FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938

NUMMER 02 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE

KONFERENS
Årets tema Europa

NY DIGITAL
TIDNING

HEMKOMSTEN
När Sverigebesöket blir
en späckad historia

ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN 2012

HANS ROSLING
SAMT NYHETER,SKATTEFRÅGOR & VIMMEL!

WWW.SVIV.SE

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2012

1

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
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Kära läsare!
Välkommen till det första digitala
numret av Svenskar i Världens
medlemstidning!
GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Ö

vergången till en digital tidning ligger
i tiden och vi hoppas att den kommer
att uppskattas av våra läsare. Samtidigt har jag förståelse för dem som till att
börja med saknar att inte få en papperstidning i brevlådan, men på detta sätt kan vi nå
ut till så många fler. Den nya tidningen skickas till de drygt 30 000 som är registrerade
på hemsidan www.sviv.se och till ambassader, konsulat, medlemsföretag, föreningar,
departement, riksdag, organisationer och
myndigheter. Vi hoppas på detta sätt kunna
hålla en närmare och mer interaktiv kontakt
med våra medlemmar och vänner runt om i
världen. Samtidigt som vi når fler görs viktiga
besparingar i en tid av hårdnande finansiellt
klimat.
Jag är stolt över den fina utformningen av
detta första nummer. En stor eloge till
Louise Ling-Vannerus, som på kort tid har
färdigställt premiärnumret.
Jag vill samtidigt tacka vår redaktör
Andreas Hermansson, numera bosatt i Berlin,
för hans fina insatser för Svenskar i Världen.
Professor Hans Rosling
– Årets Svensk i Världen
Årets pristagare har på ett unikt sätt synliggjort världens och mänsklighetens utveckling och hans världsberömda föreläsningar
är fascinerande, överraskande och entusiasmerande. Genom dessa nyskapande före-

läsningar har professor Rosling lyckats göra
statistik levande och satt Sverige på kartan
inom ett av de viktigaste och mest högaktuella forskningsfälten.
I detta nummer kan du läsa en mycket intressant intervju med vår pristagare. Befinner du dig dessutom i Stockholm den 21 augusti har du en unik möjlighet att lyssna på
professor Rosling under vårt seminarium i
Näringslivets Hus – ta chansen och kom då!
Medlemsdagar i Stockholm
20–22 augusti
I dagarna hoppas jag att du fått ett nyhetsbrev från mig om årets fullspäckade medlemsdagar i Stockholm i augusti.
Vi inleder dagarna den 20:e med årsmöte.
Då får ni höra vår nye ordförande Michael
Treschow berätta om sina tankar kring föreningen.
Samma kväll arrangeras en klassisk konsert med unga svenska musiker.
Den 21:a är det dags för årets konferens
forts på nästa sida

KARIN EHNBOM-PALMQUIST I GENERALSEKRETERARE FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se
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Vision och tradition
Banque Carnegie
Luxembourg

Det är en fråga
om förtroende
och kompetens

Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende
privatbank med få kunder per portföljförvaltare.
Banque Carnegie kombinerar den lilla bankens närhet till kunden och
de korta beslutsvägarna med Carnegiegruppens stora resurser vad gäller
analys och värdepappershandel, främst på de nordiska marknaderna.
Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera Dig om
Banque Carnegies privatbankstjänster.
Kontakta Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

Banque Carnegie Luxembourg S.A.
5, place de la Gare
PO Box 1141 L-1011 Luxembourg
Tel+352 40 40 30 1
www.carnegie.lu

LEDARE

Upplev Skandinavien i sommar!

med ett spännande och tänkvärt program
om Europas framtidsmöjligheter – med anföranden, paneldebatter och erfarenheter
från svenskar i Europa. Inte minst delar vi ut
priset till Årets Svensk i Världen. Dagen avslutas med mottagning på Europahuset med
EU-kommissionen i Stockholm som värd.
Vi avslutar dagarna med en workshop för
SVIV:s ombud i världen och jag hoppas att
många av er ska kunna vara med i Stockholm och utbyta tankar och idéer.
Som ni ser blir det intensiva och intressanta dagar och jag ser fram emot att träffa
många av er i Stockholm! Mer information
om alla program finns på sid 8. Där kan ni
också läsa hur man anmäler sitt deltagande.

En skön sommar önskar jag er alla,
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare
WWW.SVIV.SE

200 % mer EuroBonus juni–augusti
Det finns mycket att se och uppleva i Skandinavien. Vare sig
du lockas av midnattssolen, vackra stränder eller spännande
storstadsliv så tar du dig dit tryggt och bekvämt med Avis.
Boka din bil på www.avisworld.com/EuroBonus och få
200 %* mer EuroBonus-poäng. Vi ses i sommar!

avis.se
*Gäller i Sverige, Norge, Danmark och Finland under juli–aug 2012
och ej i kombination med andra poängerbjudanden.
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SWEA:s grundare
hyllad

Vill du studera utomlands som t ex här på Oxford University?

