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Kära läsare,
Så kom våren äntligen till Stockholm och vi ser framemot en lång och
skön sommar. För mig är den här tiden allra bäst, när alla sommarens
förväntningar ännu ligger framför oss. På kansliet fortsätter vi att
jobba med planeringen av sommarprogrammet, som i år äger rum den
21-23 augusti i Stockholm.
Det är roligt att kunna bjuda in till det sjätte
Utlandssvenskarnas Parlament, vår viktigaste demokratiska
plattform att driva utlandssvenskarnas frågor på. I år är det
förste vice talmannen Tobias Billström som inviger och
våra resolutioner kommer att kommenteras av riksdagsledamöter från regering och opposition.
Vi har under våren skapat ännu en mötesplats för att
ventilera era frågor med svenska politiker. Det är en
vängrupp i Riksdagen för utlandssvenskar. Genom personliga kontakter med riksdagsledamöter som visat särskilt
intresse för utlandssvenskarnas villkor hoppas vi få ännu
bättre gehör för våra frågor.
En konkret framgång är att konstitutionsutskottet begär
att inför nästa val 2018 ska utlandsmyndigheterna vara
mer tillgängliga för röstande med generösare öppettider.
Vi hoppas kunna öka valdeltagandet och att fler som bor
utanför Sverige ska utnyttja möjligheten att rösta i Riksdagsvalet.
Under våren har jag besökt svenskkolonierna i Nice, Manilla och Hongkong. Mycket givande
och intressanta besök alla tre och härligt med stort gensvar! Många frågor och förslag till
ämnen att behandla har kommit fram och det visar att Svenskar i Världen behövs för att bevaka
era rättigheter. Ibland blir det bakslag, som regeringens förslag om en höjnig av SINK-skatten.
Det kommer att presenteras i nästa budget. Svenskar i Världen har svarat på remissen och
kraftigt motsatt oss förslaget. Den nya värderingen av IB-betyg har vi också argumenterat mot
och påtalat att ändringen sker så snabbt att den påverkar elever som redan går IB-programmet.
En positiv nyhet är att Svenskar i Världen har förhandlat fram en sjukförsäkring för svenskar
som bor utomlands längre än 45 dagar, när hemförsäkringen upphör att gälla. Försäkringen
tecknas med Gouda som har egen larmcentral i Köpenhamn med nordisk personal dygnet runt.
Som medlem hos oss kommer du att kunna teckna sjukförsäkringen direkt via webbplatsen till
rabatterat pris. Vi jobbar vidare med förhoppningen att finna en lösning även till dem som inte
är skrivna i Sverige.
Jag vill önska er alla god läsning, en glad och skön sommar och på återseende i Stockholm i
augusti! Personligen eller via våra webbsändningar.
Många sommarhälsningar,
Karin Ehnbom-Palmquist
sviv.se
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Målet är att slå igenom i USA

text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Marcus Melander är en av
de drygt 50 000 svenskar
som väljer att flytta utomlands varje år. Markus är
24 år och satsar allt på sitt
stora intresse Travsport. Att
träna hästar i New Jersey,
USA, är annorlunda jämfört
med hemma i Upplands
Bro, men Marcus stortrivs.
- Jag åker hem vart annat år för att förnya
mitt E2-visum, men jag siktar på att få ett
Green Card. Jag vill kunna bo kvar i USA
och utvecklas inom Travsporten, säger
Marcus som är väl medveten om att det
inte är alla förunnat att kunna leva på sin
hobby.
4 { 2 } 2 0 1 7 — sviv.se

Vi träffas under ett videosamtal där
Marcus sitter hemma i sitt rum i New
Jersey med en stor världskarta på väggen.
Det är 25 grader varmt ute på gården och
det lär gå upp till 32 under dagen. Marcus
saknar inte mörkret och kylan i Sverige. I
stort sett varje dag är han ute på tävlingar.
Dagen för intervjun är den enda lediga
dagen på hela veckan. Jag är nyfiken på
Marcus tankar om att satsa på en travkarriär på andra sidan Atlanten.
Hela familjen lämnade Sverige för
drygt tre år sedan och flyttade över
till New Egypt i New Jersey. Hemma
jobbade Marcus hos en av Sveriges bästa
travtränare som också var hans farbror,
körde många lopp och syntes i media. Han
lämnade allt och började från noll i USA.
Det blev en ny och annorlunda situation,

men samtidigt tycker han att det kändes
kul att få prova det som ung. Sverige finns
kvar och idag trivs han fint i sitt nya land.
Marcus bor tillsammans med sina
föräldrar och två yngre syskon på gården
Continental Farms. Hans syster arbetar
som hästskötare till Marcus hästar. När de
flyttade var det inte första gången Marcus
satte sin fot i Nordamerika. Ända sedan
han var liten har familjen gärna åkt över
på semester till USA, ofta till Florida.
Att Marcus kom att satsa på just trav är
kanske inte en slump. Hans farbror var
travtränare och när Marcus var åtta år
gammal köpte föräldrarna en gård utanför
Enköping. Marcus började träna ponnies
med sulky för att senare gå över till större
hästar.

Marcus Melander fortsätter att rada upp segrar på andra sidan Atlanten.

Som mest hade familjen cirka 25 ponnytravare och Marcus har
vunnit alla stora ponnylopp i samband med Elitloppet, Hugo
Åbergs-dagen och Sundsvall Open Trot. Själv tror han att han
vann flera hundra ponnylopp, men de siffrorna är det inte så
noga med nu för tiden.

Yngre och dyrare hästar i USA
Det som i synnerhet skiljer Marcus jobb i USA jämfört med
Sverige är att hästarna är yngre. Vanligen tävlar hästar som är
2-3 år gamla, medan de i Sverige är äldre. Det innebär att de
köps in på auktion i oktober-november när de är 1,5 år gamla
och körs in under vintern. I juni året därpå är de redo att börja
tävla.
Enligt Marcus är det stor skillnad på att matcha in tvååringar
jämfört med äldre hästar. Efter att hästarna köps in på auktion
i slutet av året, har Marcus bara några månader på sig att träna
upp dem innan de ska ut och prestera bra tider. Med äldre hästar
har man mer tid på sig. Det är med andra ord en omställning,
men en rolig sådan. Hästarna utvecklas efter varje träningspass
och Marcus känner skillnad från den ena dagen till den andra.
En travhäst kan kosta allt mellan 2000 och 200 000 dollar, men
framför allt är det dyrare att äga travhästar i USA eftersom
startavgifterna i loppen är högre. På gården har familjen 30
hästar. Marcus äger bara en av dem själv. Övriga hästar ägs av
utomstående, mest privatpersoner i Sverige.

Marcus Melander
Bostad: New Egypt, New Jersey i USA.
Yrke: Travtränare.
Hemort: Upplands Bro.
Ålder: 24.
Familj: Mamma och Pappa samt två yngre syskon.
Antal år som utlandssvensk: Inne på sitt fjärde.
Utmärkelser: Årets Komet inom Svensk travsport 2011.
Stig H Johansson stipendiat 2012.
Äter hästkött: NEJ!

Mindre mediabevakning
I USA är det inte alls samma mediabevakning som i Sverige.
Något lopp tv-sänds då och då, men de dagliga stalltipsintervjuerna existerar inte. Hemma i Sverige fick Marcus vara beredd
på att telefonen ringde varje dag. I USA slipper han det, även
om han gärna pratade med journalister så fort han hade tid i
Sverige. Han ogillade det inte, men det var ändå tidskrävande.

Framgångarna fortsätter
Marcus framgångar har fortsatt i USA. Nyligen vann han på
”The Big M”, Meadowlands i New Jersey.
sviv.se
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Marcus trivs bra med livet i USA. Oftast jobbar han. Är han inte i stallet eller ute och tränar med hästarna fixar han på gården.
– Egentligen har jag inget behov av att göra mer. Jag trivs med att vara hemma och ta det lugnt även på fritiden.
– Det var mäktigt. När jag var yngre
brukade jag sitta uppe om nätterna och
kolla på de amerikanska storloppen. Ofta
sprangs de på Meadowlands. Det känns
nästan absurt när jag tänker på det. Att få
segra där är verkligen en dröm som gick i
uppfyllelse.

Bättre djurvård i Sverige

Av de vinstpengar som hästarna drar in
får kusken 5 procent och tränaren, som
Marcus är, 5 procent. Pengarna som
Marcus tjänar lägger han på utveckling att köpa in bättre och bättre hästar och bli
skickligare som travtränare själv.

Snabbare passgångare

Marcus tävlar mest i USA och ibland
i Kanada. Hästarna körs runt i trailer,
även längre sträckor till andra delstater.
Körkort är i stort sett ett måste för alla i
familjen.

500 000 dollar förra året
Första året Marcus arbetade i USA gick
det bra och förra året gick det ännu bättre.
Under 2016 drog han in 500 000 dollar.
I år blir det förhoppningsvis dubbelt så
mycket.
- Under tre år krävs det att jag dubblerar
vinstsumman varje år, säger Marcus.
Är pengar en drivkraft?
- Absolut, pengar behövs för att driva hela
verksamheten. De återinvesteras i gården,
bättre hästar och bättre utrustning.

6 { 2 } 2 0 1 7 — sviv.se

Förhållningssättet i Sverige gentemot
hästar är generellt mjukare, tycker
Marcus. De är yvigare och använder
piskor oftare i USA, även om det börjar
bli bättre.

I USA är 70 procent av hästarna passgångare, medan de i Sverige travar diagonalt.
Passgången gör dem mycket snabbare och
att ställa upp med en häst som travar diagonalt bland passgångare är helt lönlöst,
enligt Marcus. Galoppsteg på travtävlingar i Sverige innebär diskvalificering,
medan det är ok i USA.

Sämre jämställdhet i USA
I stort sett alla som tränar och kör hästar i
USA är män. I Sverige finns det betydligt
fler kvinnor som livnär sig som kuskar
och tränare. Bland de som tar hand om
hästarna utanför travbanan är det vanligare med kvinnor, inte minst mexikanskor
är ofta duktiga hästskötare, enligt Marcus.
Inom Monté är det bättre med jämställdheten där både män och kvinnor deltar.
Monté är travlopp med ryttare i stället för
att kusken sitter i sulky bakom hästen.

Ingen gymnasieutbildning
Marcus gick ut grundskolan, men
fortsatte aldrig plugga på gymnasiet.
Han hade inga problem i skolan och

klarade studierna bra, men han ville inte
ödsla tid på mer studier utan satsa allt
på travsporten så fort som möjligt. Han
har heller inga planer på att skaffa sig en
gymnasieutbildning.

Semester kan jag
ta när jag har gått i
pension. Det är nu jag
har chans att lyckas.
Den vill jag inte slarva
bort på vila.
Hur ser livet ut om 5 år?
- Jag hoppas att jag bor kvar i USA och
gör samma sak som idag. I bästa fall har
det gått bra för mig och mina hästar. Det
är spännande, en kick.
Marcus jobbar i princip varje dag och tar
inte ut någon semester. Semester kan han
ta när han har gått i pension, tycker han.
Det är nu han har chansen att lyckas och
den vill han inte slarva bort på att vila.
Vad gör du när allt går åt skogen?
- Biter ihop. Det kommer nya lopp. Det
kan kännas deppigt, men det kommer
alltid nya chanser.
Hästarna är mina kompisar, att få trivas
med dem är tjusningen med jobbet, tycker
Marcus. Det allra viktigaste i livet är dock
att han själv och familjen får vara friska,
att det går bra för alla och att de lyckas
med sina utmaningar.

Litet allmänbildning om travsport
Här travas det

På travtävlingar sitter kuskar i sulkyer, vagnar, bakom hästar som
travar på vanligtvis ovala banor. De första organiserade tävlingarna
etablerades på 1800-talet i Frankrike och USA. Trav är en stor
sport i Skandinavien, USA, Kanada, Frankrike, Italien, Tyskland,
Australien och Nya Zeeland. I Sverige finns 33 banor.

Travskola

Runt om på svenska travbanor finns travskolor. Hit kan vem som
helst komma, oavsett ålder eller tidigare erfarenhet, för att lära
sig om hästar och travsport. Eleverna får tid att lära känna hästar,
kunskap i hur man tar hand om en häst på bästa sätt samt träna på att
köra. Motsvarande kurser finns i andra travländer.

Travålder 2-15 år

Vil

Varmblodiga travare får börja tävla när de är två år. Ston tävlar till
och med det år de fyller tio medan hingstar och valacker till och
med det år de fyller tolv. Kallblodstravare tävlar till och med det år
de fyller 15.

