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S A M T N Y H E T E R , E K O N O M I & skatte fr å g or !

Ett naturligt val för

SVENSKA elever

Bryssel • London • Paris
•

Förskola, grundskola, gymnasieskola, IB-program*
och internat/värdfamilj.

•

En mångkulturell miljö där du läser svenska samt
andra internationella språk.

•

Modersmålsundervisning i små klasser med fokus på
varje enskild individ.

•

Engagerade och kunniga lärare.

•

Eleven kan vid hemkomst till Sverige gå direkt in i det
svenska skolsystemet.

•

Ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

* IB-program erbjuds i Bryssel.

Besök oss på:

K

A

I

SVE

IS

LE

PA
R

IS

ECO

SU

ssb_ssl_ssp_svenskar_i_varlden_nov.indd 1

S KO L A N

R
PA

NS

ssb.be
swedishschool.org.uk
svenskaskolanparis.com

E
EDOISE D

4.11.2011 12:26:33

INNEHÅLL
PÅ OMSLAGET: JUL & NYTT ÅR.

Tidningen Svenskar
i Världen

SVENSKAR I VÄRLDEN I NUMMER 04 ÅR 2011

Ansvarig utgivare
Karin Ehnbom-Palmquist
Redaktör
Andreas Hermansson
erik.andreas.hermansson@gmail.com
Art director
Fredrik Bengtsson
Annonser
UH Marketing AB
Urban Hedborg, Box 128,
183 22 Täby
Telefon 08-732 48 50,
Fax 08-732 69 46
E-post urban@uhmarketing.se
Webbplats www.uhmarketing.se
Prenumerationer 4 nummer per
år kostar 500 kronor
Tryckeri
Printfabriken AB
Telefon 0455-335200
www.printfabriken.se, Karlskrona

18.

Föreningen Svenskar
i Världen (under kungligt beskydd)
Generalsekreterare
Karin Ehnbom-Palmquist
Styrelse
Michael Treschow, ordf.
Steve Trygg, vice ordf.
Karin Ehnbom-Palmquist, gen.sekr.
Anna Belfrage, Michael Daun,
Claes-Johan Geijer, Lisa Gemmel, Kai
Hammerich, Lennart Koskinen, Birgitta
Laurent, Åsa Lena Lööf, Barbro Sachs
Osher, Staffan Paues & Helena Stålnert.
Medlemsavgifter (inklusive tidningen)
Enskild 500 kr, Familj 600 kr,
Studerande 250 kr
Ständig medlem 10 000 kr
Betalningsinfo
Plusgiro: 504-1
Bankgiro: 732-0542
IBAN: SE74 5000 0000 0521 3100 1002
SWIFT: ESSESESS
Läs tidningen på nätet!
Lösenord: SWE

4. Generalsekreteraren har ordet

6. Nyheter
16. Antalet bortförda barn ökar
Antalet barn som olovligen förs bort till ett annat land ökar, inte bara i Sverige utan i många
länder. UD:s Örjan Landelius skriver om ett
växande problem.

24. Till minne av
Dag Hammarskjöld
I år är det 50 år sedan en av vår tids
främsta svenskar omkom i en flygolycka. Vi
minns Dag Hammarskjöld.

24.

18. Linnea Götstav
Svenska livstilsmärket Renaissance Life når
stora framgångar i Storbritannien. Engelsk
fashion-tv och internationella modemagasin hyllar Linnea Götstav.

Frågor & svar

A jour

Skatter & ekonomi

Adress
Box 5501,
114 85 Stockholm.
Besöksadress: Näringslivets Hus,
Storgatan 19, Stockholm.
Telefon 08-661 50 10
Fax 08-660 52 64
E-post svenskar.i.varlden@sviv.se
Webbplats www.sviv.se
Föreningens flaggsymbol
Carl Fredrik Reuterswärd

www.sviv.se

Kerstin Gustafsson

Gudrun Torstendahl

Cecilia Gunne
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LEDARE

Kära läsare!
Vi gratulerar Årets Svensk i Världen 2011
och tackar våra medlemmar för ett utmärkt
Utlandssvenskarnas Parlament!

Ä

Generalsekreteraren har ordet

nnu ett år går mot sitt slut
och när detta nummer når
er ute i världen har ni säkert
redan påbörjat förberedelserna inför jul. Vi har haft ännu
ett aktivt år för Föreningen
Svenskar i Världen och ser
fram emot ett spännande 2012.
2011 genomförde SVIV ännu ett Utlandsvenskarnas Parlament, det tredje sedan starten. Det blev en mycket spännande dag i Näringslivets hus i Stockholm, där arbetsgrupperna tog fram en rad spännande och framförallt viktiga
resolutioner. En arbetsgrupp ’Hemvändargruppen’ har
redan haft ett första möte med Migrationsministern Tobias
Billström. Om detta kan du läsa på vår hemsida sviv.se.
2012 kommer vi att sätta stort fokus på att följa upp
arbetet med de frågor som parlamentet belyste, ett flertal
viktiga resolutionsmottagare har redan uppvaktats och vårt
ihärdiga lobbyarbete fortsätter med full kraft nästa år.
2011 har också sett en hel del nya ansikten i föreningens
styrelse. Vår mångårige styrelseordförande Ulf Dinkelspiel
har lämnat över ordförandeklubban till Michael Treschow,
ordförande i Unilever. Vi kan inte nog tacka Ulf för dessa
år där han lett styrelsen med stor entusiasm och visat ett
enormt engagemang i föreningen.
Michael Treschow har hoppat in i hetluften direkt och
visat att han är rätt person att efterträda Ulf och fortsätta
hjälpa föreningen att utvecklas. Det ska bli oerhört stimulerande att arbeta med Michael, alla andra i styrelsen, samt
framförallt med er medlemmar under 2012.
Under årets gång har jag även haft privilegiet att delta
i ett flertal evenemang runtom i världen. Jag vill rikta ett
rungande och oerhört varmt tack till alla svenska honorärkonsuler, SVIV-ombud, SWEA-medlemmar och engagerade
utlandssvenskar för allt stöd och all hjälp. Det är tack vare
er som vi fortsatt kan sprida information om att Svenskar
i Världen är alla utlandssvenskars intresse- och lobbyorganisation. Med hjälp av vårt forum, nämnda parlament och

Karin Ehnbom-Palmquist I GENERALSEKRETERARE
Karin är generalsekreterare för Svenskar i Världen.
E-post karin@sviv.se I Webb www.sviv.se

04

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 04 2011

övriga kanaler kan vi bidra till att avslöja orättvisor och
belysa problem som kan drabba svenskarna utomlands.
Fortsätt gärna berätta för andra utlandssvenskar om SVIV.
Ju fler vi är, desto kraftfullare kan föreningen agera!
Det är glädjande att se att vårt arbete ger frukt. En fråga
vi länge kämpat för är utlandssvenskarnas möjlighet att
kunna rösta digitalt. En riksdagsmotion kring detta har
nu lämnats in för beaktande och reaktionerna har hittills
varit positiva. Det känns fullt möjligt att en digital lösning
för röstningsgenomförande snart kan bli verklighet. Det är
ett tecken på att våra diskussioner med Valmyndigheten,
ambassader och beslutsfattare har fungerat väl.
Johannes Danielsson leder fortsatt vår ungdomssatsning
med bravur. Fler unga har lockats till föreningen och nya
ombud har engagerats. I detta nummer kan ni läsa en intervju med Lisa Gemmel, ny ung styrelseledamot i föreningen.
Ett spännande år ligger framför oss. Jag vill avrunda
min kolumn med att önska er alla en riktigt god jul och ett
Gott Nytt År. Jag hoppas att ni alla får fira med vänner och
familj, samt önskar er allt gott för det nya året!

Många varma hälsningar
Karin Ehnbom-Palmquist
Generalsekreterare

www.sviv.se

Vision och tradition
Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv,
oberoende privatbank med få kunder per portföljförvaltare.

BANQUE

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.

LUXEMBOURG

CARNEGIE

Besök gärna vår hemsida www.carnegie.lu och informera
Dig om Banque Carnegies E-banking. Vi erbjuder också
private bankingtjänster från Carnegies kontor i Genève
(+41 22 316 65 65).
Kontakta Claes-Johan Geijer, VD, eller
Anders Lindbergh (+352 40 40 30 274), så berättar vi mera.

Det är en fråga
om förtroende
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

och kompetens

NYHETER

Ikea slutar
sälja svenska
klassiker

Foto: JOHAN ÖDMANN

Utlandssvenskar har i många år vallfärdat till IKEA världen över för att köpa in
klassiker som Ahlgrens bilar och Kalles
Kaviar. Det är slut med det nu. IKEA har
istället börjat sälja svensk mat under
sin egna IKEA-flagga.
Vissa av tillverkarna finns kvar
och producerar nu mat åt IKEA under
anonym flagg, men en rad klassiker
finns alltså inte längre att tillgå, vilket
givetvis är trist. På Facebook finns ett
flertal protestsidor, bland annat ”Bring
real food back to IKEA Swedeshop”.
– Det är fantastiskt att det engagerar
så många - och bor man som utlandssvensk förstår jag till viss del åsikterna.
Jag tror framförallt det är en emotionell
upplevelse, säger Ylva Magnusson till
sidan Market.se.

Barnporr
bekämpas
hårt av EU

Omstritt jordbruksstöd
ska göras om

EU

-kommissionen har planer
på att ändra stödet till
unionens bönder. Bland
annat vill man införa ett tak på hur stort
finansiellt stöd ett företag kan få. Tanken är att basen för stödet ska ändras
successivt från och med 2013. Bland
annat ska inga jordbruksföretag kunna
få mer än 300 000 euro i stöd och ska
endast betalas ut till aktiva jordbrukare.
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30 procent av stödet ska vidare fördelas
bland företag som sköter sina odlingar
miljövänligt.
Ett av de skäl som anges för ändringarna är att glappet mellan det stöd som
betalas ut till olika länder ska utjämnas.
Enligt Riksdag & Departement menar
EU-kommissionären Dacian Ciolos att de
länder som i dag får mindre ska få mer
i framtiden.

EU har infört nya regler som ska göra
det enklare att stänga ned hemsidor
som innehåller barnporr. I de fall där
sidan befinner sig på en server belägen
utanför EU kommer sidan att blockeras
tills den kan stängas ned.
Ett direktiv röstades igenom med brett
stöd i slutet av oktober. Där framgår
bland annat att EU ska ha enhetliga
straffskalor kring sexbrott där barn är
offer. Det kommer även att bli enklare
att straffa pedofiler. Så kallad grooming, där pedofiler söker kontakt med
barn på nätet för att kunna utnyttja
dem, kommer att bli straffbart i hela
EU-zonen.
För att komma åt den omfattande
barnsexturismen i bland annat Asien
blir det även möjligt att åtala EU-medborgare som begått sexbrott mot barn
även i fall där brottet begåtts utanför
unionens gränser.

www.sviv.se

NYHETER

Åsa Romson (miljöpartiet)

Samtliga 25 riksdagsledamöter från Miljöpartiet har utbildning på högskolenivå.
Detta konstaterar Riksdag & Departement som granskat utbildningsnivån
bland riksdagspartiernas representanter. Tvåa hamnar Folkpartiet, där 22 av
24 personer i Riksdagen har studerat på
eftergymnasial nivå.
Lägst hamnar Sveriges näst största
parti, Socialdemokraterna. Där har
bara drygt hälften högskoleutbildning,
jämfört med ett totalt genomsnitt på
74 procent bland alla ledamöter från
riksdagspartierna. Näst lägst hamnar
Sverigedemokraterna, där 11 av 18 ledamöter har gått på högskola.
Enligt en undersökning genomförd av
SCB 2010 har cirka fyra av tio personer i
Sveriges befolkning mellan 25 och 64 år
pluggat på högskolenivå.

