
 Onsdag 3 juli 09.30-10.45
S:t Lars kyrkoruin, Syskongatan
(nära Stora Torget), Visby:

Varför får inte människor        
som vill arbeta?

Nära en halv miljon är arbetslösa samtidigt
som en mängd arbetsuppgifter väntar på att
bli utförda. På detta seminarium möts lokala
innovatörer, facket och politiken för att dis-
kutera lokala möjligheterna och centralt an-
svar för en arbetsmarknad som rymmer fler.

Medverkande: 
Tomas Eneroth, riksdagsledamot (S)
Tobias Baudin, 1:e vice ordförande LO
Johan Jonsson, f.d. folkhälsochef 
Västra Götalandsregionen,
Kerstin Alnebratt, ordförande a-smedjan 
Ola Andersson, förbundschef Samordnings-
förbundet Delta i Göteborg
Hans Troedsson, samordnare för komplette-
rande arbetsmarknad, Delta.

Torsdag 4 juli 15.00-16.00
Restaurang Hamnplan 5, Visby:

Är den svenska modellen
nere för räkning?

Kan Sverige bedriva en hållbar tillväxt -
inriktad och sysselsättningsfrämjande ekono-
misk politik – trots restriktionen att inte få
rucka på det så kallade överskottsmålet?
Vilka möjligheter ges för stora, klimatsmarta
investeringsprojekt som ”lånar” av framtiden
och underbalanserar budgeten?

Medverkande: 
Dan Andersson, fd chefekonom, LO
Monika Arvidsson, utredningschef, 
a-smedjan
Loa Brynjulfsdottir, generalsekreterare,
Nordens Fackliga Samorganisation, NFS

Fredag 5 juli 11.30-12.30
S:t Lars kyrkoruin, Syskongatan
(nära Stora Torget), Visby:

Europavalet 2014 och den 
växande högerextremismen

”EU-valet 2014 och hotet från höger” – om
den väx ande högerextremismen i Europa.
Blir den yttersta högern vinnare i nästa års
EU-val? Är Ungern fortfarande en demo-
krati? Två nya rapporter från a-smedjan.

Medverkande: 
Mona Sahlin, fd partiledare (S)
Tommy Svensson, rapportförfattare
Måns Wadensjö, rapportförfattare
Lina Stenberg, a-smedjan

Lördag 6 juli 13.30-14.30
Restaurang Hamnplan 5, Visby:

Har arbetarrörelsen 
äntligen upptäckt 
den sociala ekonomin?

S-kongressen antog både nytt partiprogram
och ”Framtidskontraktet” där civilsamhällets
roll och den sociala ekonomins betydelse
framhölls tydligare än tidigare. Vad betyder
denna nya syn för utformningen av politiken?
Medverkande: 
Karl-Petter Thorwaldsson,
LO-ordförande
Lars Bryntesson, kommunalråd Sigtuna
Ragnar Andersson, Entreprenörskap och
Företagande, 
Kerstin Alnebratt, ordförande a-smedjan 
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