FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

TEMA:
JM<I@><@<L

Valextra!
;`e^l`[\k`cc<lifgX$
gXicXd\ek\kjmXc

Skatteproblem
Mi\og\ik_acg\i[`^

“VI SKA
SATSA PÅ
MILJÖN”
<obclj`m`ek\imald\[jkXkjd`e`jk\ie
`e]ifi[]iXe[\jbXg\k`<L
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TIPS FÖR
DIN HÄLSA,
EKONOMI &
BOSTAD!
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8ejmXi`^lk^`mXi\
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk
I\[Xbki
8e[i\Xj?\idXejjfe
\i`b%Xe[i\Xj%_\idXejjfe7^dX`c%Zfd
8ik[`i\Zkfi
=i\[i`b9\e^kjjfe
8eefej\i
L?DXib\k`e^89
LiYXe?\[Yfi^#9fo()/#
(/*))KYp
K\c\]fe'/$.*)+/,'#
=Xo'/$.*)-0+<$gfjkliYXe7l_dXib\k`e^%j\
N\YYgcXkjnnn%l_dXib\k`e^%j\
Gi\eld\iXk`fe\i+eldd\ig\i
ibfjkXi,''bifefi

4. >\e\iXcj\bi\k\iXi\e_Xifi[\k
6. Ep_\k\i

22.=@E8EJBI@J#BC@D8K
F:??LDFI
JmcXccmXijXddXjfdckkjXddXde\ejki
gX^\e[XeeiJm\i`^\kXim\ifi[]iXe[\$
jbXg\k`efd<L%

13. D\[c\dj]ide\i
14. JG8EJB8JALB8EJ>wK8
LkcXe[jjm\ejb\eAf_Xe?lck`ecjk\
dpjk\i`\k%

30. 9Zb\i
Epjm\ejbY\c^`jb[\ZbXi\

34. FdYl[ÆJM@M1Xi\`mic[\e

18. ={IPE>I8<L
D\[\cc[\ieYcXe[gXicXd\ekXi`b\ieXYi
jebXj%CJL1jfi[]iXe[\?XeeX?Xcc`e
]ibcXiXimXi]i%

KipZb8YiX_XdjfejKipZb\i`#
BXicjbifeX

Föreningen Svenskar i
Världen
>\e\iXcj\bi\k\iXi\
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk
Jkpi\cj\
Lc];`eb\cjg`\c#fi[]%
DXi`XeX9li\ejkXdC`e[\i#m`Z\fi[]%
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk#
D`Z_X\c;Xle#:cX\j$Af_Xe>\`a\i#
JXcmXkfi\>i`dXc[`#?XeeX?Xcc`e#
AXe?\i`e#;X^BcXZb\eY\i^#
9XiYifJXZ_jFj_\i#>iXeJa[`e#
Jk\m\Kip^^%

20.M8;Jv><IG8IK@<IE86
D\[c\djXm^`]k\i`ebclj`m\k`[e`e^\e 
,''bifefi
DXbXi
-''bifefi#Le^[fd),'bifefi%

M`_XiY\kk\eiX[g\ijfe\i]iefc`bX
gXik`\ibcXi^iXj`eXjke[glebk\i`e]i
<lifgXgXicXd\ekjmXc\k%<eXm[\di
JfZ`Xc[\dfbiXk\ieXjDXi`kXLcmjbf^%
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A JOUR

SKATTER & EKONOMI

8;I<JJ
9fo,,'(#
((+/,JkfZb_fcd%
9\jbjX[i\jj1Ei`e^jc`m\kj?lj#
Jkfi^XkXe(0#JkfZb_fcd%
K\c\]fe'/$./*/(/(
=Xo'/$--',)-+
<$gfjkjm\ejbXi%`%mXic[\e7jm`m%j\
N\YYgcXkjnnn%jm`m%j\
=i\e`e^\ejÕX^^jpdYfc
:Xic=i\[i`bI\lk\ijni[
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Kerstin Gustafsson

Gudrun Torstendah

Monica Gunne

GfdjcX^\k
=i\[i`bI\`e]\c[k%

J`['/%

om nya lagar J`[('%

J`[()%

=fkfGXn\c=cXkf%
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LEDARE

Kära läsare!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

V

cbfdeXk`cci\kj]ijkXeldd\iXmJm\ejbXi
`Mic[\e;\k_iid`e]ijkXd\[m\ibXe`
d\[c\djk`[e`e^\ej\[XeaX^Yc\m^\e\iXcj\bi\$
k\iXi\]i]i\e`e^\e`[\Z\dY\i]iiXi\kfZ_
aX^_XimXi`kdpZb\k`emfcm\iX[`]ie[i`e^jXi$
Y\k\kd\[k`[e`e^\e%AX^_fggXjXkke`c`bjfd
aX^jbXlggjbXkkX[\eepXcXpflk\efZ_cf^fkpg\e%FZ_m\d
gXjjXiYkki\Xkkgip[XfdjcX^\kg[\kkXeldd\i#jfdk`cc
jkfi[\c^eXjkJm\i`^\`<LfZ_mibfddXe[\ifccjfd
fi[]iXe[\cXe[`<L#ejkXkjd`e`jk\i=i\[i`bI\`e]\c[k
Cj[\e`eki\jjXekX`ek\imaled\[_fefd#[i_XeY\ikkXi
fdj`eX]imeke`e^Xi`e]i[\kjm\ejbXfi[]iXe[\jbXg\k%
=iiX^e^\eJm\i`^\_cc`fi[]iXe[\bclYYXemXiaX^

gifkfbfccZ_\]gL;fZ_aX^m\k]ie[\ek`[\em`cb\k`ek\e$
j`mkgif^iXd[\k`ee\YifZ_jf\i_ikde^XY\jbg
kfgge`mjfdbfdd\iXkk^Xildle[\i[\ebfddXe[\
j\odeX[\ijg\i`f[\e%<kkm\ibc`^k]`ekk`cc]cc\]iJm\i`^\
Xkkm`jXlggj`^]iej`eYjkXj`[X]iXccXk`cci\jXe[\fZ_
Xkk]lggdibjXd_\k`[\mi`^Xd\[c\djce[\ieX
=ieJ@M1jj`[X[\ckXim``<lifgXjXdXiY\k\k^\efdXkk
jkmi[]iijdk\fZ_alY`c\ld]igXiXgcpfi^Xe`jX$
k`fe\eC\j<lifg\ej[Xejc\Dfe[\fZ_miXjpjk\i]i$
\e`e^Xi`mi`^X<L$ce[\i%;\kkX^\iild`JkfZb_fcd[\e
(+$(,dXa)''0%;\ejfdm`ccm\kXd\ifdgif^iXdd\k
\cc\i[\ckX`e^fe[\cimcbfdd\eXkkbfekXbkXbXejc`\k
jjb`ZbXim`gif^iXdfZ_mi`^`e]fidXk`fe%
;\e.ale`)''0i[\kmXck`cc<lifgXgXicXd\ek\kfZ_
m`gd`ee\i`k`[e`e^\efd_lidXeijkXi]ielkcXe[\k%
AX^_fggXjmXc[\ckX^Xe[\kYcXe[lkcXe[jjm\ejbXieXjbXYc`
jkii\`iem`[k`[`^Xi\mXc%M`_XiY\kk]i\ki[Xi\]i[\
fc`bXgXik`\ieXXkkY\jmXiX\kkXekXc]i^fi`e]imXc\kjfd
Y\iijm\ejbXieXYfjXkkX`lkcXe[\k#m`_fggXjjmXi\ejbX
jbebXc`k\bcXi_\k%
Jclkc`^\em`ccaX^gd`eeXfdmik\^\kgXicXd\ek#
LkcXe[jjm\ejbXieXjgXicXd\ek#jfd^\iild]iXe[iX
^e^\e`JkfZb_fcd#[\e(0Xl^ljk`)''0%;\k]ijkXgXi$
cXd\ek\kmXi\ejkfi]iXd^e^fZ_c\[[\k`cc]iYkki`e^Xi
]ilkcXe[jjm\ejbXieXg\eiX[fdi[\e%M`m`cc]fikjkkX
d\[[\eeXjkimXefZ_Y\_m\i\i_acg%AX^m`cckXZbX[\d
Xm\ijfdi\[Xei\e^X^\iX[\fZ_jfdjkcc\ilggjfd
fi[]iXe[\e`[\fc`bX^ilgg\ieX%AX^_fggXjgjkfik[\c$
kX^Xe[\]iejm\ejbX]i\e`e^XifZ_bclYYXi#c`bjfd]ie
\ejb`c[Xd\[c\ddXi8edc\ijeXiXjkk`cc1bXejc`7jm`m%j\

MYCKET NÖJE MED LÄSNINGEN!
=i\[i`bI\`e]\c[k`ek\imalXjgj`[Xe))%

Gk\i_iXe[\
BXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk

KARIN EHNBOM-PALMQUIST @ GENERALSEKRETERARE
BXi`ei^\e\iXcj\bi\k\iXi\]iJm\ejbXi`Mic[\e%
<$gfjkbXi`e7jm`m%j\@N\YYnnn%jm`m%j\
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6ISION OCH TRADITION
!TT BLI KUND I "ANQUE #ARNEGIE ËR ATT VËLJA EN EXKLUSIV
OBEROENDE PRIVATBANK MED FÍ KUNDER PER PORTFÚLJFÚRVALTARE

"!.15%

"ANQUE #ARNEGIE KOMBINERAR DEN LILLA BANKENS NËRHET TILL
KUNDEN OCH DE KORTA BESLUTSVËGARNA MED #ARNEGIEGRUPPENS
STORA RESURSER VAD GËLLER ANALYS OCH VËRDEPAPPERSHANDEL
FRËMST PÍ DE NORDISKA MARKNADERNA

,58%-"/52'

#!2.%')%

"ESÚK GËRNA VÍR HEMSIDA WWWCARNEGIELU OCH INFORMERA
$IG OM "ANQUE #ARNEGIES % BANKING 6I ERBJUDER OCKSÍ
PRIVATE BANKINGTJËNSTER FRÍN #ARNEGIES KONTOR I 'ENÒVE
      
+ONTAKTA #LAES *OHAN 'EIJER 6$ ELLER
!NDERS ,INDBERGH       SÍ BERËTTAR VI MERA

$ET ËR EN FRÍGA
OM FÚRTROENDE
"!.15% #!2.%')% ,58%-"/52' 3!
 0,!#% $% ,! '!2%
0/ "/8  ,  ,58%-"/52'
4%,     
WWWCARNEGIELU

OCH KOMPETENS

NYHETER

Lyckat seminarium
kring kvinnohälsa

Piratskeppet Black Raven
Jm\ejb\>leeXi?\[hn`jk#Yi[`^]ie
MidcXe[#eld\i]c`k`^X]]ijdXe`
=cfi`[Xd\[YcXe[XeeXk_fk\cc[i`]k`efd
j`kk^\Y`k_XijXkk`^e^\kke^fkXe$
eficle[Xgifa\bk%?XeYp^^\ijfdYjk
g\kkg`iXkjb\gg]iXkkjb\ggXilek
kli`jk\i`KXdgX$i\^`fe\e%
ÉAX^i]idf[c`^\e[\e\e[\mid$
cee`e^\ed\[\kk\^\kjaimXijb\gg`
=cfi`[XÉbfejkXk\iXi>leeXijacm%
Jb\gg\k_\k\i9cXZbIXm\efZ_i\e
i\gc`bXXm\eJgXe`j_>Xcc\fe#jfdi
.+]fkce^fZ_kXi(*'gXjjX^\iXi\%
9k\e_Xigi\Z`jjajXkj#fZ_m`[[\eeX

k`[e`e^jgi\jjc^^e`e^mXijb\gg\kj
ale^]il]i[YXiXe^fem\ZbXYfik%
E`bXecjXd\ifdgifa\bk\kg]caXe[\
_\dj`[X1

www.blackravenadventures.com

Åke Skeppare har avlidit
;\e(.]\YilXi`)''0Xmc\[>ile[Xi\eXmJm\ejbXLkcXe[jjbfcfij
=i\e`e^#wb\Jb\ggXi\%
@]ieJm\ejbXLkcXe[jjbfcfij=i\e`e^
bee\im`jkfijXbeX[%wb\Jb\ggXi\
mXi`e`k`Xk`mkX^Xi\k`ccmi]i\e`e^]i
[ip^k*'ij\[XefZ_Yc\mmi]ijkX
fi[]iXe[\%D\[jkfik\e^X^\dXe^fZ_
le[\ice^k`[m\ibX[\wb\Jb\ggXi\]i
jm\ejble[\im`je`e^ilekfd`mic[\e%
?XemXifZbj\edXejfdbe[\lk$
cXe[jjbfcfieX`e`]ie[\cj]iej`ek`[g
Jbfcm\ijkpi\cj\e[\cj\]k\ij\oijfd
i\bkfim`[Jm\ejbXjbfcXe`DX[i`[%
<c[jacXiie[me[`^X]iXkk]i\e$
`e^XijbXcc]c`m%wb\Jb\ggXi\mXi\e
\c[jac%
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wb\Jb\ggXi\%