Foto: PAWEL FLATO

Miljöpartister
bäst utbildade

SVIV på besök hos Billström
SVIV:s Hemvändargrupp uppvaktade migrationsminister Tobias Billström den 2 november.

S

tyrelseledamot Staffan Paues och
författare Ewa Hedlund påtalade det orimliga i att Sveriges
migrationspolitik helt bortser från den
största invandrargruppen; de ca 20 000
återvändande utlandssvenskarna!
Många hemvändande svenskar har
svårt att finna sig tillrätta. Deras kompetens tas sällan tillvara i det svenska näringslivet. Vid mötet överlämnade SVIV

en skrivelse med förslag till åtgärder;
A) att bredda svensk migrationspolitik
till att även omfatta stöd till återvändande svenskar, vår största invandrargrupp
B) att inrätta ett särskilt departement
efter modell från Indien; ”The Ministry
of Overseas Indian Affairs”
Migrationsministern visade stort intresse
för frågan och lovade undersöka möjligheterna till att tillmötesgå SVIV:s förslag.

SVT World – ditt fönster mot Sverige!
SVT:s utlandskanal SVT World sänder idag till Europa, Asien, Afrika,
Australien och Nordamerika dygnet runt.

svt.se/svtworld

www.sviv.se

Du får nyheter och fakta. Musik, sport och natur. Barnoch nöjesprogram. Drama, debatter och kultur.
Programfrågor: svt.se/svtworld
För abonnemang kontakta: ConNova TVX
+46 (0)141 - 20 39 10 svtworld@connova.se
www.connova.se
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NYHETER

Staffan Paues

Allt för Sverige
SVT sänder för närvarande en intressant
serie som heter Allt för Sverige. Med
Anders Lundin som vägledare tävlar tio
amerikaner med mycket olika bakgrunder. En sak har de tävlande gemensamt,
sitt svenska ursprung. Ingen av dem har
någonsin tidigare varit i Sverige och får
under programmets gång lära sig mer
om sina svenska släkter samt stifta bekantskap med nationella fenomen som till
exempel campingkultur, samtidigt som de
tävlar i svenska seder och bruk. Vinnaren
får ställa till ett stort släktkalas med sina
svenska släktingar.
Även om programmet är i uppsluppen
tävlingsform så visar det ändå hur viktigt
det är för människor att känna till sitt arv
och hur längtan efter det svenska kan
vara stor även om man är uppvuxen utomlands och aldrig satt sin fot i släktens
gamla hemland.
Passa på att se hela säsongen på SVT
Play nästa gång du är på besök i Sverige!

Nytt ombud arrangerar
ungdomsträff på Rivieran!
Yasmine Åkermark Nettelbladt är nytt ungdomsombud för Nice och Rivieran. För en tid sedan
hölls den första träffen med ungdomsgruppen på Rivieran, en strandpicknick i Antibes. Ett
tiotal unga utlandssvenskar deltog.
– Det är tydligt att det finns ett
intresse för SVIV:s ungdomsverksamhet bland de unga svenskarna här på
Rivieran, säger Yasmine Åkermark
Nettelbladt.
Ungdomsgruppen planerar att ses vid
omkring ett tillfälle i månaden.
– SVIV har under den senaste tiden
arbetat för att nå ut till fler unga
utlandssvenskar. Därför är det roligt att
se att våra ungdomsombud gör ett så
bra jobb med att arrangera träffar och
aktiviteter ute i världen, säger general-

SVIV har bytt
telefonnummer
08

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 04 2011

sekreterare Karin Ehnbom-Palmquist.
Du som bor på Rivieran kan kontakta
yasmine.akermark@googlemail.com för
mer information om SVIV:s verksamhet
i området.
Är du intresserad av att bli ungdomsombud där du bor? Svenskar i Världen
är just nu på gång med att rekrytera
fler ungdomsombud ute i världen som
ett led i vår satsning på att nå ut till
fler unga utlandssvenskar. Skicka ett
e-mail till parlamentet@sviv.se för mer
information!

Elektronisk
röstning
motioneras
SVIV:s krav på möjlighet till elektronisk
röstning vid allmänna val har tagit ett
stort steg framåt! Riksdagsmännen Mats
Gerdau (M) och Elisabeth Svantesson (M)
har motionerat i saken.
Enligt SVD öppnar Regeringen för att
införa elektronisk röstning i Sverige. Enligt
justitieminister Beatrice Ask (M) är ökad
flexibilitet och stärkt demokrati två av
fördelarna.
Röstningsmetoderna bör moderniseras,
och ett system med elektronisk röstning
prövas, skriver Mats Gerdau och Elisabeth
Svantesson i sin motion.
”Tiden är nu mogen för att på allvar undersöka om och hur den digitala tekniken
kan användas på ett effektivt och säkert
sätt vid val”, slår justitiedepartementet
fast i en promemoria som SvD har tagit
del av.

Sedan vecka 27 har föreningen nytt telefonnummer. SVIV:s kansli har bytt telefonnummer till 08-661

50 10.

www.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.

Göran Håkansson, 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 i finansiella instrument är förenade med risk och avkastning kan inte garanteras. Placeringarna kan ge förlust, oberoende 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

Frågor & svar

Uppdatering
kring Residence
Permits på Malta!
Malta ändrar reglerna drastiskt, återflytt från USA och mer.
TEXT KERSTIN GUSTAFSSON

S

om tidigare framgått har
Malta ändrat reglerna för
Residence Permits med 15%
inkomstskatt. Ett nytt så
kallat ”Scheme” under namnet High
Net Worth Individuals ersatte 201109-14 de gamla reglerna, som inte
ändrats på 23 år.
De nya reglerna innebär höjda
inkomstgränser med en minimiskatt
på 20 000 euro per år för den med
125.000 euro i inkomst plus 2 500
euro för medföljande maka, köp av
bostad för minst 400 000 euro eller
hyra boende för minst 20 000 euro.
Det har alltså skett stora förändringar.
För den som har ett Residence
Permit beviljat före 2011-01-01 och
inte bytt bostad senast 2011-09-14, då
de nya reglerna trädde i kraft, gäller de
gamla beloppen.
Reglerna är till viss del oklara och
skapar stor osäkerhet, inte bara för de
personer som ämnar flytta till Malta
utan även bland malteser själva, till
exempel de inom fastighetsbranschen.
Enligt icke bekräftade uppgifter ämnar
Malta införa ytterligare ett regelsystem
för pensionärer, där kraven är lägre.
I dagsläget vet vi dock inte vad detta
innebär.
Det pågår justeringar i de nya
bestämmelserna och en rekommendation är därför att gå in på Maltas
skattemyndighets hemsida, www.ird.
gov.mt/ och fliken ”High Net Worth
Individuals” för mer information.

vilket torde innebära att jag inte blir
beskattad alls i Frankrike, eftersom det
har varit min permanentbostad under så
lång tid. Vad händer i Sverige?
I Frankrike utgår ingen reavinstskatt på
permanentbostäder, efter 15 års ägande. Din
bostad i Frankrike betraktas dock nu som
sekundärbostad enligt fransk lagstiftning
och är därför föremål för fransk reavinstbeskattning. Eftersom du har hemvist i Sverige, är du skattskyldig för din reavinst även
här. I Sverige utgår reavinstskatt på 22% av
försäljningspriset minus avdrag för bland
annat mäklararvodet. För mer information
om avdragsrätter kan du gå in på SKV:s
hemsida, och broschyren SKV17, Försäljning
av småhus och ägarlägenhet.
Enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan
Sverige och Frankrike har du rätt att dra av
den franska skatten mot den svenska, dock
högst 22%. I Frankrike utgår reavinstskatt
på ”sekundär-bostad” f n med 32,5%. Fr o
m 2012 ändras reglerna så att man efter 30
års ägande inte beskattas på reavinsten
överhuvudtaget.

Återflytt från USA
Jag är bosatt i USA sedan 20 år och har
för avsikt att återflytta till Sverige. Jag
har några frågor:
1. Var anmäler jag återflyttning?
2. När blir jag skattepliktig i Sverige?
3. Har jag rätt till sjukvård i Sverige
direkt när jag flyttar hem?
4. Kan jag behålla tillgångar i USA?
5. Vad händer skattemässigt om jag
införskaffar bostad i Sverige redan nu?

Anmälan om flyttning till Sverige görs hos
Skatteverket/folkbokföringsenheten på
orten du ska bosätta dig på. Personlig inställelse gäller och en särskild blankett ”Anmälan om flyttning till Sverige” ska lämnas
in i samband med besöket och överlämnas
till den handläggare du blir hänvisad till. Ta
med pass.
Från det datum du anmäler inflyttning
till Sverige, blir du också skattemässigt
bosatt i Sverige. Det innebär att du från det
datumet också ska deklarera i Sverige.
När din registrering om inflyttning
skett, vidarebefordras detta till andra
myndigheter, till exempel Försäkringskassan, och omfattas därmed också av svensk
socialförsäkring.
Försäkringskassan skickar en blankett
med bland annat frågor om hur länge du
har för avsikt att bo i Sverige. Den som har
för avsikt att bo mer än ett år i Sverige
har rätt att tillhöra socialförsäkringen och
därmed Försäkringskassan.
Du kan behålla tillgångar i USA, men
som bosatt i Sverige är du skattepliktig
här för hela din ”världsinkomst”. USA har
också beskattningsrätt, varför dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna
måste beaktas. Där framgår hur länderna
fördelar beskattningsrätten mellan sig.
Uppstår en dubbelbeskattning sker genom
ett kreditförfarande i avtalet en avräkning
mellan länderna.
Eftersom du varit bosatt utomlands så
länge, kan du innan återflyttning, skaffa
en bostad utan att det i sig innebär att du
blir återflyttad i förväg och skattepliktig i
Sverige. n

Sälja bostad i Paris
Jag är bosatt i Sverige numera, men har
kvar min lägenhet i Paris, som jag ägt i
mer än 20 år. Nu ämnar jag att sälja den.
Jag utgår ifrån att det är franska
skatteregler som gäller vid försäljning,
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ADRESS TILL FRÅGOR & SVAR
Svenskar i Världen I Frågor & Svar Box 5501, 114 85 StockholmI Eller Kerstin Gustafsson, Utlandsbosättning AB
Tel +46 (0) 8 665 49 00 I E-post kerstin@utlbos.se

www.sviv.se

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 samt
konfirmationsläger.
SIGTUNASKOLAN HUMANISTISKA LÄROVERKET
Telefon: +46 8 592 571 00
www.sshl.se
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Försvaret och frikyrkorna
– två samhällsinstitutioner i förändring
TEXT GUDRUN TORSTENDAHL

Försvarets uppdrag är förstås att försvara det egna landet vid angrepp av en främmande makt. I takt med att den
yttre hotbilden mot Sverige förändrats har försvaret ställts inför andra uppgifter. I dag jobbar försvarsmaktens
personal till stor del med internationella insatser, som att upprätthålla fredsavtal och lugn i områden med etniska
konflikter världen över och att trygga civilbefolkningen i krigsdrabbade länder.
Frivillighet ersätter plikt

Några glimtar från försvarets historia

2010 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga
på frivillighet och inte på plikt. Lagen om totalförsvarsplikt finns kvar
men plikten är vilande. Om det är nödvändigt av beredskapsskäl kan
regeringen besluta att den ska återinföras.
Totalt sett räknar man med att försvaret ska omfatta knappt 50 000
personer. Drygt hälften ska vara fast eller tidsbegränsat anställda
officerare, soldater och sjömän. Övriga kommer att vara civilanställda
eller ingå i hemvärn och nationella skyddsstyrkor.
Den svenska värnplikten har alltså upphört men såväl män som
kvinnor omfattas fortfarande av totalförsvarsplikten, även om den
är vilande. Alla svenska 18-åringar är därför skyldiga att svara på ett
antal frågor om sin hälsa och andra personliga förhållanden, uppgifter
som ska ligga till grund för en mönstring om värnplikten skulle behöva
återinföras. Skulle så ske kommer plikten då också att gälla kvinnor.
Svenska medborgare som är bosatta utomlands behöver inte svara
på frågorna i beredskapsunderlaget.
Som ersättning för den tidigare värnplikten finns i dag en frivillig militär utbildning. Redan under skoltiden kan elever välja att göra praktisk
arbetslivsorientering (Prao) på ett militärt förband. Försvarsmakten har
också en ungdomsverksamhet som innebär möjligheter att ”prova på”
och få mer information om försvaret. Kurserna vänder sig till ungdomar
mellan 15 och 20 år och genomförs under en till två veckor. Målsmans
godkännande är obligatoriskt för deltagare som inte själva är myndiga.

