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LEDARE

Kära läsare!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

KARIN EHNBOM-PALMQUIST  GENERALSEKRETERARE

V

MYCKET NÖJE MED LÄSNINGEN!
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NYHETER

Åke Skeppare har avlidit

Svenskar i Världen 
gratulerar till 
kunglig förlovning

Lyckat seminarium 
kring kvinnohälsa

Piratskeppet Black Raven

Karin Ehnbom-PalmquistFör Svenska Utlandsskolors Förening

www.blackravenadventures.com 



NYHETER

Generalsekreteraren i Bryssel

SVIV-protest mot 
nedläggning av Radio 
Sweden
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svt.se/svtworld

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika - 
och i framtiden även till Sydamerika?* 
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder alla typer av svenska TV-program 
24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och 
nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna 
Radio Sweden och P4. 

Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang - 
för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT World:s kundtjänst: 

ConNova TVX, +46 (0)141-20 39 10, svtworld@connova.se, 
www.connova.se 

*om tillräckligt många är intresserade av att abonnera på SVT World.
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FRÅGOR & SVAR

TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

SOMMARHUS I SVERIGE

ITALIENSK FLYTT TILL SVERIGE

DUBBLA DEKLARATIONER?

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR



Ni behöver inte bo  
precis runt hörnet … 

… för att få personlig, individuell rådgivning hos oss 

Vi erbjuder Er personlig, individuell investe-
ringsrådgivning.
 Det är det många som gör. Men vi hävdar 
bestämt att vi är annorlunda. Därför nöjer 
vi oss inte med att säga att vi prioriterar en 
nära och personlig relation – vi går från ord 
till handling och träffar våra talrika interna-
tionella kunder på många olika ställen i värl-
den.
 Vårt mål är att ge Er en utsökt, personlig 
service. Vi säger som det är – och vi möter Er 
ansikte mot ansikte. Vi råder Er om den mest 

räntabla investeringsstrategin, som matchar 
Er personliga profil och Era önskemål.
 Framför allt ger vi Er förmögenhet optimala 
tillväxtvillkor, så att den fortsätter att växa.
 Upplev själv de fördelar vi kan erbjuda Er i 
form av personlig investeringsrådgivning. 

Kontakta mig redan i dag: 
Søren Skov Nielsen,  
Tel. +41 (0)44 368 7358 
skov@jyskebank.ch

JYSKE BANK (SCHWEIZ) AG • Private Banking • Wasserwerkstrasse 12 • Postfach • 8021 Zürich
tel. +41 (0)44 368 7373 • fax +41 (0)44 368 7379 • info@jyskebank.ch • www.jyskebank.ch

Jyske Bank (Schweiz) är ett dotterbolag till Jyske Bank A/S, danskt organisationsnr (CVR-nr) 
17616617. Tjänster och produkter kan inte erbjudas alla, t.ex. inte personer som bor i Danmark.
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A JOUR

TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

S

GUDRUN TORSTENDAHL  A JOUR



Dagens förmögenhetsrådgivning handlar om mycket mer än att välja de bästa aktierna eller de bästa 
obligationerna. Det handlar om att behärska och kontrollera många olika faktorer, som till exempel risk 
och avkastning, skatterådgivning, likviditetsbehov och pensions- och arvsplanering – allt utifrån våra 
kunders unika och individuella perspektiv.

Förmögenhetsrådgivning, när den är som bäst, inkluderar med andra ord allt som kan påverka din per-
sonliga förmögenhet, nu och i framtiden. Vi har kompetensen och de tekniska systemen för att kunna ge 
dig den bästa servicen som finns att få. Och framförallt – genom att vara en stor bank har vi möjlighet 
att erbjuda dig de bästa specialisterna. Besök oss på www.nordea.lu eller ring +352 43 88 77 77, så bokar 
vi ett möte. En personlig rådgivare, många specialister – making it possible.

Nordea Bank S.A. är en del av Nordea Bank AB, den ledande finanskoncernen i Norden och Baltikum. Lokala bestämmelser kan förbjuda försäljning av vissa produkter och tjänster  
till privatpersoner bosatta i vissa länder. Publicerad av Nordea Bank S.A., Luxemburg: Tlf. +352 43 88 77 77, www.nordea.lu; Zürich: Tlf. +41 44 421 42 42, www.nordea.ch.

Per Hellsten, Private Banker 

.

