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HHH ”SVERIGES BÄSTA RESEUPPLEVELSE” – TR I P Global Award HHH

Exklusiva kryssningar i klassisk fartygsmiljö genom Sveriges oändligvackra landskap. Guidade turer runt slott och kulturminnesmärken, mat och viner i världsklass.
Ge dig själv och dina nära ett minne för livet – välkommen till Göta Kanal!

Vår Premiumkryssning på Göta Kanal under sex dagar med
nyrenoverade M/S Diana.

Den klassiska resrutten mellan Göteborg och Stockholm på
fyra dagar har upprätthållits sedan rederiet grundades 1869.

Ett tillfälle att koppla av och resa med nyrenoverade M/S Diana på
samma sätt som man gjorde på 1800-talets slut. Till skillnad från
vår klassiska kanalresa på fyra dagar ligger båten stilla varje natt.
Det ger våra gäster lite mer tid att njuta av den vackra färdvägen
och sällskapet ombord.

Det här är vår klassiker där du får uppleva en resa genom Sverige på
vattenvägen med M/S Juno, världens äldsta registrerade passagerarfartyg med hytter. Bara tanken att trafiken på Göta kanal har pågått
i mer än 140 år gör att man snart lämnar vardagen bakom sig.

Avgångar fr Göteborg eller Stockholm.
Specialerbjudanden 3/6, 16/6 samt 29/6.

Pris från 17.745:per person i dubbelhytt kat. C inkl samtliga måltider ombord och guidningar till
stopp och utflykter.

En prisvärd fyradagarskryssning med fokus på Göta Kanal.
Fyradagarskryssningen tar dig från kust till kust, från Göteborg till
Söderköping/Stockholm med M/S Wilhelm Tham. Båten ligger stilla
varje natt för att du ska kunna njuta av själva båtresan under dygnets ljusa timmar. Sträckan mellan Söderköping och Stockholm
eller omvänt sker med bekväm långfärdsbuss.
Avgångar fr Göteborg eller Söderköping/Stockholm.
Specialerbjudanden den 7/6, 2/7, 30/7, 3/8 samt 17/8.

Pris från 9.475:-

Avgångar fr Göteborg eller Stockholm.
Specialerbjudanden 23/6, 27/6, 26/7 samt 16/8.

Pris från 11.875:per person i dubbelhytt kat. C inkl samtliga måltider ombord och guidningar till
stopp och utflykter.

En tvådagars kanalresa på Göta Kanals Östgötadel där vi passerar de mest
spektakulära sevärdheterna på kanalen.
Slusstrapporna i Berg och Borensberg med möjlighet att själv öppna
slussportarna. Långkanalen med akvedukter. Besök i historiskt intressanta Vreta Klosterruin.
Avgångar fr Motala eller Söderköping.
Specialerbjudanden 6/7, 8/7, 12/7, 23/7 samt 29/7.

Pris från 3.975:per person i dubbelhytt kat. C inkl samtliga måltider ombord.

per person i dubbelhytt kat. C. inkl samtliga måltider ombord och guidningar till
stopp och utflykter. Buss mellan Stockholm – Söderköping eller omvänt tillkommer med 295:-/person.

Ring oss på +46 31-80 63 15 eller läS mer på gotacanal.se
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I dagsläget ingår inte utlandssvenskar i
gruppen son ska tas om hand. Men en remiss ligger ute för att förändra reglerna.

8. 75-ÅRS JUBILEUM

Läs om organisationens spännande historia som i år kulminerar i ett späckat
jubileumsprogram. Omslag: Fru Spitz
och barnens ledare kontrollerar barnens samlingspass året 1953.

Ida Andersson kan inte få nog av världen.
Med fyra år som säsongsarbetare och två
och ett halvt år på resa har hon gjort det
som många unga drömmer om.

26. PORTRÄTTET

Möt vårt konstnärliga ombud i Florida.
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LEDARE

Kära läsare!
Varsågod här är årets första nummer. I år firar
Svenskar i Världen 75 år, något som kommer
att uppmärksammas på många olika sätt!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

I

år fyller Svenskar i Världen 75 år och det ska
vi fira! I detta nummer kan du läsa om hur
allting började samt vilka evenemang som
Svenskar i Världen planerar under året. Den 19
augusti blir det årsmöte och högtidlig jubileumslunch, med utdelande av priset till Årets Svensk
i Världen 2013. Vi kommer att inbjuda alla tidigare pristagare (sedan 1988) och vi hoppas att
många av dem ska ha möjlighet att vara med.
Vår styrelseledamot Helena Stålnert kommer att
intervjua pristagarna, som alla gjort stora insatser för Sverige på olika områden.
Utlandsparlamentet
Den 20 augusti hålls det fjärde – och största –
Utlandssvenskarnas Parlament i Industrihuset,
där vi tar upp viktiga frågor som berör utlandssvenskarna. Detta är ett bra tillfälle för er att
framföra önskemål, klagomål och synpunkter
som vi sedan för vidare till berörda myndigheter.
Lobbyverksamheten är ju en viktig del av SVIV:s
arbete och vi är glada när våra ansträngningar
ger resultat. Ett positivt exempel är det förslag
som kommer att läggas i vår om rätten att återfå förlorat svenskt medborgarskap. Jag vet att
många av våra medlemmar kommer att bli glada
över detta.
Övriga aktiviteter under jubileumsdagarna är
bl a musikunderhållning, mottagning och workshop för alla våra duktiga ombud runt om i världen. Information om programmet kommer att
läggas ut under en särskild flik på hemsidan där
man också kan anmäla sig.

Apropå hemsidan så har nyligen en enkät
skickats ut till ett slumpmässigt urval av våra
medlemmar/community medlemmar, där vi bett
om era synpunkter på vad ni vill att föreningen
ska ägna kraft och energi åt och hur ni vill hålla
kontakten med oss.
Gensvaret har varit stort och vi tackar alla som
deltagit! Längre fram i tidningen redovisar vi de
första resultaten och era svar kommer att hjälpa
oss att ge våra medlemmar den service ni önskar.
Det är viktigt med personlig kontakt också,
tycker jag, och under vintern har jag besökt
svenskar i London och New York. Det har varit
roligt och informativt att träffa så många fantastiska människor som gör stora insatser för Sverige utanför landets gränser.
Migrations- och handelsministern
Jag har tillsammans med vår ordförande
Michael Treschow och medlemmar i styrelsen
besökt migrationsminister Tobias Billström och
handelsminister Ewa Björling för att tala om utlandssvenskarnas betydelse och påminna om
vilken viktig resurs utlandssvenskarna är - både
ni som flyttar ut och ni som återvänder till Sverige. Er erfarenhet och era kunskaper är en tillgång både för hemlandet och det ”nya landet”.
Detta och mycket annat ska vi diskutera när vi
ses i sommar! Och för dem som inte kan resa till
Stockholm lovar vi att lägga ut intressanta delar
av programmet i olika media.
Många varma hälsningar,
Karin Ehnbom-Palmquist

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se
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Bästa bank
Nordea har utsetts till årets bank i västra Europa 2012
av Financial Times tidning The Banker.
Läs mer på www.nordeaprivatebanking.com

Gör det möjligt
Nordea Bank S.A., R.C.S. Luxembourg No. B 14157, 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxemburg, Tlf. +352 43 88 77 77 Zürich-kontoret: Tlf. +41 44 421 42 42
Nordea Bank S.A. Luxemburg, Zweigniederlassung Zürich Postfach CH-8034 Zürich nordea@nordea.ch
AD_Award_SvenkIVärlden_SWE.indd 1
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NYHETER

SVENSKARS FÖRMÖGENHETER
FLYTTAS HEM TILL SVERIGE

S

venskar med stora fömögenheter utomlands flyttar nu hem pengarna till Sverige.
Skälet är att Skatteverket sedan årsskiftet inte längre kan utkräva förmögenhetsskatt.
Reglerna för förmögenhetsskatt avskaffades redan 2007 men skatteverket hade ytterligare fem
år på sig att kräva in obetald skatt. Nu är den
rätten borta och pengar börjar strömma in i landet. Den som frivilligt, utan Skatteverkets påbud,
lämnar in en rättelse slipper åtalas för skattebrott. Nu blir det enbart skatt på avkastningen.

utomlands och inte varit skattskyldiga i Sverige.
När de väl flyttat hem har de haft kvar pengarna
i utlandet men lyfter nu i allt större utsträckning
med sig dem hem.