Redan på medeltiden var ”alla bönder och bofasta män” skyldiga att
gripa till vapen för att ”värja sitt land”. 1619 började Sverige skriva
ut folk till armén och flottan. Mot slutet av 1600-talet ersattes detta
system med indelta knektar och i början av 1800-talet kom en allmän
beväringsinrättning för alla män mellan 20 och 25 år. 1860-72 var det
möjligt att mot 100 riksdaler köpa sig fri från 30 dagars värnplikt. Från
1885 var alla män värnpliktiga mellan 21 och 32. 1901 avskaffades indelningsverket och allmän värnplikt infördes för män mellan 21 och 40 år.
Värnpliktsverket bildades 1968. På 1990-talet började tillämpningen
av den allmänna värnplikten begränsas. Då infördes också möjligheten
för kvinnor att göra värnplikt på samma villkor som män. 1965 ersattes
Värnpliktsverket och Vapenfristyrelsen av Pliktverket som 2011 har bytt
namn till Rekryteringsmyndigheten.

Grundläggande militär utbildning
En svensk medborgare, bosatt i Sverige eller utomlands, kan söka
Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning (GMU). Grundutbildningen varar tre månader och gör det möjligt att därefter söka jobb
som sjöman eller soldat. Man kan också välja att söka sig vidare till
officersutbildning.
Intresset för att söka in på GMU har varit stort. Första kursen hade
6 600 sökande och andra kursen ungefär 3 100. 838 respektive 381
sökande antogs. Försvaret har räknat med att 85 procent av dem som går
utbildningen ska fortsätta med inriktning mot kontraktsanställning, men
bortfallet har hittills blivit något större. Två utbildningsomgångar har
startat under hösten 2011. Till dessa sökte 12 467 personer och 484 antogs.
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Frikyrkor går samman och bildar ny kyrka
Katolska kyrkan, ortodoxa kyrkor, islamiska församlingar och buddhismen
blir allt större i Sverige, medan de traditionella kyrkorna tappar besökare.
På lokal nivå har det därför blivit allt vanligare att frikyrkorna går samman. De kan tillhöra ett eller flera samfund på riksnivå. Så är till exempel
drygt 100 av Missionskyrkans 686 församlingar i Sverige gemensamma med
någon annan församling och tillhör ytterligare minst ett annat samfund.
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har under flera år bearbetat idén om att också på riksnivå gå
samman och bilda en ny kyrka. I somras togs så beslutet. Namnet på den
nya kyrkan kommer att avgöras senast 2014. Tills vidare är arbetsnamnet
Gemensam framtid. För närvarande pågår en process för registrering av det
nya samfundet och val av kyrkoledare. Bildandet av den nya kyrkan kommer
firas i samband med nästa kyrkokonferens som hålls i Linköping under Kristi
himmelsfärdshelgen i maj 2012. n

gudrun torstendahl I A JOUR
Gudrun Torstendahl är konsult och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se
E-post gudrun.torstendahl@swipnet.se
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Creative Republic

Diagnos före symptom
En dag hos oss kan ge dig många dagar i retur
Ju tidigare man ingriper i ett sjukdomsförlopp,
desto större är möjligheterna till en framgångsrik
behandling. Executive Health erbjuder avancerad
screening av kroppens olika organ för att hitta
allvarliga sjukdomar redan före de ger några
symptom.
Vi undersöker framför allt för cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar. Sedan starten 2008 har vi årligen undersökt
flera hundra personer. Vår erfarenhet är att 2 % av dem
som genomgått vår screening har en allvarlig potentiellt
livshotande sjukdom som cancer eller svår hjärtsjukdom.
Då kan det kännas tryggt att vi har väletablerade
remissvägar till olika sjukhus och kliniker. Omkring 25 %
får reda på att de har en tidigare okänd sjukdom som bör

Blasieholmsgatan 4A
111 48 Stockholm
Tel 08-410 957 00
info@executivehealth.se
www.executivehealth.se

behandlas för att inte leda till livshotande sjukdom.
Det kan röra sig om en tidig och behandlingsbar
hjärtsjukdom, högt blodtryck, blodfettsjukdom, kronisk
lungsjukdom, benskörhet eller njursjukdom. I dessa
fall skräddarsyr vi ett förebyggande åtgärdsprogram
som kan omfatta medicinering, kostomläggning eller
livsstilsförändringar i preventivt syfte.
Executive Health kommer inte att upptäcka alla sjukdomar.
Vissa sjukdomar går inte att testa för och andra sjukdomar
kan sprida sig väldigt fort. Vårt undersökningsprogram
innehåller dock de mest avancerade screening metoderna
som finns i dag och vi följer kontinuerligt utvecklingen
inom early detection. På www.executivehealth.se kan du
läsa mer om hur du kan ge dig själv bättre odds.

Diagnos före symptom

SKATTER

Fördelaktigt att
flytta till Portugal
TEXT CECILIA GUNNE

Tjänstepension
Pension som du får på grund av tidigare anställning i privat
tjänst får enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
bara beskattas i Portugal. Och eftersom Portugal enligt de nya
reglerna inte tar någon skatt på pension till inflyttade utlänningar, blir det ingen skatt alls på sådan svensk pension.
Du som flyttar till Portugal bör kontakta en svensk skatterådgivare så att du gör allt rätt. Det är tillrådligt att även kontakta en portugisisk rådgivare så att det blir rätt i Portugal så
du omfattas av de nya reglerna.
Tjänstepension från offentlig tjänst (statlig eller kommunal)

i Sverige till person som bor i Portugal beskattas däremot
endast i Sverige, förutsatt att mottagaren inte är portugisisk
medborgare.

Privat pensionsförsäkring
Sverige får enligt skatteavtalet med Portugal inte heller ta ut
någon skatt vid utbetalning på svenska privata pensionsförsäkringar (som inte har något samband med någon anställning
utan har tecknats privat). Även här blir det alltså helt skattefritt för den som bor i Portugal när den nya skatteregimen
är tillämplig.

Allmän pension
Pensioner som betalas ut genom det svenska socialförsäkringssystemet, så kallad allmän pension, får enligt skatteavtalet beskattas i både Portugal och Sverige. Sverige tar ut 25
procents så kallad SINK-skatt, under förutsättning att du inte
har kvar väsentlig anknytning till Sverige.
Om du har behållit så kallad väsentlig anknytning till Sverige genom att till exempel behålla din tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttningen till Portugal, har Sverige rätt
att (i stället för SINK-skatt) ta full svensk inkomstskatt på
dessa allmänna pensioner.

FOTO rorem

Portugal har infört nya regler för inflyttade utlänningar, som
gäller icke-portugisiska inkomster. Det gör att tjänstepensioner från Sverige kan bli skattefria. Andra inkomster kan också
bli skattefria om de är skattepliktiga i ett annat land.
Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Portugal har enbart
Portugal rätt att ta ut skatt på svenska privata tjänstepensioner som betalas till en svensk som bor i Portugal.

SINK-ansökan
För att den svenska utbetalaren av pensioner ska slippa innehålla svensk skatt behövs det ett SINK-beslut från Skatteverket där det anges att det inte ska innehållas någon SINK-skatt.
Ansökan om SINK kan laddas ned från Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se. Du kan inte skicka in ansökan om
SINK förrän du har flyttat ut från Sverige.

Cecilia Gunne

Skattejurist Valbay International S.A. Stockholm

Valbay bedriver Family Office-verksamhet åt förmögna personer med allt från bolagsadministration och skatterådgivning till kapitalförvaltning, och oberoende finansiell rådgivning.

CECILIA GUNNE I SKATTER
Cecilia är skattejurist på Valbay International S.A. och sakkunnig i expertpanelen på www.sviv.se E-post Cecilia.Gunne@valbay.com I Webb www.valbay.com
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Non Resident

WWW.SVIV.SE

Värdefulla råd för
utlandsboende
När du bor utomlands är det skönt med
tillgång till en bank i Sverige. En bank som
kan de regler och lagar som gäller för dig
som utlandsboende.
Kontakta oss så berättar vi om våra tjänster
för utlandsboende:
• Personlig service dygnet runt
• Placeringsrådgivning
• Finansiering
Kontakt
Telefon: +46 8 763 64 67
E-mail: nonresidentprivates@seb.se
www.seb.se/nonresident

b ort förda b arn

allt Fler
barn förs bort
illegalt
Antalet bortförda barn ökar i vår alltmer internationaliserade värld.
Örjan Landelius, departementsråd på Centralmyndighet för barnbortförandefrågor skriver om en oroväckande trend.