Per Helllsten, Privatatatate Ba

Se till att ha en duktig rådgivare  
som har tillgång till många specialister
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SKATTER

TEXT CECILIA GUNNE

S

CECILIA GUNNE

CECILIA GUNNE  SKATTER



Bli medlem i

SKATTERÅDGIVNING

KONTAKTA KERSTIN PÅ TEL

FÖRSÄKRADE STUDENTER
FÖRSTA AB

KONTAKTA FÖRSÄKRADE STUDENTER FÖRSTA AB

UNIVERSAL TELECOM

KONTAKTA UNIVERSAL TELECOM PÅ

www.studentforsakring.se



JOHAN HULTIN
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SPANSKA SJUKAN
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JOHAN HULTIN

VIRUS-
DETEKTIVEN
TEXT LOTTA SKOGLUND

I
dag är Johan Hultin 84 år, bosatt i San Francisco, 

och en hängiven utforskare av sin egen hälsa. 

Han sötar sin chokladsmoothie med stevia och 

tar massiva doser Omega 3 till varje måltid. Mål-

tiderna är små och består ofta av halstrad tonfisk 

eller lax och grönsaker. Mjölk, mjöl, socker och 

vitt ris står på ickelistan. Han är helt övertygad om 

att stenåldersmat och kalorireduktion är det enda 

rätta för vår mänskliga biologi. Med stort eftertryck 

och bara ett litet leende säger han:

- Jag ser fram emot att se den förvånade minen 

hos den som obducerar mig efter min död. Han 

kommer inte att kunna ange någon dödsorsak. Ingen 

hjärtinfarkt, ingen åderförkalkning. Jag kommer att 

dö av hög ålder helt enkelt, utan några tecken på väl-

levnadssjukdomar.

Vi börjar berättelsen i Uppsala 1948. Johan Hultin 

studerade medicin, var en uttråkad student, utled på 

studierna. Desto flitigare var han som festarrangör. 

Under tre veckor planerade han i detalj en dryckes-

kamp mellan Uppsalas och Stockholms studenter 

som helt kom att urarta. 40 studenter träffades och 

drack sprit utan måtta, vilket förfärade det etablerade 

Uppsala. Polisen hade fullt sjå med alla fulla och 

bråkiga studenter. Kalmar nation fick svåra skador 

och en kostbar renovering blev ett måste. 

- Men renoveringen behövdes redan innan vi 

ställde till det, säger Johan Hultin. Vi påskyndade 

bara beslutet.

När det akuta kaoset lagt sig kallade universite-

tets rektor Johan Hultin till sitt kansli. Han var inte 

nådig.

- Du har satt punkt för din framtid. Du kommer 

aldrig att bli något i den akademiska världen. Du har 

inte en chans att någonsin bli professor och chef för 

en institution som din pappa. Inte sedan 1904 har 

en student förstört så mycket för sig själv. Jag ger dig 

en mycket allvarlig varning och för in dig i den bok 

vi har över personer som allvarligt vanhedrat vårt 

universitet.

Rektorns sekreterare hämtade den tre hundra år 

gamla varningsboken ur kansliets gömmor. Rektorn 

visade den marodör som senast hängts ut. Det hände 

1904, 44 år tidigare, och studenten stängdes av från 

all undervisning. Rektorn skakade sorgset på huvudet 

och sa adjö.

Johan Hultin insåg konsekvenserna av sitt oansvari-

ga lättsinne. Han trodde att den allvarliga varningen 

skulle leda till avstängning från all vidare undervis-

ning i Uppsala. Vad skulle han nu ta sig till? 

- Jag bestämde mig för att resa till USA och för-

söka få ordning på mitt liv. Jag gifte mig och började 

läsa mikrobiologi vid universitetet i Iowa.

Ett lyckokast, skulle det visa sig. Studierna var 

krävande och inspirerande och det äktenskapliga livet 

tillät inga utsvävningar med svårartade konsekvenser. 

När han så skulle välja område för sin avhandling 
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blev han intresserad av Spanska sjukan, tack vare en inspire-

rande virolog som fick in honom på virusspåret 1951. 

Varför hade den förfärliga pandemin 1918 varit så dödlig och 

svår? Det fanns bara ett enda sätt att lösa gåtan. Lösningen 

fanns bevarad i permafrosten i Alaska som nedfryst virus i 

döda kroppar. Någon måste resa dit och gräva upp vävna-

derna. Kanske skulle forskarna då få underlag för att kunna 

förstå det virus som orsakat det fruktansvärda utbrottet.

Johan Hultin gav sig av till Brevig Mission i Alaska. Där 

lyckades han få eskimåsamhällets tillstånd att gräva fram en 

välbevarad kropp ur permafrosten. Han tog prover och reste 

hem till Iowa.

Men viruset hade inte överlevt de 33 nedfrusna åren. På 

den tiden fanns heller ingen teknik för vare sig DNA-struk-

turen eller RNA-analyser. Först 1953 publicerade Crick och 

Watson sin artikel med en modell för dna-strukturen. 

