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Sveriges Radio intensifierar bevakningen inför EU valet
Sverige väljer nya ledamöter till Europaparlamentet den 26 maj. På måndag inleds utfrågningar av toppkandidaterna i P1-
morgon, P4 Extra och i ett samarbete mellan Europapodden och Det Politiska Spelet ställs lyssnarnas frågor till kandidaterna.
Sveriges Radios satsar också på en bred EU-bevakning på Europeisk, nationell och lokal nivå.

Utfrågare i P1-morgon EU-valet 2019, Monica Saarinen och Olle Wiberg (Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio)

Utfrågningar

Med en knapp månad kvar till valdagen 26 maj inleder Sveriges Radio utfrågningar av partiernas toppkandidater till EU-parlamentsvalet.  Med
start måndag 6 maj utfrågas kandidaterna på dessa datum.  

6 maj Liberalerna
7 maj Miljöpartiet
8 maj Vänsterpartiet
9 maj Sverigedemokraterna
10 maj Feministiskt initiativ
13 maj Centerpartiet
14 maj Kristdemokraterna
15 maj Socialdemokraterna
16 maj Moderaterna

P1-morgon frågar ut partiernas toppkandidater med start varje morgon kl 07:15
Programledare: Olle Wiberg och Monica Saarinen 

Europapodden och Det Politiska Spelet intervju med dagens kandidat som streamas via Facebook 08.15-08.45 och som podd via webben
eller appen Sveriges Radio Play Programledare: Caroline Salzinger och Henrik Torehammar

P4 Extra - partiernas toppkandidater intervjuas i direktsändning från kl 14.15  
Programledare: Titti Schulz och Erik Blix

Valkompass

Som enda medieföretag erbjuder Sveriges Radio en valkompass inför valet på engelska och en version på lätt svenska.

Sveriges Radio arrangerar slutdebatt inför valet den 22 maj och har valvaka den 26 maj. I ett stort antal program lyfts också viktiga EU
frågor ur olika perspektiv inför valet. Vi träffar väljare och kandidater från runt om i Europa i bland annat Studio Ett, Kluvet Land, P3 Nyheter,
P4 och Sameradion. 

Som en uppföljning till #tiomiljoner som Sveriges Radio gjorde inför riksdagsvalet i höst görs nu 500miljoner där det är Europas befolkning som
lyfter fram sina egna frågeställningar.

Läs mer om utfrågningar, valkompassen och Sveriges Radios samlade bevakning här.

Foto utfrågare P1-morgon - Monica Saarinen och Olle Wiberg
Fotograf: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Kontakt för mer information eller bilder av andra utfrågare: Claes Bertilson, presschef 070-327 7807 eller
claes.bertilson@sverigesradio.se