Är du intresserad av att
studera i utlandet?
tad till dem som är intresSvenskar i Världen är med
serade av universitet i USA
och anordnar en sommaroch Storbritannien.
kurs för att hjälpa dig ansöka till utländska universitet.
– Många unga är intresInitiativtagare till kursen är
serade av att studera utStudyAdvantage och syftet
omlands, men ofta saknas
med projektet är att inforkunskap kring hur antagmera och inspirera svenska
ningen går till. Inte minst
ungdomar till utlandsstudier.
för att komma in på de
mer välkända universiteI kursen ingår moment
ten krävs det att man lägger
som att öva inför SAT- och
ner mycket tid på personliTOEFL-prov, strategier inför
ga brev och på att
intervjuer, perObs!
SVIV-medlemmar
förbereda sig insonlig rådgivning
får 250 kr rabatt på för antagningsprov
och mycket mer.
Ledarna är själva anmälningsavgiften! och intervju. Därför
är vi mycket glada
utlandsstudenter
att StudyAdvantage tagit
med tidigare erfarenhet av
detta initiativ, som vi förstås
antagningsrådgivning.
gärna ville vara delaktiga i
Kursen, som äger rum
att arrangera, säger SVIV:s
9-11 juli, på Berns i Stockungdomsansvarige Johannes
holm, är utformad för dig
Danielsson.
som läser årskurs två eller
tre på gymnasiet, eller som
För mer information se:
tagit studenten de senaste
www.studyadvantage.se
två åren. Den är främst rik6
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Svenskar i Världens samarbetsorganisation SWEA:s
grundare Agneta Nilsson
har efter 33 års trogen
tjänst bestämt sig för att
lämna SWEA:s styrelse. Styrelsen förkunnar i ett pressmeddelande att de accepterar hennes avgång, men
kungör samtidigt att en enig
styrelse utser henne till Styrelseordförande Emeritus.
Karin Ehnbom-Palmquist,
SVIV, tackar Agneta Nilsson
för hennes arbete:
- Agneta har jobbat hårt
för SWEA genom åren och vi
har haft ett mycket givande
samarbete. Hon hedrades
av oss för ett antal år sedan när hon utsågs till Årets
Svensk i Världen. Vi hoppas
på ett fortsatt fruktsamt
samarbete med SWEA och
Agneta i hennes nya roll.

Agneta Nilsson utses till Styrelseordförande Emeritus i SWEA.
Foto: Mona Johnsson, SWEA
WWW.SVIV.SE
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Seminarium kring cirkulär migration:

Hur tas hemvändande svenskars
intressen tillvara?

S

om en uppföljning på den statliga
utredningen ”Cirkulär migration”
har ett seminarium i riksdagen
med inbjudna politiker och experter hållits, däribland medlemmar från
Svenskar i Världen.
Seminariet inleddes med att Tove Lifvendahl från Svenskt Näringsliv och författare
till boken ”Från sagoland till framtidsland”,
talade om svenskarnas självbild och syn på
människor som har bott i andra länder.
– Försök berätta vid en middag att Frankrike har bättre socialförsäkringssystem än
Sverige och se vilka reaktioner du får, sa hon.
Därefter hölls en paneldiskussion om
utredningen och om hur hemvändande
svenskars kompetens bättre kan tas tillvara. Förutom Tove Lifvendahl medverkade
bland andra Mikaela Valtersson (MP) och
SVIV:s Staffan Paues.
Myndighet för utlandssvenskar
Staffan Paues, ordförande i SVIV:s hemvändargrupp, framförde många
av SVIV:s ståndpunkter
och debatterade bland
annat för att Sverige
ska införa en myndighet
med ansvar för utlandssvenskar. Ett exempel på
den typen av myndighet
finns i Indien. Ett annat
förslag var att skapa en
s k vängrupp i Riksdagen
för intresserade riksdagsmän som kunde ha ett

WWW.SVIV.SE

extra ansvar för dessa frågor. Han berättade även om SVIV:s skrift ”Råd och tips
för hemvändare”.
Riksdagsledamoten Fredrik Federley (C),
som sitter med i utredningen om cirkulär
migration, var nöjd med dagens seminarium.
– Det var en bra dag, arbetet med den här
utredningen är bland det roligaste jag har
gjort sedan jag kom in i Riksdagen.

Panelsamtal kring utredningen
Cirkulär migration.

Alliansen och Miljöpartiet i samarbete med SVIV i ett seminarium om
cirkulär migration i Riksdagen.
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EUROPA
– temat på årets konferens

Föreningen Svenskar i Världen organiserar under
årets medlemsdagar en konferens på temat Europa
- ”Skymning eller Gryning”. Vad kan vi vänta oss av
årets program? Karin Ehnbom-Palmquist, generalsekreterare i Svenskar i Världen, berättar mer.
TEXT LOUISE LING-VANNERUS

A

tt fördjupa sig i
temat ”Europa”
från ett europeiskt
perspektiv känns väldigt
spännande och det tror jag
många utlandssvenskar
håller med mig om, säger
Karin. Vi har samlat en
mängd intressanta talare
med olika erfarenheter av
Europaarbete. Först inleder
Sveriges Europaminister
Birgitta Olsson med att
Europa står inför ett
vägskäl. Hon efterföljs
av Michael Treschow,
ordförande i Unilever såväl
som i Svenskar i Världen,
och han belyser intresset
för Europas konsumenter
ur ett multinationellt företagsperspektiv.
Europas ekonomi
Morgonens talare efterföljs
av bl a Lars Heikensten,
fd riksbankschef och chef
för Nobelstiftelsen, som
8
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talar kring det kärva
ekonomiska läget i Europa.
Hedersgäst prisas
– Sedan är det dags
för dagens hedersgäst,
Professor Hans Rosling,
att mottaga vårt pris för
Årets Svensk i Världen. Det
är fantastiskt att vi ska
få lyssna på en av hans
eftertraktade föreläsningar
som drar miljoner människor över hela världen!,
säger Karin.
Efter en god lunch fortsätter eftermiddagens program med två olika paneldiskussioner där den första
bjuder på Ulf Dinkelspiel,
fd ordförande i SVIV, Jasenko Selimovic, statssekreterare och Annika StrömMelin, DN, som kommer
att diskutera den ambivalenta svenska inställningen
till EU. Diskussionen leds
av EU-kommisionens chef i