A

ntalet barn som olovligen förs bort till ett
annat land ökar, inte
bara i Sverige utan i
många länder. Det får
anses naturligt med
tanke på hur vi idag i allt större utsträckning lever mer internationellt än
tidigare. Vi reser, flyttar för studier eller arbete och vi skapar relationer över
landsgränserna. I många fall fungerar
relationerna och allt är frid och fröjd.
I vissa fall tar de slut och det är då
problemen uppstår. Med tanke på att
en skilsmässa eller vårdnadstvist kan
bli nog så infekterad när båda parter
bor i samma land, är det inte svårt att
förstå att det kan bli än mer komplicerat när man kommer från olika
länder. Inte sällan vill den ena parten
flytta ”tillbaka hem” i samband med en
sprucken relation. Har man gemensamma barn kan det vara betydligt
svårare att komma överens om boende
och umgänge om barnet kan förväntas
bo i en annan del av världen jämfört
med om det skulle bo något kvarter
bort. Det händer då att ena föräldern
tar saken i egna händer och olovligen
flyttar med barnet.
Vilka möjligheter som står till buds
att försöka lösa en situation där ett
barn förts bort, beror på från och till
vilket land det har förts. Den dominerande internationella konventionen på
området – 1980 års Haagkonvention

16
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TEXT Örjan Landelius

om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn – har
antagits av drygt 80 länder runtom i
världen, däribland Sverige. Om ett
barn har förts mellan länder som antagit konventionen, finns relativt goda
möjligheter att agera och lösa fallet.
Alla länder knutna till konventionen
har en så kallad centralmyndighet för
den här typen av ärenden. I Sverige
är Utrikesdepartementet centralmyndighet. Centralmyndigheten utgör
en slags spindel i nätet bland alla
inblandade parter och kan sägas ha en
förmedlande och informerande roll.
Fördelen då ett barn har förts mellan
två konventionsländer, jämfört med
om det förts till ett icke konventionsland, är att UD har en naturlig motpart i det andra landet att samarbeta
med, nämligen det andra landets centralmyndighet. Båda centralmyndigheterna arbetar dessutom efter samma
regelverk; Haagkonventionen.
Den förälder i Sverige som drabbas av ett barnbortförande kan vända
sig till UD och få information och
hjälp att driva fallet om återförande av
barnet i det andra landet. UD hjälper
t.ex. till att förmedla kontakt med en
advokat i Sverige och, genom samarbete med det andra landets centralmyndighet, med en advokat i det
andra landet.
Konventionens huvudsyfte är att
säkerställa ett snabbt återförande av

barnet till hemviststaten. Tanken
är inte att vårdnadsfrågan ska avgöras inom ramen för konventionen.
Tvärtom, bäst förutsättningar att pröva
vårdnaden anses finnas i barnets hemvistland, där barnet har sin invanda
miljö. Då ett barn t.ex. har förts till
Sverige ska Stockholms tingsrätt, som
är den enda domstol i Sverige med
jurisdiktion barnbortförandeärenden,
pröva om det är fråga om ett olovligt
bortförande enligt konventionen.
Om tingsrätten kommer fram till att
bortförandet är olovligt, ska den enligt
huvudregeln besluta att barnet ska
återföras till hemviststaten. Tanken
är sedan att en eventuell process om
vårdnad och umgänge får föras där.
Processen enligt Haagkonventionen är
prioriterad och från det att tingsrätten
får ansökan om återförande, har den
sex veckor på sig att fatta ett beslut.
Det finns vissa undantagsbestämmelser i konventionen, som anger när
domstolen kan vägra ett återförande
trots att bortförandet i sig är olovligt. Ett av dessa är när det finns en
allvarlig risk för att barnets återlämnande skulle utsätta det för fysisk
eller psykisk skada eller på annat sätt
försätta det i en situation som inte är
godtagbar. Det är den bortförande
föräldern som måste visa att sådan
risk finns. Domstolarna ska ha en
mycket restriktiv tolkning för att vägra
återförande.

www.sviv.se

b ort för da b a r n

Cirka 85 % av Haagkonventionsärendena som UD handlägger klaras
upp. Det ska enligt konventionen gå
på sex veckor men kan ta betydligt
längre tid. Det beror till exempel på
att olika länder tillämpar konventionen
lite olika; vissa följer den helt enkelt
bättre än andra. Det kan också bero på
att föräldern som fört bort barnet och
sedan blivit beordrad av domstol att
återföra det, vägrar efterfölja beslutet.
Det händer till och med att föräldrar
väljer att gå under jorden med barnet.
Om ett barn har förts från Sverige
till ett land som inte har undertecknat
konventionen är förutsättningarna att
lösa fallet betydligt sämre. Konventionen tillämpas i så fall naturligtvis inte
av det andra landet. En förälder i Sverige, vars barn förts till ett icke konventionsland kan ändå vända sig till
UD för hjälp, men möjligheterna för
UD att agera är betydligt mindre. För
det första finns ingen naturlig motpart
att samarbeta med i det andra landet,
det saknas en centralmyndighet. Inte
heller finns något gemensamt regelverk
att tillgå utan det är lagen i det andra
landet som gäller. UD kan, med hjälp
av Sveriges ambassader, försöka få

www.sviv.se

kontakt med den bortförande föräldern
och efterhöra om han/hon kan tänka
sig att frivilligt återföra barnet. Är det
inte möjligt att få till stånd en frivillig
lösning återstår för föräldern i Sverige
att initiera en vårdnadsprocess i det
land barnet befinner sig, enligt det
landets lagar. Lagstiftningen ser ofta
annorlunda ut i det andra landet jämfört med vår svenska. En vårdnadsdom
i Sverige gäller som regel inte heller
i det andra landet vilket innebär att
även om den svenska föräldern skulle
ha ensam vårdnad i Sverige, saknar det
betydelse i det andra landet. Där kanske tvärtom den bortförande föräldern
har ensam vårdnad.
Även om den svenska föräldern
skulle initiera en vårdnadsprocess i det
andra landet och trots allt nå framgång
i den, kan det ändå vara så att han/
hon inte har rätt att lämna landet med
barnet. Det är inte helt ovanligt att till
exempel modern generellt – åtminstone
för små barn - beviljas ”omvårdnadsrätten” för barnet i det andra landet. Det
betyder dock i praktiken enbart att hon
har rätt att vårda barnet där. För utresa
med barnet kan det ändå krävas att
fadern lämnar sitt tillstånd. Gör han

inte det kommer modern i alla fall inte
ut ur landet med barnet. Det här är
något som kan vara svårt att acceptera
för många föräldrar i Sverige och de
vill att UD ska agera. Det är då viktigt
att komma ihåg att UD inte kan agera
i strid mot ett annat lands lagstiftning.
Även om bortförandet från Sverige var
olagligt enligt svensk lag, kan det vara
lika olagligt, och kanske även brottsligt,
enligt det andra landets lag för den
svenska föräldern att ta tillbaka barnet.
Om föräldern skulle försöka ta tillbaka
sitt barn själv, riskerar han/hon inte
bara att sätta barnet i fara, utan också
att själv bli åtalad och dömd i det andra
landet. Det kan UD naturligtivis aldrig
medverka till. I det här sammanhanget
är det viktigt att komma ihåg att på
samma sätt som vi i Sverige förväntar
oss att man respekterar våra lagar,
förväntar sig det andra landet att man
respekterar dess lagar där. För att få till
stånd ett återförande som varken innebär någon fara för föräldern eller för
barnet, och som dessutom är varaktigt
i den meningen att det är lagligt från
båda ländernas synsätt, är det viktigt
att gå via de kanaler och de system som
står till buds. n
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Linnea Götstav

RENAISSANCE

LIFE

Svenska livstilsmärket Renaissance Life når stora framgångar i Storbritannien. Engelsk fashion-tv och internationella modemagasin hyllar Linnea Götstav. Designern bakom varumärket är en 29-årig tjej från västkusten, som under en tvåårsperiod har
hunnit etablera sig hos inte mindre än 100 utvalda återförsäljare och varuhus i Europa, Nordamerika, Australien och Asien.

V

i träffas på Scandinavian
Kitchen i centrala London.
Det ligger ett stenkast
från Oxford Circus, precis
som Linneas nyöppnade
showroom. Det är över en
kopp kaffe och danska smörrebröd som
jag får ta del av hennes framgångssaga.
Linnea är både vänlig, entusiastisk och
lätt att prata med. Hennes positiva aura
smittar av sig. Hon är klädd i svart, det
blonda håret är uppsatt i en hästsvans
och hon har en av företagets bästsäljare
dinglandes runt halsen, ett äpple av
silver, som tar oss tillbaka till tidernas
begynnelse, år 5. Alla Linneas smycken
har en särskild betydelse och en egen
historia och är döpta efter olika årtal;
lyckoamuletter som ger uppmärksamhet, medvetenhet och bra minnen åt
den som bär dem, kort sagt, smycken
som påminner dig om det viktiga i livet,
berättar Linnea.
- De smycken jag skapar är magiska
och flertalet av dem går att öppna. En
av våra bästsäljare som har fått mycket
uppmärksamhet är ett hjärta ”år 1952”,
vilken symboliserar passion och kärlek
och innehåller ett hemligt meddelande.
En annan favorit är vår svensk-ryska
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TEXT EMELIE KRUGLY HILL

docka ”år 1983”, som innehåller en
mindre docka inuti och frihetshästen,
min egen tappning av dalahästen.
Linjerna är rena och ganska skandinaviska. För att skapa Renaissance Lifes
smycken använder vi silver samt högkvalitativ silver och guld plättering.
Renaissance Life är på stark frammarsch. Linnea har förutom en studio i
Göteborg och London även en i Hong
Kong. Tre vibrerande städer där olika
kompetenser möts och det unika slutresultatet skapas.
Tidigare i år blev Linnea Götstav
utnämnd till Rising Star av Retail
Jeweller, den ledande yrkestidningen
inom branschen. Ungefär samtidigt
lanserades Linneas kollektion på anrika
Harrods och John Lewis, lite senare i år
på Fortnum & Mason. Året innan blev
hennes tappning av den ryska matryoshkadockan, utnämnd till Best New
Fashion Product Award på designmässan Top Drawer i London. Hon slog
därmed 699 andra designföretag på
fingrarna. Linnea ser detta som ett av
sina stoltaste ögonblick hittills i sin karriär. Sedan dess har det gått undan och
alla vill ha en bit av Renaissance Life.
- Jag har underligt nog redan kunder

som samlar på mina kollektioner och
en tjej har till och med tatuerat våra
klassiska dubbelvingar i silver på sin
handled, berättar hon.
Nyligen har Linnea ställt ut under
London Fashion Week, men också i
Paris och Stockholm. New York står
näst på tur och förfrågningarna från
kända personer som vill bära hennes
smycken trillar in. Nu designar Linnea
smycken åt den engelska sångerskan
och låtskriverskan Jessie J som imponerats av Linneas design. Själv beskriver
hon sina skapelser som en blandning av
dröm, illusion och tid som skapar både
en klassisk och modern identitet.
- Smycken och accessoarer har blivit
en stor del av vår identitet och det är
något som människor värderar mer
och mer. Människor letar efter unika
accessoarer med en historia. Jag vill
skapa något mer än ”bara” smycken, jag
vill skapa en känsla. Smycken ska vara
en del av dig och din person, inte bara
något man bär.
Vi tar det hela från början. Linnea,
som är en före detta marknadsföringsstudent vid Handelshögskolan i
Göteborg startade eget redan under
gymnasieåren. Det började med ett UF
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Linnea Götstav

företag, sedan en bageriverksamhet och
senare ett kläddesignföretag. Linnéa
Götstav hade långt innan hon startade
Renaissance Life siktet inställt på en
karriär inom möbeldesign. Hon har
även en konstutbildning i bagaget och
var på god väg att ge sig in i branschen.
2008 mottog Linnéa Anders Wall
stipendiet och fick därmed den unika
möjligheten att praktisera på Svenska
Handelskammaren i London.
Samma år kontaktar Linnea Svenska
Ostindiska Companiet (SOIC) för att
presentera en idé; att återskapa och reproducera smycken från en svunnen tid,
juvelerna som fanns i lasten på skeppet
Götheborg när fartyget sjönk år 1745.
Hennes arbetsprover tas emot väl, och
SOIC ger henne uppdraget att skapa
en smyckeskollektion som SOIC skall
sälja under en resa längst den svenska
kusten, ombord den rekonstruerade
ostindiefararen Götheborg. Det blir ett
lyckat samarbete och år 2009 lanserar
Götstav sitt eget märke, Renaissance
Life, som blir en överväldigande succé.
2010 koras Linnea till årets marknadsförare vid Universum Awards i
samarbete med Loréal, Deloitte och
KPMG tack vare sina framgångar med
Renaissance Life.
- Jag älskar att utveckla koncept och
idéer och inte minst att skapa glädje
för andra människor. Min mormor
har inspirerat mig till mycket och som
liten flicka älskade jag att titta i hennes
smyckeskrin och höra historierna om
dem, det var nog redan där som det
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första fröet såddes, tror hon.
- Smycken betydde mycket mer förr
i tiden. Man bar smycken för att de
skulle bringa tur eller kanske rentav ge
styrka och energi. Så är det tyvärr inte
idag, funderar hon och fortsätter; jag
vill återskapa den känslan och skapa
något mer intimt och personligt än bara
trender.
Så vad är då framgångskonceptet?
En unik filosofi och tydligt koncept,
en designtalang utöver det vanliga och
förstås en sylvass känsla för business.
Men Linnea har också satsat på en
personlig kontakt med återförsäljarna,
relationer som hon värdesätter mycket.
Hon spenderar mycket tid att resa och
besöka butiker och utbilda personalen om historien bakom varje design.
Detta är väldigt viktigt och avgörande
i försäljningsprocessen och förstås,
för att konsumenterna skall känna till
designern och tanken bakom smyckena,
menar Linnea.
- Jag får min inspiration från det
förflutna, nuet och framtiden. Det
kan börja med en dikt, ett citat eller
en händelse och från dessa olika historier tar smycket form, berättar Linnea medan hon sippar på sitt kaffe.
- Min första design var en hyllning
till min mormor, döpt efter samma
år som hon föddes, 1913. Det är en
hemlig boll som man kan öppna. Min
mormor älskade överraskningar, berättar Linnea och ansiktet lyser. Inuti
finns ett utav mormors visa livsråd
eller positiva citat.