Ponnytravet har helt andra regler för ålder. Där får man kvala när
ponnyn är tre år och köra ett lopp per tävlingsdag med en treåring.
När ponnyn är mellan 4 och 18 år får den tävla två gånger om
dagen.

Autostart och voltstart

Det förekommer i huvudsak två startmetoder, autostart (bilstart) och
voltstart.
Autostart utförs med en startbil som har utfällbara vingar som täcker
åtta startspår i bredd. Ekipagen samlas bakom startbilen före start.
Bilen accelererar sedan i jämn fart fram till startplatsen, där den
släpper startfältet och kör ifrån hästarna.
Voltstart utförs genom att hästar voltar i högervarv och styrs av en
huvudstartares kommandon.
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SWEA är ett globalt nätverk för
svensktalande kvinnor som bor eller
har bott utomlands.
SWEA är den största Sverigefrämjande
organisationen utanför Sverige med syfte
att sprida svensk kultur och tradition.
SWEA är en icke vinstdrivande ideell
organisation, som ger donationer och
delar ut stipendier på två miljoner
kronor per år.
SWEA International har idag ett
70-tal avdelningar i ett 30-tal länder
på fem kontinenter!

Swedish Women’s Educational Association
International, Inc.
®

Promotion of Swedish
Culture and Tradition

www.swea.org • office@swea.org

Välkommen till Som
och Utlandssvensk
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

21-23 augusti 2017
äger Svenskar i Världens Sommarprogram rum i Stockholm. Det
är vårt i särklass största evenemang under året.
Detaljerad information om alla händelser kommer att finnas på
www.sviv.se där du även kan boka in dig på de tillställningar
du vill delta i .

Måndagen den 21 augusti
Ombudsträff

Tisdagen den 22 augusti klockan 9-13
Utlandssvenskarnas Parlament och
mottagning på kvällen
I år äger det sjätte Utlandssvenskarnas Parlament rum. Tobias
Billström, Riksdagens förste vice talman, inleder mötet i
Industrisalen i Näringslivets Hus på Storgatan 19 i Stockholm.
Därefter delar alla som deltar i parlamentet upp sig i tre
arbetsgrupper i olika konferensrum och kommer överens om
vilka frågor föreningen bör driva inom respektive område de
kommande två åren till nästa parlament. Ordförande för varje
arbetsgrupp redovisar förslagen när vi åter samlas i Industrisalen.

Alla ombud hälsas varmt välkomna till årets ombudsträff.
Upplägget för mötet är i år litet annorlunda än tidigare då vi på
plats kommer att besöka en av våra partner.

En panel med riksdagspolitiker på scenen får svara på frågor om
och kommentera förslagen.
Efter parlamentet inbjuds alla deltagare till en gemensam lunch i
restaurangen i Näringslivets Hus.
8 { 2 } 2 0 1 7 — sviv.se

På kvällen inbjuds alla deltagare i Utlandssvenskarnas Parlament
till en mottagning.

mmarprogrammet
karnas Parlament!
foto:

Onsdagen den 23 augusti
Årsmöte, prisutdelning till
Årets Svensk i Världen och till vinnaren i
ombudstävlingen
Svenskar i Världens årsmöte hålls i Vapensalen på Grand Hôtel med
efterföljande lunch i Spegelsalen. Vid lunchen delas det prestigefyllda priset Årets Svensk i Världen 2017 ut samt priset i årets
Ombudstävling.

OLA ERICSSON, IMAGEBANK SWEDEN

Kallelse till
Svenskar i
Världens
årsmöte 2017
Datum: 23 augusti 2017
Tid: 12.00 - 13.00.
Registrering från klockan 11.00.
Plats: Vapensalen på Grand Hôtel,
Södra Blasieholmsgatan 8 i
Stockholm.
Dagordning: Dagordningen
publiceras på www.sviv.se senast
den 23 juli 2017.
sviv.se
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GLOBAL MOVING & RELOCATION.
THE SCANDINAVIAN WAY.
Alfa is the largest international move management provider in Scandinavia,
raising the bar for quality, capacity and environmental leadership.
Whether you are planning a private move, receiving a lump-sum relocation
allowance from your employer, represent vendor relations at a corporate
mobility/procurement department or are currently a network partner to Alfa.
Your advantage with Alfa is based on our experienced staff, the quality
consistency and our “savings-smart” transport solutions.
We want to be part of improving the lives of assignees and their families.
Learn more about our services www.alfamoving.com

Alfa

The Scandinavian Mobility Services Company
IMMIGRATION • RELOCATION • PEOPLE • MOVING

Vängrupp i riksdagen
bevakar utlandssvenskars
intressen

Från vänster: Jonas Hafström, styrelseledamot i Svenskar i Världen, Kerstin Lundgren (c), Caroline Szyber (kd), Tuve Johanesson, ordförande i Svenskar i
Världen, Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare i Svenskar i Världen och Anette Åkesson (m).
text:
foto:

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ
ELSA ÖHLÉN

Under senaste upplagan av Utlandssvenskarnas Parlament beslutade
de riksdagsledamöter som ingick i panelen, att en vängrupp för
utlandssvenskar skulle bildas i riksdagen. Nyligen hade vi vårt första
möte med vängruppen i Riksdagshuset. Vi diskuterade frågor som är
av vikt för utlandssvenskar och riksdagsledamöter från flera partier
medverkade.
Politikerna kommer att lämna in en formell ansökan om att få bilda
en förening i riksdagen för att tillvarata utlandssvenskars intressen.
Gruppen blir en naturlig ingång för Svenskar i Världen när vi vill
diskutera olika ämnen som rör svenskar i utlandet, de som ska flytta
ut och de som ska återvända eller har återvänt.

Områden som berördes på det första mötet i gruppen var:

•
•
•
•
•

ökat röstdeltagande för utlandssvenskar och förbättrade
möjligheter att rösta
egen valkrets för utlandssvenskar
e-röstning
frysning av SGI:n vid utlandsflytt
representation och strategi för diasporan

Riksdagsledamöterna i vängruppen är inbjudna att medverka vid
Utlandssvenskarnas Parlament den 22 augusti i sommar. Svenskar
i Världen ser fram emot ett utökat utbyte och en tät kommunikation
med riksdagsledamöterna i vängruppen.

Regeringen vill höja SINK-skatten

text

ELSA ÖHLÉN

Den särskilda inkomstskatten för utomlandsbosatta (SINK) -skatten föreslås i
regeringens vårbudget återigen höjas till 25
procent. Svenskar i Världen har i ett remissvar till Finansdepartementet ställt sig ytterst
kritiska till förslaget och uppmärksammat
att förslagets konsekvensanalys utelämnar
viktiga potentiella effekter för grupper som
berörs av en sådan skattehöjning.
61 procent av de som betalar SINK-skatt är pensionärer som i snitt
har en långt lägre månadsinkomst än en förvärvsarbetande eller
pensionär i Sverige.
SINK-skatten sänktes till 20 procent år 2014 av den förra regeringen, efter att Svenskar i Världen m.fl. länge lobbat för det.
Den drivande kraften bakom den föreslagna skattehöjningen är
Vänsterpartiet som hävdar att man med detta ska minska klyftorna i
samhället. Svenskar som är bosatta utanför Sverige och som betalar
SINK-skatt är dock inte nödvändigtvis en höginkomsttagande
grupp.
Hela 61 procent av de som betalar SINK-skatt är pensionärer.
Bruttomedelinkomsten för pensionärer överlag är 17 900 kronor/
månad och för pensionärer som betalar SINK-skatt är den endast
10 082kronor/månad enligt statistik från Skatteverket. Detta är en
indikation på att majoriteten av de som betalar SINK-skatt inte alls
är höginkomsttagare och hur en ökning av denna grupps skattesats
bidrar till mindre klyftor i samhället är fortsatt oklart.
12 { 2 } 2 0 1 7 — sviv.se

Många svenskar flyttar utomlands av hälsoskäl och med en önskan
om ett mer behagligt klimat. Det finns dock många merkostnader som tillkommer en utlandsflytt. Då den genomsnittliga
månadsinkomsten för utlandspensionärer är så pass låg skulle en
skattehöjning på 25 procent innebära stora konsekvenser för de
som redan har låg pensionsinkomst samt leda till svårare livsförhållanden för dessa individer.
Svenskar i Världen är sedan långt tillbaka kritiska till den relativt
höga SINK-skatten. Den som betalar SINK-skatt får inte särskilt
mycket för sina pengar. Varken den förvärvsarbetande eller
den pensionär som betalar skatten har tillgång till den svenska
välfärden. De får heller inte samma avdragsmöjligheter som den
som beskattas enligt inkomstskattelagen. Det är således rimligt
att den som inte har tillgång till Sveriges välfärdssystem eller har
samma möjlighet att göra avdrag har en lägre skattesats.
Den föreslagna höjda SINK-skatten syftar till att öka statens
inkomst men det finns en risk att en höjning i kombination med en
låg nytta för den som betalar den medför att utlandssvenskar hellre
betalar lokal skatt. I sådana fall riskerar skattehöjningen i realiteten
att få en rent av negativ effekt på Sveriges finanser. Förslaget riskerar att minska attraktionskraften att arbeta i Sverige vilket varken
ansvariga politiker eller Finansdepartementets promemoria lyfter
fram.
Remissvaret från Svenskar i Världen till promemorian ’Höjd
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta’ finns publicerad i sin
helhet på vår webbplats www.sviv.se.

Fyra nya ombud i Filippinerna

glada svenskar på mottagningen i svenska residenset i manilla.

med dekorerade jeepneys tar du dig smidigt fram i manilla.

text

Tuve Johannesson, ordförande i Svenskar i Världen, tillsammans med bo
Lundqvist, grundare av nordiska handelskammaren i manilla, som även är
ombud för Svenskar i Världen.

KARIN EHNBOM-PALMQUIST

Förra hösten återöppnades Svenska Ambassaden i Manilla och
i början av april besökte jag Filippinerna tillsammans med vår
ordförande Tuve Johannesson. Ambassadör Harald Fries bjöd
in svenskkolonin till en trevlig mottagning i residenset där
omkring ett hundratal hörsammade inbjudan.
Många av svenskarna i Filippinerna är engagerade i internationella organisationer som FN, EU, Röda Korset och andra
hjälporganisationer.
Ett antal svenska storföretag är också etablerade och flera har
expanderat här under senare år, till exempel H&M.
Många var intresserade av att hålla närmare kontakt med
Sverige och intresset för Svenskar i Världen och de frågor vi
driver var stort.
Vi är mycket glada över att ha engagerat fyra nya ombud
i Filippinerna och ser fram emot att samarbeta med er!
Information om ombuden kommer att läggas ut på landssidan
på www.sviv.se för Filippinerna så ni kan nå dem där med
eventuella frågor.

Från vänster Sveriges ambassadör i Filippinerna Harald Fries med sin fru
Susan Fries och Svenskar i Världens generalsekreterare Karin EhnbomPalmquist med maken Lars Palmquist.

Finansiera dina utlandsstudier
på bästa sätt

text:

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Stipendier

Det finns flera organsiationer som förmedlar stipendier till

Vill du läsa hela eller delar av din utbildning utlandsstudenter, till exempel Svenska Institutet. På nedanstående
webbplatser kan du få hjälp att hitta stipendier som passar för just
utomlands, göra praktik eller skriva ditt
examensarbete i ett annat land? Det kostar dina behov.
oftast litet mer än om du studerar i Sverige,
stipendier.se
men det finns flera möjligheter att
studentstipendier.se
finansiera utbildningen och i längden
stipendielistan.se
betalar det sig på många sätt.
Extra statligt studiestöd

Du kan få studiemedel för att studera utomlands, både som
utbytesstudent och om du åker på egen hand. Du kan också låna
pengar till extra kostnader för resor, försäkringar och skolavgifter. Möjligheterna skiljer sig mellan olika länder. Hos
Centrala Studiestödsnämnden kan du se vad som gäller i det land
du vill studera.

Jobba extra utomlands

Att ta ett extrajobb är alltid bra för att dryga ut kassan och inte
dra på sig för höga lån. Olika regler gäller i olika länder för hur
mycket du får arbeta när du är där på studentvisum. I USA är det
vanligt att universiteten erbjuder utländska studenter extrajobb.
Du kanske kan sälja fika i kafeterian på skolan?
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Studera i ett utvecklingsland

Linnaeus-Palmeprogrammet är ett utbytesprogram mellan
Sverige och utvecklingsländer. Du kan studera både grundutbildning och på avancerad nivå på universitet och högskolor.