=i\e`e^Jm\ejbXi`Mic[\ejepX
jXdXiY\kjgXike\i#(#-d`cafe\ibclYY\e#
XiiXe^\iX[\[\e/dXij#g@ek\ieXk`f$
e\ccXBm`eef[X^\e#\kkdpZb\kcpZbXk
_\c[X^jj\d`eXi`ldgFjZXijk\Xk\ie`
JkfZb_fcdk`ccm`cb\km\eJM@M1jd\[$
c\ddXi_X[\`eYal[`kj%
Gif^iXdd\kYa[gjmc`eki\jjXekX
]i\cje`e^Xifdbm`eef_aikXkd\[
k\dXkdXkfZ__aikXk#jfdgXlj^pdeXj$
k`bd\[JljXeCXe\]\ckfZ_df[\m`je`e^
fZ_Xik`jk]iXdki[Xe[\XmC`ccC`e[]fij
fZ_G\kife\ccXN\jk\ijfdY[Xjpej
gY`c[\e %

Svenskar i Världen
gratulerar till
kunglig förlovning
Jm\ejbXi`Mic[\ejb`ZbX[\\ef]]`Z`\cc
^iXklcXk`fek`cc?B?Bifegi`ej\jjXeM`Z$
kfi`XfZ_;Xe`\cN\jkc`e^d\[Xec\[e`e^
Xm[\iXj]icfme`e^[\e)+]\YilXi`%
;\ki\ejkfi^c[a\Xkkjfd
i\gi\j\ekXek]i=i\e`e^\eJm\ejbXi
`Mic[\e]]iXd]iXmiXmXidXjk\
cpZbejbe`e^Xik`cc?B?Bifegi`ej\jjXe
M`Zkfi`Xd\[Xec\[e`e^Xmk`ccbeeX$
^`mXe[\k`[X^fd_\ee\j]icfme`e^d\[
;Xe`\cN\jkc`e^%wXccXlkcXe[jjm\ejbXij
m^eXim`ccaX^k`ccejbX[\dY[XXcc
cpZbXfZ_mc^e^%

För Svenska Utlandsskolors Förening

Karin Ehnbom-Palmquist

DXi^Xi\kX?\ijkX[?fcdhm`jk#
Fi[]iXe[\%

>\e\iXcj\bi\k\iXi\
=i\e`e^\eJm\ejbXi`Mic[\e

WWW.SVIV.SE

NYHETER

SVIV-protest mot
nedläggning av Radio
Sweden
JM@M_XilggdibjXddXk[\egcXe\iX[\
e\[c^^e`e^\eXmJI1jIX[`fJn\[\e#
jfdm`Xej\ii\em`bk`^j\im`Z\]i
lkcXe[jjm\ejbXieX%=i\e`e^\e_Xi
[i]ijekYi\mk`ccjmcJI1jM;DXkj
Jm\^]fijjfdjkXkji[\kC\eX8[\cjf_e
C`ca\ifk_%
@Yi\m\kjbi\mjYcXe[XeeXkÉFd
el[\jjXjg\Z`Xcgif^iXdkXjYfikYc`i
]ca[\eXkklkcXe[jjm\ejbXieXjjijb`c[X
]i^fijfdY\iik%\o%jbXkk\i#g\ej`f$
e\i#jbfc]i^fidd`ek\ce^i\bfdd\i
XkkY\mXbXjfZ_`e]fid\iXjbi`e^%
LkcXe[jjm\ejbXieXbfdd\i`ek\_\cc\i
]i\c\mXek`e]fidXk`fe`e]imXc\e#el
eidXjk<lifgXgXicXd\ekjmXc\k%JI_Xi
\kk[\dfbiXk`XejmXifZbj]ijm\ejbXi
`lkcXe[\k%É
Kpmii_XimiXgifk\jk\i_acgk]^X%
;\ej`jkXdXijjke^[\j[\ebe[\
iX[`fdXee\e>iXeCn`e^jje[e`e^Xi
fZ_IX[`fJn\[\ee\i%

Generalsekreteraren i Bryssel
8dYXjjX[iBXi`e<_eYfd$GXcdhl`jk^\$
efd]i[\`YiaXeXm]\YilXi`j`e[\Ylk$
i\jX`]i\e`e^\eji\^`#fZ_ki`gg\ek`cc
9ipjj\cYc\mdpZb\kcpZbX[%BXi`e_X[\
de^X`eki\jjXekXdk\efZ_ki]]X[\
\ece^iX[XmmiXd\[c\ddXijfd
]XeejggcXkj`9\c^`\e%I\jXei[\e
]ijkXXmde^Xjfdbfdd\iXkkjkibX
]i\e`e^\ejbfekXbkekfZ_dac`^_\k\i

Xkk]iYkkiXlkcXe[jjm\ejbXieXjm`ccbfi
jmcgfc`k`jbkjfdjfZ`Xck%
GY`c[\ejpejBXi`ed\[jm\ejb\gij$
k\e`9ipjj\c#G\cc\C`kkfi`e#^ile[Xi\eXm
Y\c^`jb$jm\ejbXale`fi_Xe[\cjbXddXi\e#
<c`jXY\k_?Xdd\i$Ba\ccY\i^#jm\ejb\
XdYXjjX[i\e`9\c^`\e#DX^eljIfYXZ_#
jXdk>\e\iXcj\bi\k\iXi\efZ_fi[]iXe[\e
`jm\ejbXbclYY\e`9ipjj\c#JkX]]XeA\ie\Zb%

SVT World (f.d. SVT Europa) - i höst till Nordamerika och i framtiden även till Sydamerika?*
Sveriges Televisions utlandskanal SVT World direktsänder alla typer av svenska TV-program
24 timmar om dygnet. Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barn- och
nöjesprogram. Drama, debatter och kultur. I tjänsten ingår även radiokanalerna
Radio Sweden och P4.
Som medlem i SVIV har du medlemsförmån vid tecknande av nytt abonnemang för närmare information se: www.sviv.se eller kontakta SVT World:s kundtjänst:
ConNova TVX, +46 (0)141-20 39 10, svtworld@connova.se,
www.connova.se

svt.se/svtworld

WWW.SVIV.SE

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

Ep_\k\i]ie
JbXkk\m\ib\k

=`eXej`\cck:\ekild

@[\kkXeldd\i1B\ijk`e
jmXiXig]i^fifd\e]cpkk
k`ccJm\i`^\#[lYY\cY\jbXkk$
e`e^fZ_iek\Xm[iX^%
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

SOMMARHUS I SVERIGE
viYfjXkk`\kk\lifg\`jbkcXe[j\$
[Xede^Xi%?Xi`e^\eXebepke`e^`
Jm\i`^\%=le[\iXielgXkkbgX\kk
jfddXi_lj`Jm\i`^\]iXkkbleeX
k\ime[XgjfddXi\e%Keb\iceX\e
[\cXmbg\jb`cc`e^\e%D`e]i^Xifd
aX^bXelkepkkaXiek\Xm[iX^^\ek\dfk
[\eJ@EB$jbXkkaX^Y\kXcXi`Jm\i`^\g
d`eg\ej`fe%
Dac`^_\k\ek`cciek\Xm[iX^dfk`ebfdjk
`Jm\i`^\^cc\i\e[Xjk[\ejfdifY\$
^iejXkjbXkkjbpc[`^`Jm\i`^\%;\ejfdi
Y\^iejXkjbXkkjbpc[`^bXe\e[Xjkbm`kkX
iekfidfklk_pie`e^j`ebfdjk\i%>\efd
\kkikkj]XccIw))'+i\]+*_XiI\^\i$
`e^jikk\ed\[^\kk\e`lkcXe[\kYfjXkk
g\ijfeXm[iX^]iiek\lk^`]k\i_e]ic`$
^Xk`ccgi`mXkYfjkX[k`cc[\e[\cXmiekfieX
jfdY\cg\ig[\e[\cXm]Xjk`^_\k\e
jfdmXi`klk_pi[%

Jm\i`^\`d\ie(i#bXe_fe]fcbYfb]iX
j`^`Jm\i`^\fZ_Yc`i[id\[`ejbi`m\e`
[\ejm\ejbX]ijbi`e^jbXjjXe%?febXe
fZbjjbi`mX`ej`^[`i\bk_fj=ijbi`e^j$
bXjjXe#[\m`[Xi\Y\]fi[iXij\[Xe`e]fi$
dXk`fe\ek`cc=fcbYfb]i`e^jdpe[`^_\k\e%

DUBBLA DEKLARATIONER?
AX^_XimXi`k^`]k`LJ8d\eepc`^\e
Yc`m`kebX%D`eXjcbk`e^XifZ_me$
e\iÔeej`Jm\i`^\fZ_aX^_Xi[i]i
Y\jclkXkXkkk\iÕpkkXk`ccJm\i`^\%Mik
bXg`kXcÔeej`dlklXc]le[j%D`eX]i^fi
iel1
8 _lidpZb\kg\e^XibXeaX^m\i$
]iXk`ccJm\i`^\g\ii6
9 \]k\ijfddXibeX[\ieXij`ejkX$
Y`cXaljkelkebk\aX^ckX\e[\cjkXeeX
`LJ8%AX^XekXifZbjXkkjbXkk\eYc`i
_^i\`Jm\i`^\e`LJ86
: \]k\ijfdaX^_Xi[lYY\ckd\[$
Yfi^XijbXg#djk\aX^[\bcXi\iXY[\`
Jm\i`^\fZ_LJ8fdaX^ÕpkkXik`ccYXbX6

ITALIENSK FLYTT TILL SVERIGE
D`e(/$i`^X[fkk\ijm\ejbd\[Yfi^Xi\ 
iYfjXkk`@kXc`\ej\[Xede^Xi%El
_Xi_feYc`m`kXekX^\ek`cc\e*$i`^lk$
Y`c[e`e^`LggjXcX%?fe_Xij`kk<L$bfik
jfd^\i_\ee\e[me[`^mi[`Jm\i`^\%
?fem`ccYfjkkXj`^g\idXe\ek`Jm\i`^\
fZ_]fcbYfb]iXj`^`Jm\i`^\%=fcbYfb]$
i`e^jdpe[`^_\k\e_Xi]im^iXk_\ee\
[\kkXd\[jbc\kXkk_fe`ek\m`jkXkjk`cc$
iZbc`^kce^\`Jm\i`^\%vi[\ki`bk`^k6
;\km\ibXijfd[`e[fkk\iibXklk]i
\efblee`^_Xe[c^^Xi\gJBM%Fd
[`e[fkk\i_Xi]iXmj`bkXkkYfjkkXj`^`

@jXdYXe[d\[[`ek\iÕpkke`e^k`ccJm\$
i`^\#bXe[lk\i]iX_lidpZb\kbXg`kXc
[lm`cc%9Xeb\eiXggfik\iXik`ccJbXkk\$
dpe[`^_\k\e#m`cbXgjijb`c[YcXeb\kk
jkcc\i]i^Xek`cc[`^mX[g\e^XieX_iii
]ie%;lbXefZbjcdeXbXg`kXcbmXi`
LJ8%;li[fZbfY\^iejXkjbXkkjbpc$
[`^`Jm\i`^\]i[`eXk`cc^e^XiÉnfic[
n`[\É%vm\eLJ8kfi[\_XjbXkk\Xejgib#
mXi]i[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc\kd\ccXe
Jm\i`^\fZ_LJ8djk\Y\XbkXj%Fd[lY$
Y\cY\jbXkke`e^lggjkijb\iXmibe`e^
d\ccXece[\ieX]iXkkle[m`bX[lYY\c$
Y\jbXkke`e^%

ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
Jm\ejbXi`Mic[\e@=i^fiJmXi9fo,,'(#((+/,@<cc\iB\ijk`e>ljkX]jjfe#LkcXe[jYfjkke`e^89
K\c"+-' /--,+0''@<$gfjkb\ijk`e7lkcYfj%j\
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JbXkk\m\ib\kjkXikXi\kkÔeXej`\cck
Z\ekildjfdjbXkX\kk_\c_\kj$
^i\ggg[\ÔeXej`\ccX]i^fieX%
8mj`bk\eiXkkbleeX]i_`e[iX
XkkjbXkk\`ekbk\i]ijm`ee\ik`cc
jbXkk\gXiX[`jlkfdcXe[j\cc\ie\i`
ÔZbfieXg[\efi^Xe`j\iX[\\bf$
efd`jbXYifkkjc`^_\k\ej^\iJBMj
^\e\iXc[`i\bkiDXkjJajkiXe[%
;\kepXgifa\bk\kbfdd\iYcXe[
XeeXkXkk`ee\YiXbfekifcc\iXm
fc`bXÔeXej`\ccXkaejk\i#mi[\gXg$
g\ijYfcX^fZ_\e^iXejbe`e^
Xmblgfe^jbXkk%;\ÔeXej`\ccX
Xbki\ieXj\^\eY\jbXkke`e^jbX
fZbjbfekifcc\iXj%<kkm`bk`^kjp]k\
iXkkYp^^XlggJbXkk\m\ib\kj\^\e
bfdg\k\ejfZ_blejbXg`efd[\k
ÔeXej`\ccXfdi[\k%

JbXkk\m\ib\klk]i[Xi
`[$bfik]ieale`)''0
JbXkk\m\ib\k_Xi]kkI\^\i`e^\ej
lgg[iX^XkkkX]iXd\kk`[$bfik]i
g\ijfe\ijfdi]fcbYfb]i[X`Jm\$
i`^\fZ_jfdg\kkjb\ikjkkbXe
jkpibXj`e`[\ek`k\k%Bfik\kjbXlk$
]i[Xj]ieale`)''0%8ejbe`e^Xi
bXe^iXj]ijk]iefZ_d\[(ale`
)''0%;\kepX`[$bfik\kbfdd\i
XkkbfjkX+''J<BfZ_jbXbleeX
Xeme[Xj`jXd_cc\kgjXddXjkk
jfdXe[iX^f[be[X`[$_Xe[c`e^Xi#
k`cc\o\dg\cjm\ejbkgXjj#eXk`fe\cck
`[$bfik#jm\ejbkbibfikfZ_J@J$
dibkX`[$bfik%

IfkXm[iX^
I\^\i`e^\ej]ijcX^Xe^\e[\
IFK$Xm[iX^bfdd\iXkk^cc\iYp^^$
XiY\k\e]ie/[\Z\dY\i)''/%
JbXkk\i\[lbk`fed\[^\j]ijkX
^e^\em`[kXo\i`e^\e)'('%
IFK$Xm[iX^\k^cc\i]ig\ijfe\i
jfdifY\^iejXkjbXkkjbpc[`^X
`Jm\i`^\le[\iY\jbXkke`e^ji\k%
vm\e[\ejfdiY\^iejXk
jbXkkjbpc[`^`Jm\i`^\bXe]jbXk$
k\i\[lbk`fefd_Xe&_feY\^ikXkk
]Yc`Y\jbXkkX[\ec`^kcX^\efd
`ebfdjkjbXkkfZ_m\ijbfkk\kXm
]imimj`ebfdjk\i`Jm\i`^\fZ_`
Xe[iXce[\i%

;\bcXiXk`fejk`[\i`
Jm\i`^\
;\ejfdiYfjXkk`Jm\i`^\jbXcc
cdeXj`ejacm[\bcXiXk`fej\eXjk+
dXa%;\ejfdYfi\cc\iÕpkkXklkfd$
cXe[jle[\i)''/jbXcccdeX`ej`e
jm\ejbX[\bcXiXk`fej\eXjk(ale`%
=id\i`e]fidXk`feXe^\e[\
fmXejk\e[\nnn%jbXkk\m\ib\k%j\
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Ni behöver inte bo
precis runt hörnet …

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

räntabla investeringsstrategin, som matchar
Er personliga profil och Era önskemål.
Framför allt ger vi Er förmögenhet optimala
tillväxtvillkor, så att den fortsätter att växa.
Upplev själv de fördelar vi kan erbjuda Er i
form av personlig investeringsrådgivning.
Kontakta mig redan i dag:
Søren Skov Nielsen,
Tel. +41 (0)44 368 7358
skov@jyskebank.ch

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

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

A JOUR

IlkfZ_ifk
Yc`i_lj
>l[ileKfijk\e[X_cfdjXddXejcX^e`e^\eXmXm[iX^
]i_lj_ccj$fZ_Yp^^eX[jkaejk\i%
TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

S

pjk\d\kd\[jbXkk\i\[lbk`fe]i_lj_ccjXiY\k\#
ILK#lkm`[^Xjk`ccXkkfZbjfd]XkkXIFK$XiY\k\#
[\km`ccj^Xi\gXiXk`fe\i#le[\i_ccjXdkfd$fZ_
k`ccYp^^eX[%;\kepXjpjk\d\kbXccXj_lj_ccjjbXk$
k\Xm[iX^?LJ$Xm[iX^ fZ_bfdd\iXcckjXkk
fd]XkkXY[\_lj_ccj$fZ_Yp^^eX[jkaejk\i%;\
epXi\^c\ieXYiaXi^ccX]ie[\e(alc`)''0%
;`e]ij\e]XbkliXdf[\ccjfd`ee\YiXkk[\ejfdbg\i
_lj_ccjkaejk\i]iee^fed\[=$jbXkkj\[\cYXiXjbX
Y\kXcX_XcmXXiY\kjbfjkeX[\e%Ei[\kkXY\cfggiY\kXckjbX
]i\kX^Xi\eY\^iXlkY\kXce`e^Xmi\jk\iXe[\Y\cfgg]ie
JbXkk\m\ib\k%
BgXi\Xm_lj_ccjkaejk\i]ig[\kkXjkkj`ejbXkk\$
i\[lbk`fe[`i\bk`jkcc\k]iXkk#jfd_`kk`ccj#Y\_mXXejbX
fdjbXkk\i\[lbk`fe`\]k\i_Xe[%;\egi\c`d`eiXjbXkk\$
i\[lbk`fe\eXZbldlc\iXjle[\ii\kfZ_jbXi\[fm`jXjXm
JbXkk\m\ib\kg[\]ikipZbkXYcXeb\kk\ijfdjb`ZbXjlkei
[\ki[X^jXkk[\bcXi\iX%
=ie[\e]ijkXalc`jbX[lm\ebleeX]jbXkk\i\[lbk`feei
[lbg\i_lj_ccjXiY\k\]iee^fejfd`ek\_Xi=$jbXkkj\[\c%
@j[XeX]XccjbXjbXkk\i\[lbk`fe\ek`cc^f[fibeXjd\[\kk
Y\cfggjfddfkjmXiXi[\XiY\kj^`mXiXm^`]k\ijfddjk\
i\[fm`jXj`\e]i\ebcX[jbXkk\[\bcXiXk`fe%
=iXkkpkk\ic`^Xi\d`ejbXjmXikXiY\k\kfZ_bXXiY\kj$
lkYl[\k_Xii\^\i`e^\e`[\Z\dY\iY\jclkXkXkklkm`[^Xjpj$
k\d\kd\[jbXkk\i\[lbk`fe]i_lj_ccjXiY\k\k`ccXkkfZbj
fd]XkkXjbXccX[\IFK$XiY\k\e#[\km`ccj^Xi\gXiXk`fe#
le[\i_ccjXdkfd$fZ_k`ccYp^^eX[%
?liXm[iX^\k]iIFK$XiY\k\ejbXj\lkieel`ek\bcXik%
I\^\i`e^\e_Xiejce^\YXiXjb`ZbXklk\egifd\dfi`X
gi\d`jj%
;\ejfdm`cclkepkkaX[\epX?LJ$Xm[iX^\ebXemcaXfd[\
m`ccbgXIFK$XiY\k\\cc\i_lj_ccjkaejk\i%JbXkk\i\[lbk`fe\e
^cc\iYXiXXiY\kjbfjkeX[\ifZ_i,'gifZ\ekXm[\kkfkXcX
le[\icX^\k%;\ejXddXecX^[XjbXkk\i\[lbk`fe\e]iIFK$
XiY\k\fZ__lj_ccjkaejk\iYc`i_^jk,''''bifefig\i
g\ijfefZ_Y\jbXkke`e^ji%;\eelmXiXe[\e\[i\^iej\eg

('''bifefijbX\ec`^ki\^\i`e^\ej]ijcX^kXjYfik%
=iXkk]jbXkk\i\[lbk`fedjk\dXe_X]pcck(/ifZ_mXiX
fY\^iejXkjbXkkjbpc[`^`Jm\i`^\le[\ie^fe[\cXmi\k%@
m`jjX]XccbXem\e[\ejfdiY\^iejXkjbXkkjbpc[`^`Jm\$
i`^\_Xikkk`ccXm[iX^%
M`ccbfi\k]ijbXkk\i\[lbk`fe]i_lj_ccjXiY\k\iXkk
kaejk\ieXjbX_X^afikj]i[\ejbXe[\j_lj_cc\cc\i[\e$
e\j]ic[\ij_lj_cc%<kk_lj_ccY\jbi`mjjfd\e\e_\kXm\e
\cc\iÕ\iXg\ijfe\ijfd[\cXiYfjkX[%
JbXkk\i\[lbk`fe]iIFK$XiY\k\`jd_lj\cc\iYfjkX[jikk
bXeYXiXY\m`caXj[\ejfd^\i_lj\k\cc\ii`ee\_XmXi\Xm
YfjkX[jikk\eeiXiY\k\klk]ij%
JbXkk\m\ib\kbfdd\iXkkY\jclkX\oXbkm`cbXIFK$XiY\k\e
jfdjbXfd]XkkXj%<o\dg\cgj[Xekjfd^\iikkk`ccjbXk$
k\i\[lbk`feii\efm\i`e^XmbbfZ_YX[ild#fddce`e^#
kXg\kj\i`e^fZ_^fcmc^^e`e^%8iY\k\eXjbXlk]iXj`\cc\i`
eiXXejclke`e^k`ccYfjkX[\e%EpYp^^eXk`fefd]XkkXj`ek\%
Ei[\k^cc\idXibXiY\k\ei[\keelfbcXikmX[jfdbfd$
d\iXkk`e^Æ\cc\ifd[\Xccjbfdd\iXkk`e^%
Ei\kk_lj\cc\i\eYfjkX[jikkjbXjcaXjfZ_[\ki[X^jXkk
Y\ibeXbXg`kXcm`ejk]i\jcjXkkdXe`fdbfjkeX[jY\cfgg\k
YXiX]iibeXd\[[\e[\cXmkfkXcbfjkeX[\ejfddXe`ek\
]kk`jbXkk\i\[lbk`fe%
8kk]XbkliXdf[\cc\ejbXk`ccdgXjm\egIFK$XiY\k\e
_Xibi`k`j\iXkj]ieÕ\iX_cc%;\k`ee\YiXkk]i\kX^Xi\e
]ikXY\kp[Xe[\i`jb\i[_Xe\cc\i_fe`ek\m\kfdY\jkc$
cXi\e_Xiikkk`cc[\jbXkk\ckkeX[\ijfdafYY\kjbXd\[$
]iX%Ble[\edjk\_XY\kXcXkj`e[\cXmbfjkeX[\e`eeXe
Yp^^]i\kX^\kbXeY\^iXg\e^Xi]ieJbXkk\m\ib\k%>iej\e
]ijbXkk\i\[lbk`febXe_XgXjj\iXkj#^Xi]i_ccXe[\e]i
YfjkX[\e[iafYY\k^afikjbXejb\`ee\YiXkk[\ejfd]Xbkl$
i\iXj`ek\_Xiikkk`ccjbXkk\Xm[iX^\kZ%;\kkXbXeY\kp[XXkk
]i\kX^Xi\e`ek\]iY\kXce`e^]ij`eXXiY\kjbfjkeX[\id\[
bi\[`k]icljk\ifZ_c`bm`[`k\kjYi`jkjfd]ca[%
;\ejclkc`^Xlk]fide`e^\eXm_li[\kj\ilkeiILK$fZ_
IFK$Yc`i?LJ$Xm[iX^\kbfdd\i`efdbfikXkkgi\j\ek\iXj`
\egifgfj`k`fefZ_Y\jclkXjXmi`bj[X^\ele[\imi\e%

GUDRUN TORSTENDAHL @ A JOUR
>l[ileKfijk\e[X_cibfejlckfZ_jXbblee`^`\og\ikgXe\c\egnnn%jm`m%j\
<$gfjk^l[ile%kfijk\e[X_c7jn`ge\k%j\
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Se till att ha en duktig rådgivare
som har tillgång till många specialister

Dagens förmögenhetsrådgivning handlar om mycket mer än att välja de bästa aktierna eller de bästa
obligationerna. Det handlar om att behärska och kontrollera många olika faktorer, som till exempel risk
och avkastning, skatterådgivning, likviditetsbehov och pensions- och arvsplanering – allt utifrån våra
kunders unika och individuella perspektiv.
Förmögenhetsrådgivning, när den är som bäst, inkluderar med andra ord allt som kan påverka din personliga förmögenhet, nu och i framtiden. Vi har kompetensen och de tekniska systemen för att kunna ge
dig den bästa servicen som ﬁnns att få. Och framförallt – genom att vara en stor bank har vi möjlighet
att erbjuda dig de bästa specialisterna. Besök oss på www.nordea.lu eller ring +352 43 88 77 77, så bokar
vi ett möte. En personlig rådgivare, många specialister – making it possible..