1,2 miljarder kronor
Hela 1,2 miljarder i skatt har de senaste tre åren
inkommit från ca 3 000 svenskar som tidigare
gömt pengar i skatteparadis. Många har arbetat
WWW.SVIV.SE
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NYHETER

Finland värd för

NORDISKT

MÖTE

Katastrofer i världen:

Är jag svensk nog för att få hjälp?
Katastroferna tycks komma mer frekvent i världen och fler och fler
människor bli drabbade – naturligtvis på grund av befolkningsutvecklingen men också på grund av globaliseringen. I dagarna har
en remiss gått ut som innebär att utlandssvenskarna ska få tillhöra den utvalda gruppen som ska räddas av Sverige.
Sverige skickar hjälp och stöd
till en katastrofplats när man
bedömer att katastrofen är
för omfattande för att kunna
hanteras av de lokala myndigheterna. Till platsen sänder
Sverige ut sjukvårdare men
även konsulär personal och
polis. De senare ska bland
annat hjälpa till att bena ut
den kniviga frågan om vem
som är berättigad till vård och
hjälp. Gruppen som har rätt
till hjälp kallas ”Personkrets”
och i dagsläget består den av
svenska medborgare som är
bosatta i Sverige samt flyktingar och statslösa bosatta i
Sverige. Alltså utesluter den
svenskar som är utskrivna och
bor utomlands oavsett om de
varit utskrivna i två år eller
femtio. För att de ska få vård
6
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och hjälp vid en eventuell katastrofinsats måste det föreligga synnerliga skäl. I övrigt får
de förlita sig på hjälp från det
land där de är skrivna.
Remiss
Nu finns en remiss ute som
förhoppningsvis ska ändra definitionen av Personkrets vid
katastrofer. Den föreslås innehålla följande personer: svenska medborgare (inkl utlandssvenskar) samt deras eventuella utländska familj bosatt i
Sverige, i Sverige bosatta utlänningar, nordiska medborgare
i viss utsträckning samt EU-medborgare i viss utsträckning.
Den nya Personkretsen beräknas gälla från och med årsskiftet 2013/2014. Svenskar i Världen fortsätter att bevaka frågan.

Den 4-5 februari
hölls det årliga
mötet för de nordiska föreningarna
- denna gång stod
vår systerorganisation Suomi Seura som värd i
Helsingfors. Generalsekreteraren Karin Ehnbom-Palmquist
träffade där även sina kollegor
från Danes Worldwide, Norwegians Worldwide och Riksföreningen för Sverigekontakt.
Gemensamma frågor som
finansiering, medlemskap,
sponsorship, statsbidrag,
aktiviteter, medlemstidning,
hemsida och sociala medier
mm diskuterades.
– Vi kunde alla konstatera att
vi driver många gemensamma frågor vilket innebär stora
möjligheter till samarbete och
erfarenhetsutbyte, summerade Karin Ehnbom-Palmquist.
Nästa möte blir i Stockholm i
februari 2014.

Paula Selenius, Suomi Seura, Karin
Ehnbom-Palmquist, SVIV, Lars Bergman, Riksföreningen Sverigekontakt, Anne Marie Dalgaard, Danes
Worldwide och Hanne Aaberg, Norwegians Worldwide träffades för att
utbyta erfarenheter.

WWW.SVIV.SE
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GIVANDE MÖTE MED
SVEABRITT I LONDON

Givande möte: SveaBritts ordförande Barbro McAusland, SVIV:s generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist och ombudet Anneli Pinchard.

Svenskkolonin i London är betydande och där finns ett antal svenska klubbar och föreningar. En av dem är nätverket för yrkesverksamma svenskor, SveaBritt. Föreningen har funnits i drygt trettio år och
ordförande idag är den kända svenskprofilen Barbro McAusland, tidigare bl a chef för Sveriges turistråd/Visit Sweden i diverse länder
– numera med eget företag i turist och resebranschen.

G

eneralsekreteraren presenterade Svenskar i Världen inför
SveaBritts lilla årsmöte och medlemmarna ställde många
initierade frågor med utgångspunkt från sina erfarenheter
som Londonsvenskor – några nyanlända - andra med mångårig erfarenhet. Ett tecken på det goda samarbete med Svenska kyrkan i
London är att träffen ägde rum i kyrkans lokaler, där husmor också
stod för god förplägnad. Vi ser framemot fortsatt nära samarbete
med SveaBritt!
Svenskar i Världen har två mycket duktiga ombud i London, Anneli Pinchard och ungdomsombudet Erik Berggren. Nyanlända
svenskar kan med förtroende vända sig till dem för att få råd och
tips om olika aspekter på Londonlivet och vad Svenskar i Världen
gör för utlandssvenskarna. Deras kontaktuppgifter finns under fliken ”Om SVIV” / ombud på hemsidan.

WWW.SVIV.SE

Nytt om förlorade
medborgarskap
Utredningen om att återfå sitt
förlorade svenska medborgarskap kommer att presenteras
den 1 april 2013. Därefter går
den ut på remiss och förhoppningen är att en proposition
ska läggas och antas av riksdagen under denna mandatperiod.
Svenskar i Världen har påtalat tillvägagångssättet i Finland och föreslår detsamma
för Sverige dvs ingen tidsbestämd frist för återfående av sitt förlorade
medborgarskap. Vi
har varit mycket aktiva i våra kontakter
och kommer förstås att besvara
remissen.

VISSTE DU ATT?

Information om
medborgarskap

Det är viktigt att tänka på att
man måste ansöka om att få
behålla sitt svenska medborgarskap om man är mellan 18
och 22 år och:
- är född utanför Sverige
- aldrig haft hemvist i Sverige
- inte har varit i Sverige un		 der förhållanden som tyder
		 på samhörighet med landet.
Om ansökan om bibehållet
svenskt medborgarskap inte
inkommit före man fyller 22
år förloras det. Undantag från
regeln är om förlusten skulle
leda till att personen blir statslös.
SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 01/ 2013
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JUBILEUM

F

ör 75 år sedan, den 15 mars 1938, hade 150
personer kallats till Jerntorgets lokaler i Stockholm för att bilda Utlandssvenskarnas förening.
Anledningen var den bistra verkligheten att världen
stod inför stor politisk och ekonomisk instabilitet och
många utlandssvenskar drivits hem till Sverige. Ofta
var de utblottade och led nöd, vilket också
framkom genom svarta rubriker i tidningarna. De hade svårt att få arbete i sitt gamla
hemland och behovet av en organisation
som företrädde dem i olika frågor var tydligt.
En styrelse på 20 personer tillsattes och till ordförande utnämndes
justitierådet Emil Sandström. Ekonomin var knapp och byggde på medlemsavgifter, bidrag från enskilda
och företag samt statsanslag från
lotterimedel. Ett tydligt och fokuserat arbete ledde dock till att cirka
300 hemvändare kunde hjälpas till
jobb. Men organisationen fungerade också som informationsbyrå och
redan första året gjordes cirka 800
besök till det, med donerade möb-

gen om utredning av utlandssvenskarnas skyldigheter och rättigheter som på ett bättre sätt borde tillgodoses med tanke på den positiva roll som utlandssvenskarna spelade för näringslivet och landet.
122 000 livsmedelspaket
Allt eftersom andra världskriget fortskred, utvecklades organisationens verksamhet till ett omfattande
och imponerande hjälparbete. I runda tal fick 12 000
personer som kommit till Sverige hjälp i någon form.
Till utlandet skickades 122 000, eller ca 900 ton,
livsmedelspaket och cirka 80 ton kläder och skor. Enligt utsago från en medlem i Österrike skulle inte tio
procent av svenskarna överlevt om det inte varit för
UF:s hjälpsändningar.
Organisationen bedrev även arbetsförmedling och
ferieverksamhet och 1949 hade över 2 000 människor fått arbete och cirka 800, ofta utsatta och undernärda, utlandssvenska ungdomar, ferievistelse. Det
rådde febril aktivitet och under den här tiden besöktes kansliet av 40 000 personer samtidigt som man
mottog 90 000 brev och sände ut 180 000.
Kungen tog kontroll
Klart stod att de initialt mycket begränsade finansiel-