Erasmusprogrammet

Genom Erasmus+ kan du läsa på universitet eller högskola i
Europa på samma villkor som de inhemska studenterna i 3-12
månader. Dina kostnader finansieras av stipendier från
EU-kommissionen oavsett hur länge du är borta och du behöver
inte betala några terminsavgifter. Erasmus är välkänt bland
arbetsgivare inom EU och därför ofta meriterande.
Det finns även en stort stipendium som heter Erasmus Mundus
som du hittar mer information om här.

Plugga i Asien

ASEM-DUO programmet ger möjlighet att studera i ett
asiatiskt land. Vill du plugga ekonomi i Singapore, programmering i Sydkorea eller bioteknik i Thailand? Ett krav är dock
att din skola i Sverige har ett samarbetsavtal med den asiatiska
skolan och att de deltagande länderna utbyter en student i varje
riktning.

Information om ASEM-DUO

Praktik eller examensarbete i 32 länder

Vill du skriva ditt examensarbete eller göra praktik på ett
företag i ett annat europeiskt land kan du göra det inom ramen
för Erasmus verksamhet. Du är borta i 3-12 månader och
stipendierna ligger på mellan 200 och 500 Euro per månad.

Populäraste
länderna
De flesta svenska studenter väljer
att studera i USA och Storbritannien.
Därefter följer Australien, Danmark,
Polen, Frankrike och Tyskland. Dessa
sju länder tog emot 2/3 av alla
studenter som reste ut i världen för att
läsa hela eller delar av sin utbildning
utomlands 2014/15.
2014 - 2015 studerade 29 100
studenter utomlands. 59 procent var
kvinnor och 41 procent var män.

HERMODS
DISTANSGYMNASIUM
Vi erbjuder Distansgymnasium för dig som
vistas utomlands, på uppdrag av Skolverket.
 Över 150 fristående kurser
 Flera olika gymnasieprogram
Du läser på distans men planerar dina studier,
har utvecklingssamtal och har tillgång till både
lärare och mentorer under hela din studietid.
Vid frågor kontakta:
Telefon: 08-410 251 84 (Dan Larsson)
E-post: dan.larsson@hermods.se

www.hermods.se

Det behöver inte vara svårt att
flytta hem
text:

ELSA ÖHLÉN

2010 flyttade Jeanette Henningsson med
sin familj till USA och bosatte sig strax
utanför New York i orten Rye. Hon hade
tagit tjänstledigt från sitt jobb i Sverige
eftersom hennes man fått jobb inom
IT på en investment bank i New York.
Jeanette som alltid hade varit en företagsam person saknade helt plötsligt en fast
sysselsättning - en helt ny erfarenhet för
henne.
Efter ett tag började hon på allvar fundera på att skaffa sig ett
heltidsjobb. Hon hann komma till slutskedet i en process för ett
toppjobb på H&M. Något annat kom dock emellan och innan hon
visste ordet av hade hon flyttat hem till Sverige igen.

Kontakterna var avgörande

2013 reser Jeanette till Sverige för två veckors semester. Samma
dag som hon landar på svensk mark får hon ett meddelande från
en gammal arbetsgivare. De vill att hon ska börja arbeta för dem
igen, på stört.
- Tre dagar efter att jag hade kommit hit satt jag i jobbmöten,
säger Jeanette och skrattar åt minnet. Hon hade rest hem med bara
bagage för två veckors semester och familjen kvar i USA.
Erbjudandet som hon fick var helt enkelt för bra för att tacka nej
till, enligt Jeanette. Hon fick i princip sätta sina egna villkor och
erhöll dessutom ett flytta-till-Sverige-paket vilket avsevärt
förenklade saker och ting.
- Jag kände mig direkt inkluderad i det svenska samhället igen,
säger Jeanette och beskriver hur arbetsgivaren tog hand om
mycket av de praktiska göromålen samtidigt som hon fortfarande
hade sina vänner och sociala sammanhang kvar i Stockholm.

Jobbet kom före hemflytten

Kände sig som en invandrare

Även om det kändes bra att komma hem till Sverige fanns vissa
svårigheter. Jeanette fann det märkligt att skriva in sig i Sverige
igen. Hon glömde till och med att ta med sig sitt pass. Ibland
kände hon sig som en invandrare i kontakten med myndigheter.

I och med den plötsliga flytten till Sverige hann Jeanette inte
förbereda sig, varken mentalt eller praktiskt. Det hela gick snabbt,
men det förenklade även saker då hon kastades in i situationen.
Hon fick positionen som Senior Facility Manager med ansvar för
kontoret i Stockholm, senare även Uppsalakontoret, samt lokalerna med varierande arbetsuppgifter som inkluderade allt från
hyresrättsförhandlingar till att upphandla kaffemaskiner.

Det krångligaste var problematiken med skatten i USA. När
Jeanette började tjäna sitt eget uppehälle fick mannen högre skatt
i USA, eftersom han formellt sett inte längre försörjde henne. Det
hade varit enklare att flytta hem samtidigt, menar Jeanette. Hade
hon vetat hur krångligt det skulle vara vet hon inte om hon hade
flyttat hem. Det var en tärande period, med tidsskillnad och långa
avstånd som gjorde det ännu värre.

- Till och med min dotter hade märkt att jag klättrade på väggarna
i USA så att komma hem och jobba igen var för mig en befrielse,
säger Jeanette.

Jeanette fick styra och ställa i deras liv
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Det var inte optimalt att pendla till New York där familjen bodde
kvar. Mannen flyttade hem efter något år och döttrarna går idag

på amerikanska college. De första månaderna ordnade och
bekostade företaget Jeanettes boende men sedan fick hon lösa
det själv. Hon har alltid varit proaktiv och det fick hon nytta av
då. Sedan 2006 stod hon i Stockholms bostadskö. När mannen
kom hem hade Jeanette redan etablerat sig i Sverige. Dessutom
hade hon byggt ett hus åt dem i Nacka som de kunde flytta in i
direkt.
Jeanette fick styra och ställa i deras liv. Hon påpekar att det ofta
är mannen i äktenskapet som gör det och att familjer ofta flyttar
när mannen får ett nytt jobb. Mannen står ofta för alla kostnader och är den som gör karriär. När Jeanettes man kom hem
hade hon ordnat allting. Hon var var den som hade ett välbetalt
arbete och hennes man, som hade sagt upp sig i USA, blev
hemmaman. Det var positivt eftersom han hade chans att söka
jobb utan att behöva oroa sig, konstaterar Jeanette.

Mycket är bättre i Sverige

Vissa saker med USA är skönt att slippa idag, som struliga skatteregler och myndigheter. Den amerikanska arbetsmentaliteten
innebär att det är viktigt att vara på jobbet för syns skull, saknar
hon inte. Jeanettes amerikanska vänner kunde bli chockade av
att hennes man kom hem klockan sex på kvällen, deras män var
sällan hemma före 22-tiden.
I Sverige menar hon att det riktiga arbetet värderas annorlunda
- bättre. Jeanette målar upp en beskrivande bild av det amerikanska samhället så som hon upplevt det. Det är viktigt i vilket
område man bor och att ens fasad glänser och ser dyr ut.

Namn: Jeanette Henningsson.
Familj: Man och två vuxna döttrar.
Ålder: 51 år.
Yrke: Etablerare på Systembolagets
huvudkontor.
Bakgrund: Inom ekonomi, sadlade sedan
om till bygg- och projektledningsbranschen.
Bosatt i: Stockholm sedan 2013, innan dess
i New York i 3 år.

Ta för dig och var proaktiv!

Jeanette menar att den främsta anledningen till hennes lyckade
och smidiga hemflytt var att hon tog för sig. Hennes tips till
andra medföljare är att se till sig själva och vara kreativa i sin
egen roll i Sverige. Som medföljare behöver man inte bara glida
med utan man kan och bör skapa sig sitt eget sammanhang.
Det andra tipset Jeanette vill ge andra i samma situation är att
vara proaktiv. Jeanette ställde sig i Stockholms bostadskö långt
innan hon utnyttjade sina poäng, utan att egentligen veta att hon
skulle vara oerhört glad för detta tio år senare.
- Tänk lite mer framåt än vad du i nuläget tror att du behöver.
Det märks tydligt att hon haft stor nytta av både sin proaktivitet
och sin framåtanda.

Jeanette Henningsson flyttade hem från New York ett år före sin man. Tack vare hennes egen drivkraft löste sig frågorna om både jobb och bostad smidigt.

TILL VÄNSTER ELSIE BÖRJES 17 ÅR 1956, TILL HÖGER NUTID SAMT OSKAR STENMARK NEDERST.

Oskar återupplivar spelmanstradionerna
från Dalarna i USA
text

OSKAR STENMARK

foto

OSKAR STENMARKS PRIVATA

Efter att ha blivit antagen till Manhattan
School of Music 2014 flyttade jag till
New York från Göteborg. Ett par år tidigare hade jag bildat en trio med syfte att
utforska den musik jag fått ärva från mina
förfäder i Gärdebyn utanför Rättvik.

I juni 1956 åkte Elsie Börjes, 17 år, på en turné med Rättviks
Spelmanslag till USA. De ankom till New York med båt,
besökte Washington DC, Detroit, Chicago, Rockford och
slutligen höjdpunkten på resan; Minneapolis. Där spelade laget
på midsommarafton inför en publik på 90 000 svenskättlingar.
Resan var en höjdpunkt för många spelemän, som också dokumenterades på film.

Elsie Börjes, min farmor, föddes i Gärdebyn och blev tidigt
introducerad till den starka spelmanstradition som fanns i
trakten. När Elsie var 11 år flyttade hon ner till Stockholm för
att påbörja klassiska violinstudier på Kungliga Musikaliska
Akademien, en av de yngsta eleverna som någonsin studerat där.
Sex år senare åkte Elsie med Rättviks Spelmanslag på en turné
till New York, Illinois och Minnesota. Det finns artiklar om
resan, men även en dokumentär som spelades in under turnén.
Två år senare flyttade Elsie till Göteborg där hon som 18-åring
blev den första kvinnan att få en fast anställning i Sveriges
Nationalorkester, Göteborgs Symfoniker.

61 år senare har jag fått chansen att återskapa turnén, Det är
dags för spelmansmusiken att färdas tillbaka till ”The Midwest”.
Jag har blivit inbjuden till American Swedish Institutes
Midsommarfestival i Minneapolis. Vi kommer att uppträda med
vår trio och även hålla ytterligare konserter i Rockford, Bishop
Hill och Chicago – alla med en rik svensk historia. Målet med
resan är att utbyta erfarenheter och kanske till och med träffa
någon som var med 1956. Allt för att uppmärksamma Elsie och
det kulturarv som hon representerar.

Mina släktingar var riksspelemän och flitigt anlitade när musik
behövdes. Deras musikarv sträcker sig tillbaka till början av
1800-talet, med storspelemän som Perols Gudmund, Pers
Gudmund Hansson och Dal Jerk. Jag är den sjunde generationen
som spelar dessa melodier. Historien om mina förfäder finns i
musiken, som berättar hur samhället såg ut, om traditioner och
kultur som sakta men säkert håller på att försvinna.

Jag kämpar för att bevara musiken från Rättvik och vill samtidigt utveckla den. Flygelhorn som är mitt instrument blandas
tillsammans med piano och bas, vilket inte är vanligt i spelmansmusik. Improvisation är ett viktigt element när vår trio utforskar
polskor, valser och gånglåtar. I New York har jag även bildat
en kvartett som blandar dalamelodier med New York-jazz. Jag
kommer fortsättningsvis att tillbirnga min tid i New York och
Göteborg för att jobba vidare med musiken från mina förfäder.

Vem bryr sig om utlandssvenskarna?

text

ELSA ÖHLÉN

Utlandssvenskarnas
intressen kommer ofta
i skymundan när beslut
fattas i Sverige. Svenskar
i Världen tycker att det är
märkligt och dessutom fel
med tanke på att minst
660 000 utlandssvenskar
utgör 7 procent av Sveriges
befolkning. Det visas ingen
större sympati eller vilja till
förändring från regeringens
sida i e-röstningsfrågan
och problematiken kring
förnyelse av pass – två av
våra hjärtefrågor.
Vad spelar det för roll om utlandssvenskar
kan utöva sin demokratiska rättighet? Är
det inte viktigt att alla svenska medborgare ska kunna förnya sitt pass utan stora
kostnader och utan stort besvär att bevisa
sitt medborgarskap?