Sverige, Pierre Schellekens.
I den andra panelen diskuterar unga svenskar med utlandserfarenhet om hur det
är att vara ung i Europa.
Moderator för dagen är
styrelseledamoten Helena
Stålnert, SSAB och tidigare
SVT:s Aktuellt.
Årsmöte - framåtblick
– Men redan dagen innan
är det dags för årsmöte
då vi förutom de formella
diskussionerna kring
årsbokslut mm, får lyssna
till vår nye ordförande
Michael Treschows syn
på hur föreningen ska ta
nästa steg in i framtiden,
fortsätter Karin.
– På kvällen arrangerar vi,
i samarbete med SWEA och
1,6 & 2,6 miljonerklubben,
WWW.SVIV.SE

INBJUDAN TILL KONSERT DEN 20 AUGUSTI 2012
Svenskar i Världen anordnar tillsammans med SWEA och 1,6 & 2,6 miljonerklubben en
klassisk konsert med unga svenska musiker i den anrika lokalen ”Stallet”, ett annex till
Nybrokajen 11.
Sopranen Sanna Gibbs mottar Sigrid Paskells Stipendium i scenkonsterna 2012 och deltar
i konserten. Övriga solister är Henrik Måwe, piano och Marcus Forss, klarinett samt
ungdomar från Lilla akademin.
Konferencier är Alexandra Charles.

Svenskar i Världen

Efter konserten blir det mingel och något att dricka, förhoppningsvis på den
vackra utegården om vädret tillåter.
Kom och lyssna på dessa nya stjärnor på den klassiska musikhimlen, träffa
vänner och njut. En perfekt avslutning på årsmötesdagen!
Plats: Blasieholms torg 10, Stockholm
Tid: måndagen den 20 augusti 2012 kl 19.00
Anmälan till sviv@sviv.se eller på tel: 08- 661 50 10. Specialpris för SVIV:s betalande medlemmar, SWEA och 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medlemmar: 200 kr, för
övriga 250 kr.
Mer information om artister och program kommer att finnas på www.sviv.se

en klassisk sommarkonsert med sång från sopranen Sanna Gibbs, som denna kväll får mottaga SWEA:s
Sigrid Paskell-stipendium.
Vi bjuds även på musik av
Henrik Måwe, piano, Marcus
Forss, klarinett, samt ungdomar från Lilla Akademin.
Workshop för ombud
Sverige i Världen-dagarna
avslutas den 22 augusti
med en Workshop i kansliet,
Storgatan 19, kl 14.3017.00, som är öppen för alla
våra 120 ombud runt om i
världen.
- Det är jättekul att samla
våra ombud och jag ser
verkligen fram emot att
få ta del av deras, och
WWW.SVIV.SE

därmed våra medlemmars,
synpunkter och idéer
för att fortsätta utveckla
Svenskar i Världen.
Därmed vill jag särskilt
uppmana våra ombud att
samla in synpunkter från
era distrikt så att vi kan
få en gemensam bild av
medlemmarnas behov och
önskemål och om någon
av läsarna tycker det låter
spännande att bli ombud

för föreningen så hör av dig
till mig!
- Slutligen vill jag säga att vi
alla ser väldigt mycket fram
emot de här dagarna och
hoppas att så många som
möjligt av er vill deltaga.
Dessa träffar är alltid en
fantastisk möjlighet att
utveckla sitt kontaktnät,
skaffa nya kunskaper och
inte minst ha trevligt! Varmt
välkomna!, avslutar Karin.

För mer information om
programmet och om hur du
anmäler dig/betalar
- gå in på www.sviv.se
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Kontakterna med UD har gett resultat!:

Utredning tillsätts kring medborgarskap
Regeringen har tillsatt
en utredning gällande
svenskt medborgarskap.
Detta är mycket glädjande för SVIV och särskilt
för de utlandssvenskar
som förlorat sitt svenska
medborgarskap.
Under flera år har frågan
varit högt prioriterad för
Svenskar i Världen och dess
medlemmar och löpande
kontakter med UD har alltså
slutligen gett resultat.

- Jag är mycket glad att frågan om att återfå förlorat
medborgarskap nu ser ut att
gå mot en lösning. Detta är
en hjärtefråga för SVIV som
vi har verkat för en längre
tid, säger generalsekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.
Barn drabbas
De som drabbas av nuvarande lagstiftning är först
och främst barn födda utomlands av svenska föräldrar
och personer som förlorat
sitt svenska medborgarskap när de fått medborgar-

”Bref från Sverige!
utropade han.”

skap i något annat land.
Under tidigt 2000-tal öppnade dåvarande regering
ett två-årigt fönster där man
enkelt kunde ansöka om att
återfå sitt medborgarskap.
Men efter att detta fönster
stängdes har förfarandet
åter blivit krångligt.
SVIV kommer fortsätta att
aktivt arbeta för att utredningen, som beräknas presenteras 2013, leder till en
förenklad lagstiftning och
att den nya lagen implementeras så snart som möjligt.