SVENSKAR I VÄRLDEN JUBILERAR

i utlandssvenskarnas tjänst!
TEXT LOUISE LING-VANNERUS

ler, etablerade kansliet på Wahrendorffsgatan 6 i Stockholm.
Tidig tidsskrift
Redan tidigt satsade organisationen
på en tidskrift vid namnet Utlandssvenskarna. Den fick snabbt stor betydelse för att föra ut föreningens synpunkter och ge information om viktiga
händelser, lagar mm. Tidningen var
också, precis som idag, ett sätt att informera om arbetet som bedrevs med
att hävda medlemmarnas intressen
i medborgarrättsliga och sociala avseenden. Bland annat lämnades det
redan 1938 in en motion till riksda-
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la resurserna inte förslog. För att klara ekonomin gick
föreningen ut med upprop och bildade en Utlandssvenskarnas hjälpfond som inbringade drygt 50 000
kronor, men för att rädda upp situationen beslutade
staten slutligen att gå in med statsbidrag på över sju
miljoner kronor mellan åren 1939-52. Trots detta var
läget ofta kritiskt och många gånger gick styrelseledamöterna in och lånade organisationen privata pengar.
I och med att staten gick in som finansiär krävde
socialministern mer kontroll. Detta kom att innebära att ordförande och en av revisorerna skulle utses
av kungen som även skulle godkänna stadgarna. År
1944 åtog sig dessutom H K H kronprinsen Gustav VI
Adolf att bli Utlandssvenskarnas beskyddare och till
hedersledamöter utsågs H M Drottning Ingrid av Danmark och H K H Prinsessan Margareta av Danmark
samt justitierådet Emil Sandström.
Nu hade organisationen fått en tydlig legitimitet och
inriktning – det senare vilket skulle komma att utWWW.SVIV.SE

vecklas och förändras under de kommande decennierna fram till idag.
Utlandssvenskarna får rösträtt
Men grundtankarna består – att vara ett språkrör och en informationskälla för utlandssvenskar. Att fortsätta driva frågor som förbättrar villkoren för denna grupp som idag uppgår till över 500 000.
På 50-talet drevs man av en önskan om jämställdhet för utlandssvenskar. På agendan stod frågor som rösträtt, förlorat medborgarskap, underlättande för hemvändare att finna arbete, svenskundervisning på internat och i utlandet samt skattefrågor mm. 1968 fick utlandssvenskarna rösträtt – något som 1 540 personer utnyttjade. I senaste
valet hade den siffran ökat till 45 000. 1968 kom även riksdagsbeslut i
skolfrågan om att etablera internatskolor och skolor i utlandet.
Efter decennier av påverkansarbete har många frågor blivit lösta, men
andra måste oförtrutet drivas vidare. Tiderna och flyttströmmarna över
jorden förändras och så även problemställningarna. Rådgivningen via experter som introducerades på 70-talet är fortfarande en efterfrågad tjänst och i takt med ett ökande antal som väljer att pensionera sig utomlands får frågorna om pensioner allt större betydelse.
Hög ambitionsnivå och bristande resurser
Föreningen har i stort sett hela tiden slitits mellan en hög ambitionsnivå och bristande resurser. Sedan de statliga bidragen upphörde i slutet av 50-talet har man vid flera tillfällen sökt nya men
ständigt fått avslag. Alltjämt får verksamheten klara sig på medlemsavgifter och eventuella bidrag från näringslivet – till skillnad
från systerorganisationerna i Norden. En udda del av UF:s historia
måste ändå tillskrivas hotellverksamheten. Från slutet av 1940-talet och i nära 40 år framåt kom föreningen att driva Hotel Esplanade
med syfte att skaffa billiga hotellrum och skapa en träffpunkt för utlandssvenskarna samtidigt som eventuellt överskott skulle förbättra UF:s ekonomi.
Vår organisation har bytt namn, struktur och personal - från en
styrka på 20 personer till dagens fyra. Modern teknik har effektiviserat och förändrat arbetet men än idag finns tidningen kvar,
om än i en modern och digital form. Det har tagits fram handböcker, skapats radiokanaler och sedemera byggts hemsidor.
Men kanske återfinns Svenskar i Världens själ i själva gemenskapen. Många är det som med glädje minns årens alla aktiviteter. Under flera år firades Utlandssvenskarnas dag på Skansen och två stora jubileum är glada minnen från dem som var
med. Vid 25-års jubiléet 1963 kunde åhörarna vid seminariet
lyssna till bland andra Marc Wallenberg för att dagen efter, den 6 juni,
gå på årsmöte och den högtidliga banketten. 50-års jubiléet 1988 var
än mer storslaget. Agneta Nilsson var utsedd till generalkomisssarie för
arrangemangen och den 15-19 juni hölls årsmöte, seminarier på
temat Svensk i Världen och ett antal utställningar runt om i Stockholm. Den stora banketten i Blå Hallen i Statshuset, med flera hundra personer inklusive SVIV:s beskyddare H M Carl XVI Gustaf, bjöd
på underhållning av Sveriges artistelit och efterföljdes av ytterligare
arrangemang på Skansen dagen därpå.
Och nu väntar ett nytt spännande jubileumsfirande! Programgruppen planerar en mängd aktiviteter väl värda en 75-årig jubilar. Läs
mer om programmet på nästa sida!
WWW.SVIV.SE
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Vi hjälper dig HITTA HEM på Bjärehalvön!

Seriös förmedling med tradition och erfarenhet sedan 1934
0431- 36 35 00 • www.jajab.se • TOREKOV

Vi tänker världen
Non Resident – för dig med
finansiella intressen i Sverige
Oavsett om du är på väg att flytta, redan bor utomlands
– eller om du är på väg hem igen – så är det viktigt att ta
reda på vad du ska tänka på och hur du ska agera i olika
situationer som kan dyka upp.
Kontakta gärna oss så berättar vi mer.
Stockholm, +46 8 763 64 67
nonresidentprivates@seb.se
Göteborg, +46 31 62 19 02
nonresidentprivateg@seb.se
seb.se/nonresident

27178 Annons Vi tänker världen 83x118.indd 1

2012-05-10 14:49

Varsamma Bohagstransporter www.stadsbudskontoret.eu
• Varsamma bohagsflyttar nationellt och internationellt dörr-till-dörr.
• Flyttfordon och emballage anpassade för ömtåligt gods.
• Fullservicelösningar med packning, magasinering, flyttstädning, etc.
• Vi uppfyller och tillämpar ”Bohag 2010” samt ”General Conditions”
och har heltäckande bohags- och ansvarsförsäkring.
• Kontor och lagerhotell i Örnsköldsvik, Stockholm, Cannes och Paris.

Örnsköldsvik - Stockholm - Cannes - Paris
• Lyftkransvägen 16, 142 50 Skogås
• Telefon +46 (0)8 645 04 40
• Telefax +46 (0)8 64574 40
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• info@ stadsbudskontoret.eu
• www.stadsbudskontoret.eu
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PROGRAM för jubileumsåret
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5-års jubiléet har tagit
sin början och för att
inte missa någon aktivitet kan det vara bra att reservera följande datum:
Frukostseminarium
Den 13 maj hålls ett frukostseminarium om ”Fri rörlighet i
Europa” i Europahuset. Deltagare är SVIV:s ordförande
Michael Treschow och EUkommissionens chef Pierre
Schellekens med flera.
Parlamentsveckan inleds
på anrika Confidencen söndagen den 18 augusti med en
operaföreställning och mingel som SVIV anordnar tillsammans med SWEA. Dagen efter,
den 19:e, är det dags
för årsmöte följt

veckENKÄTEN Förra
an skicka-

så svarade
Ni

de Svenkar
i Världen
ut en enkät
via e-mail,
där vi frågade
ett slumpmässigt
urval av våra medlemmar vilka frågor ni tycker det är
viktigast att vi driver. Syftet var
också att undersöka hur våra
informationskanaler utnyttjas
samt hur ni medlemmar föredrar att få information från oss.
Vi har nu tagit emot 1 500
svar och bland de svarande anser majoriteten att kärnfrågorna är den viktigaste grunden
för medlemskapet. Därefter
kommer information på hem-