Per Hellsten,
Helllsten, Privat
Private
ate Ba
at
Banker

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

SKATTER

<lifg\`jbXle`fe\egm\ibXi
m\ejm\ejbXjbXkk\i
:\Z`c`X>lee\kXi\eeidXi\k`kkgdfdj\e`efd
]`eXejj\bkfie`<L%
TEXT CECILIA GUNNE

=FKFJ_lkk\ijkfZb

S

\[XeJm\i`^\^`Zbd\[`<L(00-_Xide^X
jbXkk\i\^c\igm\ibXkjXmd\[c\djbXg\k%;\k
`eki\jjXekX]id\[Yfi^XieXiXkkfd[\k
]`eejkm`e^Xe[\<L$i\^c\ijfdJm\i`^\`ek\
_XikX^`k`e`j`ecX^jk`]ke`e^#jbXe[\e\e$
jb`c[\Y\ifgX<L$i\^\cek`ccj`e]i[\c#d\[Xe
_Xe]ijkj`ek\Y\ifgXi[\efd[\kik`cc
_XejeXZb[\c%
Dfdj\ei[\kfdi[\[iXccX<L$ce[\ieXdjk\_X`
gi`eZ`gc`bX[XeXi\^c\i%8ccXdjk\Xcckj_XjXddX`ek\ieX
dfdji\^c\i#\]k\ijfdd\[c\djXm^`]k\ejjkfic\bY\ibeXj
gi\jg\bk`m\cXe[jdfdjle[\icX^%<kkfdi[\[i[\k
km`jkXjdpZb\kfdmX[jfd^cc\iidfdjg]`eXej`\ccX
kaejk\i%<kk\o\dg\ciXkk[\k`ek\ik`cck\kXkkkXdfdj
g]fe[]imXcke`e^jXimf[\e%;\k]Xcc\i`ele[\ii\^\cefd
Xkkmi[\gXgg\ij_Xe[\cjbXmXiXdfdj]i`%;\kiXcckj`ek\
dfdjgblikX^\m`[Xbk`\bg$\cc\i]ijcae`e^Xi%;i\dfk
i[\kdfdjggcXZ\i`e^ji[^`me`e^%;\kkX_XimccXk
kfcbe`e^jjmi`^_\k\ifZ_[\kg^i\kkXiY\k\]iXkki\[X
lk[\kkXjfd]i_fgge`e^jm`jbfdd\iXkkc\[Xk`ccXkk<L
lkm`[^Xi[\kdfdj]i`Xfdi[\k]i]`eXej`\ccXkaejk\i%
<kkXeeXkfdi[\[i<L$[`i\bk`mjg\cXk\em`bk`^ifcc]i
lk]fide`e^\eXm[\jm\ejbXjbXkk\i\^c\ieX^cc\iY\jbXkk$
e`e^\eXmm`jjXYfcX^jkiXejXbk`fe\i%<ec`^k<L$[`i\bk`m
djk\[\kmXiXjbXkk\]i`kk]i\kkYfcX^Xkk]lk[\ce`e^g
Xbk`\i`\kkXeeXkYfcX^[i[\k]ijkXYfcX^\k^\id`ejk('
gifZ\ekXmXbk`\ieX%
G[\kkXfdi[\_Xi[\jm\ejbXi\^c\ieXYc`m`kd\i
^\e\ijXemX[jfdd`ejkbimj%=ijm\ejbXYfcX^i[\k
eld\iXjbXkk\]i`kkY[\XkkjcaXfZ_Xkk]lk[\ce`e^g
`Zb\dXibeX[jefk\iX[\Xbk`\i%=idXibeX[jefk\iX[\Xb$
k`\ibimj[\k`jm\ejbcX^XkkYfcX^\k^\id`ejk('gifZ\ek
Xmijk\kXc\k]iXkk[\kjbXmXiXjbXkk\]i`kk]iYfcX^\kXkk
jcaX\cc\i]lk[\ce`e^g[\jjXXbk`\i%
;\k_Xi[i]iYc`m`kgfglcikYcXe[i`jbbXg`kXc`em\jk\iXi\
XkkgcXZ\iXj`eXfefk\iX[\Xbk`\i`jm\ejbXYfcX^%;ibXe
[\jcaXjjbXkk\]i`kkfZ_gcXZ\iXjfd`epX`em\jk\i`e^Xi
lkXejbXkk\Yfik]Xccd\[fefk\iX[\Xbk`\iXmj\jj[XeX

Fc`bXdfdjjXkj\ijkcc\ik`cc[\k`efd<L%

jfd`ek\efk\iXjgYij\cc\iXeeXedXibeX[jgcXkj %
KebgXkkbfekifcc\iXjbXkk\i\^c\ieX`[\kcXe[[i[lYfi
`eeXe[l^i\e`em\jk\i`e^m`Xjm\ejbkYfcX^%@YcXe[]`eej
[\kjbXccX[\:=:$i\^c\ijfd^i[\kfcejXdk%:=:jki
]i:fekifcc\[=fi\`^e:figfiXk`fe#Xcckj\kklkce[jbk
YfcX^jfddXe_Xibfekifcc\em\i%M`[:=:$Y\jbXkke`e^
Y\jbXkkXj^Xi\ejfdfdYfcX^\k`ek\]XeejfZ_f]kXk`cc
_^i\jbXkk\jXkjem`[[`i\bk^Xe[\`Xbk`\i\kZ%<]k\ijfd
Jm\i`^\_Xi\e]fid\ccYfcX^jjbXkk\jXkjg)-#*gifZ\ek
[\kjebk\j)''0]ie)/gifZ\ek #jYc`i[\k[fZb`ek\
Xcck`[:=:$Y\jbXkke`e^%Fd[lYfi`k`cc\o\dg\cLJ8Yc`i[\k
`m`jjX]Xcc:=:$Y\jbXkke`e^fd[l^\id`ejk,'gifZ\ekXm
\kkjm\ejbkYfcX^%

CECILIA GUNNE
JbXkk\ali`jk
:Xk\ccXJgfejfi89

CECILIA GUNNE @ SKATTER
:\Z`c`XijbXkk\ali`jkg:Xk\ccXJgfejfi89fZ_jXbblee`^`\og\ikgXe\c\egnnn%jm`m%j\
<$gfjkZ\Z`c`X%^lee\7ZXk\ccX%j\@N\YYnnn%jgfejfiXY%Zfd
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Bli medlem i

?i]ca\i\kkbfiklimXcXmXccXmiXd\[c\dj]ide\i%
SKATTERÅDGIVNING
Ei[\k^cc\igiXbk`jb#\bfefd`jbfZ_
ali`[`jbi[^`me`e^bXe=i\e`e^\ej
d\[c\ddXibfekXbkXB\ijk`e>ljkX]jjfe#
LkcXe[jYfjkke`e^89%
K`[]ii[^`me`e^1
de[X^$]i\[X^bc%'0%''$(.%''%CleZ_
d\ccXe()%''$(*%''%BfikXi\i[^`me`e^
g[\jjXk`[\iibfjkeX[j]i`]id\[$
c\ddXi%Ce^i\lki\[e`e^XifZ_^\efd$
^e^Xi[\Y`k\iXj#[fZbd\[iXYXkk]i
d\[c\ddXi%

KONTAKTA KERSTIN PÅ TEL
K\c"+-$' /$--,+0''
=Xo"+-$' /$--*'0''
<$gfjkb\ijk`e7lkcYfj%j\

FÖRSÄKRADE STUDENTER
FÖRSTA AB
M`bXeel\iYal[XmiXjkl[\ekd\[c\ddXi
\e]ijbi`e^m`[jkl[`\ilkfdcXe[jk`cc
iXYXkk\iXkgi`j%

KONTAKTA FÖRSÄKRADE STUDENTER FÖRSTA AB
NfccdXiPoblccj^XkXe(+#
J<$((/,'JkfZb_fcd
BfekXbkg\ijfe<i`b8e[jY\i^
K\c"+-/,+,.'((=Xo"+-/-+(/+/'
Pkk\ic`^Xi\lggcpje`e^Xig=ijkX891j
_\dj`[X%

UNIVERSAL TELECOM
M`\iYal[\i[`^#`jXdXiY\k\d\[JM@M#
Yi\[YXe[jk\c\]fe`]i\e[Xjk),bi&de
;l]i\kkjm\ejbkk\c\]feeldd\i[lbXe
kXd\[[`^lkXe]cpkkbfjkeX[m\i_\cX
mic[\e%Mcak`ccgi`jc`jkXfZ_[lbXei`e^X
]iYXiXlggbfggc`e^jXm^`]kk`cc[`eXeiX
fZ_biX`Jm\i`^\%;lbXecjXd\ifdmiX
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gJM@Mj_\dj`[Xnnn%jm`m%j\

KONTAKTA UNIVERSAL TELECOM PÅ
K\c'..'$00)')'
<$gfjkaXe7lmkZ%e\k

www.studentforsakring.se

=i\ebfdgc\kkc`jkXm\id\[c\dj]ide\ieX#Y\jbnnn%jm`m%j\

=FKFD:K&C8E;FM9LCCJGI<JJ

JOHAN HULTIN

SPANSKA SJUKAN
JG8EJB8JALB8EbXccX[\j[\edpZb\kjmiX`eÕl\ejX\g`[\d`jfd[[X[\Z`ibX,'d`cafe\idee`jbfile[\i(0(/fZ_(0(0%@Jm\i`^\[f^le^\]i*,'''
g\ijfe\i%;\kY\ikkXjXkk\ejd`kkX[g\ijfeble[\beeXj`^c`k\_e^`^gdfi^fe\efZ_[`jmicle^jalb[fdg\]k\id`[[X^\e%
M`m\k`[X^Xkkm`ilj\k?(E( mXi[\k]ijkX`iX[\eXmjmiX#Y\jcbkX[\`eÕl\ejfile[\i(0''$kXc\k%;\kidf[\im`iljk`ccmik`[j]^\c`eÕl\ejXm`ilj?,E( %
Epc`^\em`jX[\\kk]fijbXicX^`LJ8Xkk[\kmXiki\jg\Z`ÔbX^\e\i_fjm`ilj\kjfd^afi[\Xkk[\kjeXYYkble[\i\gif[lZ\iXj`^fZ_^e\ifZ_`e]\bk\iX[\
e\[i\cl]km^XieX%;ik`ccjkkk\YXbk\i`\ccX`e]\bk`fe\ifZ_dee`jbfi[f^_Xjk`^k%
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JOHAN HULTIN