Vi hjälper dig HITTA HEM på Bjärehalvön!
Seriös förmedling med tradition och erfarenhet sedan 1934

Gratis klassiker på
internet! Från heliga
Birgitta till Harry
Martinson & Selma
Lagerlöf! Ladda ner
till din dator, mobil
eller läsplatta!

Få nyhetsbrevet:
skicka ett mail till
info@litteraturbanken.se

Litteraturbanken.se
10
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Sveriges största invandrargrupp, hemvändande
svenskar, var en av frågorna som diskuterades
vid ett möte på Utrikesdepartementet.

O

rdförande Michael
Treschow och generalsekreteraren har
träffat kabinettssekreterare
Frank Belfrage på UD för att
diskutera de frågor/resolutioner som beslutades under
Utlandsvenskarnas Parlament 2011.
Bland annat diskuterades
den ökande gruppen hemvändande svenskar – i dagsläget ca 20 000 per år – och
hur man bättre tillvaratar deras kunskaper och erfarenheter. En annan fråga var
hur svenskar som förlorat
sitt medborgarskap ska kunna få tillbaka det på ett enklare sätt (se artik. intill).
Förenkla röstandet
Även förslag på hur man
ytterligare kan öka valdeltagandet bland utlands-

Karin Ehnbom-Palmquist och
Michael Treschow mötte kabinettsekreteraren Frank Belfrage
(mitten) på UD.

SVIV i samtal med UD kring
parlamentsfrågorna
svenskar diskuterades. Förslaget, som föreslås bli möjligt redan till nästa val, innebär att förenkla röstandet
genom elektronisk röstning.
Detta förekommer redan i
flera EU-länder.
Fredrik Belfrage tog emot
våra synpunkter positivt och
vi enades om att Utlands-

svenskarnas Parlament är
rätt väg att gå för att presentera och få gehör för viktiga frågor som berör alla utlandssvenskar.
Nästa parlament kommer
att genomföras sommaren
2013 och vi hoppas på ett
nära samarbete med UD inför detta.

Svensk tv över hela världen!
Nu sänder SVT World via satellit och IPTV till hela världen!
Med SVT World får du en mix av svenska program
från Sveriges Television.
För information och abonnemang: www.connova.se
+46 (0)141 - 20 39 10
svt.se/svtworld

WWW.SVIV.SE

facebook.com/svtworld
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ÅRETS SVENSK I VÄRLDEN
Utmärkelsen Årets Svensk i Världen 2012 tilldelas Hans
Rosling – en man som med stor humor förmedlat kunskap och statistik till människor i hela världen.

N

TEXT ANDREAS HERMANSSON

är jag når Hans Rosling befinner han sig i transit i en av terminalerna på Frankfurts enorma flygplats. Han är på väg till Kazakstan för att föreläsa om vilka åtgärder som är mest effektiva för att
minska sjukdomsbördan från icke smittsamma sjukdomar.
Inom den akademiska världen är Rosling en strävsam professor bland många, men det är tack vare sin undervisning
med ett banbrytande statistikprogram, utvecklat av hans son
och sonhustru, som Rosling under de senaste tio åren sakta
men säkert blivit världskändis och internetfenomen.

Hans Ros
ÅRETS SV
VÄRLDEN

2006 publicerades videoinspelningen av Roslings första
TED-talk (conferance on Technology, Entertainment and
Design, www.ted.com), som handlar om global socioekonomisk utveckling. Föreläsningen har i dag setts mer än
4 miljoner gånger. Sedan dess har Rosling varit en av de
mest frekventa talarna på TED med över 10 miljoner visningar totalt. När vi talas vid har hans senaste video ”OM
Religioner och bebisar” precis publicerats online. Inom de
första två veckorna har den redan setts av en halv miljon
människor.
Undervisningsvideor för bred publik
Har man sett någon av Roslings faktatäta föreläsningar
live någonstans i världen, eller för den delen på Internet, är det enkelt att förstå varför han blivit så populär.
Rörlig, vacker och begriplig grafik visar mer fakta
per minut än någon annan visualisering. Men
han använder även IKEAkartonger, svärdsslukeri
och lego. För närvarande
arbetar han under ledning av sin son på Gapminder med att ta fram en
rad snärtiga fem minuters
undervisningsvideor, där
Hans Rosling har sagts vara ”humoris- komplicerade fakta om
tisk men dödligt seriös”.
världens förändring på ett
12
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systematiskt sätt ska göras förståeliga för en bred
publik.
– Vi vill skapa förklaringsmodeller som gör den moderna världen begriplig när
förutfattade meningar finns
i överskott och tålamod är
en bristvara. Jag kan inte
mer än någon annan professor, jag har bara gjort det till
min uppgift att sammanställa den viktigaste kunskapen
WWW.SVIV.SE

sling
VENSK I
2012

om världen och göra den
begriplig. Jag är lärare.
The Times 100-lista
Roslings arbete har rönt
stor uppmärksamhet. Han
har föreläst på World Economic Forum i Davos och
för FN.
– Men min son leder, konstaterar Hans, han har föreläst för Obama.
Tillsammans har son och
WWW.SVIV.SE

far alltså fått en hel värld
att intressera sig för statistik, ett ämne många annars undviker. Och de har
gjort det på ett sätt som
gett en rad priser och hedersbetygelser. Gapminder
och han har de senaste fem
åren vunnit en lång rad utmärkelser för grafik och föreläsningar. En omtalad
BBC-dokumentär från 2010
som heter ”The Joy of Sta-