WWW.SVIV.SE

av jubileumslunch på Grand
Hôtel. Vid årsmötet delar vi
ut det prestigefyllda priset till
Årets Svensk i Världen 2013.
På kvällen bjuder Stockholms
stad på mottagning i Stockholms Stadshus.
Handelsministern
Utlandssvenskarnas parlament äger rum den 20 augusti. Då får vi lyssna till bland andra Handelsminister Ewa Björling och Svenskt Näringslivs
VD, Urban Bäckström och inte
minst få tillfälle att i arbetsgrupper diskutera de frågor
som SVIV ska driva framöver.
En mycket viktig dag och vi
uppmanar alla medlemmar att
inkomma med förslag på resolutioner – antingen direkt till
sidan, nyhetsbreven, kontakt
med andra medlemmar och
tidningen i nämnd ordning.
Medlemmarna tycker att frågan om förenklad passhantering är den viktigaste kärnfrågan för SVIV att driva följt
av att ”förbättra för svenskar
som återvänder till Sverige”
samt att ”förbättra pensionsoch socialförsäkringen för utlandssvenskar”.
De kanaler som medlemmarna helst vill använda
i framtiden är i prioritetsordning; hemsidan, nyhetsbrev, Facebook och tidningen. Den senare vill medlemmarna helst läsa på sin dator
(51,8%), medan intresset för
Ipad eller smartphone är be-

oss på kansliet eller via våra
ombud. Parlamentet inklusive
lunchen hålls i Näringslivets Hus.
Workshop med ombud
Kontakten med våra ombud är
viktig för organisationens verksamhet varför vi har avsatt
onsdagen den 21 för en workshop och lunch med ombuden
som hålls på Svenska Institutet. Vi ser fram emot givande
diskussioner och planering för
det fortsatta arbetet.
Fredagen den 23 är det dags
för ännu ett musikinslag – nu
med unga svenska musiker.
Parlamentsveckan avslutas
den 25 augusti på Skansen
med bland annat en stämningsfull gudstjänst i Seglora kyrka.
tydligt lägre. Majoriteten (79
%) tycker att informationen på
hemsidan är aktuell och uppdaterad och lätt att förstå. Slutligen är 86,1 procent nöjda eller mycket nöjda med sitt medlemskap i Svenskar i Världen
och 68 procent skulle rekommendera SVIV till någon annan.
Anmärkningsvärt är att en del
av medlemmarna säger sig inte
ha fått tidningen – något som vi
naturligtvis måste reda ut.
Vi vill tacka alla som tagit sig
tid att besvara undersökningen
som kommer att ligga till grund
för vårt fortsatta utvecklingsoch förbättringsarbete. En mer
utförlig sammanfattning av resultaten kommer att publiceras
när analysen är klar.
t
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”Kära svenskar, hemma och utomlands!” – i
40 år har denna inledande fras hörts i Sveriges
Radio, i samband med H M K Carl XVI Gustaf:s
traditionsenliga jultal. Många är det som uppskattar just detta faktum, att kungen också alltid har
alla utlandssvenskar i åtanke, i sitt radiotal. Utlandssvenskarna är inte bortglömda, oavsett var
på jordklotet man befinner sig!
TEXT SAM BACKLARS

SVIV gratulerar

– 40 år som regent och vår beskyddare

I

år, 2013, är det 40 år sedan Carl XVI Gustaf
intog den kungliga svenska tronen som rikets Konung och därmed också som Sveriges
statschef. Carl XVI Gustaf är den sjunde regenten av huset Bernadotte och den sjuttiofjärde av
Sveriges historiska monarker.
Den 15 september 1973 avled Gustaf VI Adolf
och från den dagen blev den då 27-årige Kronprins Carl Gustaf Sveriges Konung. En ny epok
i Sverige inleddes och för den nye kungen en

12
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resa, som nu pågått i 40 år, i landets tjänst.
I flera avseenden är detta ett speciellt jubileum, både i ett svenskt och internationellt hänseende. En så lång regentperiod får anses som
smått unik och mycket ovanlig då få regenter
suttit under en så lång period.
Samtidigt är denna 40-åriga epok en unik
resa från dåtid till nutid med ständigt fokus på
framtidens frågor och utmaningar för Sverige.
Väsentliga delar av vårt samhälle och vår omWWW.SVIV.SE

JUBILEUM
värld har på ett fundamentalt vis förändrats, under de gångna fyra decennierna.
År 1973 stod östblocket mot väst, Berlinmuren kom att illustrera, med all önskvärd tydlighet, gränsen mellan demokrati och diktatur. Den
moderna informationsteknologin, så som vi känner den av idag, med smarta telefoner, läsplattor, PC – existerade inte. Samhället var ett annat
– tiden en annan.
Engagemang för miljön
Carl XVI Gustaf är dock en föregångare, en monark i tiden. Tidigt visade kungen ett stort intresse och engagemang för natur-, miljö- och klimatfrågorna. Frågor som minst sagt får anses
ha kommit upp på den globala politiska dagordningen i våra dagar, för 40 år sedan såg det definitivt inte ut så. Engagemanget för forskning, näringslivs- och idrottsfrågor har också varit återkommande inslag i arbetet under de gångna 40
åren.
Den nye monarken kom att anta valspråket,
”För Sverige i tiden”, en illustration av en principiell viljeinriktning, att vilja vara en monark som
verkar i sin samtid, och efter samtidens förutsättningar. Dessa fyra ord, som valspråket utgör, är sammantaget den arbetslinje som följts
sedan dess att valspråket antogs. Nämligen att
alltid följa med i den samhällsutveckling som råder, och nogsamt med intresse och engagemang
följa centrala frågor, nationellt och globalt. Vidare, när så är aktuellt, att tjäna svenska intressen, här hemma och utomlands.

minst bidrar kungen och den kungliga familjen
till att skapa kontaktyta för vårt näringsliv, men
även för andra sektorer av samhället, såsom
forskning och utbildningsväsendet.
En sammanhållande kraft
Ett mycket gott exempel på monarkens förenande och sammanhållande kraft i samhället, är det
tal som hölls den 10 januari 2005 i Stockholms
stadshus, och som TV sändes. Kungens tal hölls
i samband med ceremonin över avlidna och saknade i Tsunamikatastrofen. Carl XVI Gustaf kände väl av de sinnesstämningar som rådde i stora
delar av samhället vid den här tidpunkten, efter
denna stora nationella katastrof. För detta vann
han – välförtjänst, stor respekt och gillande från
breda folklager.
Svenskar i Världen lyckönskar kungen och
den kungliga familjen ett framgångsrikt år med
möjlighet att få arbeta för vårt land – här hemma
och utomlands.

En del av vår samtid
”För Sverige i tiden”, är inte endast ett valspråk
som sådant, utan också en principiell inriktning
som i allra högsta grad genomsyrar hela det
svenska hovet i dess arbete. Valspråket påvisar
en tydlig ansats, och bevisligen, att döma av de
gångna 40 åren, en ytterst god förmåga att vara
en del av vår samtid - och att ständigt arbeta för
Sverige och svenska intressen för att skapa en
god och hållbar framtid. Kungafamiljens internationella engagemang är stort, inte minst har alla
statsbesök, men även andra former av utlandsbesök, stor betydelse för Sverige och Sverigebilden utomlands. Vid statsbesök representerar
man Sverige och skapar den ”Sverigebild” som
är så viktig för ett litet land i norra Europa. Inte
WWW.SVIV.SE
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EXPAT
SEARCH
rektrytering för dig som söker
karriärvägar till Sverige!