Mycket besviken tvingades Johan Hultin konstatera att 

han misslyckats med uppgiften att försöka väcka viruset 

till liv. Han fortsatte studera, blev patolog och flyttade till 

Kalifornien. Som patolog obducerade han tusentals döda 

människor fram till pensioneringen 1988. Stora mängder 

vävnadsprover har passerat hans analytiska ögon.

- Genom att se vad åderförfettning och övervikt gör i 

kroppen fick jag upp ögonen för hur mat och livsstil gör oss 

sjuka, säger Johan Hultin, vars största intresse blivit att förstå 

hur våra kroniska livsstilssjukdomar uppstår och vad vi kan 

göra åt dem. Han läser allt han kommer över i den veten-

skapliga litteraturen. Han experimenterar med sig själv och 

är en varm förespråkare för Omega 3 och kokosmjölk. Han 

studerar hur de friska naturfolken levt och låter sig inspireras.

I Johan Hultins kontrakt med sjukhuset han arbetade på 

ingick ett par lediga månader varje år. De använde han till 

förkovring. 

- Jag bestämde mig tidigt för att lära mig litet om mycket 

istället för mycket om ett litet område”, säger han. 

Nyfikenheten har fört honom jorden runt. Så blev han till 

exempel den förste att hitta det som kallas modervetet i 

turkiska Anatolien år 2000.

- Allt vetes moder är skurken i det folkhälsodrama som 

startade för cirka 10 000 år sedan i och med att vi blev bo-

fasta och började odla just vete. Där lades grunden till dagens 

civilisationssjukdomar, säger han. 

Parallellt med sin läkargärning har Johan Hultin arbetat 

med bilsäkerhetsfrågor, bland annat på uppdrag av USA-

kongressen. Han har gjort en rad uppfinningar, rest i 80 

länder, varit en hängiven skidåkare och bergsbestigare och 

satt många rekord. Under 40 års tid har han själv byggt ett 

hus i de kaliforniska bergen, en exakt kopia av en norsk 

trevåningsstuga från 1325, vars original finns på Skansen i 

Stockholm. 

Här och var i väggarna finns gömslen där han sparar tid-

ningar och böcker för framtida civilisationer. Om det skulle 

gå åt skogen med oss står huset kvar i minst 500 år. 

- De som kommer efter oss kan där hitta material om 

bland annat Sovjetunionens fall, Kennedymordet och 

Obama, säger han.

Men minnet av misslyckandet med Spanska sjukan-viruset 

lämnade Johan Hultin ingen ro. När han 1997 i Science läste 

om en forskare i Maryland som försökte RNA-bestämma 

viruset men inte hade vävnader, då såg han sin chans till 

revansch. Han fick forskaren Taubenbergers välsignelse att 

åka tillbaka till Alaska och göra om sitt försök.

Eskimåerna mindes honom. En kvinna som bara var ett 

barn 1951 var nu byns ledare – de här eskimåerna lever i ma-

triarkat. Johan Hultin fick tillstånd att försöka en gång till. 

I permafrosten hittade han nu den välbevarade kroppen efter 

en kvinna i 30-årsåldern. 

- Jag kallar henne min Lucy, kommenterar Johan, en 

parallell till afrikanska Lucy, urkvinnan.

Han tog med sig lungvävnad från kvinnan och lämnade 

till Taubenberger. Och 2005 fick Spanska sjukan-viruset liv 

igen. Hela arvsmassan är kartlagd och vi vet nu att detta virus 

är fågelinfluensans moder. 

Johan Hultin är övertygad om att det förr eller senare 

kommer en ny svår pandemi. ”Fågelinfluensan kommer”, slår 

han fast. 

Till den änden har han fyllt både källaren i San Fransisco 

och Norgehuset i bergen med vatten och konserver – makrill 

och sardiner förstås, på grund av Omega 3-innehållet.

- Då isolerar jag mig tills det är över, säger han.

Men åter till Uppsala universitet. När Johan hade lyckats 

i USA tyckte han att det vore roligt att se vad som stod om 

honom i skammens bok. Han travade upp till kansliet. 

- Rektorn hade slutat, men sekreteraren fanns kvar och 

mindes mig. Jag bad att få titta i boken. Sekreteraren berät-

tade då att de tyckt synd om mig och valt att inte föra in mig 

i boken. De hade inte stängt av mig från undervisningen 

heller. Så jag hade aldrig behövt åka iväg till USA. VAD ÄR RNA?