SÅ HÄR LÄT JURYNS MOTIVERING:
”Hans Rosling tilldelas år 2012 utmärkelsen Årets Svensk i Världen för
sitt enträgna och innovativa folkbildande arbete med att sprida kunskap
om världens och mänsklighetens utveckling. Rosling har genom sin forskning och sina världskända nyskapande föreläsningar lyckats göra statistik
levande och satt Sverige på kartan
inom ett av de viktigaste och mest
högaktuella forskningsfälten.”
I år fanns Rosling med på The
Times lista över världens 100 mest inflytelserika personer och via det exklusiva talarnätverket TED har Roslings föreläsningar spridits världen över och
fått människor att omvärdera sina
tankar om världens tillstånd. Tillsammans med brittiska BBC spelade
Rosling in klippet ”200 Countries,
200 Years, 4 Minutes” som har setts
av över 5 miljoner människor på videodelningssajten www.youtube.com.
Klippet exemplifierar väl Roslings förmåga att genom modern teknik göra
forskning kring några av mänsklighetens ödesfrågor både underhållande
och tankeomvälvande.
Svenskar i Världen gratulerar Hans
Rosling och önskar honom all lycka i
sitt fortsatta arbete!

tistics” vann dokumentärsfilmpris och Hans Rosling är
med på Times prestigefyllda lista över världens 100
mest inflytelserika personer
2012. Nu utnämns han alltså även till Årets Svensk i
Världen 2012 av SVIV.
– Inte ens i min vildaste
fantasi hade jag kunnat föSVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2012
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Enkel, tydlig och snärtig pedagogik har gjort Rosling populär i hela världen.

reställa mig att jag en dag
skulle vara med på Times
lista över de mest inflytelserika personerna eller bli
utnämnd till Årets Svensk
i Världen. Jag är överraskad att en 63-årig man får
så många utmärkelser när
det finns så många imponerande unga, kvinnor och
invandrare som inte får utmärkelser.
Kompromisslös
– Det är givetvis omvälvande, men uppmärksamheten kring min person
tenderar att stå i vägen
för mitt budskap. Det är
de ämnen jag föreläser
om, den information och
de fakta jag berättar om
som är viktiga, inte jag.
När Rosling pratar om sitt
arbete och det han ser som
sitt kall så är det med uppenbar passion och närmast total kompromisslös14
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het. Till en början är det lätt
att den enorma målmedvetenheten går obemärkt
förbi eftersom Rosling talar
lättsamt och gärna skämtar, men under samtalets
gång blir det alltmer tydligt
att Årets Svensk i Världen
2012 är en man som drivs
av en enkel övertygelse, och
att han inte har några som
helst planer på att kompromissa gällande sina mål och
ambitioner för att undervisa människor om världen.
Han påpekar att beslutsamhet och målmedvetenhet är
oerhört viktigt för att lyckas,
och att det krävs att man
bestämmer sig för vad ens
syfte med livet är.
– Det har sagts att jag är
”humoristisk men dödligt
seriös”. Det är det finaste
omdöme jag någonsin har
fått, konstaterar Rosling och
fortsätter:

- Det fanns aldrig någon
strategisk baktanke med att
baka in humor i mina föreläsningar. Det bara blev så,
det är sådan jag är. Jag har
alltid tyckt om att berätta
och underhålla. Redan i lågstadiet gick jag runt bland
klasserna i skolan och berättade sagor under roliga
timmen.
Den i särklass viktigaste
faktorn bakom framgången anser han dock vara sin
sons skapelse, statistikprogrammet Trendalyser.
- Hade det inte varit för
min son Ola, hans fru Anna
och det team som arbetat
med dem, så skulle jag på
min höjd fått åka till Köpenhamn en gång per år för att
tala. Utan Gapminder och
Trendalyzer skulle jag aldrig slagit igenom som internationell föreläsare. Ola
och Anna spenderade sju år
WWW.SVIV.SE
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av giftiga kassava rötter
med att sitta i en garderob
som används för att laga gröt.
och designa och programmera. Jag har haft turen att
- Jag blev professor på min
få använda mig av deras
grötforskning, säger Hans.
fantastiska skapelse i mina
Under de senaste tvåföreläsningar. Jag får beröm
hundra åren uppstod en
men faktum är att det var
klyfta mellan
Ola och inte
det som kal�mig som Goog- Här kan du följa Hans
lades västvärlle ville ha som Rosling online:
den och övriga
chef för offentwww.twitter.com/HansRosling länder, men
lig statistik och
www.ted.com/speakers/hans_ den har nu fördet är Ola som
svunnit. I dag
rosling.html
är min chef i
lever jordens
dag.
medborgare på
www.gapminder.org
Läkare
Årets Svensk
i Världen började kämpa
för en bättre värld långt
innan Gapminder och föreläsningarna som skulle göra honom berömd
bland gemene man kom
in i bilden. Under tjänstgöring som läkare i norra Mocambique hamnade
Hans mitt i ett utbrott av
en okänd förlamningssjukdom. I ett avlägset svälthotat landsbygdsområde
drabbades kvinnor och
barn av plötsliga spastiska förlamningar. Under
20 år studerade Rosling
och hans team tillsammans med afrikanska institutioner flera utbrott
på fattig landsbygd i Afrika. Tusentals människor
har drabbats. De upptäckte att det var en tidigare
okänd sjukdom, som de
gav namnet Konzo, som orsakades av undernäring
och förkortad processning
WWW.SVIV.SE

alla nivåer på
välståndsskalan, de flesta någonstans
i mitten, medan en till två
miljarder människor lever
i extrem fattigdom och en
miljard är rika. Rosling menar att de flesta som lever i
de rikaste länderna behöver
updatera sin världsbild. Och
undertecknad är en av dem.