En rekryteringsfirma med fokus på svenskar med internationella erfarenheter – det är resultatet när
Michaël Berglund Executive Search som enda rekryteringsföretag i Sverige startat ett nytt affärsområde
med inriktning på utlandssvenskar för företag som särskilt värderar dessas kunskaper och erfarenheter.
TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

S

verige blir mer och mer globalt och vi känner att vi vill vara med i den utvecklingen.
Vi deltog bl a i Svenskar i Världens Hemvändarseminarium och stärktes då i vår uppfattning att någon måste ta vara på den enorma resurs som hemvändare och svenskar ute i världen utgör, berättar Stina Sandberg, en av initiativtagarna till Michaël Berglund Expat Search.
Michaël Berglund Executive Search är ett chefsrekryteringsföretag som startades 1985 och arbetar med rekrytering på ledande nivåer, kompetenskartläggning och styrelseuppdrag. I takt
med globaliseringen har företaget nu startat ett
nytt affärsområde – Expat Search.

mer det en dag när det är dags att återvända
hem av olika skäl – det kan vara snart eller om
något år. Men det är kanske inte alltid så lätt att
få det där jobbet man skulle vilja ha, eftersom
arbetsmarknaden förändrats och nätverkandet
varit lite dåligt.
– Vi kan inte hjälpa
”VI VILL TALA OM FÖR ER DÄRpersonerna med allt,
men vi kanske kan hjäl- UTE ATT VI ÄR INTRESSERADE”
pa dem att gå vidare i
Michaël Berglund
karriären. Det kan också vara så att personen skulle passa på en styrelsepost och kan tänka sig att flyga till Sverige
några gånger om året, säger Stina.

Bygger en databas med kandidater
Internationell kompetens och mod
Är du intresserad
– Vi arbetar inte bara med att söka
– Vi arbetar med rekrytering på
efter en kandidat för ett speciolika nivåer, inom olika branav att lägga in ditt namn
fikt uppdrag utan håller också
cher – allt från tung industri
hos Michaël Berglund Expat
på att bygga upp en databas
Searchs databas eller är ni som fö- till offentlig sektor. Gemenmed potentiella kandidater
retag intresserad av att veta mer, gå samt är att kandidaterna
vars namn kan komma att bli
ska vara individer som är
in på hemsidan www.mbes.se/expat.
aktuella för uppdrag längre
drivna ledare eller som ser
fram. Vi söker också personer Har du några frågor eller vill veta mer en ledarroll som sitt näskan du också kontakta Stina Sand- ta karriärsteg, berättar Mitill vår databas som kan konberg på +46 708 76 77 43 eller chaël Berglund. Den hemtaktas för tips och expertkune-posta till expat@mbes.se.
skap under sin tid utomlands,
vändande svensken besitter
fortsätter Stina Sandberg.
en internationell kompetens, förstår kulturella mönster, talar språket i
För nästan alla utlandssvenskar kom14
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Michaël Berglund och Stina Sandberg uppmanar utlandssvenskar att lägga in sina uppgifter i CV-banken.

kombination med en skandinavisk ledarstil. Erfarenheten antyder på mod, driv och god problemlösningsförmåga. Vi kan inte lova att ha något jobb som väntar, men den som lägger in sin
CV kommer med i våra listor som vi matchar mot
möjliga jobb.
Alla uppgifter som läggs in i CV-banken är konfidentiella och inga namn eller uppgifter lämnas
ut, utan att personen i fråga kontaktas.

– Vi vill tala om för er där ute att vi är intresserade och att vi bryr oss! Samtidigt som vi vill vara
ärliga och säga att vi inte har möjlighet att träffa
kandidater om vi inte har något konkret. Som rekryteringsföretag har vi oftast mer tid och kunskap att kolla upp utländska erfarenheter och utbildningar åt våra kunder och med den här satsningen hoppas vi bli ännu bättre, avslutar
Michaël Berglund.

Svensk tv i hela världen!
Via SVT World kan du som IPTV-tittare ta emot ett
varierat utbud av Sveriges Televisions program över
hela världen!
Dessutom får du flera tilläggstjänster som t ex Sveriges
Radios kanaler, väder och nyhetspuffar.
Mer info hittar du på vår hemsida: svt.se/svtworld
Abonnemang tecknas hos vår kundtjänst: www.connova.se
Gilla oss på Facebook! facebook.com/svtworld

WWW.SVIV.SE
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PÅ RESANDE FOT

Ida får inte nog av

VÄRLDEN
Ida Andersson är en riktig ”globetrotter”. Under fyra år har hon
arbetat på olika platser i alperna och under ett och ett halvt år
har hon varit ute och rest i världen.
- Att vara ute i världen har inneburit ovärderlig kunskap, unika
erfarenheter och inte minst fantastiska äventyr, säger Ida.

TEXT: LOUISE LING-VANNERUS

N

är Ida var 23 år hade hon fått ihop en
reskassa, packat väskorna och som så
många andra ungdomar gav hon sig ut på
det stora reseäventyret! Resan, som varade i ett
år gick till Australien och Indonesien – närmare bestämt till Bali. Bakom sig lämnade hon sitt
välbekanta liv och en familj i Dalarna som inte
hade så stor resvana.
Var inte dina föräldrar oroliga?
– Jag tror att särskilt min pappa var ganska orolig, men jag var nog ganska nonchalant med
mina föräldrars oro, säger Ida. Jag reste iväg
med min pojkvän, så vi var i alla fall två i början.
Australien är ju ett relativt säkert land och där
finns oerhört mycket svenskar och andra européer. Jag rapporterade hem via websiten resedagboken.se och ringde hem regelbundet.
Min andra resa gick till Sydamerika och där var
jag inte tillräckligt försiktig utan blev rånad första
dagen. Det blev en dyr läxa men kanske var det
i slutändan bra att det hände! Efter den gången
var jag mer eftertänksam och gick aldrig ut utan
mitt pengabälte.
Hur gick din resrutt?
– Jag började i Sydney och reste med buss upp
till Cairns och tillbaka. Längs vägen gjorde vi

16
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många stopp av olika längd i bl a Cairns, Byron
Bay, Surfers Paradise och ön Whitsunday. Senare flög jag till Perth och reste runt på västkusten.
Den sidan är mycket mer genuin och har inte
samma tryck på backpackers som festar runt.
Det som förvånade mig var att avstånden var så
stora. Det som jag trodde skulle ta två timmar
med buss visade sig ta tolv!!
– I Sydamerika reste jag runt från Argentina
till Uruguay, Bolivia, Peru och Columbia. Där är
ju kulturen mycket mer annorlunda och som ensam tjej är du naturligtvis mer utsatt. Men samtidigt var det den resan som gav mest, trots att
jag inte talar spanska.
Hur klarade du dig på
reskassan?
– Innan jag
reste till
Australien
hade jag
jobbat för att
få ihop pengar. Biljetten
till och
från Sverige var betald och med mig
hade jag 20 000 kronor som skulle räcka
till resor inom landet samt alla andra
WWW.SVIV.SE
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utgifter. Jag hade räknat med att arbeta och när
vi återkom till Sydney efter att ha gjort turen upp
och ned längs östkusten så sökte jag jobb i en
restaurang på stranden. Som svensk var det jät”I SYDAMERIKA VAR JAG INTE telätt att få jobb inom
restaurangvärlden och
TILLRÄCKLIGT FÖRSIKTIG”
jag hade dessutom
Ida Andersson
restaurangerfarenhet.
Ett par gånger var jag helt utfattig, men allt brukar ju lösa sig. Jag hade dricksen att överleva
på och hade tagit in på ett litet vandrarhem där
jag bodde i två månader (den nu f d pojkvännen
hade rest hem). Ofta kan man få tips om jobb på
vandrarhemmen eller så går man runt och frågar. Många ägnar sig åt fruktplockning och det
provade jag med, men det var ett jättetungt arbete som inte var särskilt välbetalt, så det vill jag
inte rekommendera.
Kände du dig väl bemött?
– Vi svenskar är väldigt väl sedda i Australien.
När jag sökte jobb kände jag att vi ansågs seriösa, punktliga och arbetsamma i jämförelse med
andra nationaliteter. Vi verkar också resa mer än
andra och det tror jag beror på att vår kultur tillåter att man tar en ”time-out” eller ett sabbatsår
för att göra det.
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Forts. på nästa sida.

Boendeförhållandena är inte alltid på topp när man är
på resande fot, men äventyret är alltid där, säger Ida.

Ida backpackade runt i Sydamerika utan
att kunna spanska. Här betraktar hon den
heliga staden Machu Picchu i Peru.
WWW.SVIV.SE
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Forts.