Stockholm International School 

Telephone +46 8 412 40 00 Email: admin@intsch.se www.intsch.se

Primary, Middle and 
Senior divisions

   
International curriculum  
(including IB Diploma)

English speaking 
environment. 

55+ nationalities

Accredited with the Council of 
International Schools 

and the 
Middle States Association

Din svenska catering i Bryssel!

martins lunch  catering
E-POST  martin.c.dahlberg@gmail.com

TEL. MOBILE  +32 (0)476 58 72 25

www.martinscatering.eu

UTLANDSBOENDE?

www.uvtc.com

Ring till Sverige och prata hur 
länge du vill för bara 40 öre!

Bredbandstelefoni hos Universal Telecom
Läs mer om vårt erbjudande under medlemsförmåner 
på sidan 13
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HANNA HALLIN

EU - i behov av 
förnyelse
TEXT ANDREAS HERMANSSON
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H
anna Hallin är ordförande för LSU, samar-

bets- och intresseorganisationen för ung-

domsorganisationer i Sverige. De verkar för 

att utveckla unga ledare och för att förbättra 

ungas villkor i Sverige och världen. Hallin 

är även styrelseledamot i Svenskar i Världen 

och driver via LSU en aktiv kampanj för att aktivera fler 

ungdomsröster i valet till Europarlamentet.

Bara en av fyra röstberättigande unga människor an-

vände sin röst i förra valet. Vi har startat vår kampanj för 

att fördubbla valdeltagandet. Man måste sikta högt. Varje 

ny person är en framgång.

Hallin bedömer den höga medelåldern, 55 år, bland 

parlamentsledamöterna som ett av skälen till att så få unga 

intresserar sig för EU-politiken. Avsaknaden av ledamöter 

att identifiera sig med kan vara en faktor som gör valet 

mindre attraktivt. 

Det behövs fler yngre människor inom 

politiken. Det är en unik erfarenhet 

som unga har av att leva i EU 

i dag. Den erfarenheten 

behöver vägas in 

för att ta rätt 

beslut, särskilt med tanke på att vi yngre kommer att få ta 

de framtida konsekvenserna av beslut som fattas i dag.

Möjligheterna inom EU bedöms som stora och Hallin 

tror inte att kärnfrågorna skiljer sig nämnvärt mellan den 

yngre och den äldre befolkningen. Precis som för äldre 

generationer är det klimat-, finans-, jobb-, integritets- 

och säkerhetsfrågor som står i fokus.

Jag tror att vi ofta överdramatiserar skillnaderna mel-

lan yngre och äldre människor. Det är samma saker som 

är viktiga även för oss. Däremot skiljer sig perspektivet 

och erfarenheterna kring ämnena ganska mycket. Fildel-

ning har ju exempelvis blivit lite av en generationsfråga, 

och det är även exempel på en sådan fråga där de stora 

besluten tas inom EU. Med ny teknologi kommer nya sätt 

att lagstifta, integritetsfrågorna kring detta är viktiga.

 Den stora frågan för oss unga människor är dock helt 

klart klimatfrågan. Frustrationen kring hur miljön hante-

ras är stor. Jag får känslan av att många yngre människor 

är beredda att gå mycket längre än de flesta äldre vad gäl-

ler personliga uppoffringar för att rädda miljön.

En annan punkt som oroar många ungdomar är arbets-

lösheten, som bland yngre svenskar är högre än genom-

snittet inom EU. Även migrationsfrågorna, både för den 

egna möjligheten att röra sig fritt över gränser samt EU:s 

syn på andra länders migration, står högt på agendan. Just 

de ungdomar som själva valt att flytta utomlands är trots 

det den grupp där valdeltagande förväntas vara som lägst.

Särskilt bland dem som är ute temporärt för studier 

eller ströjobb är intresset ganska lågt. Det man måste 

komma ihåg är att den röst man lägger får effekt för de 

närmaste fem åren. Det är totalt 18 svenskar av 785 som 

kommer att sitta i parlamentet, då vill man veta att det är 

18 personer som gör sina röster hörda.

Bor man inom unionen så påverkas ens vardag enormt 

av de beslut som fattas i europaparlamentet. Exempelvis 

kommer 60 procent av de svenska kommunbesluten från 

Europanivå.  Om du inte går och röstar kommer någon 

annan att bestämma åt dig.
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VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

FOLKPARTIET Marit Paulsen

SOCIALDEMOKRATERNA Marita Ulvskog

Så tycker partierna!

FOTNOT 1: 



VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

MODERATERNA Per Schlingmann, partisekreterare.

MILJÖPARTIET Carl Schlyter
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CENTERN Jesper Overeem, politiskt sakkunnig. 