Vem bryr sig egentligen
om utlandssvenskarna?
Jo, vi bryr oss!
Svenskar i Världen arbetar med påverkansarbete för att göra tillvaron smidigare
för alla utlandssvenskar. Oavsett om
det rör demokratiska rättigheter,

utbildningsfrågor, socialförsäkringar eller
skatt är vi er röst i Sverige. Detta budskap
försöker vi få fram och nå ut med till ännu
fler. På så sätt blir vi en större och viktigare kraft i kontakt med beslutsfattare.
Alla kan bidra till påverkansarbete. Du
som läser detta kan bidra genom att:
• Delta i den offentliga debatten. Skriv
brev till ministrar och politiker. Skriv
debattartiklar och försök få dessa publicerade, eller lägg upp dem i dina egna
kanaler. Vill du bolla idéer är du varmt
välkommen att kontakta oss på kansliet.
Vi delar gärna med oss av vår kunskap och
erfarenhet.
• Prata med vänner och bekanta om
Svenskar i Världen. Vi har bevakat,
informerat och påverkat utlandssvenskarnas intressen sedan 1938.
• Dela vår tidning, nyheter och nyhetsbrev
i sociala medier. Har du ett jobb eller
ideellt engagemang där du är i kontakt
med andra utlandssvenskar? Toppen!
Vidarebefordra våra nyhetsbrev och
tidningar till dina kollegor och vänner.
Många utlandssvenskar känner sig bortglömda av sitt hemland. Det vill vi ändra
på. Frågor som rör utlandsboende svenskar
måste tas på större allvar. Alla svenskar
ska behandlas likvärdigt i ett demokratiskt
samhälle. Med vår snabba digitala och

innovativa utveckling finns verktyg som
kan åstadkomma det. E-röstning har
varit verklighet i Estland i flera år. Nya
Zeeländare kan förnya sitt pass elektroniskt och billigt. Norrmännen kan teckna en
statlig försäkring för att säkra sin rätt till
sjukvård vid boende utomlands. En sådan
möjlighet borde vi också kunna finna.

Ta del av vår pågående
varumärkeskampanj!
I år har vi bland annat:
• Infört rabatterat pris för nya medlemmar
under 2017, endast 400 kronor.
• Skapat en kampanjsida med tillhörande grafik.
• Annonserat i sociala medier.
• Engagerat våra cirka 120 ombud världen
över i tävlingen Vem kan värva flest
medlemmar och följare?
• Fördjupat samarbetet med partners och
värvat nya sponsorer.
• Tagit fram en ny presentation av
Svenskar i Världen och en folder som kan
delas ut till intresserade grupper. Vill du ta
del av materialet? Kontakta kommunikation@sviv.se.
• Förtydligat och förenklat processen att
bli medlem.
• Intensifierat omvärldsbevakningen och
nyhetsutskicken.

sviv.se

—
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Svenskar i Världen bjuder på
semestertips i Sommarsverige
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Trots att svenska kronan har
varit svag i många år vid det
här laget, dras Sverige med
ett rykte av att vara ett dyrt
land. Att semestra i Sverige
ger ofta fantastiska upplevelser, men behöver inte
kosta så mycket i jämförelse
med många andra länder
i västvärlden. Här listar vi
några tips som är helt gratis
och/eller prisvärda.
Friskis och Svettis utegympa

Att vandra är en lisa för kropp och själ. allemansrätten ger fantastiska möjligheter.

På många håll i landet ordnar Friskis och
Svettis utegympa och löpträning. Ofta är
det gratis. Det är ett fenomen som många
utländska besökare fotograferar, men det är
mycket roligare att delta själv och sen hoppa
i vattnet i någon intilliggande sjö eller hav.

Vandra en landskapsled

Förebilden för alla landskapsleder i Sverige
är Sörmlandsleden, nära 100 mil lång
uppdelad på 100 etapper. De kan nås med
kollektivtrafiken, vilket gör att du slipper
gå från a till b och sen tillbaka samma väg.
Vill du sova över finns vindskydd där det
är gratis att sova. De har ofta tillgång till
färskvatten i någon intilliggande källa,
vattendrag eller sjö. Här brukar finnas en
eldstad och tillgång till ved för den som vill
grilla eller tända en lägereld. För den som
inte bor i ett land med allemansrätt är det
här en suverän upplevelse att få ströva fritt i
vildmark och kulturlandskap. Det går fint att
sova i eget tält istället om du har tillgång till
det. Det kan vara skönt om det är myggigt läs före augusti.

Vandringsleder i Sverige
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Gratis entré till 18
statliga museer

Till inte mindre än 18 statliga museer är
det gratis entré. Avgifter kan tillkomma för
vuxna för tillfälliga utställningar. Observera
att muséer ofta är stängda på måndagar.
Följande museer har fri entré:
Armémuseum
Etnografiska museet
Flygvapenmuseum i Linköping
Hallwylska museet
Historiska museet
Kungl. myntkabinettet
Livrustkammaren
Marinmuseum i Karlskrona
Medelhavsmuseet
Moderna museet i Stockholm och Malmö
Nationalmuseum
Naturhistoriska riksmuseet
Sjöhistoriska museet
Skoklosters slott
Statens centrum för arkitektur och design
Världskulturmuseet i Göteborg
Östasiatiska museet

Parkteatern

Parkteatern i Stockholm är kommuninvånarnas kulturella skatteåterbäring, säger
alltid chefen Sisela Kyle när hon öppnar
kvällens föreställning. Ta med vänner, en
filt och picknick och njut av anspråkslös
och ofta riktigt bra föreställningar under bar
himmel. 2017 fyller Parkteatern 75 år och
firar i juni, juli och augusti. Alltid fri entré.

Kalendarium för Parkteatern

Tågluffa med Inlandsbanan

För 100 år sedan beslöt regeringen att bygga
en inre stambana som skulle stärka näringslivet i norra och mellersta Sveriges inland.
Samtidigt skulle den i krigstid tjäna som
en viktig militär avlastningslinje för Norra
stambanan.
Med Inlandsbanekortet har du friheten att
hoppa på och av var du vill under fjorton
dagar. Det kostar 1995 kronor för vuxna
med rabatt för studerande. Det går även att
boka enkelsträckor. Elva motorvagnar, så
kallade rälsbussar med modern inredning
och gratis internet, trafikerar 130 mil mellan

Kristinehamn och Gällivare. Uppkopplingen är tidvis svajande i vildmarken, men
avkoppling från uppkoppling kan vara en
del av upplevelsen.
Midnattssolen kan du uppleva mellan
5 juni–6 juli när du befinner dig norr
om Polcirkeln. Under större delen
av sommaren kan du också njuta
av midnattsljuset, det blir aldrig
mörkt. Den geografiska polcirkeln
passerar du strax söder om Jokkmokk. Här gör tåget ett
kort stopp.
Den unika samekulturen möter du också
i midnattssolens rike.
Urgamla traditioner som
fortfarande lever
kvar och kan upplevas genom konsten,
maten, renskötseln och
den äkta vardagen hos nutidens
samer.
Vilda djur
längs banan är
vanligt. Björn,
varg, lodjur
och järv är
skygga, men
man kan få en glimt. Du kommer troligtvis
att få se renar, älgar och med lite tur ovanliga rovfåglar och ugglor.

Inlandsbanan och Hurtigrutten
Du kan kombinera den svenska vildmarken
med en av världens vackraste kryssningsresor - Hurtigrutten.

På väg norrut reser du genom orörd natur
och världsarvet Laponia med fjäll, sjöar och
forsande vatten. Du färdas genom samiskt

Hela utbudet finns på

www.naturensbasta.se

Gotska Sandön - ett paradis i
Östersjön
kulturlandskap,
bebott sedan
istiden. När du
vänder söderut
tar Hurtigrutten
med dig genom de
norska fjordarnas sagolika rike ner till Trondheim.

Gör en
interaktiv tur med Inlandsbanan

Naturens bästa

I världen finns en uppsjö av
ekoturismmärkningar. I
Sverige har vi sedan 2002
Naturens Bästa. De företag
och aktiviteter som är godkända
är inte bara hållbara utan har
också en stark kvalitetsstämpel för
alla - oberoende av om du är intresserad av att resa schysst eller inte. Märkta
arrangemang finns över hela Sverige med
en stor variation av aktiviteter.
Hundspann, kajak, kanot, jakt, fiske,
renrajd, skutsegling, björnsafari, samiska
upplevelser, vargspårning, fågelskådning,
klättring, renslädfärd, dykning, ridning,
flottfärd, forsränning, skärgårdskryssning,
snöskotur, toppbestigning, fjällstation, bo
på lantgård, vandra i fjällen med klövjerenar
eller packhästar, hästar & spa, seglarkurs,
friluftsmåleri.

Gotska Sandön når du med båt från Nynäshamn eller Fårö. Boka hos Sandöresor.

Hela Gotska sandön är en nationalpark och
antalet besökare är effektivt maximerat till
165 per natt. Unikt och exklusivt i ordens
rätta bemärkelse alltså. Men det är naturen
i sig själv som står för lyxen – glöm såväl
hotell som restauranger.
Övernattar gör du i tält eller i enkla stugor
vid en lägerplats. Här finns ingen affär, du
måste själv ta med all proviant. Det är de
härliga sandstränderna och den doftande
tallskogen som är njutningen. Här är sympatiskt ödsligt. Tidigt och sent på säsongen
kan du få en hel strand för dig själv, men
inte heller under högsäsongen i juli behöver
du trängas med andra besökare. Numera
finns inga bofasta på ön och fyrarna är
automatiserade.

Koppla av på japanskt spa

Spahotellet Yasuragi Hasseludden är vackert beläget vid inloppet till Stockholm. Här
strosar du runt i morgonrock, så kallad
yukata, och ägnar ena timmen åt att lyssna
till ljudet av tibetanska klangskålar och
nästa till att sitta på en träpall och hälla hink
efter hink med varmt vatten över dig. Varva
bad och sushimåltider med zenmeditation,
yoga och varför inte en ansiktsbehandling?
Härifrån åker du ren – i både sinne och
kropp fylld av ny energi. Missa inte den
japanska trädgården, som är den perfekta kombinationen av svenskt skärgårdslandskap och japansk trädgårdstänk. Svenska körsbärsträd och magnolia och bambu i
en skön förening.

sviv.se
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Bidra till en dopingfri värld och träffa
elitidrottsmän från andra kulturer
text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Brinner du för en renare sport? Kanske är du medföljande och bor
utomlands någonstans i världen. Här är ett tillfälle att skaffa dig
själv ett meningsfullt uppdrag och en inkomst.
IDTM, International Doping Test Management, är ett svenskt
företag som grundades 1992. De dopingtestar elitidrottsmän
över hela världen, såväl under tävlingar som i vardagen när de
tränar. De största uppdragsgivarna är Internationella specialidrottsförbund för de högst rankade atleterna samt Tysklands och
Rysslands nationella förbund.
IDTM behöver rekrytera fler DCO:s (doping control officers).

Så här söker du jobbet
Mejla ditt CV till antidoping@idtm.se och berätta kort om

dig själv och att du söker jobb som dopingtestare. Blir du uttagen
följer en telefon/skype intervju.

Kvalifikationer

Du måste ha fyllt 23 år och tala och skriva engelska obehindrat. Kan du fler språk är det en fördel, liksom erfarenhet av
anti-dopingtester, pedagogisk verksamhet eller ledarskap. Är du
sjuksköterska eller undersköterska är det ett plus eftersom du då
även kan ta blodprov, men du måste inte ha någon speciell utbildning utöver gymnasiekompetens. All kunskap som krävs bjuder
IDTM på om du blir antagen.

Arbetsuppgifter

Det är ett flexibelt jobb på delvis obekväm arbetstid där du följer
detaljerade instruktioner. Uppdrag beställs på begäran varför du

behöver kunna anpassa dina arbetstider. Arbetsbelastningen varierar beroende på aktuella uppdrag i din egen region.

Egenskaper

Du är en skicklig detektiv och en snabb och effektiv problemlösare med bra koordinations- och ledarskapsförmåga som alltid
upprätthåller en professionell attityd. Du är självständig,
förtroendeingivande, noggrann och utåtriktad. Du ska vara artig
och vänlig men bestämd.

Internutbildning

Som dopingtestare går du igenom olika steg i IDTM:s utbildning.
Varje steg utvärderas och du behöver ett officiellt godkännande
efter varje fas, för att fortsätta till nästa utbildningsnivå.
Steg 1 Webbaserad introduktionskurs.
Steg 2 Inläsning av WADA World Anti-doping Agency DCO
manual.
Steg 3 Videofilmer om urinprov och blodprov.
Steg 4 Assistera en DCO vid dopingtester på fältet.
Steg 5 Seminarium - ofta två dagar, teori varvat med praktik.
Steg 6 Teoretiskt test.
Steg 7 Praktisk examen och DCO certifiering.
Steg 8 Är allt godkänt skrivs ett kontrakt.