Hur var det att ha utländska arbetsgivare?
– Det är verkligen annorlunda för de är så
mycket mer auktoritära än vi är vana vid
i Sverige.
– I Sverige uppmuntras man ju att
tänka själv och ta
egna initiativ, men
både i Australien
och i Frankrike vill
de att man gör precis det man blivit till- Att resa ensam leder oftast till
sagd. I Frankrike är att du på ett enklare sätt hittar nya och flera resekamrater,
det också viktigt att säger Ida.
man titulerar chefen
monsieur eller madame.
Sökte du dig till andra svenskar?
– Det är lätt att det blir så när man stöter på
dem. Av andra svenskar får man ju också tips
och råd som man litar på och man känner sig
trygg med dem.
Var du någonsin i kontakt med konsulat eller
ambassader och hade du haft nytta av att känna till Svenskar i Världens ombud på plats?
– I Australien klarade jag mig bra på egen hand,
men i Sydamerika hade ett ombud varit till stor
hjälp. Särskilt i samband med att jag blev rånad.
Då kände jag mig som världens ensammaste
människa, men fick hjälp av ett engelskt par
som lät mig ringa ambassaden på deras telefon
mm. Jag fick sedan hjälp av ambassaden, men
generellt har ambassader lite dåligt rykte bland
backpackers.
Hur tror du man ser på dina utlandsvistelser
hos framtida arbetsgivare?
– Jag tror att utlandserfarenheten är bra - sedan
kanske jag har gjort det lite väl länge och många
gånger, men det är fantastiska erfarenheter och
om jag dör i morgon så vet jag att jag gjort det
jag har velat göra, medan det är många av mina
vänner som inte kan säga det!
t
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TIPS & RÅD!
På resebyrån Kilroy Travels, www.kilroy.se har
man mycket stor erfarenhet av långresor och
säsongsarbete för ungdomar men även för
äldre resenärer. Läs deras tips för att minimera problemen på din eller dina ungdomars resa.
DESTINATION Om du tror att landet innebär en
säkerhetsrisk - kolla med UD:s hemsida. UD har
även appen RESKLAR som du kan ladda ned i
din smartphone med allehanda reseinformation.
TELEFONI Kilroy säljer SIM-kort som fungerar i
hela världen. Ladda kortet och välj ett engelskt
eller amerikanskt nummer.
VISUM Kontrollera visumkraven via ambassader. Många länder kräver visum även för transit.
Kravet på utresebiljett ökar också. Working Holiday Visa finns nu för dig som vill jobba under resan i Australien, Nya Zeeland och Kanada.
FÖRSÄKRING Gauda försäkring är en anpassad
försäkring för resor som är av äventyrskaraktär.
De inkluderar sjuktransport även vid s k ”allvarliga skador” och inte bara ”livshotande”. Med den
här försäkringen slipper du betala självrisk - som
annars normalt uppgår till 1 500:-.
VACCINATIONER Glöm inte att kolla upp behovet till varje område du ska besöka!
SPRÅK Kan du inte språket finns researrangemang som börjar med en språkkurs i landet.
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PÅ RESANDE FOT

Cirka 80 000 ungdomar
säsongsarbetar i Norge
Var femte svensk under 25 år är idag arbetslös.
Många har tröttnat på situationen och dragit
västerut för att få jobb. Vissa stannar en säsong
– andra blir kvar i många år. Och norrmännen
är tacksamma och nöjda med svenskarnas
arbetsinsatser.

I

Sverige är det svårt att få praktikplatser och
det är vanligt att ungdomar vill ta en paus efter gymnasiet. Efter att ha gått arbetslösa en
tid har många hängt på strömmen till Norge. Hela
80 000 svenska ungdomar beräknas arbeta inom
bland annat fiskeindustrin, restaurangnäringen eller på lager. Men här finns också arbete för sjuksköterskor, ingenjörer och industriarbetare.
På webbplatsen Cribs Norge kan svenskar få
tips om jobb, lägenheter, studieplatser och om

norskt regelverk. Efter en tid finns det
även de som väljer att studera i Norge. Studieförmånerna är bra och får
man lån genom Statens Lånekasse
kan en del av lånet bli omvandlat till
stipendium efter avslutad examen.
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Vill ni tillbringa en sommar i Uppsala där ni kan:

FRÅGOR & SVAR

FÖRE & EFTER FLYTTEN
Kerstin Gustafsson, vår medarbetare sedan många år, slutar nu som skatteexpert för Svenskar i Världen. Vi tackar henne för allt arbete och engagemang hon lagt ned under åren. Vår nya expert heter Berit Rohdin och är skattejurist med internationell beskattning som huvudinriktning och då särskilt
personbeskattning. Hon driver företaget Taxpoint.se och har tidigare arbetat
i skattedomstol och på Skatteverket där hon hade särskilt ansvar för internationella personbeskattningsfrågor.
Har du några frågor rörande pensioner, skatter och anställningsvillkor inför,
under eller efter en utlandsflytt, skicka ett mail till Berit.
TEXT BERIT ROHDIN

GÅVA AV BOSTAD TILL BARN
Jag och min hustru är pen
sionärer och planerar att flytta till Italien. Vi har förstått
att vi måste göra oss av med
vår permanentbostad, en villa i Stockholmstrakten, för
att inte få s k väsentlig anknytning till Sverige. Vi har
för avsikt att ge huset till vår
myndige son. Sonen studerar i Stockholm. Går detta bra
eller kommer Skatteverket
ändå att anse att huset utgör
väsentlig anknytning för oss i
och med att huset finns kvar
inom familjen?
Om ni blir föremål för utred
ning hos Skatteverket kan de
bl a undersöka om sonen tagit gåvan i besittning d v s om
han bosatt sig i huset och skrivit sig där. De kan också titta
på hur mycket ni varit i Sverige
och var ni bott då. Skatteverket kan också kontrollera att
sonen har möjlighet att betala
kostnaderna för huset själv exempelvis genom att kontrollera
bankkonton. Det Skatteverket
ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
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vill veta genom att undersöka sådana omständigheter är
om ni verkligen avyttrat huset eller om ni fortfarande har
dispositionsrätt till en bostad
i Sverige som dessutom är er
gamla permanentbostad. Om
Skatteverket kommer fram till
att ni har sådan dispositionsrätt kommer ni säkert att anses ha väsentlig anknytning
till Sverige. Att huset finns
kvar inom familjen har däremot ingen betydelse eftersom
sonen är myndig. Skattemässigt räknas inte myndiga barn
som familj.

Liksom förut är det möjligt att
själv rätta en oriktig uppgift i
en deklaration. Om man gör
rättelsen helt självmant och
på ett riktigt sätt blir man varken påförd skattetillägg eller
föremål för åtal för den oriktiga
uppgiften.

SJÄLVRÄTTELSE

En skillnad mot de tidigare
uppgifterna är att om man gör
självrättelse nu behöver man
inte ta upp något underlag för
förmögenhetsskatt. Detta beror på att det gått några år sedan artiklarna skrevs och att
självrättelser normalt görs upp
till fem år bakåt i tiden.

Jag har bott många år i
Schweiz men är sedan fem
år åter bosatt i Sverige. Jag
har läst i nummer 1, 2011 av
Svenskar i Världens tidning
om s k självrättelser. Har något ändrats eller är det fortfarande möjligt att lämna en
självrättelse på samma villkor som tidigare?

Det har blivit allt vanligare med
självrättelser i takt med att den
stränga banksekretessen i
många länder hävts i och med
att Sverige ingått informationsutbytesavtal med dessa länder. Precis som du säger kan
man läsa mer om självrättelser
i nummer 1, 2011, av denna
tidning.

Förmögenhetsskatten slopades år 2007.

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Berit Rohdin, Taxpoint .se
Tfn +46 (0) 8 665 49 00, E-post info@taxpoint.se
WWW.SVIV.SE

FRÅGOR & SVAR
HUS I SPANIEN
Jag bor i Sverige men har
ett hus i Spanien. Eventuellt
kommer jag att flytta dit när
jag pensionerar mig. Dessförinnan vill jag reparera huset.
Har jag rätt till ROT-avdrag?
Om du är bosatt i Sverige
och huset ligger inom EU-,
EES-området har du rätt till
ROT-avdrag enligt vanliga regler. En svårighet kan vara att
övertyga den som utfört arbetet utomlands att skicka fakturan på halva arbetskostnaden
till Skatteverket i Sverige.