FOTNOT 2: 
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FREDRIK REINFELDT

Så ska Sverige leda EU
- Fredrik Reinfeldt inför 
ordförandeskapet
TEXT ANDREAS HERMANSSON  FOTO MATTIAS LINDBLOM
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D
et är bråda dagar i Rosenbad. Statsminis-

ter Fredrik Reinfeldt har sakteliga börjat 

förbereda sig inför det annalkandes svenska 

ordförandeskapet i EU, som påbörjas den 1 

juli, strax efter valet till Europarlamentet.

Och statsministern är övertygad om att de 

svenska parlamentarikernas får en tuff utmaning.

Det första många av dem får uppleva är ett svenskt 

ordförandeskap med lite speciella förutsättningar. Parla-

mentet kommer att vara nyvalt, och de flesta undersök-

ningar tyder på att 50 procent av de nuvarande parla-

mentsledamöterna blir utbytta. Det kommer att påverka 

oss starkt initialt. Det blir besvärligt att hålla ett högt 

beslutstempo i början, konstaterar Reinfeldt när 

vi möter honom en vardagseftermiddag. 

Statsministern påpekar även att 

det rådande konjukturläget samt 

oförutsedda händelser interna-

tionellt kan komma att påverka 

hur mycket som går att göra 

under Sveriges styre av EU. 

 Det är en mycket svår 

period där vi får vara flexi-

bla. Under Frankrikes 

ordförandeskap uppstod 

ju krisen i Georgien, 

och Tjeckien fick med-

la i den uppblossade 

konflikten i Gaza.

Ändå är det med 

försiktig optimism 

och tillförsikt som 

statsministern ser 

fram emot de sex 

månaderna med Sverige vid rodret i EU:s olika ministerråd.

 Det finns ett stort intresse för Sverige nu. Omvärlden 

är intresserad av hur vi ska hantera och sätta fokus på de 

viktiga frågorna som påverkar vardagen. Det råder oro 

för såväl klimat, kriminalitet och ekonomi just nu, där vi 

måste visa att samarbete ger resultat. Det krävs att EU 

fungerar i de här frågorna. 

Vi är fokuserade på att sätta ramarna för klimatfrågan 

och slutföra det nya globala avtalet vid FN:s miljökonfe-

rens i Köpenhamn i december 2009. Vi ska försöka hålla 

ihop EU.

Just miljöfrågan är tillsammans med samarbetena kring 

den internationella brottsbekämpningen två punkter som 

Reinfeldt vill att Sverige ska sätta extra stort fokus på 

under ordförandetiden. Han påpekar att Sverige står i 

begrepp att genomföra en rad straffskärpningar och menar 

att satsningen på att utbilda fler poliser har gett en yngre 

och mer motiverad poliskår. 

Det finns även en förhoppning om att vi ska bli det land 

som slutligen lyckas klubba igenom det tungrodda Lis-

sabonfördraget, som efter många års segdragna institu-

tionella förhandlingar försenats ytterligare efter att Irland 

röstat nej till fördraget i en folkomröstning. 

 Vi avvaktar resultatet i Irlands nya folkomröstning. 

Folkomröstningars natur är ju som sådan att de ibland kan 

vara oberäkneliga och påverkas av andra faktorer än den 

egentliga sakfrågan. Jag har stor respekt för att man inte 

kan ta ut resultatet från en sådan i förväg.

Statsministern ställer sig dock frågande till den kritik 

det nya fördraget har fått gällande parlamentets utökade 

inflytande och införandet av en vald ordförande för EU. 

Han anser att det är en nödvändig förändring.

 EU behöver ett nytt tilläggsfördrag som får unions-

arbetet att fungera bättre. Det nuvarande skrevs för en 
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mycket mindre medlemskrets än det 

utvidgade nationssamarbete vi ser i dag 

med 27 medlemsländer och fler som 

knackar på dörren. 

Trots de stora förändringar som EU 

står inför har intresset för parlaments-

valet bland svenskarna varit tämligen 

svalt. Så lite som 37,9 procent av de 

röstberättigade utnyttjade sin rösträtt 

i det förra valet, år 2004, och siffrorna 

inför årets val är ingen muntrare läs-

ning. I en undersökning som genom-

fördes av TNS Gallup i början av året 

visste endast en av tre svenskar om att 

det ska genomföras ett EU-val i år.

 Parlamentsvalet till EU skiljer sig 

från ett allmänt nationellt val och har 

inte fått det breda genomslaget. Vi 

måste bli bättre på att visa allmänheten 

att många av de vardagsfrågor där folket 

förväntar sig politisk skillnad har Euro-

paparlamentet ett inflytande. Under vår 

ordförandetid vill vi visa svenska folket 

att det går att påverka inom EU genom 

att vara ett aktivt medlemsland.