VIRUSDETEKTIVEN
TEXT LOTTA SKOGLUND

C`m\kif]ilkj^YXik%Klii[\k#`YcXe[%8eeXij_X[\bXejb\`ek\Af_Xe?lck`ejbi`m`k
_`jkfi`X%>\efdXkk^imXlggi\jk\ieXXm\e\jb`dbm`eeXjcle^filig\idX]ifjk\eYc\m_Xe
cbXi\ejfddac`^^afi[\bXikc^^e`e^\eXm[\km`iljjfdfijXbX[\JgXejbXjalbXe(0(/%

I

dag är Johan Hultin 84 år, bosatt i San Francisco,
och en hängiven utforskare av sin egen hälsa.
Han sötar sin chokladsmoothie med stevia och
tar massiva doser Omega 3 till varje måltid. Måltiderna är små och består ofta av halstrad tonﬁsk
eller lax och grönsaker. Mjölk, mjöl, socker och
vitt ris står på ickelistan. Han är helt övertygad om
att stenåldersmat och kalorireduktion är det enda
rätta för vår mänskliga biologi. Med stort eftertryck
och bara ett litet leende säger han:
- Jag ser fram emot att se den förvånade minen
hos den som obducerar mig efter min död. Han
kommer inte att kunna ange någon dödsorsak. Ingen
hjärtinfarkt, ingen åderförkalkning. Jag kommer att
dö av hög ålder helt enkelt, utan några tecken på vällevnadssjukdomar.
Vi börjar berättelsen i Uppsala 1948. Johan Hultin
studerade medicin, var en uttråkad student, utled på
studierna. Desto ﬂitigare var han som festarrangör.
Under tre veckor planerade han i detalj en dryckeskamp mellan Uppsalas och Stockholms studenter
som helt kom att urarta. 40 studenter träﬀades och
drack sprit utan måtta, vilket förfärade det etablerade
Uppsala. Polisen hade fullt sjå med alla fulla och
bråkiga studenter. Kalmar nation ﬁck svåra skador
och en kostbar renovering blev ett måste.
- Men renoveringen behövdes redan innan vi
ställde till det, säger Johan Hultin. Vi påskyndade
bara beslutet.
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När det akuta kaoset lagt sig kallade universitetets rektor Johan Hultin till sitt kansli. Han var inte
nådig.
- Du har satt punkt för din framtid. Du kommer
aldrig att bli något i den akademiska världen. Du har
inte en chans att någonsin bli professor och chef för
en institution som din pappa. Inte sedan 1904 har
en student förstört så mycket för sig själv. Jag ger dig
en mycket allvarlig varning och för in dig i den bok
vi har över personer som allvarligt vanhedrat vårt
universitet.
Rektorns sekreterare hämtade den tre hundra år
gamla varningsboken ur kansliets gömmor. Rektorn
visade den marodör som senast hängts ut. Det hände
1904, 44 år tidigare, och studenten stängdes av från
all undervisning. Rektorn skakade sorgset på huvudet
och sa adjö.
Johan Hultin insåg konsekvenserna av sitt oansvariga lättsinne. Han trodde att den allvarliga varningen
skulle leda till avstängning från all vidare undervisning i Uppsala. Vad skulle han nu ta sig till?
- Jag bestämde mig för att resa till USA och försöka få ordning på mitt liv. Jag gifte mig och började
läsa mikrobiologi vid universitetet i Iowa.
Ett lyckokast, skulle det visa sig. Studierna var
krävande och inspirerande och det äktenskapliga livet
tillät inga utsvävningar med svårartade konsekvenser.
När han så skulle välja område för sin avhandling
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blev han intresserad av Spanska sjukan, tack vare en inspirerande virolog som ﬁck in honom på virusspåret 1951.
Varför hade den förfärliga pandemin 1918 varit så dödlig och
svår? Det fanns bara ett enda sätt att lösa gåtan. Lösningen
fanns bevarad i permafrosten i Alaska som nedfryst virus i
döda kroppar. Någon måste resa dit och gräva upp vävnaderna. Kanske skulle forskarna då få underlag för att kunna
förstå det virus som orsakat det fruktansvärda utbrottet.
Johan Hultin gav sig av till Brevig Mission i Alaska. Där
lyckades han få eskimåsamhällets tillstånd att gräva fram en
välbevarad kropp ur permafrosten. Han tog prover och reste
hem till Iowa.
Men viruset hade inte överlevt de 33 nedfrusna åren. På
den tiden fanns heller ingen teknik för vare sig DNA-strukturen eller RNA-analyser. Först 1953 publicerade Crick och
Watson sin artikel med en modell för dna-strukturen.
Mycket besviken tvingades Johan Hultin konstatera att
han misslyckats med uppgiften att försöka väcka viruset
till liv. Han fortsatte studera, blev patolog och ﬂyttade till
Kalifornien. Som patolog obducerade han tusentals döda
människor fram till pensioneringen 1988. Stora mängder
vävnadsprover har passerat hans analytiska ögon.
- Genom att se vad åderförfettning och övervikt gör i
kroppen ﬁck jag upp ögonen för hur mat och livsstil gör oss
sjuka, säger Johan Hultin, vars största intresse blivit att förstå
hur våra kroniska livsstilssjukdomar uppstår och vad vi kan
göra åt dem. Han läser allt han kommer över i den vetenskapliga litteraturen. Han experimenterar med sig själv och
är en varm förespråkare för Omega 3 och kokosmjölk. Han
studerar hur de friska naturfolken levt och låter sig inspireras.
I Johan Hultins kontrakt med sjukhuset han arbetade på
ingick ett par lediga månader varje år. De använde han till
förkovring.
- Jag bestämde mig tidigt för att lära mig litet om mycket
istället för mycket om ett litet område”, säger han.

VAD ÄR RNA?

Parallellt med sin läkargärning har Johan Hultin arbetat
med bilsäkerhetsfrågor, bland annat på uppdrag av USAkongressen. Han har gjort en rad uppﬁnningar, rest i 80
länder, varit en hängiven skidåkare och bergsbestigare och
satt många rekord. Under 40 års tid har han själv byggt ett
hus i de kaliforniska bergen, en exakt kopia av en norsk
trevåningsstuga från 1325, vars original ﬁnns på Skansen i
Stockholm.
Här och var i väggarna ﬁnns gömslen där han sparar tidningar och böcker för framtida civilisationer. Om det skulle
gå åt skogen med oss står huset kvar i minst 500 år.
- De som kommer efter oss kan där hitta material om
bland annat Sovjetunionens fall, Kennedymordet och
Obama, säger han.
Men minnet av misslyckandet med Spanska sjukan-viruset
lämnade Johan Hultin ingen ro. När han 1997 i Science läste
om en forskare i Maryland som försökte RNA-bestämma
viruset men inte hade vävnader, då såg han sin chans till
revansch. Han ﬁck forskaren Taubenbergers välsignelse att
åka tillbaka till Alaska och göra om sitt försök.
Eskimåerna mindes honom. En kvinna som bara var ett
barn 1951 var nu byns ledare – de här eskimåerna lever i matriarkat. Johan Hultin ﬁck tillstånd att försöka en gång till.
I permafrosten hittade han nu den välbevarade kroppen efter
en kvinna i 30-årsåldern.
- Jag kallar henne min Lucy, kommenterar Johan, en
parallell till afrikanska Lucy, urkvinnan.
Han tog med sig lungvävnad från kvinnan och lämnade
till Taubenberger. Och 2005 ﬁck Spanska sjukan-viruset liv
igen. Hela arvsmassan är kartlagd och vi vet nu att detta virus
är fågelinﬂuensans moder.
Johan Hultin är övertygad om att det förr eller senare
kommer en ny svår pandemi. ”Fågelinﬂuensan kommer”, slår
han fast.
Till den änden har han fyllt både källaren i San Fransisco
och Norgehuset i bergen med vatten och konserver – makrill
och sardiner förstås, på grund av Omega 3-innehållet.
- Då isolerar jag mig tills det är över, säger han.
Men åter till Uppsala universitet. När Johan hade lyckats
i USA tyckte han att det vore roligt att se vad som stod om
honom i skammens bok. Han travade upp till kansliet.
- Rektorn hade slutat, men sekreteraren fanns kvar och
mindes mig. Jag bad att få titta i boken. Sekreteraren berättade då att de tyckt synd om mig och valt att inte föra in mig
i boken. De hade inte stängt av mig från undervisningen
heller. Så jag hade aldrig behövt åka iväg till USA.

IE8#i`Yfelbc\`ejpiXi\edXbifdfc\bpcjfd]`eej`XccXc\mXe[\fi^Xe`jd\i%?fjc\mXe[\Z\cc\i]`eej[\k^\e\k`jbXdXk\i`Xc\k`]fidXm[\eY\$
jcbkX[\#d\ijkXY`cXdfc\bpc\e;E8d\[XeIE8k\i]`eej`d\ibfikc`mX[\dfc\bpc\i%<e[\cm`ilj_Xij`kk^\efdlggYp^^kXmIE8#\o\dg\cm`j?@M%
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Nyﬁkenheten har fört honom jorden runt. Så blev han till
exempel den förste att hitta det som kallas modervetet i
turkiska Anatolien år 2000.
- Allt vetes moder är skurken i det folkhälsodrama som
startade för cirka 10 000 år sedan i och med att vi blev bofasta och började odla just vete. Där lades grunden till dagens
civilisationssjukdomar, säger han.
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EU - i behov av
förnyelse
TEXT ANDREAS HERMANSSON

?XeeX?Xcc`eifi[]iXe[\`CJL#CXe[ji[\k]iJm\i`^\jLe^[fdjfi^Xe`jXk`fe\i%
@e]i<lifgXgXicXd\ekjmXc\kj\i_fe\efi^Xe`jXk`fe`Y\_fmXm]ipe^i`e^#e^fk_fe_fggXj
jbXbleeXjb\fd]c\ile^X_`kkXik`ccmXccfbXc\ieX%

H

anna Hallin är ordförande för LSU, samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. De verkar för
att utveckla unga ledare och för att förbättra
ungas villkor i Sverige och världen. Hallin
är även styrelseledamot i Svenskar i Världen
och driver via LSU en aktiv kampanj för att aktivera ﬂer
ungdomsröster i valet till Europarlamentet.
ÆBara en av fyra röstberättigande unga människor använde sin röst i förra valet. Vi har startat vår kampanj för
att fördubbla valdeltagandet. Man måste sikta högt. Varje
ny person är en framgång.
Hallin bedömer den höga medelåldern, 55 år, bland
parlamentsledamöterna som ett av skälen till att så få unga
intresserar sig för EU-politiken. Avsaknaden av ledamöter
att identiﬁera sig med kan vara en faktor som gör valet
mindre attraktivt.
ÆDet behövs ﬂer yngre människor inom
politiken. Det är en unik erfarenhet
som unga har av att leva i EU
i dag. Den erfarenheten
behöver vägas in
för att ta rätt

wc[\i).
9fjkX[jfik?^\ijk\e
>iFi[]iXe[\]iCJL
ÆJm\i`^\jle^[fdjfi^Xe`$
jXk`fe\i
>`ccXiM\^\kXi`jbjlj_`fZ_
`e[`jbjbec`kk\iXkli
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beslut, särskilt med tanke på att vi yngre kommer att få ta
de framtida konsekvenserna av beslut som fattas i dag.
Möjligheterna inom EU bedöms som stora och Hallin
tror inte att kärnfrågorna skiljer sig nämnvärt mellan den
yngre och den äldre befolkningen. Precis som för äldre
generationer är det klimat-, finans-, jobb-, integritetsoch säkerhetsfrågor som står i fokus.
ÆJag tror att vi ofta överdramatiserar skillnaderna mellan yngre och äldre människor. Det är samma saker som
är viktiga även för oss. Däremot skiljer sig perspektivet
och erfarenheterna kring ämnena ganska mycket. Fildelning har ju exempelvis blivit lite av en generationsfråga,
och det är även exempel på en sådan fråga där de stora
besluten tas inom EU. Med ny teknologi kommer nya sätt
att lagstifta, integritetsfrågorna kring detta är viktiga.
Æ Den stora frågan för oss unga människor är dock helt
klart klimatfrågan. Frustrationen kring hur miljön hanteras är stor. Jag får känslan av att många yngre människor
är beredda att gå mycket längre än de ﬂesta äldre vad gäller personliga uppoﬀringar för att rädda miljön.
En annan punkt som oroar många ungdomar är arbetslösheten, som bland yngre svenskar är högre än genomsnittet inom EU. Även migrationsfrågorna, både för den
egna möjligheten att röra sig fritt över gränser samt EU:s
syn på andra länders migration, står högt på agendan. Just
de ungdomar som själva valt att ﬂytta utomlands är trots
det den grupp där valdeltagande förväntas vara som lägst.
ÆSärskilt bland dem som är ute temporärt för studier
eller ströjobb är intresset ganska lågt. Det man måste
komma ihåg är att den röst man lägger får eﬀekt för de
närmaste fem åren. Det är totalt 18 svenskar av 785 som
kommer att sitta i parlamentet, då vill man veta att det är
18 personer som gör sina röster hörda.
ÆBor man inom unionen så påverkas ens vardag enormt
av de beslut som fattas i europaparlamentet. Exempelvis
kommer 60 procent av de svenska kommunbesluten från
Europanivå. Om du inte går och röstar kommer någon
annan att bestämma åt dig.
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VALET TILL EUROPAPARLAMENTET