ma ifatt i den sociala och
ekonomiska utvecklingen.
Den tredje största är att inte
ens veta att de flesta länder i världen redan ligger på
samma nivå som de rikaste
länderna i flera avseenden,
till exempel i antalet födda
barn per kvinna.
- Många tror att de lever
i västvärlden men kan inte
förklara var gränsen går till
resten av världen. Brasilien
har tagit rejäla skutt uppåt,
och vissa provinser av Kina ligger på samma nivå som Italien.
- Media har misslyckats
med att förmedla en uppdaterad världsbild. Även stora
delar av näringslivet ligger
efter i hur världen har förändrats, men de har det på
känn. Det finns en vilja att
ändra det gamla ramverket
”the West and the Rest”.
Rosling menar dock att

Missuppfattningar
När jag frågar Hans vilka
de vanligaste missuppfattningar vi i västvärlden har
gentemot övriga länder
och deras utveckling gör
jag mig nämligen skyldig
till den vanligaste genom
att ens ställa frågan.
- Den största missuppfattningen är att det finns något som kan avgränsas och
definieras som västländer.
Den näst största missuppfattningen bland invånarna i de rikaste länderna är
att resten av världens länder inte kommer att komSVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02/ 2012
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det vore fullt möjligt att utrota den djupa fattigdomen
inom bara några årtionden.
- När världsstatistiken
samlas, granskas och analyseras utan emotionella
faktorer så går det att utröna en mycket viktig slutsats.
Jag är varken optimist eller
pessimist, jag är possibilist.
Det är fullt möjligt att skapa
en värld där alla människor
i världen har möjlighet att
leva ett ganska långt liv med
hyfsat välstånd.
- Med hjälp av global handel, grön teknologi, vård och
fred kan alla världens människor komma att leva i den
övre delen av välståndsgrafen. Enligt statistiken är det
en klar trend. Med kloka beslut och en aning tur är detta möjligt. Köp bönor från
Kenya, placera pensionsfonder i Bangladesh, stöd bistånd till Kongo och välkomna invandrare!
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Läs hela artikeln.. http://www.sviv.se/images/Kjellsmap/HansRosling.pdf

Söker du ett av
våra ombud?

www.sviv.se
Är du intresserad av
att bli ombud?
Maila oss på: sviv@se
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Nordea är en stark bank med
en tydlig framtidsvision. Det
gör oss till ett utmärkt
val för våra kunder.
Inga-May Gigler, Private Banker

Besök oss på
www.nordeaprivatebanking.com
eller ring +352 43 88 77 77
för att boka ett möte.

Gör det möjligt
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. Placeringar
laceringar i fi
finansiella
nansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, obe�
roende av hur skickliga fondförvaltare banken väljer ut. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Bank kontrolleras av Luxemburgs finansinspektion
(CSSF 110, route d’Arlon L�2991 Luxembourg). Publicerad av 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 www.nordeaprivatebanking.com

AD_IMt_StrongBank_170x118 SvenskI världen_SWE.indd 1
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Ta plats på den
internationella
marknaden
Vi skräddarsyr nätbaserade utbildningar
i 11 språk efter din verksamhets behov.
Några exempel:
• Arabiska för nybörjare
• Att göra affärer i Kina, Brasilien eller Ryssland
• Affärsengelska
• Franska med EU-inriktning
• Tyska för affärslivet
För mer information, kontakta Mandy Bengts,
mab@du.se, 023-77 83 46, www.du.se/sprakcentrum

WWW.SVIV.SE
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FÖRE & EFTER FLYTTEN
Hur gör man med pensioner, skatter och anställning
inför och efter en utlandsflytt. Kerstin ger råd.
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

SKATT PÅ PENSION FÖR
AMERIKAN I TYSKLAND?
Min hustru är amerikansk
medborgare och har pension från Landstinget i Sverige. Hon är numera bosatt
i Tyskland. Min fråga är nu i
vilket land hon ska beskattas?
Eftersom din hustru inte
är svensk medborgare ska
pensionen beskattas endast i Tyskland i enlighet
med dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och
Tyskland.
FÖRSÄKRINGSKASSA VID
ÅTERFLYTT?
En person som återflyttar
och blir folkbokförd i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen och
skrivs in i Försäkringskassan från och med första dagen om bosättningen i Sverige förväntas uppgå till
minst ett år.
NYHETER OM RESIDENT
PERMITS PÅ MALTA?
Ett nytt förslag till nya Resident Permits regler har arbetats fram och behandlas
ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
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f n i Parlamentet på Malta.
Vi hoppas och tror att dessa
regler snart är tillämpliga.
Det nya regelsystemet riktar
sig i första hand till pensionärer och har mer gynnsamma nivåer vad gäller lägsta
nivå för att hyra respektive
köpa bostad än de regler
som trädde i kraft i augusti 2011 – det s k High Net
Worth Individuals. För att
hålla sig uppdaterad i frågan hänvisas till:
www.ird.gov.mt/regulations /
hnwi.aspx