DOM FRÅN EUROPADOMSTOLEN
Jag har sett en tidningsnotis
om att EU-domstolen kommit fram till att det är fören-
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ligt med EU-rätten att påföra skattetillägg och döma
någon i domstol för samma
brott under förutsättning
att skattetillägget inte är av
straffrättslig karaktär. Stämmer detta?
Frågan om det är förenligt med Europakonventionen
för mänskliga rättigheter att
både påföra skattetillägg och
att döma någon i domstol för
samma brott har länge varit
föremål för diskussion. Europadomstolen i Strasbourg har
i ett fall rörande en fiskare i
Norrland konstaterat att det är
förenligt med Europakonventionen för mänskliga rättigheter att påföra skattetillägg och
att döma någon i domstol för
samma brott under förutsätt-

ning att skattetillägget inte är
av straffrättslig karaktär. Det
är enligt domen svensk domstol som skall avgöra om skattetillägget är av straffrättslig
karaktär.
Här kan tilläggas att det
finns en tidigare dom från Europadomstolen enligt vilken
ett skattetillägg är av straffrättslig karaktär. Det gör att läget fortfarande inte känns helt
klart.

t
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Välkommen till
en av världens
starkaste banker*
Vi erbjuder ett brett utbud av Private Bankingtjänster, anpassade efter dina behov och önskemål.
Hos oss får du alltid ett långsiktigt och personligt
engagemang av erfarna rådgivare.
Välkommen att kontakta oss i Luxemburg
– var du än väljer att bo och verka.

* Bloomberg, maj 2012. Rankingen baseras på faktorer såsom finansiell
styrka, förmågan att hantera risker och kostnadseffektivitet.

handelsbanken.lu
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SKATTER

VAD INNEBÄR PLATT SKATT?
Debatten om platt skatt har tagit fart i Sverige – inte minst tack vare
centerpartiet. Med vad är egentligen platt skatt? Cecilia reder ut begreppen och jämför Sverige med andra länder.
TEXT CECILIA GUNNE

Är det bra med platt skatt?
I skattedebatten har det på senare tid dykt upp
ett nytt uttryck: platt skatt. När centerpartiledaren Annie Lööf tillträdde sa hon att hon gillade
platt skatt. Det fick hon snabbt ta tillbaka. Nyligen kom centerns framtidsgrupp med radikala
förslag och hade också platt skatt på önskelistan. Även det fick centerledningen backa på.
Var är då platt skatt? Jo, det är inkomstskatt
som inte är progressiv utan proportionell. Prog
ressiv skatt tas ut med högre procentsats ju högre inkomsten är. För löner är den svenska progressiva skatten mellan ca 32 och 57 procent.
För 2013 är inkomstskatten ca 32 procent på
årsinkomster upp till 426 300 kronor. För mellanskiktet är skatten ca 52 procent och för del
av årsinkomsten över 604 700 kronor är skatten ca 57 procent. Skattesystemet är alltså uppbyggt så att höga inkomster straffar sig.
Högre lön blir högre skatt
Platt skatt innebär att man betalar samma procentuella skatt oavsett hur mycket man tjänar. I
absoluta tal betalar förstås den som har en högre lön mer skatt än den som har en lägre lön. I
den politiska retoriken har det framställts som
att den enda rättvisa skatten är den progressiva.
I exempelvis Estland är det 24 procents platt
skatt. Skatten på lön och även på kapitalinkomster är 24 procent. De andra baltiska länderna har också platt skatt.
Vi har en platt skatt även i Sverige – nämligen
30 procent på kapitalinkomster. Före skattereformen 1991 lades räntor och utdelningar ovanpå löneinkomsten och beskattades progressivt.

Det kunde ge mycket höga skatteuttag som tillsammans med förmögenhetsskatten närmade
sig 95 procent. Inte undra på att man i reformarbetet sa att skattesystemet var perverst och
måste ändras.
Modellen för framtiden
Det kan vara så att centern och andra som talat om platt skatt bara ligger lite fel i timingen.
Jag tror att platt skatt är modellen för framtiden.
Sverige har stora problem i den internationaliserade världen med att upprätthålla sina enormt
höga marginalskatter.
För att duktiga utlänningar över huvud taget
ska vilja komma hit och arbeta, har man infört
ett undantag från den höga skatten. Under de
första tre åren får en utlänning undanta 25 procent av sin lön från beskattning. Antingen ska
det visas att det är en oundgänglig nyckelperson
eller att utlänningen för 2013 får minst 89 000
kronor i månadslön.
Ett annat område där man behövt parera de
alltför höga skatterna är på tjänsteområdet där
det numera finns en permanent lagregel för så
kallade ROT- och RUT-avdrag – det vill säga 50
procents skatteåterbäring på högst 100 000 kr
per person och år för ombyggnation av hus och
bostadsrätter och för hushållstjänster. (Tråkigt
nog får man inte ROT- och RUT-avdrag om man
inte har förvärvsinkomster i Sverige.)
När staten måste ge så omfattande subventioner för att folk ska ha råd att köpa tjänster, är
det något fundamentalt fel på skattesystemet.
Dessa problem skulle lösas med en platt skatt.
Och platt skatt är mycket rättvist!

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Lindskog Malmström Advokatbyrå och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se I E-post cecilia.gunne@lmlaw.se I Webb www.LMLAW.se
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BO OCH STUDERA I BÅSTAD

I Båstad kombineras det typiskt svenska med det internationella, den lilla natursköna
sommarstaden med närheten till kontinenten. Den internationella flygplatsen Kastrup är
endast 90 minuter bort. Detta gör Båstad till en bra studieort för utlandssvenska elever
och föräldrar. Båstad är dessutom rankad som en av Sveriges bästa skolkommuner.
Våra två gymnasieskolor är små med stor närhet mellan människor. Här blir man sedd.
och får vänner för livet.
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APELRYDSSKOLAN

AKADEMI BÅSTAD GYMNASIUM

Apelrydsskolan drivs som en icke-vinstdrivande stiftelse
och är en modern 100-årig internatskola med elever
från hela Sverige. Vi har lång erfarenhet av internat
och vi erbjuder en god miljö för de utlandssvenska
elever som väljer att studera här. Hos oss kan du
välja de högskoleförberedande utbildningarna Global
Management, Musikal, Hälso- & träningscoach,
Mat & dryck, Mode & design. Tillsammans med
Textilhögskolan i Borås erbjuder vi även spetsutbildningen Etisk modedesign. För mer information besök

Akademi Båstad Gymnasium är en skola i en läcker
modern byggnad mitt i Båstad. På entréplan finns
bibliotek, café och galleri. Vi erbjuder dig en inspirerande studiemiljö präglad av gemenskap, närhet och
engagerade lärare. Här möter du entreprenörskap
och UF (Ung företagsamhet) i det entreprenöriella
lärandet.Tillsammans med Svenska Tennisförbundet
driver vi ett riksidrottsgymnasium med inriktning mot
elittennis. Vi samarbetar med Båstad Campus där du
kan välja att hyra egen studentlägenhet. Läs mer på

www.apelryd.se

www.akademibastad.se
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UNGDOMSFRÅGOR
UTBILDNING

TEXT MOA HALLENBORG

Några tankar om
att plugga
utomlands
Är det rätt att man i Sverige prioriterar
betyg framför hög kunskap? Att det
kan straffa sig att gå i krävande men
motiverande skolor när du ska söka in
till högskolor och universitet?