Så tycker partierna!
JmikXkkY\jkddX_li[ljbXijkX6
M`_XijXddXejkcckmX[[\fc`bXgXik`\ieXjki]i`mXc\kk`cc<lifgXgXicXd\ek\k%

FOLKPARTIET Marit Paulsen
dXk%;\jjlkfdbfdd\im`XkkXiY\kX]i
\e^\d\ejXdbc`dXkgfc`k`b`<LfZ_Xkk
]iXkk[\e\lifg\`jbXYifkkjY\bdg$
e`e^\eYc`i\]]\bk`m%
) MX[Yc`i<L$gXicXd\ekXi`b\ieXj
]idjkXlkdXe`e^\]k\imXc\k6
8kkkXkX^`[\^cfYXcXgifYc\djfd
gm\ibXifjjXccX%Kmkp[c`^X\o\dg\c
ibc`dXkbi`j\efZ_]`eXejbi`j\e%;\jjX
bi`j\ijkilekXi`XccX^iej\i#fZ_[i
[\km`bk`^kXkkm`_Xi\kk<LjfdbXekX
\ec\[Xe[\ifcc`Xkk_`kkXcje`e^Xi%
( M`cbX]i^fiim`bk`^Xjk]i\iX
bXe[`[Xk\i6
M`m`cc`e]iX\lifejjeXikjfddac`^k#
XmjbX]]X[\e\lifg\`jbXafi[Yilbjgif$
k\bk`fe`jd\efZ_j\k`ccXkkm`]ijbiXi\

* MX[m`cce`^iX]iXkkbXjm\e$
jbXieXj\e^X^\dXe^`<lifgXmXc\k6
GXik`\ieXdjk\kX\kkjkfikXejmXi]i
Xkk`e]fid\iXfdXkk[\kimXc#d\e
m\ed\[`\ieXdjk\[iXj`kkjkik`cc

jkXZb\e%=id`^i[\km`bk`^kXkkm`
cp]k\i[\YXkk\efZ_giXkXifd]i^fi
jfdY\ii#`ek\fd`ejk`klk`fe\i%
+ ?Xie`e^fe]i^XXmjg\Z`\ccm`bk
]ijm\ejbXi`lkcXe[\kjfde`m`cc
[i`mX6
8ccXgXk`\ek\ijbX_XikkXkkjbXgcXe\$
iX[mi[`Xe[iX<L$fZ_<<J$ce[\ifZ_
_\dcXe[jk`e^\kjbXjk]ibfjkeX[\e%
<L$d\[Yfi^Xi\jbXbleeXi\jXd\ccXe
XccXd\[c\djce[\i#m\ed\[]cp^#lkXe
Xkkm`jXgXjj%M`m`cc_X\e\lifg\`jbbfe$
jld\ekikk`^_\kjcX^jfdiY`e[Xe[\
fZ_^cc\ic`bX`XccXd\[c\djce[\i%
M`m`cc^iX[\kckkXi\Xkkgcl^^Xlkfd$
cXe[j%<kk\e_\kc`^kjpjk\d]iXkkbleeX
ad]iXY\kp^]ie^pdeXj`\i`XccX
<L$ce[\iYi`eikkXj%

SOCIALDEMOKRATERNA Marita Ulvskog
k\be`bfZ_]iepYXi\e\i^`%=c\iafYY
^\efd`em\jk\i`e^Xi`lkY`c[e`e^fZ_
`e]iXjkilbkli%=XjXlk<L1jafi[Yilbj$
jk[fZ_`em\jk\iX`jkcc\k`^\d\ejXd
]fijbe`e^fZ_lkY`c[e`e^%;\ki[X^jXkk
cdeX^i[X^\ejcje`e^Xi%>XiXek\iX
]XZb]i\e`e^XijikkXkkk\ZbeXbfc$
c\bk`mXmkXcfZ_kXk`ccjki`[jk^i[\i%
;\k[l^\i`ek\Xkkm\i^\[\ejm\ejbX
df[\cc\e%
) MX[Yc`i<L$gXicXd\ekXi`b\ieXj
]idjkXlkdXe`e^\]k\imXc\k6
8kkjbXgXgfc`k`jbXdXafi`k\k\i`<lifgX
]iXkk]im\ibc`^Xmigfc`k`b%
( M`cbX]i^fiim`bk`^Xjk]i\iX
bXe[`[Xk\i6
M`bfdd\iXkkjkkXafYY\e]ijk#^ieX
afYY^\efd`em\jk\i`e^Xi`bc`dXkjdXik
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* MX[m`cce`^iX]iXkkbXjm\e$
jbXieXj\e^X^\dXe^`<lifgXmXc\k6
>\efdXkkm`jXgjb`cceX[\ed\ccXe[\
gfc`k`jbXXck\ieXk`m\efZ_jpec`^^iXXkk

[\kjg\cXiifcc_li[\egfc`k`jbXdXafi`$
k\k\e`<lifgXgXicXd\ek\kj\ilk%
<ejfZ`Xc[\dfbiXk`jbdXafi`k\kbXe
me[XafYYbi`jk`cc]iXdk`[jkif`Jm\i`^\
fZ_<lifgX%
+ ?Xie`e^fe]i^XXmjg\Z`\cc
m`bk]ijm\ejbXi`lkcXe[\kjfde`
m`cc[i`mX6
8kkle[\ickkX]idee`jbfiXkklkepkk$
aXikk\ek`cc]i`iic`^_\k]iXkkXiY\kX
fZ_jkl[\iX`_\cX<L%M`m`ccd`ejbX
YpibiXk`eei[\k^cc\ijXdfi[e`e^\e
Xmg\ej`fe\ifZ_jfZ`Xc]ijbi`e^j$
jpjk\d%M`djk\^XiXek\iXi\jg\bk\e
]i^ile[c^^Xe[\dejbc`^XfZ_
]XZbc`^Xikk`^_\k\i]iXccXjfdiij`^
m\i^iej\ieX#Y[\`efdfZ_lkXe]i
<lifgX%8ccXXiY\kjkX^Xi\djk\mXiX
^XiXek\iX[\jZ_pjjkXXiY\kjm`ccbfi%

FOTNOT 1: Bi`jk[\dfbiXk\ieXY\jmXiX[\`ek\mi\ebk`k`[]imigi\jjc^^e`e^%
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MODERATERNA Per Schlingmann, partisekreterare.
jfd[pb\ilgg`[\jj]fkjgim`bk`^X%
K`cc[\kkXjbXc^^XjXe[iX]i^fijfd
\o\dg\cm`jd`cagifYc\d#bc`dXk_fkfZ_
`ek\ieXk`fe\ccYifkkjc`^_\k%

( M`cbX]i^fiim`bk`^Xjk]i\iX
bXe[`[Xk\i6
;\kkXijacmbcXikk`ccjkfi[\c`e[`$
m`[l\cck]imXia\bXe[`[Xk#d\e]i
Df[\iXk\ieXjfdgXik`i]`eXejbi`j\e
fZ_]id^XeXkk_Xek\iX[\gifYc\d

) MX[Yc`i<L$gXicXd\ekXi`b\ieXj
]idjkXlkdXe`e^\]k\imXc\k6
@fZ_d\[[\edf[\iXkc\[[Xi\^\i$
`e^\ejk`ccki[\iJm\i`^\gm^
`e`<lifgXjXdXiY\k\kjbieX%D\[
\e^X^\iX[\fZ_[lbk`^Xdf[\iXkX
\lifgXgXicXd\ekXi`b\ibXidac`^_\$
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Xm<L1j]iXdk`[%
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CENTERN Jesper Overeem, politiskt sakkunnig.
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MILJÖPARTIET Carl Schlyter
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* MX[m`cce`^iX]iXkkbXjm\e$
jbXieXj\e^X^\dXe^`<lifgXmXc\k6
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[\kjm\ejbXg\ej`fejjpjk\d\k%

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 01 2009

21

FREDRIK REINFELDT

=i\[i`bI\`e]\c[k][[\j
[\e+Xl^ljk`(0-,%?Xe
mXc[\jk`ccgXik`c\[Xi\]i
Df[\iXkXjXdc`e^jgXik`\k
)''*fZ_iJm\i`^\jjkXkj$
d`e`jk\ij\[Xe[\e,fbkf$
Y\i)''-%?Xei[\eki\[a\
pe^jk\jm\ejb\jkXkjd`e`j$
k\ie^\efdk`[\ieXfZ_i
^`]kd\[=`c`ggXI\`e]\c[k#
df[\iXkcXe[jk`e^ji[`
JkfZb_fcdjcejcXe[jk`e^%
GXi\k_Xiki\YXie%

22

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 01 2009

WWW.SVIV.SE

FREDRIK REINFELDT

Så ska Sverige leda EU
- Fredrik Reinfeldt inför
ordförandeskapet
TEXT ANDREAS HERMANSSON FOTO MATTIAS LINDBLOM

;\e(alc`kXiJm\i`^\m\ifi[]iXe[\bclYYXe`efd<L`j\odeX[\i%=i\[i`bI\`e]\c[k_Xi\ebcXi
m`j`fefdmX[Jm\i`^\jbXjkX[bfddXle[\ig\i`f[\e%;\m`bk`^Xd`ca$#ÔeXej$fZ_Yifkkj]i^fieX
jki`]fblj#d\e[\kÔeejm\e\eXdY`k`feXkkm`[^XjZ_XYcfeY`c[\eXm[\kkpg`jbkjm\ejbX%
$M`_XiY\m`jXkXkkm`i\kkXiY\kjXdk]fcb#eldjk\m`YXiXm`jXXkkm`_Xi_ldfifZbj%

D

et är bråda dagar i Rosenbad. Statsminister Fredrik Reinfeldt har sakteliga börjat
förbereda sig inför det annalkandes svenska
ordförandeskapet i EU, som påbörjas den 1
juli, strax efter valet till Europarlamentet.
Och statsministern är övertygad om att de
svenska parlamentarikernas får en tuff utmaning.
ÆDet första många av dem får uppleva är ett svenskt
ordförandeskap med lite speciella förutsättningar. Parlamentet kommer att vara nyvalt, och de ﬂesta undersökningar tyder på att 50 procent av de nuvarande parlamentsledamöterna blir utbytta. Det kommer att påverka
oss starkt initialt. Det blir besvärligt att hålla ett högt
beslutstempo i början, konstaterar Reinfeldt när
vi möter honom en vardagseftermiddag.
Statsministern påpekar även att
det rådande konjukturläget samt
oförutsedda händelser internationellt kan komma att påverka
hur mycket som går att göra
under Sveriges styre av EU.
Æ Det är en mycket svår
period där vi får vara flexibla. Under Frankrikes
ordförandeskap uppstod
ju krisen i Georgien,
och Tjeckien fick medla i den uppblossade
konflikten i Gaza.
Ändå är det med
försiktig optimism
och tillförsikt som
statsministern ser
fram emot de sex