Fredrik Reinfeldt finner det även 

viktigt att försöka motivera de utflyt-

tade svenskarna inom EU att använda 

sin rösträtt, samtidigt som han medger 

att det är en grupp som hamnat något 

i kläm.

 Jag hoppas att alla svenskar som 

bor runt om i Europa utnyttjar sitt 

inflytande och röstar. Många av våra 

stora problem och framtida utmaningar 

är gränsöverskridande, som ekonomin, 

miljön och kampen mot organiserad 

brottslighet. Förhoppningsvis kommer 

detta att kunna tydliggöras när parla-

mentet förverkligar sitt inflytande.

Begränsade kampanjresurser gör det 

svårt att vända sig direkt till utlands-

svenskarna med valinformation nu, vi 

vill återkomma i valet 2010.

Vad har hänt med arbetet för att 

avskaffa SINK-skatten i Spanien?

 Jag förstår att frågan kommer upp 

med tanke på det brev jag skrev inför 

valet 2006 (ett utdrag ur brevet läser 

du i den ljusblå extrarutan här intill på 

sidan, reds anmärkning). Vi har haft 

informella kontakter med Spanien i frå-

gan, men de har inte visat intresse för 

att diskutera frågan. Skulle det komma 

en invit från spanskt håll är jag öppen 

för en förändring av reglerna.

Kan utlandssvenskar vars reella pen-

sion tagit stryk av kronfallet emotse 

några andra finansiella lättnader som 

kompensation?

- Vi har inga planer på att kompensera 

någon, av det enkla skälet att många 

har fått se värden minska. Ekonomin 

har krympt för alla. Vi måste ta oss 

igenom det här tillsammans och för-

svara statsfinanserna.REINFELDTS SINK-BREV
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NU

DÅ

Vad gäller kronans fall menar stats-

ministern att det varit oundvikligt i 

denna tid som han anser sakna motsva-

righet historiskt, mycket på grund av 

det globala genomslaget för lågkonjuk-

turen som drabbat exportindustrin värst 

av alla. Han påpekar även att det ser 

fortsatt mörkt ut framåt.

 Sverige har av egen erfarenhet lärt 

att om man inte har en egen stor och 

stark valuta ska man vara försiktig med 

att försöka binda dess värde till en 

större valuta. Vi ska ha en oberoende 

riksbank som bekämpar inflation och 

lägger grund för en lågräntepolitik, det 

gör att vi inte har en särskild strategi 

för att stärka kronan.

 I svåra tider är det de stora valu-

torna som klarar sig bäst, och det är 

svårt att tänka sig vad som hänt med 

världsekonomin om inte euron funnits i 

det här fallet. Och vi som röstade ja till 

EMU i folkomröstningen vet ju att vi 

kunde dragit nytta av att vara en del av 

euron nu. Resultatet av omröstningen 

gör att vi nu har en valuta som tar stryk 

i orostider.

De tuffa ekonomiska tiderna till trots 

ser dock statsministern inget problem 

med att eventuellt behöva skjuta till 

extra resurser till hovetg inför det stun-

dande bröllopet mellan Kronprinsessan 

Viktoria och Daniel Westling.

 Jag förstår inte de som ifrågasatt 

om Sverige har råd med detta. Ingen 

PR-kampanj i världen kan slå den upp-

märksamhet förlovningen och bröllopet 

kommer att ge Sverige. I en värld där 

många letar upplevelser och nya intryck 

är det viktigt att synas. Det måste små 

länder som Sverige bli bättre på. 

Finns det i dag några starka värden 

i Sverige som vi varit dåliga på att 

marknadsföra?

 Det råder en uppfattning om att vi 

har en hög prisbild, men en referens 

man får från besökare nuförtiden är att 

det inte är så dyrt ändå. Många häpnar 

även över hur rent det är här. Det är ju 

bra, men man måste tydligen komma 

hit för att få reda på det.

Och klichéerna om oss svenskar 

som organiserade och arbetsamma? 

 Det är inga klichéer, det är san-

ningar som till viss del stärkt den 

förväntan som finns på det svenska 

EU-ordförandeskapet. Vi är förbe-

redda, pålästa och strukturerade. Säger 

vi att ett möte startar nio så startar det 

klockan nio prick. Vi har bevisat att vi 

är ett arbetsamt folk, nu måste vi bara 

visa att vi har humor också. 
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porto

Författaren Kerstin Gustafsson har under många år 
varit ansvarig för Föreningen Svenskar i Världens råd-
givning till in- och utflyttare. Hon är också grundare av 
och chef för företaget UtlandsBosättning AB.