Ersättning

Arbetar du vid en tävling får du ersättning per atlet. Utför du
testerna utanför tävlingar får du betalt per dag.
- För den som är idrottsintresserad och vill att alla utövare ska
få tävla på schyssta och rättvisa villkor borde det här vara en
intressant möjlighet, säger Erik Johannesson som är vd för IDTM.
Han ser fram emot nya ansökningar från utlandssvenskar som har
ett flexibelt schema.

BOKRECENSION

Ofta tänker jag på Terek
För barn som måste flytta med sina föräldrar
till ett annat land kan boken vara av
intresse. Berättelsen är ganska enkel och
svårigheterna som tas är säkert sådana
som många utlandssvenska barn möter.
Och känner man inte riktigt igen sig kan
boken vara en källa till samtal om hur det är
att lämna kompisar och helt plötsligt bli en
”outsider”.
Ofta tänker jag på Terek är en bok skriven av Katis Malmqvist,
illustrerad av Kerstin Engblom-Clavijo och utgiven på Visto förlag.
Målgruppen är barn mellan 8 och 10 år.
Boken handlar om Malin eller, som hon senare kommer att kalla
sig, Sofi som blir tvungen att flytta med sin familj till Paris eftersom
mamman fått arbete där. Malin, som hon heter i Sverige, har en
bästis, Ida och de är alltid tillsammans. Ibland brukar de rita av katter
och det är speciellt en grå katt som intresserat dem. Den är Tereks
och Terek är ny i Sverige och pratar inte så bra svenska. Malin vill
inte lämna Ida, sin skola och allt roligt hon gör på fritiden, men
flytten till Paris är oundviklig. Hon får av en granne veta att Malin
betyder bråkstake på franska och hon väljer att använda sitt andranamn Sofi.
Allt känns nytt och annorlunda i den nya staden och Sofi konstaterar
att ”Frankrike är inte som Sverige”. Baguetterna smakar gott men
Sofi längtar hem. I skolan är det svårt eftersom hon inte kan franska.
Sofi utsätts för diverse prövningar som hon övervinner och till slut
finner hon sig till rätta i sitt nya land. Någon gång tänker hon på
Terek och drar paralleller mellan hans situation och hennes egen.
Text: Eva Hedencrona

Din psykolog i världen – psykolog på nätet
Jag heter Gudrun Johansson och har över 30 års
erfarenhet som psykolog och psykoterapeut.
Boka tid för samtal på

www.gj-psykoterapi.se/online

Enkelt, billigare, tryggt

Med blick för
det ljuva livet
Här är två bra tips för nya pigga ögon – från
Sveriges största privata ögonklinik:
Börja med att korrigera ditt synfel snabbt, säkert
och smärtfritt med en RLE-behandling (refraktivt
byte av ögonlinsen). I de allra flesta fall leder
operationen till att du slipper glasögon
eller linser.
Se sedan till att det verkligen syns hur bra du
mår – nu när det är dags att leva det ljuva livet.
Med ögonlocksplastik kan våra skickliga
ögonkirurger lyfta fram din ursprungliga vackra
ögonform – så att du känner dig många år yngre.
Stockholms Ögonklinik finns vid Sophiahemmet
på Valhallavägen 91. Kontakta oss så bokar vi
en tid för förundersökning.

Tel 08-508 949 11 www.stockholmsögonklinik.se

Generalsekreteraren på besök på
franska rivieran
Text: Karin Ehnbom-Palmquist
I mars i år fick jag tala vid Rivieraklubbens årsmöte i Nice.
Rivieraklubben är den största svenskorganisationen i Sydfrankrike
med nära 3 000 medlemmar. Klubben ger ut tidningen Rivieranytt
med information om sina aktiviteter och om vad som händer i
Frankrike. Många svenskar på Rivieran har bott utomlands i många
år, men en hel del är deltidsboende och fortsatt folkbokförda i
Sverige.
Många frågor ställdes på det välbesökta årsmötet, bland annat
om de nya arvsförordningarna inom EU, röstning utomlands och
förnyelse av pass. De nya reglerna för validering av IB-betyg i
Sverige kom också upp.
Vi är mycket glada över att Rivieraklubben är partner till Svenskar
i Världen och vi hoppas på ett nära samarbete! Vi välkomnar alla
Rivieraklubbens medlemmar att bli följare och/eller medlemmar
i Svenskar i Världen. Alla som kan delta i Svenskar i Världens
sommarprogram den 21-23 augusti i år är också varmt välkomna.
Vårt ombud på Rivieran heter Nils-Ingvar Lundin. Den som vill
komma i kontakt med honom kan hitta adressen på landssidan för
Frankrike på www.sviv.se.

Senaste nytt om Brexit
Text: Elsa Öhlén
100 000 svenskar bor i Storbritannien, 1 000 svenska företag är
verksamma där och det är Sveriges tredje största exportmarknad.
Premiärminister Theresa May har utlyst nyval och hur utfallet
kommer att påverka de utlandssvenskar som bor i landet är oklart.

May vill ha tydligt mandat

Storbritannien fortsätter att vara medlem inom EU fram tills
utträdesförhandlingarna är avslutade vilket innebär att alla
rättigheter och förpliktelser av medlemskapet fortsatt gäller till
dess. Utträdesförhandlingarna beräknas ta två år, men kan komma
att förlängas.

May är som bekant inte folkvald utan indirekt demokratiskt
tillsatt av parlamentet. Nyvalet är ett sätt för henne att säkra
sin position och få ett tydligt mandat inför de svåra besluten i
samband med utträdet ur EU. Valkalendern ändras dessutom i
Storbritannien vid ett nyval och en helt ny mandatperiod på fem
år påbörjas, vilket torde gynna Theresa May och Toriespartiet.

Nyval 8 juni

En överväldigande majoritet av parlamentsledamöterna i underhuset röstade ja till att hålla nyval den 8 juni. Det kom som en
överraskning för många, men vid närmare eftertanke är Theresa
Mays beslut logiskt.
May vill undvika parlamentsval år 2020 eftersom förhandlingarna
om utträdet ur EU då kommer att vara i ett kritiskt skede. Hon
menar att parlamentsvalet inte kommer att påverka EU-utträdet,
men det torde vara för tidigt att fastslå detta. Det finns dock två
outtalade och viktiga faktorer som sannolikt ligger till grund för
beslutet om nyval.

För det första är utträdet ur EU en historisk händelse som kommer
att få omfattande konsekvenser för brittiska medborgare såväl
som för övriga EU-medborgare för generationer framåt.

En svag motkandidat

För det andra är Mays främsta motståndare till premiärministerposten den impopuläre ledaren för Labourpartiet Jeremy Corbin.
Ur Mays perspektiv är det inrikespolitiskt sett bra timing att hålla
parlamentsval i år. Tories leder i alla viktiga opinionsmätningar
och Corbin anses vara en svagare motståndare.
Enligt en undersökning av Opinium Research har Corbin
inte ens förtroende inom det egna partiet och majoriteten av
Labouranhängare anser inte att han är bäst lämpad att leda landet.
I ljuset av detta är nyval ur Mays perspektiv fullt logiskt. Hur det
kan påverka utträdet ur EU återstår att se.

Från vänster: Ellika Nyqvist Livchitz från Svenskar i Världen, Linn Loken från Norwegians Worldwide och från Danes Worldwide Pia Porsborg,
Stine Ostergaard och Jesper Malmose.

Kommunikationsmöte i Köpenhamn med
nordiska systerorganisationer
Text: Ellika Nyqvist Livchitz
I maj ordande vår danska systerorganisation Danes Worldwide ett
möte för alla kommunikatörer på de nordiska organistionerna. Vi
har mycket gemensamt, men de frågor som ligger allra högst upp
agendan skiljer sig länderna emellan.

Norrmännen vill ha dubbelt medborgarskap

Norge har 1,6 heltidstjänster som tre personer delar på.
Kommunikatören Linn arbetar halvtid och har också hand om
organisationsfrågor. Hon är ny sedan tre månader tillbaka. I
Norge har man i år lagt ner sin engelskspråkiga tidning och ser en
stor nedgång i antalet medlemmar som följd av denna ekonomiskt
oundvikliga åtgärd.
Högst upp på agendan i Norge står frågan om dubbelt medborgarskap. Organisationen har 110 års kalas i juni dit de bjuder in
alla sina medlemmar i 39 olika länder. De har en tydlig produkt
att erbjuda i form av Norgeskolan och nytt för i år är att de även
vänder sig till internationella familjer i Norge. Organisationen får
ett årligt statligt bidrag där pengarna är öronmärkta för aktiviteter
för norrmän i USA.

Danskarna kämpar för Familiesammenforing

200 000 danskar beräknas bo utomlands och deras organisation
fyller 100 år 2019. 28 personer arbetar på kansliet, varav tio är
avlönade studenter och 50 procent av ordinarie personal är lärare.
Organisationen satsar bland annat på e-learning (online) och nytt
för i år är att de även erbjuder språktest. Skolverksamheten växer
och är en viktig inkomstkälla för hela verksamheten. De får
en halv miljon danska kronor i statligt bidrag för sin nätbaserade
språkundervisning samt ett mindre bidrag till tidningen.
På kansliet har de anställt en så kallad Legal Advisory. Det är en
juridikstuderande som arbetar deltid med att svara på

medlemmars juridiska frågor och som även skriver artiklar på
samma tema. Av åtta kommunikatörer arbetar två med tidningen
som kommer ut sex gånger om året. De har extern hjälp med
layouten och köper in artiklar och bilder. Deras tryckta tidning
håller hög kvalitet och de söker göra den fristående med en egen
facebook sida och även försäljning av lösnummer i dansk handel.
Danes Worldwide har satsat hårt på PR där generalsekreteraren
twittrar daglingen och ofta uttalar sig i olika sammanhang, inte
minst i media.
I augusti prövar danskarna att arrangera ett parlament, likt vårt
svenska. Årets dansk 2017 är en känd kock. En brännande
het fråga är problemen med Familiesammenforing. Danskar
som flyttar hem får inte uppehållstillstånd för sina utlänska
familjemedlemmar.

Finland firar 100, 90 och 20 år

Den finska kommunikatören kunde tyvärr inte medverka i mötet
då hon har fullt upp inför den finska organisationens
90-årsjubileum i juni. Samtidigt firar deras Finnish Expatriate
Parliament (Utlandsfinländarnas Parlament) 20 år och hela landet
fyller 100 i år!

Samarbeten inom Norden

För att hålla nordiska utlandsboende välinformerade planerar
vi att låna och publicera artiklar av varandra. Vi hoppas också
kunna erbjuda gemensamma medlemsrabatter, där vi hoppas få
bättre erbjudanden med fler medlemmar. När vi har gemensamma
frågor ska vi också söka skriva och publicera gemensamma
debattartiklar och påverka beslutsfattare på flera nivåer.
E-röstning är dock inte aktuellt eftersom danskar inte får rösta
efter två år i utlandet.
sviv.se
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SVENSKAR I VÄRLDENS OMBUD

Anna har det bästa av två världar
Anna Carlsson
Ring Rönneskog
Bostadsort: Genève.
Hemort: Norrköping.
Yrke: Jurist.
Bakgrund: Jag arbetar på Swedish Swiss
Chamber of Commerce (SSCC) i Genève
och har arbetat på Sveriges Konsulat i
Genève.
Familj: Man, tre vuxna barn och tre
barnbarn.
Antal år som ombud: 8
Antal år i landet: 17 år i Schweiz,
innan dess 3 år i Paris, så sammanlagt
har jag bott utanför Sverige i 20 år.

En av Svenskar i Världens främsta resurser är våra över 120 ombud i världens alla
hörn. De representerar oss lokalt och är vårt ansikte utåt i sina hemländer. Ombuden
har specialistkunskaper i frågor som rör utlandssvenskar i just deras länder. Anna
Rönneskog är ombud i Genève och har lång erfarenhet av att bo och arbeta utomlands.
Anna Carlsson Ring Rönneskog arbetar
på Swedish Swiss Chamber of Commerce
(SSCC) Genèvekontor. Hon har de
senaste tio åren också arbetat för Sveriges Konsulat i Genève och varit ombud för
Svenskar i Världen i åtta år. Både privat
och professionellt träffar Anna många
svenskar bosatta främst i Schweiz och
i Frankrike. I sitt arbete och som utlandssvensk sedan drygt 20 år tillbaka vet
hon vad svenskar i utlandet saknar och
behöver. Hon ser Svenskar i Världen som
utlandssvenskarnas röst i Sverige.
1. Vad är det viktigaste du har gjort och
vill göra fortsättningsvis som ombud för
Svenskar i Världen?
Jag vill fortsätta att sprida information om
Svenskar i Världen och organisationens
arbete för oss utlandssvenskar. Jag har
de senaste tio åren arbetat för Sveriges
Konsulat och för SSCC (Swedish Swiss
Chamber of Commerce) i Genève med
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huvuduppgift att hjälpa och att nätverka
med svenska medborgare i Schweiz. Det
är här som mitt uppdrag som ombud blir
intressant. Jag försöker sprida information
från Sverige, som berör oss svenskar i
förskingringen.