Om att driva företag i Storbritannien
säger hon;
- Det är ett tuffare klimat och
konkurrensen är hård. På något sätt
tror jag ändå att det är bra att starta
upp här, för man måste hela tiden
komma på sätt att ta sig över hinder
man möts av och man lär sig att aldrig ge upp. Man märker också väldigt
snabbt att alla människor inte är så
ärliga som vi svenskar har uppfostrats
till att vara.
- Trots att det ibland kan kännas
lite tungt när man inser det, tror jag
faktiskt att man i slutändan blir ganska härdad genom att driva företag i
UK och klarar de flesta utmaningar!
Framtidsplanerna? Linnea strävar
efter att bli en välkänd designer, hennes dröm är att skapa ett varumärke
som folk älskar och är entusiastiska
över, smycken som, kort sagt, betyder
något för människor. Hon drömmer
också om en studio på Bali – hennes
personliga favoritresemål och paradis.
Snart har också hennes nya webbbutik premiär på www.rel-life.com (ej
online i skrivande stund). På sikt vill
Linnea flytta tillbaka till Sverige, men
än finns mycket att uträtta i det nya
landet. Och förstås även på ett internationellt plan. Till våren väntar New
York Fashion Week. Listan kan göras
lång, Linnea har bevisat att inget är
omöjligt, en god idé är bara starten på
något betydligt större.
Drömmar är verkliga, man måste
bara tro på dem! n
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Dag Hammarskjöld

Till minne av

Dag Hammarskjöld
I år är det 50 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka i
djungeln utanför Ndola. SVIV minns och hyllar en av vår tids främsta svenskar, med hjälp av
utrikesminister Carl Bildt och SVIV-medlemmen Anna Barron.

D

ag Hammarskjöld hade
överraskande kallats till att
bli världsorganisationens
andra generalsekreterare
1953, men stod nu mitt uppe i en akut
konflikt både i det Kongo som nyss
vunnit sin självständighet och i det FN
där kalla krigets hårda motsättningar nu
präglade organisationen alltmer.
Det var hans eget djärva beslut att
flyga den långa omvägen genom den
mörka afrikanska natten för att möta
den katangesiske rebelledaren Tsombe.
Han ville med sin egen diplomati
försöka få Tsombe att ingå vapenvila och sluta en uppgörelse med den
kongolesiska centralregeringen för att
med detta resultat kunna återvända till
New York och FN:s generalförsamlings
omedelbart förestående möte. Det var
ett initiativ präglat av just de egenskaper som redan gjort Dag Hammarskjöld till en mycket stor ledare.
Ofta handlade det om den direkta
diplomatin i det personliga mötet och
inte sällan om den tysta diplomati
som blev något av hans signum. Men
också om de personliga besluten och
det egna avgörandet i övertygelsen om
att det var hans plikt att göra det som
han var övertygad om var rätt. Och om
hans övertygelse att FN:s existensberättigande stod på spel i just de nya,
självständiga nationerna i Afrika. ”Det
är inte stormakterna som behöver FN
för sitt beskydd; det är alla de andra. I
den meningen är FN främst deras organisation”, sade han i sitt mest berömda
tal under Kongo-krisen.

Unik person

Om hans vågspel i Ndola hade lyckats
eller ej vet vi inte. Sörjd av en hel värld
fördes han i stället till den sista vilan i
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TEXT Carl Bildt

FOTO Sjöberg bild

familjegraven i Uppsala.
Dag Hammarskjöld var inte bara en
unikt rikt utrustad person, utan också
en genuin företrädare för en svensk
tradition av plikttrogenhet, rättspatos
och vilja att göra insatser långt utöver
det normala.
Han var fostrad i sin faders konservativa ämbetsmannamiljö i Uppsala, men
kom också att bära med sig en litterär
och konstnärlig vidsyn långt utöver det
vanliga, och efterträdde unikt nog sin
far som ledamot i Svenska Akademien.
Och om det inte hade varit uppenbart
tidigare så bar den postuma publiceringen av hans ”Vägmärken” vittnesbörd om en person med också djup
religiös övertygelse. Att han kom att
tjäna den svenska staten var mot denna
bakgrund ingen tillfällighet. Och det
var det sätt på vilket han gjorde det
också på den internationella arenan som
gjorde att sökarljuset plötsligt föll på
honom när en efterträdare måste utses
till Tryggve Lie som plötsligt avgått.

Ett varaktigt intryck

Under sina decennier har FN tjänats av
flera framstående personligheter som
generalsekreterare, men jag tror det är
korrekt att säga att ingen lämnat ett så
djupgående och varaktigt intryck som
Dag Hammarskjöld.
Jag har inte träffat någon, vare sig
inom eller utanför FN, som inte anser
att Hammarskjöld definierade själva
rollen som generalsekreterare, och
skapade en måttstock för hur rollen
uppfylls som gäller ännu i vår tid.
Sina första år i New York kom han
att ägna åt att värna och bygga upp det
oberoende FN-sekretariat som för honom var en förutsättning för att världsorganisationen skulle kunna fungera.

När han tillträdde hade de ledande
makterna trott att de hade funnit den
anonyma, diskreta och följsamma
byråkraten. Men med de kriser som
världsorganisationen successivt ställdes
inför blev det snabbt tydligt att de fått
en bestämd, beslutsför och självständig
aktör.
Jag har läst igenom mycket av och
om denne imponerande man, och det
är två saker som slår mig i hans gärning
och sätt att arbeta. Den första är hur
han ofta agerade tyst och snabbt för
att med direkt personlig diplomati nå
resultat.
Hans första framgång - att få amerikanska piloter frigivna i Kina - var ett
lika tydligt exempel på detta som hans
plötsliga beslut att resa till Ndola för
det möte som aldrig kom att äga rum.
Den andra är hans övertygelse om betydelsen av de fredsbevarande operationer
som senare ofta kommit att ses som
hans viktigaste insats i utvecklingen av
världsorganisationen.
Här var han i genuin mening djärvt
nydanande. Fredsoperationer fanns
inte i FN-stadgan, men Hammarskjöld
gjorde dem till en allt viktigare del av
världsorganisationens arbete.
En övervakningsorganisation, UNTSO,
hade visserligen satts upp efter vapenvilan mellan Israel och arabstaterna
1948, men det var med Hammarskjöld
som de stora, verkliga och allt djärvare
insatserna kom.
Först med de blå-vita hjälmarna
längs Suez-kanalen efter kriget 1956
- den första egentliga fredsbevarande
insatsen - och därefter med den lika
djärva som stora och komplicerade operationen i Kongo från sommaren 1960
och fyra år framåt.
Med dagens språkbruk skulle den
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Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld
• Dag Hammarskjöld (1905–1961) var
FN:s generalsekreterare 1953–1961.
• Efter att ha blivit doktor i nationalekonomi gjorde Hammarskjöld en framgångsrik karriär i Sverige, bland annat
som riksbanksfullmäktiges ordförande,
kabinettssekreterare i utrikesdepartementet, konsultativt statsråd och
medlem av Svenska Akademien.
• Som generalsekreterare i FN spelade
Hammarskjöld en mycket aktiv roll i
konflikterna som pågick. Hans tysta
diplomati visade sig vara mycket effektiv och vann stor respekt.
• Dag Hammarskjöld omkom under
oklara omständigheter i en flygplanskrasch 1961; samma år tilldelades
han Nobels fredspris.
Citat: ”Alltför ofta är vår inlärning,
vår kunskap och vår hantering av
tillvaron alltför mycket koncentrerad
på teknik och vi glömmer själva
människan.”
(Ur tal av Dag Hammarskjöld vid
Amherst College, 13 juni 1954 (Falkman
2005, s. 200).
Källa: Daghammarskjold.se

www.sviv.se

SVENSKAR I VÄRLDEN / NUMMER / 04 2011

23

Dag Hammarskjöld
operationen nog kallas både fredsframtvingande och statsbyggande, och den
fick en komplexitet som gjorde att det
skulle dröja in på 1990-talet innan FN
igen vågade sig på något som närmade
sig detta.
När Hammarskjöld på typiskt djärvt
manér ville få in FN-trupper i det
upproriska Katanga cirklade han över
flygplatsen i dåvarande Elisabethville
och vägrade att landa innan han fått
klartecken för landning också för de
två svenska kompanier han personligen
hade med sig.
Kongo-operationen var kontroversiell, men i grunden framgångsrik. Ett
självständigt Kongo kunde börja stå på
egna ben, och splittringen och söndringen kunde hindras. Betydelsen av
detta för Afrika i dess helhet går knappt
att underskatta.
Men när jag bläddrar i papperen
är det ändå slående hur många av de
decenniernas kriser vi fortfarande lever
med. UNTSO finns fortfarande kvar i
ett Jerusalem där freden verkar svårare
än på länge. Och det Kongo som först
blev Zaire och sedan blev Demokratiska
Republiken Kongo har sett den ena
FN-missionen efter den andra under
decennierna.