www.svenskklubbenmalta.com

DOTTERBOLAGSANSTÄLLD I
INDONESIEN?
Jag har fått ett uppdrag
på tre år i Indonesien. Jag
kommer att sluta anställningen i Sverige och vara
anställd på dotterbolaget
i Indonesien. Jag vet inte
hur situationen i det svenska bolaget kommer att
vara när jag återkommer.
Hur gör jag med den svenska anställningen?
Mitt råd är att du begär
tjänstledigt från din svenska
anställning under anställ-

ningsperioden. Om företaget inte vill att du ska ha
dubbla anställningar, bör
du istället ha en återanställningsgaranti efter avslutat
uppdrag utomlands. Överenskommelsen ska givetvis
vara skriftlig i bägge fallen.
VÄLJA SKATTELAND
– SVERIGE ELLER ITALIEN?
Jag är nyligen utflyttad och
har flyttat in i en liten by
i södra Italien. Har registrerat utflyttning från Sverige och ska nu ansöka om
att få mina svenska pensioner utbetalda. Var ska
jag skatta? Får jag avgöra
det själv – Sverige eller Italien? Jag har pension från
Försäkringskassan, tjänstepension från privat tjänst
och en egen privat pensionsförsäkring.
Du kan inte välja vilket land
du ska skatta i. Sverige, vilket är intjänande- och utbetalningsland och Italien, din
hemvist, har skatteanspråk
på dig. I dubbelbeskattningsavtalet mellan Italien
och Sverige fördelas skatterätten länderna emellan.

Svenskar i Världen I Frågor & Svar, Box 5501, 114 85 Stockholm eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tfn +46 (0) 8 665 49 00, E-post kerstin@utlbos.se
WWW.SVIV.SE
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Ett dubbelbeskattningsavtal
kan aldrig utvidga skatterätten utan endast inskränka
den. Beträffande de pensioner du uppbär, blir beskattningen enligt följande:
Allmän pension får beskattas både i Sverige och Italien. Avräkning av italiensk
skatt sker i Sverige efter ansökan (omvänd credit). Din
privata tjänstepension beskattas endast i Italien och
den egna privata pensionsförsäkringen på samma sätt
som den Allmänna pensionen ovan.

WWW.SVIV.SE

Till Skatteverket ska du uppvisa en SINK-ansökan, Bosättningsutredning samt ett
hemvistintyg där den italienska skattemyndigheten intygar att du har din skattehemvist i Italien. Förutsättningen är att du inte har väsentlig anknytning i Sverige,
t ex permanentbostad, familj
eller företagsverksamhet.
BETALA ARVS- OCH GÅVOSKATT I ANNAT LAND?
Om jag är bosatt i ett land,
som fortfarande har arvsoch gåvoskatt i sin lagstift-

ning, kan denna skatt i
händelse av dödsfall även
omfatta de egendomar
som jag har kvar i Sverige
– trots att arvs- och gåvoskatten är borttagen i Sverige?
Svaret på den frågan är ja.
Eftersom jag inte vet vilket
land det gäller, kan jag bara
ge dig en rekommendation
att kontakta en sakkunnig
och gå igenom vilka konsekvenser det kan få på dina
tillgångar i Sverige.
t
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English anyone?
Svenska skolan i London
TEXT PAMELA JUAREZ MORGAN

En av de stora svenska skolorna utomlands är Svenska
skolan i London. Svenskar i Världen fick en pratstund
med Anna Jägberg, som varit skolans rektor i ett år.
Anna flyttade första gången
till London på 80-talet och
har bott där med jämna mellanrum de senaste 30 åren.
Hon är utbildad rektor och
lärare i svenska/engelska
och har tidigare varit rektor
på en skola i Täby.
- De elever som går på
Svenska skolan i London
har en stark anknytning
till Sverige. Det kan vara
att eleven har en svensk
förälder eller att

AN
SVENSKA SKOL
I LONDON

rg
nna Jägbe
• Rektor- A
s - 1907
• Startade
r - förskola,
• Årskurse gymnasieskola
grund- och
ver - ca 280
• Antal ele
lever
klass - 15 e
r
e
p
t
it
n
S
•
med
nansierad
• Avgiftsfi idrag.
visst statsb