När det gäller medborgarskapsfrågor
finns det dock ytterligare behov, som
möjligheten för barn som fötts innan
föräldrarna hunnit få tillbaka sitt svenska medborgarskap att kunna ansöka om
svenskt medborgarskap.

Den bästa informationen hittar jag på

2. Varför flyttade du till Schweiz? Vilka
är de största fördelarna med att bo i
Schweiz, det mest positiva med att vara
svensk i Schweiz och vilka är dina främsta
tips till svenskar som skall flytta dit?

www.sviv.se eller i Svenskar i världens

medlemstidning. Där finns information
som jag kan sprida vidare samtidigt som
jag talar om varifrån den kommer och vad
Svenskar i Världen står för.
Samtidigt befinner jag mig i en position
där jag varseblir behov som olika grupper
av utlandssvenskar har och kan vidarebefordra detta till Svenskar i Världens
kansli. Många av dessa frågor har redan
uppmärksammats av organisationen, som
möjligheten att kunna återfå sitt svenska
medborgarskap, sänkt SINK-skatt och
förenklade passregler.

Vi flyttade från Paris till Schweiz år 2000
och anledningen var den gamla vanliga,
mannen och hans jobb. Redan flytten till
Paris var något jag kände mig tveksam
inför och när vi sedan skulle flytta igen,
inte tillbaka till Sverige som var meningen
från början, utan till Schweiz och Genève,
kände jag mig lurad och värst av allt; jag
var nu tvungen att säga upp mig från det
jobb som jag tidigare varit tjänstledig från.

Fördelarna med Schweiz var svåra att se från början, men efter
hand lärde jag mig att uppskatta mitt nya land med närhet till berg,
natur och till övriga Europa. Fyrtio minuters bilfärd till Alperna för
skidåkning eller vandringar i bergen, Frankrike på spottavstånd och
mindre än två timmar till Italien och Tyskland. En typisk söndagsutflykt kan vara lunch och vinprovning i Bourgogne, vandring eller
skidåkning i Alperna eller en simtur i Genève-sjön (Lac Léman).
Som svensk är det dessutom lätt att förstå och ta till sig Schweiz
eftersom det i mångt och mycket påminner om Sverige. Det kändes
lite som att flytta ”hem” så som jag kände Sverige som barn. Lite
raljerande säger man att Schweiz är som Sverige, fast 25 år senare och
det ligger något i det. Ganska charmigt faktiskt.
Men det är också stora skillnader, som man bör känna till innan man
flyttar hit. Mycket av det som vi i Sverige tar för givet, som sjukvård,
tandvård för våra barn, skolböcker och skolmat är inte alls självklart
att det ingår. Rättssystemet skiljer sig också, både vad gäller arvsrätt,
äktenskapsskillnad och skatterätt. Skillnaderna är dessutom stora
mellan olika kantoner, så informera er gärna innan ni flyttar hit, så att
det inte kommer som en överraskning.

Dessa sedlar och
mynt blir ogiltiga
efter 30 juni

3. Vad känner schweizare generellt till mest om Sverige?
Schweizare överlag känner till Sverige och svenska varumärken
ganska väl, även om de inte alltid vet att varumärket är just svenskt.
IKEA är det absolut största och första som en schweizare
associerar Sverige med. Schweiz var det första land där IKEA etablerades utanför Sverige och det var också här som IKEA:s grundare,
Ingvar Kamprad, bodde under nästan 40 år.
Volvo är också ett varumärke väl känt bland schweizarna, som årligen
anordnar en av världens största bilmässor i Genève. Även varumärken
som Astrid Lindgren, H&M och ABB är väl kända i Schweiz, men
det är inte alltid som schweizarna faktiskt känner till att dessa varumärken (helt eller delvis) kommer från Sverige.
4. Vad saknar du mest från Sverige?
Det första jag tänker på är saker som Kalles Kaviar, Hushållsost och
Nyponsoppa – allt det som var så viktigt när vi först flyttade ut för
nästan 20 år sedan. Idag tar jag snarare med mig varor från Frankrike
och Schweiz till Sverige än tvärt om. Jag kan däremot sakna havet, att
gå på teater på svenska eller en varmkorv till lunch (utan att behöva
åka till IKEA).
Jag saknar också vardagskontakten med mina barn och barnbarn, två
av dem har faktiskt flyttat tillbaka till Sverige och en bor i Luxemburg. Men Schweiz ligger ”i hjärtat av Europa” och det är förhållandevis lätt att ta sig till dem. Därför känns det nog för tillfället som att
jag har det bästa av två världar.
Jag lever ett intressant och stimulerande liv i Schweiz med närheten
till Sverige och övriga Europa, men vad är hem? Både Sverige och
Schweiz känns som hemma för mig. Är jag i Schweiz åker jag hem
till Sverige och vice versa. Det hade jag inte trott när jag motvilligt
lämnade Sverige för drygt 20 år sedan.

1-krona

2-krona

5-krona

Efter 30 juni blir de äldre 100- och
500-kronorssedlarna samt 1-, 2- och
5-kronorsmynten ogiltiga. Betala med dem
eller sätt in dem på bankkonto.
Läs mer på Riksbankens webbplats:
riksbank.se/kollapengarna.

Indien och Irland satsar på sina
diasporor

text

ELLIKA NYQVIST LIVCHITZ

Enligt FN:s senaste uppskattningar bor 244 miljoner människor,
eller 3,3 procent av världens befolkning, i ett annat land än där
de föddes. De är dock koncentrerade i bara 20 länder. Flest bor
i USA, Tyskland, Ryssland och Saudiarabien. Bland invandrare
över hela världen är 20 miljoner flyktingar från krig eller förföljelse i sina hemländer.

Den största diasporan är indier

I ett land med en lång migrationshistoria där invånarantalet idag
uppgår till 1,3 miljarder (2022 lär de bli fler än kineserna) och
medianåldern bara är 26 år, är diasporan också världens största.
Indien har ett av världens största diaspora-program, implementerade strategier för hur andra länder ska få bättre kännedom om
vad Indien är och står för, program för att hjälpa studenter som
vill studera utanför Indiens gränser, stipendier för utlandsindiers
barn som vill knyta an till sitt hemland och ett projekt som hjälper
utlandsindier att spåra sina rötter i hemlandet. Många av dessa
finansieras med statliga medel som betalar flygbiljetten till Indien
från det nya hemlandet, kost, logi, studiebesök, med mera. Nya
program för den indiska diasporan tas fram på regeringsnivå för
att engagera diasporan runt om i världen.

19 av de 20 största IT-företagen har startats
av indier med utländsk kompetens

Indien försöker ständigt och mycket medvetet att locka
framgångsrika indiska medborgare utomlands att investera och
starta företag i hemlandet. De har bland annat dragit stor nytta av
högutbildade ingenjörer som efter ett eller två decennier i utlandet har återvänt hem och bidragit till utvecklingen. Av Indiens 20
främsta IT-företag har 19 startats av indier som fått sin utbildning
och arbetat utomlands, framför allt i USA.

Utlandsindiernas dag

Varje år firas utlandsindiernas dag, Pravasi Bharatiya Divas Day,
den 9 januari. Den är sponsrad av regeringen “för att uppmärksamma hur mycket indier utanför landet bidrar till sitt moder28 { 2 } 2 0 1 7 — sviv.se

Irlands Diasporaminister Joe McHugh delar ut Irländska Diasporapriset
2016 till den politiske analytikern Chris Matthews.
land”. Det hålls en tre dagar lång konferens och priser till
utlandsindier delas ut. Datumet sammanfaller med Mahatma Gandhis
återkomst till Indien från Sydafrika.

Irland har en egen minister för diasporan

Den irländska regeringen har en nyligen uppdaterad och mycket
utförlig policy för sin diaspora. Syftet är att både driva och utforma
engagemanget för utlandsirländarna genom att:

•
•
•
•
•

stödja de som har lämnat Irland och behöver eller vill ha stöd
sammanföra alla runt om i världen i alla åldrar som är irländare,
av irländsk härkomst eller har en konkret förbindelse till Irland
och som vill upprätthålla en förbindelse med Irland och med
varandra på ett inkluderande sätt.
främja ett brett utbud av aktiviteter på lokal, nationell och
internationell nivå för att utveckla ett tvåvägsengagemang mellan
irländare som bor utomlands och i Irland.
erkänna den stora variation av människor som utgör diasporan
och de viktiga insatser som de gör och har gjort, både individuellt
och kollektivt, för att forma vår uteckling och identitet.
utveckla och möta utmanande behov när tiderna förändras för
irländare i utlandet.

På kartan ser du var Svenskar i Världen har rekryterat nya ombud de senaste månaderna - i Vancouver, Pasadena, Bogotá, Málaga, Valencia, Malta,
Peking, Hong Kong och Manilla.

Vill du bli ombud för Svenskar i Världen?
Är du utlandssvensk och intresserad av att engagera dig ideellt
för utlandssvenskarnas bästa? Du får ett stort nätverk med andra
utlandssvenskar och inbjudan till ombudsträffen. Kontakta

kansliet för mer information.
Vi letar särskilt efter ombud i Belgien, Indien, Costa Rica,
Mellanöstern och hela Sydamerika.

Seminarium om
internationell
kompetens
text och foto:

ELSA ÖHLÉN

I slutet av maj ordnade Svenskar i Världen, SISA (Swedish
International Students & Alumni) och Stockholms
Handelskammare ett frukostseminarium på temat ”Vem är idealkandidaten?”. Fokus låg på hur svenska arbetsgivare kan bli bättre
på att ta tillvara internationella erfarenheter.

Hur ser idealkandidaten ut?

En undersökning från Svenskt Näringsliv visar att idealkandidaten
enligt svenska arbetsgivare är någon med svensk utbildningsbakgrund och kortare internationell erfarenhet, till exempel en
utbytestermin. De bästa kandidaterna kan dock ha mer internationell erfarenhet än så och de kommer inte alltid att ha en examen
från KTH eller Handelshögskolan, något som seminariet sökte
uppmärksamma.
Till hjälp fanns tre experter på internationell kompetens på plats.
Gunnar Eliasson, professor i nationalekonomi på KTH som för

Emanuel Örtengren från SISA.
närvarande skriver en pilotstudie om hur Sverige tar tillvara
svenska hemvändare. Marianne Nilsson, rekryteringsansvarig
på företaget Incluso med expertis i att matcha internationella
akademiker med relevanta arbetsgivare. Svenskar i Världens
styrelseledamot Kai Hammerich med mångårig internationell
erfarenhet från näringslivet och som generaldirektör för Invest in
Sweden Agency. Frågorna väckte ett starkt engagemang och över
80 personer deltog på seminariet.

ANNA ATTERGREN GRANATH:

Kanske har vi något att lära av spanjorerna

I förra numret av tidningen berättade vi om möjligheten att pröva på att arbeta i ett annat EU-land för statstjänstemän i Sverige. Anna
Attergren Granath var på väg till Madrid på ett halvårs utbyte. Här* berättar Anna själv om hur hon upplever tiden i Spanien.

Alla skulle må bra av att kasta sig in i
någonting nytt mellan varven. Helt plötsligt
blir tråkiga rutinsysslor, som att handla
mat, spännande och utmanade. Ibland
lyckas man komma hem med det man
hade planerat, ibland blir det tokigt. Ofta
får man be om hjälp, som när man ska äta
lunch med kollegorna och inte kan namnen
på en enda av de spanska maträtterna på
menyn.
Här i Spanien är EU något självklart. Här skriver tidningarna mer
om EU och de som jag träffar är väl insatta i politiken. Det är fint
att vara comunitario. Comunitario betyder EU-medborgare och på
vissa museer kommer comunitarios in gratis. Den 9 maj var hela
paradgatan, Paseo de la Castellana, fylld med EU-flaggor.
Däremot är spanjorerna inget vidare på språk. Jag har vänner och
arbetskamrater som inte kan säga en enda mening på engelska.
Men de flesta spanjorer är övertygade att om de bara pratar långsamt och artikulerat så förstår hela världens invånare det spanska
språket. Det är charmigt.