FN som Hammarskjöld formade

Ingen kan i dag tänka sig vår värld
utan FN - och ingen kan tänka sig vårt
FN utan de formativa insatser som för
evigt är förknippade med Dag Hammarskjölds namn.
I New York söker jag upp det meditationsrum som så tydligt bär hans
signum. Här skulle troende från alla
världens religioner, och människor helt
utan religion, kunna samlas kring det
block av järnmalm från Malmberget
som utgör rummets kala altare.
Dag Hammarskjöld valde järn
därför att materialet skulle leda våra
tankar till valet mellan förstörelse och
uppbyggnad, mellan krig och fred. Av
järn har människan byggt stridsvagnar, men av järn har människan också
byggt hem för mänskligheten.
Det är en del av den rikedom vi ärvt
på denna vår jord. Hur, frågade Dag
Hammarskjöld, ska vi utnyttja det?
Och den frågan hänger fortfarande ett halvt sekel efter tragedin i Ndola - i
luften. n
Fotnot: denna text publicerades i Dagens Nyheter den 17 september 2011 och återges i SVIV med tillstånd av Carl Bildt/UD.
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Minnen av

Dag Hammarskjöld

Ä

TEXT Anna Barron

ven om jag var en erfaren
flerspråkig stenograf med
erfarenheter från Stockholm
och Genevé var min vördnad
för ’Monsieur H”, som fransmännen
kallade honom, så stor att jag aldrig
skulle ha drömt om att be honom
repetera ett enda ord när han dikterade, trots att han talade mjukt och
vardagligt, med ryggen vänd mot mig.
Breven var adresserade till medlemmar
i Svenska Akademin, vilket fick min
nervositet att anta enorma proportioner.
Under ett par tysta ögonblick passade
jag på att försöka lugna mina sargade
nerver. Mina ögon vilade på det stora
skrivbordet. Det fanns inte ett enda
papper på bordet. Bara ett läskpapper,
en bläckpenna och en telefon. Och
när Maestro återupptog dikterandet
efter att ha blivit avbruten av ett samtal
fortsatte han exakt där han slutat. De
flesta andra hade frågat ”Var var vi
någonstans?”.
Jag var imponerad av vad som pågick
där bakom kulisserna denna augustimånad, men än mer imponerad blev jag
av Hammarskjölds tackbrev i respons

FOTO Sjöberg bild

till skakiga handskrivna lappar från
gamla damer på den svenska landsbygden. Här satt en av världens främsta
och mest upptagna ledare och tog sig
tid att skicka personliga tackbrev till de
mest ödmjuka av ödmjuka.
För mig personligen är ett handskrivet tack på en kopia av ett minnestal
till botanikern Carl von Linné, ett tal
jag dikterat för Hammarskjöld, en av
mina mest kära souvenirer. Jag ögnar
igenom det då och då.
Jag tjänstgjorde i Stockholm när
den tragiska olyckan som krävde Dag
Hammarskjölds liv inträffade. Jag
fick en invitation till begravningen i
Uppsala efter att ha skickat ett kondoleansbrev. Jag fick privilegiet att delta
i den extraordinärt rörande minnesstund som hyllade en av 1900-talets
ädlaste själar. Den fullsatta kyrkan, alla
sörjande människor i tårar, minnet är
lika levande i dag som för 50 år sedan.
Lika starkt minns jag de dödligt bleka
sorgesamma ansiktsuttryck som präglade Lennart Finnmark och Sverker
Åström, Hammarskjölds vapendragare,
när vi vandrande in i katedralen. n
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TEXT JOHANNES DANIELSSON

Att få hösten att gå

H

öst. I skrivande stund går vi i Sverige in i
perioden när de sista färgerna på träden
tynat bort, gräset blivit till lera och när
himlen endast verkar kunna växla mellan att vara svart och grå. Inte undra på att så många
svenskar har valt att flytta utomlands, tänker alla vi som
inte gjort det.
Samtidigt har människor bebott området kring mälardalen, ja hela norra Europa för den delen, i flera tusen år,
och många personer har lyckats hålla ut säkert 80 – 90
höstar utan att bryta ihop. Hur gör man egentligen? Hur
får man hösten att gå?
För att svara på frågan har jag genom en ovetenskaplig
undersökning bland personer i min närhet samlat ihop
några inspirerande exempel på aktiviteter (eller strategier, som jag kallar dem) som kan ge värme och ljus i det
kalla mörkret:
Den som är proaktiv bör alltid se till att olika nystarter
(ny utbildning, nytt jobb, utbytestermin, praktiktermin
och liknande.) är förlagda under höstterminen. ”Tiden går
fort när man är ny” är lika sant som att tiden går fort när
man har roligt. Mer generellt kan vi säga att det här är en
strategi vars syfte är att ”undvika vardagen”: så länge det
inte är tråkig vardag är även hösten helt OK.
En riktig klassiker på området är förstås att skaffa en
flick- eller pojkvän. Med hjälp av denna strategi vänder
man höstens negativa sidor till något positivt: mörker,
kyla och regn är ju perfekta förevändningar för att ”bara
vilja” stanna hemma och spela spel, dricka te och titta på
skräckfilm. De som varit ihop under en längre tid kan kombinera förhållandet med ”undvika vardagen”-strategin,
genom att exempelvis bilda familj.
Ytterligare ett sätt att få tiden att gå är helt enkelt att
se till att det finns så mycket annat att göra att man inte
hinner tänka på vädret. Här kan man antingen försöka
att ta på sig fler uppgifter i plugget eller på jobbet. Men
ett nästan ännu bättre sätt är att skaffa engagemang
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utanför den dagliga verksamheten. Engagemanget skapar
nämligen många mervärden: det ger nya vänner, nya erfarenheter och nya meriter. Bland många av mina vänner
på universitetet har detta blivit populärt. Möten, träffar,
mingel och studiecirklar fyller numer de flestas kalendrar
och får julen att närma sig med stormsteg.
En person som tycks ha anammat den sistnämnda
strategin är SVIV:s nya styrelseledamot Lisa Gemmel
(som intervjuas på nästa sida). Hon verkar ha ett finger
med i spelet nästan överallt i ungdomsvärlden. Hon har
till exempel i två år varit ordförande för Sveriges största
studentfackliga organisation, Saco Studentråd, och har
under året suttit i styrelsen för Landsrådet för Sveriges
Ungdomsorganisationer.
Det går för övrigt inte att prata om engagemang utan
att ta upp våra ungdomsombud. För dem som inte är
lyckliga nog att bo på södra halvklotet (där de ju har vår
för tillfället), kommer hösten sannolikt att gå mycket fort.
Utan att skvallra för mycket kan jag avslöja att det planeras för pubkvällar, mentorskapsprogram, luciafirande och
evenemang i alla möjliga delar av världen.
Så – jag hoppas att den här lilla redogörelsen kan bli
en användbar inspirationskälla för alla er som precis som
jag är tvungna att genomlida den närmsta tidens ruggiga
höstmörker. Hoppas att det går fort! n
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engagera sig i olika studentföreningar, såg hur dåliga villkor
studenter har inom många områden, och insåg att det går
att påverka detta. Påverka är något som Lisa även vill göra i
Svenskar i Världen, där hon är ny ungdomsledamot i styrelsen.
– Jag kan bidra med ett annat perspektiv. Efter åtta år
i studentrörelsen har jag stora kunskaper kring studiemedelssystem, antagningssystem och utbytesprogram, vilka är
viktiga frågor för SVIV:s medlemmar. Mina engagemang har
även gett mig stora kunskaper om det civila samhället och
att göra storslagna saker på liten budget. Det kan komma
väl till pass i arbetet med SVIV.

I vilken riktning vill du leda föreningens ungdomsarbete?
– Föreningen behöver arbeta mer med frågor som rör
ungdomar. Till exempel en checklista på hemsidan gällande
allt du ska tänka på om du ska åka utomlands som volontär.
SVIV borde även prata mer om vikten av att studenter är
mobila och studerar utomlands

Övriga frågor för unga utlandssvenskar som du vill belysa?

Lisa

tar plats i
styrelsen

– Det är viktigt att det ges möjligheter för unga att dela
med sig av idéer och kunskap som de har fått under sina
resor. Unga människor vill kunna vara engagerade i de föreningar de är medlemmar i och har mycket att ge.
– En fråga sSVIV behöver arbeta med är de ”unga medföljande”. Den medföljande är inte längre en kvinna som är
villig att inte arbeta under utlandsåren. Allt fler kvinnor vill
arbeta utomlands och den medföljande, kvinna eller man,
vill även den arbeta under åren utomlands. I unga par idag
vill båda göra karriär på lika villkor. n

Lisa Gemmel är ny ungdomsledamot i Svenskar i
Världens styrelse. Lisa är en aktiv och engagerad
kvinna med spännande idéer för SVIV:s ungdomsverksamhet. Läs mer om dessa planer här.
TEXT Andreas Hermansson

L

isa Gemmel är under 2011 ordförande för Saco
Studentråd och har även uppdrag som styrelseledamot i LSU, ledamot i CSN:s insynsråd
samt som ledamot i Svenska Unescorådet. Saco
Studentråd drivs av studenter för studenter
och har i dagsläget knappt 100 000 medlemmar genom
våra 23 medlemsförbund. Vid sidan om mina engagemang
försöker hon avsluta mina juridikstudier vid Stockholms
universitet. Med ovanstående meritlista i åtanke råder det
ingen tvekan om att Lisa har ett stort engagemang för
ungdomsfrågor i alla dess former, framförallt vad gäller
utbildningsfrågor. Lisa har en lång bakgrund i studentrörelsen så hon brinner för studenters rörlighet och möjlighet att studera utomlands.
– Jag vill arbeta för att unga och studenter får något
konkret av sitt medlemskap i SVIV. Till exempel bör SVIV
erbjuda studenter och unga medlemmar ett mentorskap
under första året på sin nya boendeort. Det skulle betyda
mycket för de som flyttar till ett nytt land och skulle
ge SVIV en omedelbar kontakt med nya medlemmar på
orten. En win-win-situation helt enkelt.
Lisas engagemang i studentfrågor väcktes när hon började

www.sviv.se

Örnsköldsvik

Stockholm

Cannes

Varsamma Bohagstransporter
Stadsbudskontoret
Kontrollvägen 11, 126 79 Hägersten
Telefon +46 (0)8 645 04 40
Telefax +46 (0)8 64574 40
info@stadsbudskontoret.eu
www.stadsbudskontoret.eu
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D a g s at t

studera
utomlands!

Studera utomlands-trenden är på stark frammarsch. I dag läser 30 000 svenska elever på universitet världen över. Några av dem har tillsammans skapat StudyAdvantage.se, en webbplats som
inspirerar och informerar svenska gymnasieelever om studier på världens toppuniversitet. Nu ger
StudyAdvantage några heta tips till SVIV-medlemmar som går i studietankar.
TEXT Johanna Eriksson

M

est populärt bland
svenskar är
att studera
i USA eller Storbritannien och med
ansökningsdatumen i snabbt antågande (1 januari för USA och 15 januari
för Storbritannien) är det hög tid att
tänka på att skicka in din ansökan.
Amerikanska och brittiska universitet bryr sig om mer än bara betyg när
du ansöker. Genom en omfattande
ansökningsprocess vill antagningsenheterna skapa sig en helhetsbild av
de ansökande för att kunna välja ut
elever som kommer att berika universitetet med sin motivation, drivkraft
och såväl akademiska som ickeakademiska talanger. Felix Wibergh
som läser på Duke University i USA
har ett första tips: “Får du möjligheten, kontakta någon på universitetet
eller en f.d. elev för att lära dig mer
om skolan och för att, i andra hand,
skaffa dig en relation som kan gynna
dig i ansökningsprocessen.”
En mycket viktig del av ansökan till
universitet i USA och Storbritannien
är den cirka 500 ord långa personliga
uppsatsen som ska motivera varför
just du är den perfekta kandidaten.
Denna uppsats är din chans att lyfta
fram egenskaper och erfarenheter som
kanske inte framkommer genom betyg, provresultat och andra objektiva
data. Du har fria tyglar och uppsatsen
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bedöms utifrån både val av ämne,
innehåll och språk. Hur uppsatsen ska
utformas skiljer sig lite beroende på
vilket land du söker till. Medan Personal Statement (Storbritannien) är
ett mer formellt brev med stort fokus
på ditt akademiska intresse och en
motivering för varför du har potential
att lyckas med utbildningen du söker
till, ska Personal Essay (USA) skrivas
mer som en berättelse, där du målande beskriver en speciell händelse
eller en person som har påverkat dig
mycket.
Universiteten använder sig också av
standardiserade prov för att rättvist
kunna jämföra kandidater från olika
länder. TOEFL (Test of English as a
Foreign Language) görs för ansökan
till både USA och Storbritannien.
Provet testar dina kunskaper i muntlig
och skriftlig engelska och ges regelbundet på flera håll i Sverige. Information om datum och anmälan finns
på www.ets.org/toefl. Utöver detta
innehåller ansökan till amerikanska
universitet även SAT, USAs motsvarighet till högskoleprovet. Detta prov
är uppdelat i två delar: SAT Reasoning Test är huvudprovet som alla
gör och som testar dina kunskaper i
engelska och matematik. SAT Subject
Tests är kortare prov som ges i tjugo
olika ämnen, varav du väljer två. Ofta
låter universiteten dig välja själv vilka
ämnen du vill göra, så ta de du är bäst