20

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER 02 / 2012

hela familjen bor i London
sedan en tid tillbaka.
Mer engelska på schemat
Undervisningen är på
svenska och skolan följer
den svenska läroplanen.
Eleverna har dock mer
engelska på schemat än
vad man har i Sverige plus
att ämnena musik, bild
och idrott ges på engelska,
berättar Anna.
- Men den största skillnaden är att klasserna här är
mycket mindre. Här går i
genomsnitt 15 elever i varje klass. Lärarna kan därför tillbringa mer tid med
eleverna. En annan bra sak
med skolan är att personalen och eleverna värnar om
varandra och att alla trivs.
Över hundra år
Skolan är över hundra år
och har funnits sedan
1907. Den finansieras
genom den avgift på ca 8
000 pund per år som en
elev debiteras för under-

visningen samt att vissa
elever får statsbidrag.
Om en gymnasieelev från
Sverige vill studera ett år
på svenska skolan i London
får elevens hemkommun ta
ställning till om eleven får
ta med skolpengen eller
inte. En stor fördel att välja
en svensk skola är att de
studierna tillgodoräknas
i en gymnasieexamen
i Sverige. Utbildningen
förbereder eleverna inför
högskolestudier såväl i
Sverige som utomlands.
Över en femårsperiod har
de svenska utlandsskolorna
minskat från ett trettiotal till
19 skolor. Utlandsskolorna
har utgjort en naturlig del i
många utlandssvenska barn
och ungdomars vardag och
de har hjälpt svenska familjer att behålla kontakten
med hemlandet. Det är därför viktigt att de här skolorna får fortsätta sin gärning
även i framtiden.
t

WWW.SVIV.SE

Så firade vi Sveriges

NATIONALDAG
I ROM Svenska Skolföreningen anordnade fint nationaldagsfirande i Villa Torlonia i
samband med
skolavslutningen den 6 juni. Foto: Anna Orsini

I LONDON Svenska skolan i

I PARIS Stämningen var hög

vid nationaldagsfirandet med
glad publik och skönsång från
Svenska kyrkans kör. Ambassadör Gunnar Lund syns här med
klubbens ordförande Helena
Brag. Foto: Anne Edelstam

London firade nationaldagen tillsammans med Svenska kyrkan,
ambassaden, handelskammaren, Exportrådet och Visit Sweden.
Cirka 400 personer hade samlats i skolan och ambassadören,
Nicola Clase, inledningstalade.
Därefter följde några ord från
rektor Anna Jägberg samt sång
från kyrkans kör och uppträdande av eleverna.

I OSLO I Norge hade man

två nationaldagsfirande –
en högtidlig version i Svenska Margaretakyrkan i Oslo
och några dagar innan en
Barnens nationaldag med aktiviteter såsom ponnyridning och
fiskdamm.

WWW.SVIV.SE
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UNGDOMSOMBUDET
HAR
ORDET

Johannes Danielsson funderar
över hur man reser till Sverige på
semester utan att ha ett fullspäckat program..

TEXT JOHANNES DANIELSSON

Några tankar på en flygplats

I

skrivande stund sitter jag och tar en kaffe på en blänkande flygplats. Om ett dygn
landar jag i Sverige för det där typiska
Sverigebesöket, som många som bott en
kortare tid utomlands säkert känner igen.
Under en dryg vecka hoppas jag kunna träffa
alla de där personerna jag vill träffa, ta hand
om en rad ärenden som väntar, inhandla de
typiska svenska varorna som inte går att få
tag på utomlands och dessutom vara ledig
och slappna av.
Som vanligt är tiden kort och göromålen
många. Hur ska man prioritera? Den första
komponenten som får flytta på sig blir sannolikt den sistnämnda – vara ledig och slappna
av. Det är smart av två anledningar; för det
första vinner man tid. Dessutom, när väl avslappnandet har prioriterats bort, blir det til�låtet att tänka i effektivitetstermer, vilket gör
det OK att försöka planera och maximera
fast det är semester.
Så programmet ska förberedas minutiöst.
Tankesättet bör vara att ”när man väl är i
Stockholm så gäller det att trycka in så mycket som möjligt”. Se till att redan ha bokat in
träffar. Almanackan är det viktigaste redskapet. Jäktigt, jovisst, men stimulerande.
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Men klarar man att leva så i längden? Sannolikt inte. Jag vet de, som har varit utomlands länge, som helt enkelt har slutat att
åka till Sverige. Det är liksom inte värt stressen. Andra reser incognito, utan att berätta
det för någon, ”ingen nämnd, ingen glömd”.
Det fungerar säkert bra, så länge man är säker på att inte råka springa på sina vänner
på ICA Maxi eller Åhléns.
Jag skulle inte klara av varken att hoppa
över Sverigeresan, eller att resa utan att låta
någon veta. Och då återstår tyvärr bara det
hektiska alternativet. Som tur är finns det en
lösning som blir mer effektiv ju längre bort
man bor – flygresan. Här finns 10, 15 – kanske 20 timmar där ingen kan nå en varken
på telefon, mail eller Facebook. Det är du,
en god bok, eventuellt några filmer, serverad
mat, en vacker utsikt och potentiellt några
glas vin, 10 000 meter över mark. Oändliga
möjligheter till avslappning och vila!
Här på flygplatsen börjar det bli dags att gå
på planet. En hektisk, stimulerande vecka
ligger framför mig. Men först – motsvarande
en halv arbetsveckas avslappning!
Hälsningar från Södra Afrika,
Johannes
WWW.SVIV.SE
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‑ Skymning eller gryning ?

Tid:

Tisdagen den 21 augusti, kl 08-17

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19,
Stockholm
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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
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www.stadsbudskontoret.eu
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Det finns några i Sverige som bara har ditt bästa för ögonen
och som kämpar för dina rättigheter
Bli medlem och få tillgång till:
• juridisk & ekonomisk rådgivning
• viktig information i tidning, nyhetsbrev och på hemsida
• rabatter på försäkringar, hyrbil, tidningsprenumerationer mm
• stipendier och feriebidrag för studier

För svenskar – i världen

www.sviv.se
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