WWW.SVIV.SE

månaderna med Sverige vid rodret i EU:s olika ministerråd.
Æ Det ﬁnns ett stort intresse för Sverige nu. Omvärlden
är intresserad av hur vi ska hantera och sätta fokus på de
viktiga frågorna som påverkar vardagen. Det råder oro
för såväl klimat, kriminalitet och ekonomi just nu, där vi
måste visa att samarbete ger resultat. Det krävs att EU
fungerar i de här frågorna.
ÆVi är fokuserade på att sätta ramarna för klimatfrågan
och slutföra det nya globala avtalet vid FN:s miljökonferens i Köpenhamn i december 2009. Vi ska försöka hålla
ihop EU.
Just miljöfrågan är tillsammans med samarbetena kring
den internationella brottsbekämpningen två punkter som
Reinfeldt vill att Sverige ska sätta extra stort fokus på
under ordförandetiden. Han påpekar att Sverige står i
begrepp att genomföra en rad straﬀskärpningar och menar
att satsningen på att utbilda ﬂer poliser har gett en yngre
och mer motiverad poliskår.
Det ﬁnns även en förhoppning om att vi ska bli det land
som slutligen lyckas klubba igenom det tungrodda Lissabonfördraget, som efter många års segdragna institutionella förhandlingar försenats ytterligare efter att Irland
röstat nej till fördraget i en folkomröstning.
Æ Vi avvaktar resultatet i Irlands nya folkomröstning.
Folkomröstningars natur är ju som sådan att de ibland kan
vara oberäkneliga och påverkas av andra faktorer än den
egentliga sakfrågan. Jag har stor respekt för att man inte
kan ta ut resultatet från en sådan i förväg.
Statsministern ställer sig dock frågande till den kritik
det nya fördraget har fått gällande parlamentets utökade
inﬂytande och införandet av en vald ordförande för EU.
Han anser att det är en nödvändig förändring.
Æ EU behöver ett nytt tilläggsfördrag som får unionsarbetet att fungera bättre. Det nuvarande skrevs för en
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imXc[Xm<lifg\`jbXle`fe\ej
i[ ]icfiXidXbk%
;\e^\d\ejXddXlki`b\j$fZ_
jb\i_\kjgfc`k`b\e]ijkibj%
<LjbXccY\[i`mX\e\e_\kc`^
lki`b\jgfc`k`b%
<LYc`i\eali`[`jbg\ijfe
jfd`e^iXmkXcjfdY`e[\i
d\[c\djjkXk\ieX%<LYc`i[\e
]idjk\]i_Xe[c`e^jgXik\em`[
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mycket mindre medlemskrets än det
utvidgade nationssamarbete vi ser i dag
med 27 medlemsländer och ﬂer som
knackar på dörren.
Trots de stora förändringar som EU
står inför har intresset för parlamentsvalet bland svenskarna varit tämligen
svalt. Så lite som 37,9 procent av de
röstberättigade utnyttjade sin rösträtt
i det förra valet, år 2004, och siﬀrorna
inför årets val är ingen muntrare läsning. I en undersökning som genomfördes av TNS Gallup i början av året
visste endast en av tre svenskar om att
det ska genomföras ett EU-val i år.
Æ Parlamentsvalet till EU skiljer sig
från ett allmänt nationellt val och har
inte fått det breda genomslaget. Vi
måste bli bättre på att visa allmänheten
att många av de vardagsfrågor där folket
förväntar sig politisk skillnad har Europaparlamentet ett inﬂytande. Under vår
ordförandetid vill vi visa svenska folket
att det går att påverka inom EU genom
att vara ett aktivt medlemsland.
Fredrik Reinfeldt ﬁnner det även
viktigt att försöka motivera de utflyttade svenskarna inom EU att använda
sin rösträtt, samtidigt som han medger
att det är en grupp som hamnat något
i kläm.

Æ Jag hoppas att alla svenskar som
bor runt om i Europa utnyttjar sitt
inﬂytande och röstar. Många av våra
stora problem och framtida utmaningar
är gränsöverskridande, som ekonomin,
miljön och kampen mot organiserad
brottslighet. Förhoppningsvis kommer
detta att kunna tydliggöras när parlamentet förverkligar sitt inﬂytande.
ÆBegränsade kampanjresurser gör det
svårt att vända sig direkt till utlandssvenskarna med valinformation nu, vi
vill återkomma i valet 2010.
Vad har hänt med arbetet för att
avskaffa SINK-skatten i Spanien?
Æ Jag förstår att frågan kommer upp
med tanke på det brev jag skrev inför
valet 2006 (ett utdrag ur brevet läser
du i den ljusblå extrarutan här intill på
sidan, reds anmärkning). Vi har haft
informella kontakter med Spanien i frågan, men de har inte visat intresse för
att diskutera frågan. Skulle det komma
en invit från spanskt håll är jag öppen
för en förändring av reglerna.
Kan utlandssvenskar vars reella pension tagit stryk av kronfallet emotse
några andra finansiella lättnader som
kompensation?
- Vi har inga planer på att kompensera
någon, av det enkla skälet att många
har fått se värden minska. Ekonomin
har krympt för alla. Vi måste ta oss
igenom det här tillsammans och försvara statsfinanserna.

Ikk`^_\kjjkX[^Xejfd<L
gifbcXd\iX[\le[\ii)'''
bfdd\iXkkYc`ali`[`jbkY`e[$
Xe[\]i<L1jd\[c\djjkXk\i#
[fZb\aJkfiYi`kXee`\efZ_
Gfc\e%

REINFELDTS SINK-BREV

=c\ice[\ibXeXejclkXj`^
k`cc<L%

ÉGJ=i[`^jfdYfi`JgXe`\ebXeaX^jeXYYkY\ikkXfdmi`ejkcce`e^k`cc[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc\k%M`kpZb\i`ek\[\ki
i`dc`^kXkk\ejb`c[XjbXccc`^^Xlk\d\[g\e^Xi%;i]im`ccm`XkkXmkXc\kjbXccfd]i_Xe[cXjjXkki\^c\ieXc`beXi[\`=iXebi`b\#
fZ_m`bfdd\iXkk[i`mX]i^Xefd\efd]i_Xe[c`e^fZ__Xidfe`j\i`e^Xm[lYY\cY\jbXkke`e^jXmkXc\e%É
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fi[]iXe[\%

DÅ

Vad gäller kronans fall menar statsministern att det varit oundvikligt i
denna tid som han anser sakna motsvarighet historiskt, mycket på grund av
det globala genomslaget för lågkonjukturen som drabbat exportindustrin värst
av alla. Han påpekar även att det ser
fortsatt mörkt ut framåt.
Æ Sverige har av egen erfarenhet lärt
att om man inte har en egen stor och
stark valuta ska man vara försiktig med
att försöka binda dess värde till en
större valuta. Vi ska ha en oberoende
riksbank som bekämpar inflation och
lägger grund för en lågräntepolitik, det
gör att vi inte har en särskild strategi
för att stärka kronan.
Æ I svåra tider är det de stora valutorna som klarar sig bäst, och det är
svårt att tänka sig vad som hänt med
världsekonomin om inte euron funnits i
det här fallet. Och vi som röstade ja till
EMU i folkomröstningen vet ju att vi
kunde dragit nytta av att vara en del av
euron nu. Resultatet av omröstningen
gör att vi nu har en valuta som tar stryk
i orostider.
De tuffa ekonomiska tiderna till trots
ser dock statsministern inget problem
med att eventuellt behöva skjuta till
extra resurser till hovetg inför det stun-
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dande bröllopet mellan Kronprinsessan
Viktoria och Daniel Westling.
Æ Jag förstår inte de som ifrågasatt
om Sverige har råd med detta. Ingen
PR-kampanj i världen kan slå den uppmärksamhet förlovningen och bröllopet
kommer att ge Sverige. I en värld där
många letar upplevelser och nya intryck
är det viktigt att synas. Det måste små
länder som Sverige bli bättre på.
Finns det i dag några starka värden
i Sverige som vi varit dåliga på att
marknadsföra?
Æ Det råder en uppfattning om att vi
har en hög prisbild, men en referens
man får från besökare nuförtiden är att
det inte är så dyrt ändå. Många häpnar
även över hur rent det är här. Det är ju
bra, men man måste tydligen komma
hit för att få reda på det.
Och klichéerna om oss svenskar
som organiserade och arbetsamma?
Æ Det är inga klichéer, det är sanningar som till viss del stärkt den
förväntan som finns på det svenska
EU-ordförandeskapet. Vi är förberedda, pålästa och strukturerade. Säger
vi att ett möte startar nio så startar det
klockan nio prick. Vi har bevisat att vi
är ett arbetsamt folk, nu måste vi bara
visa att vi har humor också.
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10:e uppdaterade upplagan
av Bosättning utomlands
Den nya upplagan är
uppdaterad på alla områden. I boken
finns även en praktisk checklista och alla
viktiga adresser inför utlandsflytten.
Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återﬂyttning till Sverige

Ny
Uppdatera
d
upplaga!
(F

ebr. 2006
Sellin)

Plats för
porto

❏ Är medlem och betalar 275:-/st
❏ Är inte medlem och betalar 325:-/st
Exkl.porto och exp.avg.
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CHRISTIAN DANIELSSON

Vår man
i Bryssel
TEXT ANDREAS HERMANSSON

:_i`jk`Xe;Xe`\cjjfeiJm\i`^\j<L$
XdYXjjX[ifZ_jkXk`fe\iX[`9ipjj\c#[i
_Xec\[\iXiY\k\kgmijkijkXlkcXe[j$
dpe[`^_\k%@e]imXc\k`<lifgXgXicXd\ek\k
^\i_Xej`eXeXcpjg\kk<L`]ie[i`e^%

V

år EU-ambassadör Christian Danielsson är lite
av en veteran inom den europeiska unionen.
Innan han sommaren 2008 utsågs till regeringens förlängning i Bryssel hade Danielsson
bland annat hunnit med att vara chef för den
enhet inom EU-kommissionen som ansvarar
för kandidatländerna Kroatien, Makedonien och Turkiet.
Andra meriter på CV:et innefattar en rad andra poster
inom bland annat EU-kommissionen och vid Sveriges
OECD-delegation i Paris.
Den svenska EU-representationens uppgift är att verka
för att svenska intressen får så stor genomslagskraft i
EU som möjligt. Det är därför föga förvånande att det
är Sveriges största utlandsmyndighet med sina drygt 110
anställda, inte heller är det konstigt att det behövs en luttrad person vid rodret vid detta regeringskansli i miniatyr.
Särskilt inte nu när det svenska ordförandeskapet inom
EU väntar runt knuten.
Æ Det blir ett spännande arbete där Sverige kommer att
få föra fram arbetet så gott det går. Den ekonomiska tillväxten är negativ i ﬂera länder, vi ser en ökad arbetslöshet
och stora problem på ﬁnansmarknaden. Redan nu vidtas
ju en rad stimulansåtgärder för att motverka problemen,
det kommer ﬁnnas förväntningar på att ordförande land
ser till att de åtgärder som medlemsländerna kommit
överens om efterföljs, konstaterar Christian Danielsson
per telefon från Bryssel.
Likt statsminister Fredrik Reinfeldt trycker även Danielsson hårt på klimatfrågorna.
Æ Vi måste fortsätta minskningen av koldioxid och verka
för att EU kommer tillrätta i miljöförhandlingarna. Där
kommer vi att ha en viktigt roll, så att unionen har en
gemensam agenda under klimatkonferensen i Köpenhamn
i december och kan förhandla enat gentemot resten av
världen.
Danielsson påpekar även att fördragsfrågan kommer
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att stå i centrum, med Irlands nya folkomröstning och
garantier på agendan. Han utesluter inte att vi får se ett
godkännande av Lissabonfördraget och därmed en EUpresident och en gemensam utrikesminister på plats innan
Sverige lämnar över ordförandeklubban till Spanien vid
årsskiftet.
Det ﬁnns dock även en rad andra viktiga frågor, exempelvis det så kallade Stockholmsprogrammet som handlar
om hur migrations-, rätts-, och polisiära frågor ska samordnas under en femårsperiod. Danielsson nämner även
utvidgningsfrågorna, gasbråket i Ukraina, EU:s agerande
vid krishärdar, krig och insatser i tredje världen som andra
punkter som bör få hög prioritet på dagordningen.
Finns det en risk för att den här typen av viktiga frågor
kommer att hamna i skuggan av främst finanskrisen?
Æ Nej. Alla frågor påverkas förvisso mer eller mindre
av varandra, men de blir inte mindre relevanta för det,
tvärtom.
Hur tror du att förhållandet mellan kommissionen
och parlamentet kommer att förändras om Lissabonfördraget går igenom?
Æ Fördraget innebär en förstärkning av parlamentets
roll, likväl som för de nationella parlamenten. Kommissionens roll kvarstår, att bevaka och agera när de avtal som
ingåtts inte följs.
Hur ska svenskar bli mer engagerade och positiva till EU?
Æ Jag tycker vi har kommit ganska långt på den punkten,
jämför bara med för fem-sex år sedan. Svenskar tillhör numera de som är mest positiva. I Sverige har informationen
om vad EU är och hur vi arbetar nått ut.