De flesta spanjorer är övertygade att om
de bara pratar långsamt och artikulerat så
förstår hela världens invånare det spanska
språket.
De bristande språkkunskaperna hindrar dem inte från att delta
och avancera i olika EU-projekt. Sina bristande språkkunskaper
kompenserar de med sin artighet och vänlighet. Med de två
komponenterna kommer de ganska långt.
Spanjorerna är väldigt sociala. De umgås hela tiden och överallt.
Man brukar säga att i Madrid mellan två barer, finns en bar. Även
på jobbet umgås man mycket. Alla går på (lång)fika vid 11-tiden
på närmaste café och vid 15-tiden äter hela avdelningen trerätters
lunch tillsammans. Middag äter spanjorerna vid 21 eller 22-tiden
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Anna Attergren Granath är på ett EU-utbyte för statsanställda under våren
och jobbar på forskningsinstitutet Insituto de Salud Carlos III i Madrid
och det vänjer man sig aldrig vid. Även när de ordnar internationella konferenser äter man sent. Så är det bara. Men maten är värd
att vänta på. Det spanska köket är fantastiskt.

Det är alltid svårt att jämföra två länders statliga myndigheter,
men här tycks man inte lita på de anställda. När vi ska resa måste
fyra-fem chefer signera olika dokument innan resan kan bokas
och all denna byråkrati tar tid. Det har hänt att vi tvingats ställa
in resor och ofta blir flygbiljetterna dyrare för att vi är sent ute.
Spanjorerna tycker själva att detta är lite väl krångligt men böjer
sig under reglerna. Och landet skakas gång på gång av stora
korruptionsskandaler.

Man brukar säga att i Madrid mellan
två barer, finns en bar.
Spanien har starka band till Latinamerika. I Venezuela råder
inbördeskrig och folket svälter. Folk amputeras helt i onödan
för att det saknas läkemedel. Många venezuelaner söker sig nu
hit. Det är riktigt illa. President Nicolás Maduro gav nyligen
premiärminister Mariano Rojoy en utskällning för att Spanien
tillåtit fredliga protester utanför Venezuelas ambassad. Om detta
skämtar inte spanjorerna.

Men förutom det och kanske fotboll tycker spanjorerna att man
kan skoja om det mesta. Allra mest gillar de att driva med Donald
Trump.
Madrid med 6 miljoner invånare har en mycket väl fungerande
kollektivtrafik. Tågen kommer med täta mellanrum och stopp i
trafiken tycks inte förekomma. Från min förort Torrejon går ett
direkttåg in till centrala Madrid i rusningstid så min restid halveras. Även sjukvården fungerar bra. Den är kostnadsfri och får
höga betyg i enkätundersökningar.
Spanien är som Sverige fast fem gånger större. Trots det känns
allt väldigt personligt och icke-anonymt. I Madrid lever människor från världens alla hörn. Trots att många inte talar någon
vidare spanska tycks främlingsfientligheten inte vinna terräng här.
Kanske har vi något att lära av spanjorerna?
Anna
*Artikeln har tidigare varit införd i Tidningen Nu.

LÄSARBREV

Moment 22 för svenska kvinnor i
Saudiarabien som vill köra bil i Sverige
text

INGELA WESTLUND

Sedan många år tillbaka
bor jag i Saudiarabien.
Det är ett val som jag har
gjort för att få vara tillsammans med min man och
mina två barn. Livet som
utlandssvensk har fungerat
mycket bra för mig och jag
har inte haft några direkta
tankar på hur livet kunde
ändras genom en lagändring. En lagändring som
jag inte ens var medveten
om för en månad sedan.
Jag fick information om att det skulle
komma nya regler för att förnya körkortet
för utlandssvenskar boende utanför EU.
Det är ett EU-direktiv, som mer eller
mindre har tvingat Sverige att följa lagen
som medlem i EU. Sverige har applicerat
lagen innanför EU:s gränser.

Kvinnor som inte respekterar körkortsförbudet i Saudiarabien arresteras. Svenska Ingela Westlund
vill kunna fortsätta att köra bil i grannländerna och inte minst hemma i Värmland.

Fram tills i år har därför vi som bor utanför EU:s gränser kunnat
förnya våra körkort både i Sverige och på Sveriges ambassad i
bosättningslandet. Det kommer inte längre att vara möjligt, utan
tanken är att man ska skaffa körkort i landet som man bor i. Detta
gäller tills man flyttar tillbaka till Sverige, vilket återigen gör det
möjligt att ansöka om svenskt körkort. Lagen började gälla den 1
maj 2017.
Jag är en svensk kvinna med ett svenskt körkort, som kommer
att gå ut nästa år. Hade jag vetat om denna ändring tidigare,
skulle jag ha försökt att förnya mitt körkort innan lagen trädde i
kraft. Jag kan varken förnya mitt körkort eller ta ett nytt körkort
någonstans, eftersom inga kvinnor får köra bil här i Saudiarabien.
Jag kan acceptera det då jag aldrig har haft körkort här. Att jag
som svensk kvinna inte ska ha möjlighet att förnya mitt svenska
körkort, som jag tog med mycket stor möda för att använda i
Sverige, har jag dock mycket svårt att acceptera.
Mitt enda val är att jag lämnar mina barn och make för att skriva
in mig på en fast bostadsadress i Sverige i sex månader innan jag
kan ansöka om att förnya körkortet. Detta skulle behöva upprepas
vart tionde år. Jag har stort behov av att få behålla mitt körkort.
Jag reser ofta till angränsande länder till Saudiarabien, där jag
kör bil. När jag reser till Sverige bor jag i Värmland, där det
inte finns någon kommunaltrafik. Hemma i Värmland är jag helt
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beroende av min bil för att ens kunna handla mat. Hur ska jag
klara detta? Jag känner stor oro!
Det verkar som att EU har tagit ett beslut utan att tänka på
följderna för de många människor som kommer att bli svårt
drabbade av detta. Det finns många kvinnor från EU/EES här i
Saudiarabien som kommer att hamna i samma situation som jag.
Det känns orättvist att vi kvinnor inte ska kunna få behålla våra
körkort i Sverige just för att vi är kvinnor. Sverige framhåller
idag sin feministiska regering där jämställdhet ska vara avgörande
för regeringens prioriteringar, både i beslut och tilldelning av
resurser. Hur prioriteras detta fall av uppenbar diskriminering
av kvinnor? Jag har aldrig haft en trafikförseelse eller fått en
anmärkning, ändå fråntas jag mitt körkort.
Jag har kontaktat Transportstyrelsens jurist och fått till svar
att det inte finns några undantag. Det är existerande lag som
gäller. Dessutom har jag kontaktat både Sveriges Regering och
Näringsdepartementet, utan att ha fått svar ännu. Jag skulle vilja
informera alla kvinnor i de länder där kvinnor inte får köra bil,
om dessa nya lagar och jag hoppas att vi tillsammans kan hitta en
lösning. Det borde finnas undantagsregler!
Vänliga hälsningar från en snart körkortslös kvinna.

SVENSKAR I VÄRLDENS HUVUDINTRESSENTER

Electrolux utvecklar framtidens ledare

text:

VALERIA BALASTEGUIM, GLOBAL CHEF FÖR TALANGUTVECKLING PÅ ELECTROLUX

Electrolux har nyligen vunnit utmärkelsen Top Employer på
fyra av våra viktigaste marknader i Europa, och blev då särskilt
uppmärksammade för vårt arbete med att utveckla talanger och
blivande ledare. Men att vara en attraktiv arbetsgivare är en
ständig utmaning och vi måste kontinuerligt arbeta med att hitta
nya förmågor som bidrar med mångfald och ett färskt perspektiv
på företagets framtidsfrågor.
Ett av de viktigaste sätten som Electrolux gör detta på är genom
ett långvarigt samarbete med AIESEC, som är världens största
ungdomsledda nätverk, med målet att utveckla ungdomars
ledarskapspotential genom olika typer av internationella partnerskap. År 2003 etablerade vi Electrolux globala praktikprogram
tillsammans med AIESEC och sedan dess har vi tagit emot fler
än 450 praktikanter (54% kvinnor och 46% män) från 75 olika
länder på 35 av våra kontor runtom i världen.
Partnerskapet med AIESEC hjälper oss att hitta och utveckla
framtidens ledare. Vi ser att deltagarna från AIESEC har energi
och flexibilitet, de är öppna för nya utmaningar och lär sig
snabbt. Detta är centrala egenskaper för att kunna lyckas som
chef på Electrolux. Och när vi tar emot en ny praktikant så får
hen utmanande uppgifter och förtroende. Våra praktikplatser
är inte enkla jobb – till exempel söker vi nu praktikanter som
produkt- och affärsansvariga. Detta gör att en stor andel blir kvar
på Electrolux. Under 2016 fick 80% av våra praktikanter fasta
jobb!
Att hitta, rekrytera och utveckla de bästa medarbetarna har
högsta möjliga prioritet för Electrolux. Och vi är stolta att ha en
företagskultur som hjälper våra kolleger utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Men det kan vara utmanande att hitta nya
medarbetare som både har rätt kompetens och attityd. Därför är
vi glada över vårt givande samarbete med AIESEC.

Electrolux

Electrolux är en av världens ledande tillverkare av hushållsmaskiner och professionell köks- och tvättutrustning. Med
konsumentinsikt som utgångspunkt skapar vi, i nära samarbete med professionella användare, omsorgsfullt designade,
innovativa och hållbara produkter. Utbudet inkluderar kylskåp,
ugnar, spisar, hällar, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare, luftkonditioneringar och småapparater. Under välkända
varumärken som Electrolux, AEG, Zanussi och Frigidaire
säljs fler än 60 miljoner produkter årligen till kunder i över
150 länder. Under 2016 hade Electrolux en omsättning på 121
miljarder kronor och cirka 55 000 anställda.

Ett hållbart samarbete

Electrolux ramverk för hållbarhet heter For the Better, och bygger
på totalt nio löften om att bidra till en positiv utveckling inom tre
huvudområden: bättre produkter, bättre verksamhet och bättre
samhälle.
Under 2016 beslutade Electrolux att fokusera företagets sociala
investeringar och samhällsengagemang på hållbarhetsfrågor som rör
mat. Målsättningen är att bidra positivt till stora globala utmaningar
som hunger, näringsbrist, matsvinn och hållbar konsumtion, och
därmed stödja FNs mål för hållbar utveckling. Eftersom AIESEC
har utsetts av FN till att sprida kunskap om de globala målen föll sig
ett samarbete naturligt även på detta område.
Som ett första steg grundade Electrolux stiftelsen Electrolux Food
Foundation, med en inledande investering på 10 miljoner kronor. En
del av detta riktades till partnerskapet Feed the Planet, som bildats
tillsammans med den globala kockorganisationen Worldchefs samt
med AIESEC. Tillsammans kommer parterna driva ett antal matprojekt de kommande åren.

Mer och bättre
svenskundervisning behövs i utlandet
KRISTIN ÖSTER,
STYRELSELEDAMOT I
SVENSKAR I VÄRLDEN

text

I slutet av mars mötte
representanter för SUF
och Svenskar i Världen
statssekreterare Helene
Öberg (Mp). Vi träffades för
att diskutera förutsättningarna för utlandssvenska
barn att få svenskundervisning och svensk
utbildning utomlands.
Idag finns det 18 svenska skolor i utlandet
– skolor som ger svenska barn utbildning
och är goda ambassadörer för Sverige.
Skolorna får ofta besök av nyfikna lokala
företrädare. De svenska utlandsskolorna
får 28 miljoner kronor i elevbidrag och
13 miljoner kronor i lokalbidrag årligen
från svenska staten. Staten betalar även
ut 11 miljoner kronor till kompletterande
svenskundervisning i utlandet.

Från vänster Göran Holm - styrelseledamot SUF, Annika Simonsson Bergqvist - styrelseledamot
SUF, Helene Öberg, statssekreterare till utbildningsministern, Stefan Sandqvist - ordförande
SUF, Kristin Öster - styrelseledamot i Svenskar i Världen. Bakom kameran står Anna C Belfrage,
styrelseledamot i Svenskar i Världen, som även hon närvarade under mötet.

utveckla det svenska språket och ta del av
svensk undervisning underlättas hemvändande och möjligheten att studera vidare i
Sverige. Om de väljer att stanna i utlandet
kan de bli goda ambassadörer för Sverige.

Bakgrunden till mötet var den förordning
som reglerar svensk utlandsundervisning.
Förordningen är från 1994 och behöver
ses över, något som även Helene Öberg
instämde i. Stefan Sandqvist, ordförande
i SUF, gick igenom aktuella brister och
åtgärdsförslag.