på. SAT Reasoning och SAT Subject
Tests ges knappt en gång i månaden
i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Information om datum och anmälan
finns på www.collegeboard.com.
Med svenska ögon kan ansökningsprocessen verka lång och jobbig. Men
belöningen väger upp för allt arbete,
lovar Amira Abedallah som i september började på världsberömda Harvard
University: “Harvard har länge varit
en dröm för mig. Känslan av att kliva
in i Harvard Yard för första gången
är svår att beskriva, men tro mig, alla
timmar du spenderar på att skriva
dina uppsatser och plugga inför SAT
är lätt värt det! I år var vi tre svenskar
som började på Harvard och jag ser
fram emot att se fler i the Class of
2016!” Arbetet Amira lade ner på sin
ansökan kommer troligtvis att betala
sig även i framtiden; enligt en regeringsutredning leder utlandsstudier
till både högre lön, högre anställningsbarhet och personlig utveckling.
Och ska man tro blogginläggen på
StudyAdvantage.se leder de också till
upplevelser och minnen för livet!
På www.studyadvantage.se finns
en detaljerad guide som beskriver
ansökningsprocessen steg för steg,
en databas med beskrivningar av
ett hundratal universitet, samt en
blogg där några svenskar berättar om
vardagen på några av världens främsta
toppuniversitet. n
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Johanna Eriksson
grundare av
StudyAdvantage
Varför startade du StudyAdvantage?

“Jag och mina kollegor startade
StudyAdvantage.se för att vi saknade
en sådan hemsida när vi ansökte till
våra drömuniversitet. Ansökan till utländska universitet är en omfattande
process som svenska studievägledare
ofta inte har så bra koll på. Jag läste
en enkät från CSN som visar att de
flesta svenska ungdomar vill studera
utomlands men ändå aldrig gör det,
bara för att ansökan upplevs som för
krånglig.”
Ålder: 20
Universitet: Princeton University, USA
Inriktning: Diplomati och Europeisk politik
Aktiviteter: Princeton University Sailing
Team, Princeton Tennis Club, Princeton Scandinavian
Association och International Relations Council
Citat från Johannas blogg på
StudyAdvantage.se:
“Dagen efter att Christopher Sims
tilldelats årets Nobelpris i ekonomi var
jag i vår ekonomibyggnad för att lämna
in en läxa till en annan professor. När
jag gick förbi Sims kontor stod dörren
på vid gavel och där inne stod han och
förklarade någon ekonomisk modell
för min klasskompis. Jag slog mig ner
en stund bara för att lyssna. Det är det
här som gör Princeton så häftigt. Våra
professorer är världens främsta experter
inom sina områden, men de är alltid
öppna och välkomnande och måna om
att visa att de är här för vår skull. Ena
dagen möte med Obama, andra dagen
möte med lilla mig.”
johanna@studyadvantage.se

www.sviv.se
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Elevprofil:
Elevprofil:

Olga Petersén
Ålder: 22
Universitet: University of Cambridge,
Storbritannien

Elevprofil:

Henrik Hansen
Ålder: 21
Universitet: University of Warwick,
Storbritannien
Inriktning: Management
Aktiviteter: Warwick Business School
Society, squash och fotboll
Citat från Henriks blogg på
StudyAdvantage.se:
“Klichén ”borta bra men hemma bäst”
känns numera irrelevant för min del.
Vad är hemma och vad är borta? I
ärlighetens namn; jag vet inte. Lika
hemma som jag känner mig i Helsingborg, där tiden står still och mammas
mat är på menyn, lika hemma känner
jag mig här i England, där heltidsstudier kombineras med heltidsfestande och
ett i allmänhet fartfyllt liv.”

alla StudyAdvantage-bloggare

USA
Johanna Eriksson (Princeton University), Felix Wibergh (Duke University), Amira Abedallah (Harvard University), Jovana Obradovic (New York
University), Sofie Lundberg (Fashion Institute of Technology),
Anna Birkstedt (University of Southern California).

Storbritannien
Henrik Hansen (University of Warwick), Olga Petersén (University of
Cambridge), Oscar Selemba (University of Edinburgh), Anna Leijonhufvud
(University of St Andrews), Maria Holmblad (University College London),
Sofie Agmén (London College of Fashion), Jesper Jannesson (School of
Oriental and African).
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Inriktning: Politik, Psykologi och Sociologi
Aktiviteter: Text and Thought Society, Cambridge Scandinavian Society, Cambridge Wine Tasting
Society och Cambridge Women in Business

Felix Wibergh
Ålder: 21
Universitet: Duke University, USA
Inriktning: Engelsk och Rysk litteratur
Aktiviteter: Svensk-Amerikanska Handelskammaren i North och South Carolina, Duke Literary
Society, fotboll och fotografering
Citat från Felix blogg på
StudyAdvantage.se:

“Det finns oändligt, oändligt många saker
att göra vid sidan om plugget. Vad man
än kan tänkas vara intresserad av - sporter som ridning, tennis, eller till och med
skidåkning, till politiska organisationer,
JRR Tolkien, vinprovning, eller Rubiks
kub -det finns alltid något att göra och alla
är välkomna att vara med!”

“Utöver våra study abroad-program
upprättade Duke år 2008 något som
kallas DukeEngage. DukeEngage är ett
fantastiskt program som tillåter elever
på Duke att åka varthelst i världen de
önskar ALLDELES GRATIS för att göra
samhällstjänst. Duke betalar för ditt flyg,
boende, mat, hela köret, och du får hjälpa
världen att bli ett bättre ställe. Min
rumskompis ska åka med DukeEngage
Guatemala.”

Ansökan till

Ansökan till

Citat från Olgas blogg på
StudyAdvantage.se:

USA

Storbritannien

Deadline: 1 januari
Görs i de flesta fall via hemsidan the Common
Application (www.commonapp.org).
Ansökan ska innehålla:
Gymnasiebetyg (översatta till engelska)
En eller två lärarrekommendationer
Rekommendationsbrev från studie- och
yrkesvägledare
TOEFL-prov
SAT Reasoning Test
SAT Subject Tests
Personal Essay
Lista över akademiska utmärkelser, extracurricular-aktiviteter och jobberfarenhet
International Supplement (tilläggsformulär för
utländska elever)
Universitetens supplements (tilläggsformulär
för varje enskilt universitet)

Deadline: 15 januari
(Utbildningar inom medicin-, veterinär-, och
tandläkar-utbildningar, samt alla utbildningar
vid Oxford- och Cambridgeuniversiteten har
deadline 15 oktober)
Görs via hemsidan UCAS (www.ucas.com).
Ansökan ska innehålla:
Personlig information
Gymnasiebetyg (behöver ej översättas)
Personal Statement
Rekommendationsbrev från en lärare i relevant
gymnasiekurs
TOEFL-prov
Tekniska prov (om du söker till medicin eller
juridik)
Intervju (om du söker till medicin eller juridik)

www.sviv.se

10:e uppdaterade upplagan
av Bosättning utomlands
Den nya upplagan är
uppdaterad på alla områden. I boken
finns även en praktisk checklista och alla
viktiga adresser inför utlandsflytten.
Ja, tack var god skicka:
.........ex av Bosättning utomlands
.........ex av Återflyttning till Sverige

Ny
Uppdatera
d
upplaga!
(F

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

ebr. 2006
Sellin)

Exkl.porto och exp.avg.

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

Namn............................................................................
Företag.........................................................................

!

Adress...........................................................................
Postnr.........................Ort.............................................
+ 46 70 437 58 66 / + 31 6 22 43 94 91

Plats för
porto

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

Svenskar i Världen
Box 5501
114 85 Stockholm

BÖCKER

Månadens boktips!
En bestseller som nu blir blockbuster, en skrämmande skildring av ett folkmord, två uppgörelser
med livet och en nobelpristagare är detta nummers bokskörd.
TEXT Valentin Ekman

Vi vill upplysa er om att vi kommer
att dödas imorgon tillsammans
med våra familjer

FOTO: joss barratt

Philip Gourevitch
Det sägs att dödandet under folkmordet i
Rwanda 1994 gick tre gånger snabbare än under Förintelsen, vilket är extra anmärkningsvärt då de flesta dödades med machete.
Den här reportageboken om en av modern tids brutalaste dåd är fruktansvärd - men högst relevant - läsning.
Enligt brittiska The Guardian är detta en av de hundra bästa
faktaböckerna genom tiderna.

Min Kamp 3

En Dag/One Day

The Marriage Plot
Jeffrey Eugenides
Denne 51-årige professor och Pulitzer-prisbelönade författare är mest känd för att
ha skrivit The Virgin Suicides 1993, som
sex år senare filmades av Sofia Coppola.
Fast frågan är om inte hans senaste
verk, The Marriage Plot, är hans bästa.
Boken släpptes i oktober och handlar, likt hans
tidigare alster, om att röra sig i gränslandet mellan
barn och vuxen. För dig som redan läst One Day!
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Dikter och prosa
1954 - 2004
Tomas Tranströmer
När Tomas Tranströmer
tilldelades årets Nobelpris
i litteratur var det fler
än bara Gert Fylking som
utbrast ”Äntligen!”. Med flyhänt och elegant penna har
Tranströmer spridit poesi
över världen i mer än 50 år
och översatts till dryga 60
språk.
Svenska akademins motivering lyder ”För att han i
förtätade, genomlysta bilder
ger oss ny tillgång till det
verkliga.” Vi instämmer och
tipsar om denna diktsamling
som introduktion till en stor
värld i liten skrift.

FOTO: Ulla Montan

David Nicholls
Succéromanen om Dexter och
Emma, där vi följer dem en dag
per år (den 15 juli) i tjugo års
tid, är lite av en blandning av Fever Pitch, Stand By Me och Borta med
vinden. Lika delar smart brittisk humor, växa
upp samt återhållsam passion helt enkelt. Tack vare bokens
globala succé lanserades nyligen även en filmatisering med
Anne Hathaway och Jim Sturgess som det dynamiska paret.
Tyvärr är den långt ifrån lika underhållande och gripande
som boken, så har du inte läst den ännu är det dags nu i jul.
One Days styrka ligger i förmågan att skildra känslor av
att vara ung, allsmäktig och dödligt förälskad, likväl som
äldre och blasé, bitter eller för den delen glad. För den som
föddes på 60- eller 70-talet finns det även gott om underfundiga populärkulturella referenser att gotta sig i. Likt livet
självt böljar berättelsen upp och ner mellan hopp och förtvivlan, utan att bli svulstig eller patetisk. En dag innehåller
bara 24 timmar, men ibland kan det vara allt som behövs.