Den nya upplagan är 
uppdaterad på alla områden. I boken 
finns även en praktisk checklista och alla 
viktiga adresser inför utlandsflytten.

Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

❏ Är medlem och betalar 275:-/st
❏ Är inte medlem och betalar 325:-/st

Exkl.porto och exp.avg.

Namn............................................................................

Företag.........................................................................

Adress...........................................................................

Postnr.........................Ort.............................................

Beställningen kan även skickas via fax 08-660 52 64
eller via post svenskar.i.varlden@sviv.se

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

10:e uppdaterade upplagan 
av Bosättning utomlands

✁

har under många år 

Ny 
Uppdaterad upplaga!(Febr. 2006 Sellin)
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Vår man
i Bryssel
TEXT ANDREAS HERMANSSON

V
år EU-ambassadör Christian Danielsson är lite 

av en veteran inom den europeiska unionen. 

Innan han sommaren 2008 utsågs till reger-

ingens förlängning i Bryssel hade Danielsson 

bland annat hunnit med att vara chef för den 

enhet inom EU-kommissionen som ansvarar 

för kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet. 

Andra meriter på CV:et innefattar en rad andra poster 

inom bland annat EU-kommissionen och vid Sveriges 

OECD-delegation i Paris. 

Den svenska EU-representationens uppgift är att verka 

för att svenska intressen får så stor genomslagskraft i 

EU som möjligt. Det är därför föga förvånande att det 

är Sveriges största utlandsmyndighet med sina drygt 110 

anställda, inte heller är det konstigt att det behövs en lutt-

rad person vid rodret vid detta regeringskansli i miniatyr. 

Särskilt inte nu när det svenska ordförandeskapet inom 

EU väntar runt knuten.

 Det blir ett spännande arbete där Sverige kommer att 

få föra fram arbetet så gott det går. Den ekonomiska till-

växten är negativ i flera länder, vi ser en ökad arbetslöshet 

och stora problem på finansmarknaden. Redan nu vidtas 

ju en rad stimulansåtgärder för att motverka problemen, 

det kommer finnas förväntningar på att ordförande land 

ser till att de åtgärder som medlemsländerna kommit 

överens om efterföljs, konstaterar Christian Danielsson 

per telefon från Bryssel. 

Likt statsminister Fredrik Reinfeldt trycker även Da-

nielsson hårt på klimatfrågorna.

 Vi måste fortsätta minskningen av koldioxid och verka 

för att EU kommer tillrätta i miljöförhandlingarna. Där 

kommer vi att ha en viktigt roll, så att unionen har en 

gemensam agenda under klimatkonferensen i Köpenhamn 

i december och kan förhandla enat gentemot resten av 

världen.

Danielsson påpekar även att fördragsfrågan kommer 

att stå i centrum, med Irlands nya folkomröstning och 

garantier på agendan. Han utesluter inte att vi får se ett 

godkännande av Lissabonfördraget och därmed en EU-

president och en gemensam utrikesminister på plats innan 

Sverige lämnar över ordförandeklubban till Spanien vid 

årsskiftet. 

Det finns dock även en rad andra viktiga frågor, exem-

pelvis det så kallade Stockholmsprogrammet som handlar 

om hur migrations-, rätts-, och polisiära frågor ska sam-

ordnas under en femårsperiod. Danielsson nämner även 

utvidgningsfrågorna, gasbråket i Ukraina, EU:s agerande 

vid krishärdar, krig och insatser i tredje världen som andra 

punkter som bör få hög prioritet på dagordningen.

Finns det en risk för att den här typen av viktiga frågor 

kommer att hamna i skuggan av främst finanskrisen?

 Nej. Alla frågor påverkas förvisso mer eller mindre 

av varandra, men de blir inte mindre relevanta för det, 

tvärtom.

Hur tror du att förhållandet mellan kommissionen 

och parlamentet kommer att förändras om Lissabonför-

draget går igenom?

 Fördraget innebär en förstärkning av parlamentets 

roll, likväl som för de nationella parlamenten. Kommis-

sionens roll kvarstår, att bevaka och agera när de avtal som 

ingåtts inte följs.

Hur ska svenskar bli mer engagerade och positiva till EU?

 Jag tycker vi har kommit ganska långt på den punkten, 

jämför bara med för fem-sex år sedan. Svenskar tillhör nu-

mera de som är mest positiva. I Sverige har informationen 

om vad EU är och hur vi arbetar nått ut.



www.val.se/europaparlamentet_2009

Brevrösta gärna men posta INTE brevrösten förrän tidigast den 23 april.