I

dag har vi möjlighet att välja var vi vill studera
på gymnasiet. Man kan välja att studera på
annan ort eller man kan välja att stanna kvar
där man vuxit upp och gå på ett gymnasium nära
sitt hem. Något inte många tänker på är fördelar
och nackdelar med att gå på vissa skolor jämfört
med andra när det kommer till betygsättning och
kunskap.
Jag hamnade i situationen där jag fick byta
skola när jag flyttade från Sverige till Belgien för
cirka två år sedan. Jag gick från en stor kommunal skola till att nu gå på en mindre privatskola.
Jag har ändrat mitt sätt att se på kunskap, mål,
ansvar och respekt. Hur mycket jag än vrider
och vänder på mitt minne fanns inte dessa fyra
enkla men betydelsefulla ord framförda på min
gamla skola. Där var betyg det lärare och elever
främst tänkte på.
Motivation och kunskap
Jag har fått chansen att gå på en skola med hög
kvalitet, där man hälsar på alla i korridoren, där
beteende spelar roll och influerar andra, där lärare tar sig tiden att lära känna eleverna, där
man vet vem din rektor är, där man jobbar för att
motivera sina elever och framför allt där eleven
har respekt för läraren.
På min gamla skola var kunskapsnivån inte
alls lika hög och motivation var inget man jobbade hårt för att eleverna skulle ha. Det var en
ständig balansgång att hålla sig på rätt sida för
att läraren skulle tycka om dig och på så sätt ge
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dig högre betyg. När jag flyttade till Belgien gick
jag från att vara en elev med höga betyg men
(om jag kollar tillbaka nu) en elev med väldigt lite
kunskap, till att nu vara en elev med medelbetyg,
men med ett stort kunskapsområde och höga
mål!
Samma villkor?
Vad är då problemet med detta? Jo, det jag
ser som problem är att alla gymnasiestuderande i Sverige söker in på högskolan på samma
villkor. Borde då inte kunskap och betyg sättas
med samma villkor och på samma nivå? Jo det
är klart. Men öppna ögonen och se vad jag har
sett. Det är en stor skillnad på kriterierna för vad
man betygsätts på i gymnasie-Sverige. Min skola i Eskilstuna hade kanske gett mig höga betyg
och gjort det lätt att komma in på högskolan. Här
i Belgien får jag en grym kunskap som jag kan ha
för resten av mitt liv, men frågan är om jag kommer in på de program jag vill på högskolan, eftersom jag har för ”låga” betyg.
Så om ni fick dra tillbaka tiden, skulle ni välja
en skola där man jobbar för högsta betyg eller
en skola där man jobbar för hög kunskap? Även
om betygen sätter värdet på det jag senare i livet kan få tillgång till, väljer jag utan tvekan kunskap, för det är inte längre betyg som speglar dig
utan det är kunskapen.
Moa Hallenborg
Gym III student Scandinavian School of Brussels
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Öppna grinden och möt något oväntat och spännande!
Det är långt ifrån alla som kan tänka sig att bo på internat, men för dig som vill det öppnas en värld fylld
av gemenskap med nya vänner från världens alla hörn, fritidsaktiviteter du kanske inte tänkt dig och
förutsättningar att nå goda studieresultat. Här finns det mesta för att inte bara lägga en grund för
din framtid, utan även för att du ska trivas och må bra. Lite som hemma, men på egna ben.

gymnasieprogram

• Naturvetenskap

• Samhällsvetenskap

• IB Diploma Programme

Vi erbjuder även
• Grundskolan år 7-9 med internationell profil • Sommarkurser i svenska och engelska
• Introduktionsprogram för utlandssvensk ungdom

Mats Almlöw Skolchef

Grennaskolan Riksinternat, Box 95, 563 22 Gränna
tel +46 (0)390 561 50 | fax +46 (0)390 561 51 | info@grennaskolan.se | www.grennaskolan.se
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PORTRÄTTET

Möt Björn, konstnärligt ombud i

FLORIDA
Björn Andrén är ombud för Svenskar i
Världen och bosatt i Brandon – en förort
till Tampa, Florida. Björn och hans fru
Candy arbetar med något så ovanligt som
kyrkokonst men har även andra konst–
projekt på sin repertoar. Möt Björn i en
intervju om svenskhet och konst i Florida.

TEXT LOUISE LING-VANNERUS

V

ad var det som drog dig till USA?
- Jag gick på språkkurs i Houston och träffade där en mycket trevlig skulptris/lärarinna med stort konstintresse, precis som mitt,
och på den vägen är det!, berättar Björn. Vi bodde ett år i Sverige, men styrde sedan kosan mot
USA. På den tiden arbetade jag bland annat som
systemchef/datakonsult men anslöt mig snart
till min fru Candys verksamhet att göra konstverk för kyrkor. Det har blivit många genom åren
– nu senast en katolsk kyrka i Clearwater. Där
designade och tillverkade vi ett altare, en predikWWW.SVIV.SE

stol och ett tabernakelstånd i plywood som
senare kläddes med marmor och granit av
ett stenföretag som vi anlitar. Annars är det
många utställningar för Candys del och nu i
januari hade vi för en gångs skull en konst–
utställning tillsammans på Center Place Art
här i Brandon. Jag visar dansfotografi och
Candy skulpturer och målningar med förklarande poesi.
Umgås ni med mycket svenskar i Florida?
– Vi är ett litet gäng här i Brandon som träffas
rätt ofta, men sedan är vi även medlemmar i
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PORTRÄTTET
Svenska klubben i Tampa Bay
och det händer att vi åker till
Sarasota och besöker svenskklubben där. Jag har också tidigare varit aktiv i Svenska
klubben, Scandinavian Trade
Association och Swedish American Chamber of Commerce,
fortsätter Björn.
Du är gift med en amerikanska - hur påverkar det betydelsen av att träffa svenskar
och att hon förstår din kultur?
– Att vara gift med en amerikanska har hjälpt mig mycket
att förstå alla ”konstigheter”
här som man upplever som
svensk, som t ex socialförsäkringssystemet. Att hon sedan bott i Sverige och lärt sig
svenska är förstås ett bra sätt
för henne att förstå och ta sig
an min kultur. Vi har årligen
ett stort, traditionellt, svenskt
julparty med typisk svensk
mat och dryck och besöker
gärna IKEA-varuhuset i närheten, för att införskaffa mat
samt delta i deras jul-, midsommar- och kräftkalas. Synd
bara att matutbudet har blivit
sämre – de lovade bättring,
men det har vi inte sett ännu!

Hur viktigt
är det för
dig att ha en
svensk tillhörighet?
–Jag är stolt
över att vara
svensk-norsk
(mamma var
norska, red
anm) och jag Exempel på Björns dansfotografier som han ställde ut i Brandon.
får alltid en
positiv respons när jag berätOm svenskar i Florida..
tar det. De flesta beundrar
– Jag tror att det bor flera tuSverige och undrar varför jag
sen svenskar här men vissa
är här? Vädret, svarar jag.
av dem vistas bara här halvårsvis, men äger ändå någon
Slutligen, vad tycker du är
form av boende. Här finns
viktigast med Svenskar i
också en del studenter och
Världen?
au-pairer. Antalet svenskar
–För mig är det viktigt med
verkar öka och fler köper fasen organisation som håller
tigheter här när priserna på
samman svenskar i utlanamerikanska bostadmarknadet. Därför tycker jag också
den har sjunkit.
att Svenskar i Världen borde
vara statsunderstödd!
Förmodligen är svenskkolonin störst i Miami-Ft LauderdaVi behöver någon som bevale-området. Därefter kommer i
kar våra intressen gentemot
storleksordningen, Tampa Bay
staten i frågor som pensions(inklusive Sarasota), Orlando
och skatterätter. När vi betaoch Fort Myers/Naples för att
lar 25 procent i pensionsskatt
till sist vara små, spridda skurborde vi åtminstone få utnyttar i resten av staten, avslutar
ja den svenska sjukvården
Björn Andrén.
när vi är i Sverige.

SVENSKA ORGANISATIONER
& KLUBBAR i FLORIDA
• Svenskklubbar - Tampa/St Petersburg/Clearwater, Sarasota och Miami/Ft Lauderdale.
• Skandinavisk klubb Sun City Center, mellan
Tampa och Sarasota
• Scandinavian Trade Association - Tampa/
St Petersburg/Clearwater
• Swedish American Chamber of Commerce Key Biscayne
• SWEA - Miami/Ft Lauderdale och Tampa
• Svenska kyrkan - Miami/Ft Lauderdale
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SVERIGES LEDANDE INTERNATSKOLA
Gymnasie- och grundskoleutbildning på svenska eller engelska. IB-program
sedan mer än 30 år med mycket goda resultat. Mångfald av fritidsaktiviteter och
nära kontakter med högskolor och näringsliv. Vår skola ligger i idylliska Sigtuna, invid
Mälaren, nära till både Stockholms kulturliv och Arlanda flygplats.
Kom och besök SSHL, ett Sverige i internationell tappning. Vi ställer upp under hela
läsåret och visar verksamheten. Vi erbjuder också möjligheten att lära känna skolan
och internatlivet genom provboende.
Under sommaren erbjuder vi sommarkurser i svenska och matematik.

SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se

WWW.SVIV.SE
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