet är under attack i allt fler länder, tycker vi att det är viktigare än någonsin att
journalister finns på plats och kan rapportera om utvecklingen. För att förstå världen bättre, behövs både kunskap och närvaro.
Den 23 augusti under parollen ”Förstå världen!” berättar vi om det arbetet för våra lyssnare.
Ur programmet:
16.00 Ginna Lindberg, utrikeschef på Ekot hälsar välkommen och presenterar Sveriges Radios korrespondenter
16.15-16.55 Europapodden spelas in live på scen
18.15-18.55 USApodden spelas in live på scen
Under eftermiddagen parallella seminarier om korrespondenternas arbete och de frågor de bevakar inklusive: ”De ungas comeback”, ”#metoo
i världen”, ”Den starke ledaren och demokratin”, ”#kinaspengar”, ”Den stora migrationen” och ”Falska nyheter, propaganda och troll”.
19.15 Lantzkampen ”The Korre Edition” under ledning av Annika Lantz
Hela programmet finns här
Datum och tid: 23 augusti mellan 16.00 - c:a 20.00
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Fritt inträde!
Under september och början av oktober kommer korrespondenterna att resa runt i Sverige för att på tolv orter från Kiruna i norr till Lund i
söder berätta om det dagliga arbetet med att vara korrespondent. Vilken korrespondent som kommer till vilken ort tillkännages efter 27
augusti men redan nu finns datum och orter här.
För mer information eller intervjuförfrågningar: Claes Bertilson, presschef, mob 070-327 7807 eller
mail: claes.bertilson@sverigesradio.se