Den som avser att rösta i Sverige kan få ett duplettröstkort genom att ringa 020-825 825
eller e-posta till rostkort@val.se - Dubblettröstkort kan skrivas ut från och med den 11 maj.

Vad en utlandssvensk
bör tänka på!

www.val.se/pdf/blankett_anmalan_ny_adress_ rostlangd.pdf
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TEXT VALENTIN EKMAN

J



VILL NI TILLBRINGA EN SOMMAR I UPPSALA DÄR NI KAN: 

❐ studera svenska (alla nivåer)

❐ ta kurser i svensk film, historia, popmusik, litteratur, samhälle, 
    konsthistoria

❐ delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland

❐ delta i kvällsaktiviteter bl a sport, film, kulturella evenemang

❐ lära känna svenska studenter och 
    svenskt studentliv

❐ träffa andra utlandssvenskar samt deltagare från cirka 40 olika länder?

SKRIV FÖR UTFÖRLIG INFORMATION TILL:    

Uppsala  International Summer Session
P.A. Box 1972, 751 49 Uppsala, Sweden
tel.+ 46 18 102370 / + 31 73 6894186
e-mail: director@uiss.org
web site: http://www.uiss.org

Jag har precis kommit tillbaka från 
Uppsala, och fyra oförglömliga veckor 
på UISS. Jag läste svenska på B2 
nivå. Undervisningen var aldrig tråkig, 
då vi gjorde många olika saker varje 
dag. Jag har lärt mig jättemycket!! 
Det är ett intensivt program, där du 
inte bara lär dig svenska, men också 
mycket om Sverige. 

Jag deltog i kursen “Den svenska 
välfärdsstaten”, som gav oss en 
bra överblick över det sociala väl-
färdssystemet. Det blev många studie-
besök bl.a. till stadshuset i Uppsala, 
arbetsförmedlingen och två politiker 
berättade om det politiska systemet i Sverige. Jag tycker 
att det är en bra kurs för att lära sig mer om Sverige. Varje 
fredag åkte vi på utflykt och de var jätteintressanta. Vi åkte tillI 
Dalarna och besökte Carl Larssons hem och koppargruvan i 
Falun. I Stockholm fanns också mycket att se. 

Det fanns också tid för att slappna av på kvällen, vi var t.ex. 
på en kräftskiva och en pubrunda. Slutsatsen är: om du vill 
lära dig mycket svenska, ha roligt och träffa många andra som 
också är  intresserade av Sverige och det svenska språket, 
rekommenderar jag att komma till Uppsala och UISS nästa 
sommar!!

Utlandssvenska ungdomar 
och andra intresserade

Abigail Leijten, UISS 
2006, 22, student, The 
Netherlands, abigail.
leijten@gmail.com
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HÄLSA

TEXT HANNA SUNDBERG

STÄRK IMMUNFÖRSVARET1

1.

2.

3.

EUROPACENTER FÖR OVANLIG 
CANCER

FÖRSTA STEGET MOT EVIGT LIV

NÖTALLERGI KAN BOTAS?
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Lätt-
bläddrad!

Så här enkelt beställer du eDN:
Fyll i dina uppgifter på www.dn.se/svivedn

Hela DN digitalt: 
eDN varje morgon 

i din mailbox, klicka 
och läs hela 
tidningen.

Lättläst! 
Klicka och 

läs.

Alla artiklar, 
reportage och 

annonser, precis 
som i pappers-

tidningen.

Alla bilagor, även 
På Stan, DN Bostad, 

DN Motor, DN Söndag, 
Din Ekonomi 

m fl .

Bara för 

dig som bor 

utomlands! Läs eDN i ett helt år för 
endast 1700 kr.
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AUSTRALIEN

 

BAHRAIN

BELGIEN

BRASILIEN

CHILE

CYPERN

ESTLAND

FRANKRIKE

FÖRENADE 
ARABEMIRATEN

GREKLAND

HONG KONG

INDIEN

ITALIEN

KANADA

LITAUEN

LUXEMBURG

MALTA

MAURITIUS

MEXIKO

NORGE

POLAND

RYSSLAND

SCHWEIZ
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SINGAPORE

SPANIEN

STORBRITANNIEN

SYDAFRIKA

SYDKOREA

THAILAND

TRINIDAD & TOBAGO

TUNISIEN

TURKIET

TYSKLAND

USA

VENEZUELA

VIETNAM

Lär dig svenska!

ISU Programs i Lund erbjuder 
kurser både i Sverige och via distans.

Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu



Bör man ansöka om artistvisum när man 
fått ett skivkontrakt i USA?

Måste jag skriva ut mig ur Spanien?

Var ska vi bo i Wien?

Svaret på dessa - och många andra frågor - hittar du i vårt forum.