Olika tolkningar om bidrag

Tillsammans belyste SUF och Svenskar
i Världen vikten av att ge utlandssvenska
barn bästa möjliga förutsättningar
till utbildning och undervisning i
svenska. Under mötet diskuterades även
möjligheterna för svenska barn att gå i
förskola i utlandet. Helene Öberg höll med
om att det finns flera goda argument för att
låta barn gå i förskola. En sammanhållen
pedagogik är viktig för den fortsatta skolgången. Det bör rimligtvis även gälla för
svenska barn som bor utomlands.

Rätten att erhålla statsbidrag

Svenskar i Världen lämnade över skriften
Kartläggning av utlandssvenskar. Vi
belyste vikten av att ta vara på den kompetens och erfarenhet som utlandssvenskar
har. Det gäller inte minst barn och unga
som flyttar ut med sina föräldrar. Genom
att ge dem goda förutsättningar att

Idag är flera tolkningar av förordningen
“Godtycklig beräkning av bidrag” möjliga
vilket öppnar upp för olika slutsatser om
hur mycket statsbidrag som ska betalas
ut. Texten bör därför förtydligas för att
motverka olika tolkningar.

Hur och under vilka former svenskar
flyttar utomlands har förändrats,
men regelverket har inte hängt med.
Bedömningen och administrationen skulle
kunna förenklas betydligt: basera rätten
till statsbidrag på medborgarskap och
uppvisande av giltigt svenskt pass.

Undervisningsbidragen
räcker inte

Idag betalar föräldrar vanligtvis halva
undervisningskostnaden för att kunna ge
barnet föreskrivna 2 timmar kompletterande svenskundervisning per vecka.
SUF bedömer att bidraget behöver öka
för att skapa reella förutsättningar för
kompletterande svenskundervisning.

Yngre barn behöver
undervisning

Bidrag ges först det år barnet fyller 6
år. En förändring av regelverket för att
ge tidigare stöd till barns utveckling av
svenska språket skulle ge stora effekter för
den fortsatta skolgången.

Bättre kvalitet i
Skolinspektionens insatser

SUF efterlyser en mer enhetlig struktur
och enhetligt innehåll för skolinspektionens granskningar av svenska skolor i
utlandet.
Skolverkets kontaktperson behöver
tydliggöras. En representant för skolverket
sitter med som ledamot i utlandsskolornas
styrelse. Denna representant har en viktig
funktion.

Förvirring kring statsbidrag
och tillstånd

I länder som Spanien har det uppstått
problem då de lokala myndigheterna
efterfrågat svenskt tillstånd för att driva
utbildning. Men i de svenska dokumenten
står enbart att skolan har rätt till statsbidrag. Där står inget om tillstånd eller
begränsning av antal elever.

After work för hemvändare

text:

ELSA ÖHLÉN

foto:

KRISTIN ÖSTER

Den 10 maj bjöd Svenskar i Världen och Svenska Nomader in till
en gemensam After Work på Hotel Reisen i Stockholm.

illustrerade Katarina med egna exempel från sin tid i Kina och
senare även hemvändarlandet Sverige.

Svenska Nomader är en mötesplats för svenska digitala nomader,
det vill säga för dig som arbetar platsoberoende. Temat för kvällen var hur du på bästa sätt kan paketera din utlandserfarenhet och
därmed öka chansen att få ett bra jobb i Sverige.

Katarinas främsta tips är att vara försiktig med vilken kultur och
vilka seder du tar med dig hem från utlandet. Alla seder och beteenden går inte hem lika väl i Sverige. Ditt fokus bör även ligga
på annat än hard skills och språk som du har tillgodogjort dig.
Tänk på att uppmärksamma de mjukare egenskaperna som social
förmåga och styrkan att vara anpassningsbar.

Vi hade bjudit in Katarina Waern, VD för Swedish for Professionals. Katarina talade om hur du kan framställa din utlandserfarenhet som en fördel på den svenska arbetsmarknaden. Hur du
på detta sätt blir mer attraktiv i den svenska arbetsgivarens ögon

Kvällen var lyckad och ska upprepas inom en snar framtid!
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Utlandssvenskar i Hongkong
efterfrågar tjockare pass

Work shop i handelskammarens och generalkonsulatets gemensamma lokaler i Hongkong med vårt
nuvarande och ett blivande ombud, en redaktör, företrädare för svenska företag (bland annat
IKEA och H&M) och entreprenörer.

Från vänster Eva Karlberg, chef för handelskammaren i Hongkong, Karin EhnbomPalmquist från Svenskar i Världen, Helena Storm, Generalkonsul, Per Ågren, ombud för
Svenskar i Världen och vårt blivande ombud Tina Täck.
Text: Karin Ehnbom-Palmquist
Hongkong är en viktig knytpunkt för många svenska företag,
både som marknad och som inkörsport till övriga Kina. Där finns
också ett antal regionalkontor för Asien.

Svenskar i Världen i möten med UD och polismyndigheten.
En annan fråga som Handelskammaren tog upp gäller önskemålet
om skatteavtal mellan Sverige och Hongkong.

Svenska Generalkonsulatet och Handelskammaren bjöd in till
en gemensam workshop med mig, där jag informerade om vad
Svenskar i Världen kan erbjuda och där frågeställningar som
särskilt berör Hongkong togs upp. En sådan är önskemålet om
att kunna få tjockare svenska pass. Många regionchefer sliter ut
sina pass snabbt, med många stämplar vid in- och utresor. De
skulle vara behjälpta av att ha flera sidor i sina pass. Detta driver

Det var mycket nyttigt och inspirerande att på plats få träffa
svenska företagare och höra om de villkor som gäller lokalt för
dem.
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Även i Hongkong kan vi välkomna två nya ombud som kommer
att representera Svenskar i Världen tillsammans med Per Ågren
och Lisbeth Claesson. Lisbeth vänder emellertid snart hemåt.

PÅ GÅNG PÅ KANSLIET
• Vi arbetar med årets Sommarprogram.
• Boken om Hemflytt är nästan klar och vi hoppas kunna presentera
den i augusti.
• Arbetet med varumärkeskampanjen fortsätter där vi vill bli mer
kända samt få fler medlemmar och följare.

• Vi ordnade ett populärt hemvändarmingel i samarbete med Globala
Nomader på Hotel Reisen i Stockholm och hoppas att kunna fortsätta
med dessa möten under sommaren.
• Vi har svarat på remisser om höjd SINK-skatt, de nya körkortsreglerna och om skolfrågor.

PÅ GÅNG I SVERIGE
Text: Ellika Nyqvist Livchitz

Sveriges första kardinal

Surfa gratis inom EU

För första gången någonsin har en svensk biskop blivit utsedd
till kardinal hos Påven! Förutom Sverige får även Spanien, Mali,
Laos och El Salvador nya kardinaler. Biskopen från Sverige
heter Anders Arborleius och hade själv inte blivit infomerad om
utnämningen i förväg. I ett pressmeddelande berättade han att han
känner en viss bävan.

Från och med den 15 juni kommer det inte att kosta extra att
avända roamingtjänster när du reser till ett annat EU-land.
Mobilanvändare som reser genom Europa kommer att kunna kolla
mejlen, surfa på internet, använda kartor, ladda upp bilder på
sociala medier, ringa och skicka sms utan extra kostnad. Priserna i
andra EU-länder blir desamma som hemma i ditt eget EU-land.

Kardinalerna räknas som den katolska kyrkans elit och agerar som
rådgivare till påven. Så länge de är under 80 år får de vara med och
utnämna nya påvar.

Även ett pristak för roamingavgifter i grossistledet har fastställts.
Pristaket sätter gränser för hur stora avgifter teleoperatörer får ta ut
sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster, vilket i sin tur i
många fall sänker priset som konsumenten får betala.

Anders Arborelius föddes i Schweiz av svenska föräldrar för
67 år sedan. 1998 utnämndes han till romersk-katolsk biskop

Sverige vann Ishockey-VM

för Stockholms katolska stift. Som sådan är han Sveriges förste
romersk-katolske biskop av svensk börd sedan reformationen. Den
28 juni kommer han att utses till kardinal vid en officiell ceremoni
i Vatikanen.

Sverige hade spelat fyra VM-finaler mot Kanada och inte vunnit en
enda. I Köln i maj i år var det dags. Det krävdes dock stor dramatik. Båda lagen hade chanser i den första perioden, men första
målet kom inte förrän i den andra - ett svenskt. Kanada kvitterade
i följande powerplay. Med resultatet 1-1 gick VM-finalen till
förlängning. När det fortfarande stod 1-1 avgjordes matchen med
straffar där Sverige till slut stod som segrare.

Ruben Östlund fick Guldpalmen i Cannes

Gränna invaderat av skalbaggar

För första gången på 66 år fick en svensk regissör ett av filmvärldens finaste priser på filmfestivalen i Cannes i slutet av maj i
år. Ruben Östlund fick priset för filmen “The Square”. Förra och
första gången som Sverige fick Guldpalmen var det Birger Sjöberg
som fick priset efter att ha regisserat filmen “Fröken Julie”.

I förra vekcan invaderades Gränna vid Vättern av hundratusentals
skalbaggar under några dagar. Det satte sig överallt, i håret, på
kläderna, på kroppen. Man kände knappt att de kröp, men de var
överallt. Till skillnad från gräshopporna i Egypten var de dock inte
av bibliska dimensioner och inte konsekvenserna heller.
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SAMARBETSPARTNERS

VÅRA VIKTIGA HUVUDINTRESSENTER
Stort tack till alla organisationer som stöttar Svenskar i Världen. Samarbetet med er är
en förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamheten.

twitter

webb www.alfalaval.com
@Alfa_Laval facebook Alfa Laval

new.abb.com/se
twitter @ABBgroupnews facebook ABBSverige
webb

webb www.electrolux.se
twitter @Electrolux

webb

facebook

electroluxsverige

www.ericsson.com
facebook ericsson

twitter @ericsson

webb www.stenasessan.se
facebook

webb

stenaline.group

www.atlascopco.se
facebook atlascopcosverige

twitter @AtlasCopcoGroup

webb www.hm.com
twitter @hm

webb

www.ef.se

twitter @EF
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facebook

webb

EF

facebook

H&M

www.volvo.se
Volvo

twitter @Volvo facebook

SAMARBETSPARTNERS

GULDPARTNERS

SILVERPARTNERS
Bbi Communications
Civilekonomerna
Grant Thornton
Humle Kapitalförvaltning
Internationella Klubben
JUSEK
Mas Amigos
Multimind Bemanning
Naturvetarna
Rivieraklubben
SACC New York
SACC Fort Lauderdale
Skandinaver i Phuket
Svea Britt
Svenska Handelskammaren i Australien
Svenska Handelskammaren i Hongkong

Svenska Handelskammaren i Paris
Svenska Handelskammaren i Tokyo
Svenska Handelskammaren i Storbritannien
Svenska Handelskammaren i Zurich
Svenska Klubben på Malta
Svenska Konsulatet i Genève
Svenska Kyrkan i Utlandet (Skut)
Svensk Utlandsundervisnings Förening (Suf)
Svenska Föreningen på Cypern
Svenska Skolan i Barcelona
Svenska Skolan i Palma De Mallorca
Svenska Skolföreningen i Orange County
Sveriges Ingenjörer
Sveriges Universitetslärarförbund (Sulf)
Swedish Business Association of Singapore
Swedish Council of America
sviv.se

—

2 0 1 7

{ N R 2 }

39

Vi är övertygade om att den
bästa självrättelsen görs bäst
av någon annan, nämligen
den som granskat dem.
Som kund hos Ålandsbanken Private Banking får du
tillgång till en personlig finansiell planerare och förmögenhetsförvaltare som gör det lätt att göra rätt.
Det senaste tillskottet i vårt team kommer direkt
från en ledande befattning på Skatteverket. Med sju
års erfarenhet av optimerad självrättelse är det få
skattejurister som mäter sig med Jonas Svensson.
Utöver korrekt och kostnadsfri självrättelse hjälper

vi dig även med skräddarsydda krediter, utlandsflytt
samt optimering av bolags- och skattestrukturer.
Vi har lång erfarenhet av att bistå kring de frågor och
möjligheter som dyker upp för entreprenörer.
Välkommen in till oss på Ålandsbanken eller besök
oss på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse

Vill du träffa Jonas för råd
kring hur du enkelt tar
kontroll över din självrättelse
når du honom för ett möte
på 070-539 46 12.
jonas.svensson@alandsbanken.se

Besök något av våra kontor eller gå in på www.alandsbanken.se/sjalvrattelse
Stockholm: Stureplan 19, tel. 08-791 47 20, pbstockholm@alandsbanken.se Göteborg: Kungsportsavenyen 1, tel. 031-333 45 00,
pbgoteborg@alandsbanken.se Malmö: Carlsgatan 3, tel. 040-600 21 00, pbmalmo@alandsbanken.se

Vi går vår egen väg