WWW.SVIV.SE

@e]imXc\kk`cc<lifgXgXicXd\ek\k[\e.ale``ibfdd\ilkcXe[j$
jm\ejbXieXXkk]\kklkcXe[jijkbfik`^f[k`[`eeXeYi\mijke`e^\eYiaXi%
<e cX^e[i`e^ ^\i MXcdpe[`^_\k\e dac`^_\k Xkk ]ij\ lk$
cXe[jjm\ejbXieX d\[ \kk \ebcXi\ ijkbfik jfd bXccXj lk$
cXe[jijkbfik%;\kbfdd\ii\[Xe`YiaXeXmXgi`cXkkYiaX
[`jki`Yl\iXj k`cc jm\ejbXi YfjXkkX lkfdcXe[j k`ccjXddXej
d\[ dXk\i`Xc ]i Yi\mijke`e^% LkcXe[jijkbfik\k bXe Xe$
me[XjY[\m`[Yi\mijke`e^fZ_ijke`e^gXdYXjjX[\c$
c\i bfejlcXk% Ijkbfik\k `ee\_cc\i `e^\e lgg^`]k fd m`cb\e
mXccfbXcg\ijfe\e_ik`cc`Jm\i`^\j[\jfdY\]`ee\ij`^`
Jm\i`^\m`[k`[\e]imXc\kYime[Xj`^k`ccMXcdpe[`^_\k\e
]iXkk]\kk[lYYc\kkijkbfik%

Vad en utlandssvensk
bör tänka på!
;\ejfd_Xi]cpkkXkfZ_`ek\d\[[\cXkj`eX[i\jjk`ccJbXkk\$
m\ib\k Yi ^iX [\k ` ^f[ k`[ ]i\ [\e )* dXij% ;\kjXddX
^cc\i [\e jfd mXi`k lkmXe[iX[ ` d\i e k`f i fZ_[i\]k\i
Xc[i`^ _ik Xm j`^ d\[ X[i\jjlgg^`]k\i k`cc JbXkk\m\ib\k%
9cXeb\kk]`eejg1
www.val.se/pdf/blankett_anmalan_ny_adress_ rostlangd.pdf

Brevrösta gärna men posta INTE brevrösten förrän tidigast den 23 april.
Den som avser att rösta i Sverige kan få ett duplettröstkort genom att ringa 020-825 825
eller e-posta till rostkort@val.se - Dubblettröstkort kan skrivas ut från och med den 11 maj.

www.val.se/europaparlamentet_2009

BÖCKER

<ejbpdkXm9\c^`\e
ÆfZ_dfi[
@e^i`[?\[jkidik`ccYXbXd\[\e[\ZbXi\fd
fe[Yi[[[#`\eY\c^`jbjkX[jfdXjg`i\iXig
XkkYc`blckli_lml[jkX[`<L%

TEXT VALENTIN EKMAN

J

flieXc`jk\e@e^i`[?\[jkidjbi`m\ij\[Xe(00)fd
<lifgX`;X^\ejEp_\k\i%D\ccXe(00)fZ_(00.
Yf[[\_fefZbj`9\c^`\e%;\jjX\i]Xi\e_\k\i_Xi
^\kk_\ee\lggjcX^jfdm`jXkj`^mXiXXeme[YXiX
jfd]i]XkkXi\%=iiXi\k`ekif[lZ\iX[\?\[jkid
fjj]i[\e]`bk`mXY\c^`jbXjkX[\eM`cc\kk\d\[
[\ZbXi\eCiXi`eeXe]ieM`cc\kk\#fZ_i\[Xeeli_fek`cc$
YXbXd\[lgg]caXi\e=c`ZbfieX`M`cc\kk\[im`k\ijk`]kXi
Y\bXekjbXgd\[le[\ijbe`e^j[fdXi\eDXik`e\Gf`ifk%
;\e_i^e^\eaX^Xj\ej\i`\di[Xi\d\[le^X]c`Zbfi
jfdjg\Z`Xc`k\k#mXijki\f]]\ilgg[X^Xj`jXddXm\mXjfd
M`cc\kk\jXkjXigXkkYc`<L1jblckli_lml[jkX[%JeXiki
Gf`ifk`emfcm\iX[`\ejkfibfdgcfkk[i`e^\kimX[[\kk`cc
jpe\jmXiX%
D\[gifkX^fe`jk\ej\]k\ieXde`kXeb\bfdd\i[\k`ek\
[`i\bkjfd\eZ_fZbXkk?\[jkidmoklggg\ebcXjj`jb
Yi`kk`jb[\ZbXi[`\kd\[8^Xk_X:_i`jk`\`jg\kj\e%<cc\ijfd
]i]XkkXi`eeXejacm]ibcXiXi1
Æ:_i`jk`\mXi\kklkce[jbk]ilek`dd\ijfdjbi\mfd
Y\c^Xi\fZ_9\c^`\e%AX^i\kklkce[jbk]ilek`dd\ijfd
jbi`m\ifd[\kY\c^`jbXjXd_cc\k%@e^XXe[iXad]i\cj\i
[iX^eX
vm\e`mi`^kkpZb\i?\[jkidfdXkkc\bXd\[c`kk\iiX
i\]\i\ej\i%9cXe[XeeXk^i[\kXkkjgiXjd_pcce`e^Xi
k`ccjmcDXi`XCXe^jfd:_Xicfkk\9ifek`_\ee\jkm
Y\ikk\cj\ifdDXik`e\Gf`ifk%FZ__fec\b\id\[j`eX
Xejg\ce`e^Xi]ikaejk]lcckei_feblee`^kfZ_[\kXcai`bk
Y\jbi`m\i[\kY\c^`jbXjXd_cc\k#]iiXi\kY\ceX[\j_fe
d\[Jm\ejbX[\ZbXiXbX[\d`ejgi`j]iYjkX[\YlkYfb%
Æ9\c^`\ei\kkjpdgXk`jbkcXe[d\[]XekXjk`jbdXk#i`bX
bfejkjbXkk\i#_`jkfi`jbXjk[\ifZ_\ebljkjfdi\e\e[X
ce^_ic`^jXe[jkiXe[%D\e[\ki\^\ekc`^\eikkjpe[fd
Y\c^XieX#]i9\c^`\eYc`iYXiXfdjbi`m\kei[\k_e[\i
e^fk_\djbk`cXe[\k%FZ_eiY\c^Xi\cpZbXjYc`Y\id[X
kifiXccX^\eXjkXkk[\i]iXejde#AXZhl\j9i\c#>\fi^\j
J`d\efefZ_=iXebi`b\jeXk`feXc`[fcAf_eep?Xcc`[Xpi
\o\dg\cg[\k%
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@e^i`[?\[jkid

=c`ZbfieX`M`cc\kk\^\jlkXm
8c]XY\kX]icX^#c`bjfd]i\^e^Xi\e
CiXi`eeXe`M`cc\kk\%
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Utlandssvenska ungdomar
och andra intresserade
VILL NI TILLBRINGA EN SOMMAR I UPPSALA DÄR NI KAN:
❐ studera svenska (alla nivåer)
❐ ta kurser i svensk ﬁlm, historia, popmusik, litteratur, samhälle,
konsthistoria
❐ delta i resor bl a till Stockholm, Värmland, Dalarna, Finland och Lappland
❐ delta i kvällsaktiviteter bl a sport, ﬁlm, kulturella evenemang
❐ lära känna svenska studenter och
svenskt studentliv
❐ träffa andra utlandssvenskar samt deltagare från cirka 40 olika länder?
SKRIV FÖR UTFÖRLIG INFORMATION TILL:

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

Jag har precis kommit tillbaka från
Uppsala, och fyra oförglömliga veckor
på UISS. Jag läste svenska på B2
nivå. Undervisningen var aldrig tråkig,
då vi gjorde många olika saker varje
dag. Jag har lärt mig jättemycket!!
Det är ett intensivt program, där du
inte bara lär dig svenska, men också
mycket om Sverige.
Jag deltog i kursen “Den svenska
välfärdsstaten”, som gav oss en
Abigail Leijten, UISS
bra överblick över det sociala väl2006, 22, student, The
färdssystemet. Det blev många studie- Netherlands, abigail.
besök bl.a. till stadshuset i Uppsala, leijten@gmail.com
arbetsförmedlingen och två politiker
berättade om det politiska systemet i Sverige. Jag tycker
att det är en bra kurs för att lära sig mer om Sverige. Varje
fredag åkte vi på utﬂykt och de var jätteintressanta. Vi åkte tillI
Dalarna och besökte Carl Larssons hem och koppargruvan i
Falun. I Stockholm fanns också mycket att se.
Det fanns också tid för att slappna av på kvällen, vi var t.ex.
på en kräftskiva och en pubrunda. Slutsatsen är: om du vill
lära dig mycket svenska, ha roligt och träffa många andra som
också är intresserade av Sverige och det svenska språket,
rekommenderar jag att komma till Uppsala och UISS nästa
sommar!!

HÄLSA

;`e_cjX
$\em`bk`^]i^X
;\kim`bk`^kXkk[ldiYiX%;i]ibfdd\im``mXia\eldd\iXmJm\ejbXi`Mic[\ele[\ii\k
Xkkgi\j\ek\iXepX_cjfie#kie`e^jk`gjfZ_ep_\k\ijfdY\ii[`e_cjX%;`ebifggi[`kk
k\dg\c#fXmj\kkmXi`mic[\e[lYfi%
TEXT HANNA SUNDBERG

EUROPACENTER FÖR OVANLIG
CANCER
STÄRK IMMUNFÖRSVARET1
=ilkfd[\bcXjj`jbXbe\g\ejfd^f[
jde#d`e[i\jki\jjfZ_i`dc`^dfk`fe
bXe[lm\ejkibX`ddle]ijmXi\kg
]caXe[\jkk1
1.D\[`Z`e\iXd`e[i\m`[ckkXi\jalb$
[fd%8cck`ekX^Xmd\[`Z`eYimXiX
j`jkXlkm^\e#eibifgg\e`ek\jacm
fibXiY\bdgX\ejalb[fd%
2.;i`Zbikk\%;\k_acg\i[`edXkjdck$
e`e^gkiXm\e#m`cb\k^\i\kkYkki\
ei`e^j`ekX^%;\k`j`eklijkib\i[`e
]id^XXkkjk\dfkjalb[fd%
3.vkdpZb\kgifk\`e\i%;\k_acg\i[`e
bifggXkkk\ilggYp^^Xj`^fZ_^\[`eX
dljbc\iei`e^%>c[aXe[\ef^i[\k
m\eepkk`^kd\[dkkc`^Xde^[\i
]\kk#[[\kkiXejgfik\iXi_fidfe\i
fZ_Yipk\ie\i]\kkcjc`^Xjpifi%
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Läs eDN i ett helt år för
endast 1700 kr.

Hela DN digitalt:
eDN varje morgon
i din mailbox, klicka
och läs hela
tidningen.

Alla bilagor, även
På Stan, DN Bostad,
DN Motor, DN Söndag,
Din Ekonomi
m fl.

Alla artiklar,
reportage och
annonser, precis
som i papperstidningen.

Lättläst!
Klicka och
läs.

Lättbläddrad!

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

10:e uppdaterade upplagan
av Bosättning utomlands
Den nya upplagan är
uppdaterad på alla områden. I boken
finns även en praktisk checklista och alla
viktiga adresser inför utlandsflytten.
Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återﬂyttning till Sverige
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ISU Programs i Lund erbjuder
kurser både i Sverige och via distans.
Besök vår hemsida www.folkuniversitetet.se/isu

Bör man ansöka om artistvisum när man
fått ett skivkontrakt i USA?
Var ska vi bo i Wien?
Måste jag skriva ut mig ur Spanien?

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