Karl-Ove Knausgård
Knausgårds skoningslösa uppgörelse med
sitt eget liv har hunnit fram till tredje
delen på svenska. Den här gången ligger
tonvikten på hans barndom, efter
exkursioner i tonåren och en flytt till
Sverige och ett författarskap i de två
tidigare episoderna.
Knausgård skriver hotfullt och ödesmättande
om vardagshändelser, som om katastrofen alltid väntar runt
hörnet, om så texten de facto endast handlar om att fylla på
kaffe i en kopp. Totalt sträcker sig Knausgårds berättelse över
sex band och mer än 3000 sidor. Den som känner sig bekväm
med norska kan kasta sig över resterande delar redan nu.

www.sviv.se

GLOBAL MOVING.
THE NORDIC WAY.

vi skickar över hela världen

Alfa Quality Moving provides international moving services
for companies and individuals. Our products range from
moving and storage to relocation services such as home
search, school visits and language introduction. The complete moving package. Let your move be our concern.

Earn SAS EuroBonus!

Alfa Quality Moving in Sweden
- Norway - Finland - Denmark

info@alfamoving.se
www.alfamoving.se

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

WWW.SVIV.SE

”Bref från Sverige!
utropade han.”

OMBUD
Argentina

Buenos Aires
Lotta Costa
lotta@clubsueco.com.ar

AUSTRALIEN

Brisbane
Kajsa Rylander-Bellet
kajsarylander@yahoo.com.au
Canberra
Katarina Prime-Linmarker
Tel: +61-2 6287 7762
katprime@yahoo.com.au
Ivanhoe East
Sten Roger Kalla
srkalla@bigpond.net.au
New South Wales, Newcastle
Annette Minards
Tel: +61 2 49 597905
annetteminards@gmail.com
Perth
Anna-Karin Domann
swedelink@westnet.com.au
Victoria, Melbourne
Lars Sandvik
Tel: +61-3 95 57 34 60
lsandvik@optusnet.com.au

BAHRAIN

Manama
Agneta Svanholm
Tel: +973-53 10 85
swecon@batelco.com.bh

BELGIEN

Bryssel
Elisabet Stael von Holstein
Tel: +32-2 353 05 51
stael@belgacom.net
Karine Henrotte
Tel: +32 87 23 13 23
Karine.Henrotte@skynet.be

Botswana

Gaborone
Lottie Hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com
Maun
Boel Stridbeck
boel.stridbeck@gmail.com

BRASILIEN

Rio de Janeiro
Lars Magnusson
Tel: +55-21 25 21 98 43
lars.magnusson@swedishtrade.se
Sau Paulo
Jonas Lindström
Tel: +55-11 3066 2590
jonas@swedcham.com.br

CHILE

Providencia, Santiago
Cecilia Sjöberg, Ungdomsombud
cecilia.sjo@gmail.com
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Colombia

Bogota
Saga Forsmark, Ungdomsombud
sagaforsmark@gmail.com

Costa Rica

Santa Teresa
Anna Wachtmeister
annawachtmeister@yahoo.com

CYPERN

Limasol
Hans Nauchman
Tel: +357 253 157 10
hbnpot@spidernet.com.cy
Per Nehler
Tel: +357-259 436 59
katvoune@cytanet.com.cy

ESTLAND

Reval/Tallinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee

FRANKRIKE

Antibes
Pia Ribbhammar
Tel: +33-493 60 51 87
faldorocca@hotmail.com
Yasmine Åkermark Nettelbladt,
Ungdomsombud
Tel: +33-649 937 995
yasmine.akermark@gmail.com
Bordeaux
Daniella Bumb
Tel: +33-6 732 520 14
dbumb@free.fr
Nice
Åke Almroth
Tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr
Nice/Monaco
Carina B. Thomsen
Carinathomsen@orange.fr
Paris
Anders Fogelström
Tel: +33-144550124
andersfogel@wanadoo.fr
Thouars (Loiredalen)
Torbjörn Ihre
Tel: +33-5 4996 6437
johan.ihre@orange.fr

FÖRENADE
ARABEMIRATEN

Dubai
Ewa Haechler
Tel: +971 4 394 8010
ewahaechler@yahoo.com
Kerstin Lidén
Tel: +971- 4 394 54 07
liden.kerstin@gmail.com

GREKLAND

Rhodos
Elisabet Katsimbri-Helin
Tel: +30-241 930 87

rodosbo@hotmail.com

HONGKONG

HongKong
Lisbeth Claesson
lisbeth2009@navigator.com
Per Ågren
Tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk

ITALIEN

bologna
Åsa Hagberg
deapascolmonte@hotmail.com
Milano
Birgitta Carlsson-Occella
Tel: +39-039-321813
sbmoccel@tin.it

KANADA

British Columbia, Vancouver
Anders Neumueller
Tel: +1-604-731 63 61
anders@nordicway.com
Montreal, Quebec
Jeanette Wetterling
sverigenytt@hotmail.com
Ontario, Toronto
Lars Henriksson
Tel: +1-416 489 84 38
lars@norditrade.com

MAURITIUS

Black River
Tommy Erixon
Tel: +230-483 6000
toer97@intnet.nu

MEXIkO

Mexico CITY
Carl-Otto Rydnér
Tel: +52-55 552 086 03
swedcham@attglobal.net

Myanmar

Yangon
Erik Frisk
erikfrisk@gmail.com

Nederländerna

Amsterdam
Alice Johansson
alicejohansson_83@hotmail.com
Haarlem
Daniel Vilén
Ungdomsombud

NORGE

Oslo
Per Vatn
Tel: +47-974 255 88
oslo@blagulbar.se

Nya Zeeland

Toronto
Arvid Ågren
Ungdomsombud
arvid.agren@utoronto.ca

Auckland
Catharina Andersson
catharinaandersson@me.com

kina

Moskva
Fredrick Runsten Lindblad
Ungdomsombud
Tel: +7 095 973 44 24
runsten@yandex.ru

Chongqing
Bert Felt
merkinachina@gmail.com

LITAUEN

Vilnius
Jan Hansson
Tel: +370-52608645
jaha@takas.lt

LUXEMBURG

Grevenmacher
Michael Mietzner
Tel: +352 750 449
michael@mietzner.net

Malaysia

Ampang
Bo Jeansson
bo.jeansson@spray.se
Subang Jaya
Jan Orrnert
Tel: +603 563 000 14
janorrnert@hotmail.com

MALTA

St Julian
Ewa Helzen
Tel: +35-699 009 172
eb@helzen.com

RYSSLAND

Katarina Lundberg
Ungdomsombud
Tel: +7-916 102 4386
katarina.lundberg@ikea.com
Per Lundberg
Tel: +7 495 691 68 11/17
per.lundberg@eastwoodpower.com
Ulf Smedberg
ulf.smedberg@ikea.com
Sankt Petersburg
Rikard Högberg
Tel: +7-812 326 9730
rikard@vana.se

Saudiarabien

riyadh
Gabriella Norlin
gabriella.norlin@telia.com
Codine Assand
codine.assaad@gmail.com

SCHWEIZ

Bern
Elisabet Zeller
Tel: +41-31 961 04 29
elisabetzeller@bluewin.ch

www.sviv.se

OMBUD
Argentina

Buenos Aires
Lotta Costa
lotta@clubsueco.com.ar

AUSTRALIEN

Brisbane
Kajsa Rylander-Bellet
kajsarylander@yahoo.com.au
Canberra
Katarina Prime-Linmarker
Tel: +61-2 6287 7762
katprime@yahoo.com.au
Ivanhoe East
Sten Roger Kalla
srkalla@bigpond.net.au
New South Wales, Newcastle
Annette Minards
Tel: +61 2 49 597905
annetteminards@gmail.com
Perth
Anna-Karin Domann
swedelink@westnet.com.au
Victoria, Melbourne
Lars Sandvik
Tel: +61-3 95 57 34 60
lsandvik@optusnet.com.au

BAHRAIN

Manama
Agneta Svanholm
Tel: +973-53 10 85
swecon@batelco.com.bh

BELGIEN

Bryssel
Elisabet Stael von Holstein
Tel: +32-2 353 05 51
stael@belgacom.net
Karine Henrotte
Tel: +32 87 23 13 23
Karine.Henrotte@skynet.be

Botswana

Gaborone
Lottie Hultgren Finnström
lottiefinnstrom@gmail.com
Maun
Boel Stridbeck
boel.stridbeck@gmail.com

BRASILIEN

Rio de Janeiro
Lars Magnusson
Tel: +55-21 25 21 98 43
lars.magnusson@swedishtrade.se
Sau Paulo
Jonas Lindström
Tel: +55-11 3066 2590
jonas@swedcham.com.br

CHILE

Providencia, Santiago
Cecilia Sjöberg, Ungdomsombud
cecilia.sjo@gmail.com
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Colombia

Bogota
Saga Forsmark, Ungdomsombud
sagaforsmark@gmail.com

Costa Rica

Santa Teresa
Anna Wachtmeister
annawachtmeister@yahoo.com

CYPERN

Limasol
Hans Nauchman
Tel: +357 253 157 10
hbnpot@spidernet.com.cy
Per Nehler
Tel: +357-259 436 59
katvoune@cytanet.com.cy

ESTLAND

Reval/Tallinn
Anders Hedman
Tel: +372-5046900
anders@sirowa.ee

FRANKRIKE

Antibes
Pia Ribbhammar
Tel: +33-493 60 51 87
faldorocca@hotmail.com
Yasmine Åkermark Nettelbladt,
Ungdomsombud
Tel: +33-649 937 995
yasmine.akermark@gmail.com
Bordeaux
Daniella Bumb
Tel: +33-6 732 520 14
dbumb@free.fr
Nice
Åke Almroth
Tel: +33-493364525
almroth@wanadoo.fr
Nice/Monaco
Carina B. Thomsen
Carinathomsen@orange.fr
Paris
Anders Fogelström
Tel: +33-144550124
andersfogel@wanadoo.fr
Thouars (Loiredalen)
Torbjörn Ihre
Tel: +33-5 4996 6437
johan.ihre@orange.fr

FÖRENADE
ARABEMIRATEN

Dubai
Ewa Haechler
Tel: +971 4 394 8010
ewahaechler@yahoo.com
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Per Ågren
Tel: +852-354 121 09
per.agren@apchk.com.hk
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POSTTIDNING B
Vid definitiv avflyttning och när eftersändning
slutat gälla, var god returnera tidningen:

Föreningen Svenskar i Världen,
Box 5501, SE-114 85 Stockholm, Sweden

Att välja skola är att välja framtid!
Lundsbergs skola erbjuder en professionell och trygg studiemiljö med syfte
att lotsa varje elev mot individuellt anpassade och ambitiösa studiemål.
Här ges eleverna möjlighet att fokusera på skolarbetet och samtidigt uppleva en meningsfull och utvecklande fritid. Att få dela livet på Lundsberg
med kamrater från när och fjärran leder ofta till att livslånga vänskapsband knyts. Utöver våra redan mycket uppskattade sommaraktiviteter;
ferieskola, konﬁrmations- och sportläger, breddar vi utbudet inför nästa
sommar med en unik musikakademi tillsammmans med kurser i bl.a.
keramik och måleri. För ytterligare
information besök vår hemsida
www.lundsbergsskola.se.

Sveriges mest anrika
internatskola!
Kunskap, stil & tradition
sedan 1896.

VI STÖDJER LUNDSBERGS SKOLA
• APPRO AB • AVIO AB • BENDERS AB •
• CONCORDIA MARITIME AB •
• GULF AGENCY COMPANY • AB GYLLING & CO •
• GÖTAVERKEN CITYVARVET AB •
• HELLEKIS SÄTERI AB • STENA BULK AB •

