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Fredag den 18 oktober  Erdogan bombar – men vem försvarar 
folkrätten?  
Evin Cetin arbetar som advokat. Hon står i daglig kontakt med 
drabbade familjer i den kurdiska delen Syrien. 3,7 miljoner 
flyktingar finns i läger i Turkiet. Erdogan pressar EU att hålla igen 
med kritiken – annars får Europa ta hand om flyktingarna. 
 

Fredag den 25 oktober  Vad hände med de ensamkommande 
flyktingbarnen?  
Görel Strand drev tidigare ett ungdomshem för 
ensamkommande flyktingbarn. Hon har kunnat följa deras 
etablering i Sverige.  

 

Torsdag den 31 oktober  En annan fördelningspolitik 
 Markus Kallifatides är forskare vid Handelshögskolan och 

ordförande i Reformisterna, en socialdemokratisk förening som 
raskt fått 1 700 medlemmar. Reformisterna presenterade ett eget 
budgetförslag, med en helt annan fördelningspolitisk profil. 

 

Fredag den 8 november  Korruption undergräver ett hållbart samhälle 
 Ulf Åshuvud är ordförande i svenska sektionen av Transparency 

International. Kåranda, tystnadskultur, anmälningar som inte 
leder till utredning, repressalier mot visselblåsare och oro för 
skadat varumärke. Vilken roll spelar konfliktundvikande chefer när 
de sopar under mattan istället för att ta tag i problemen? Hur kan 
arbetet mot korruption göra samhället mer hållbart? 

 

Fredag den 15 november Meddelas senare 
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Fredag den 22 november Tvångsomhändertagna flickor 

 Maria Andersson Vogel är socionom och doktor i socialt 
arbete. Maria skrev sin avhandling om kön, klass och etnicitet på 
de låsta ungdomshemmen. Vilka är flickorna som blir inlåsta och 
vad ska vi göra med dem? Rehabilitera, straffa eller osynliggöra? 

  

Fredag den 29 november Kan ny miljöteknik rädda oss från 
klimathotet? 

 Mats Engström är utredare och journalist. Han är för 
närvarande verksam vid myndigheten för Tillväxtanalys. Han har 
tidigare bl a varit chefredaktör för Ny Teknik, teknisk attaché på 
Sveriges ambassad i Tokyo samt arbetat med EU- och miljöfrågor 
i regeringskansliet.  Han har särskilt studerat vad staten kan göra 
för att främja forskning och utveckling, hur man ger 
uppmärksamhet till innovationer och rent konkret följt framväxten 
av nya företag inom alternativ energi och miljöteknik. Han jämför 
innovationsklimatet i Japan, Sydkorea, med EU och USA. 

 

Fredag 6 december Thailandsresenärerna och deras värderingar 

 Joakim Medin är författare och journalist. Han har nyligen 
utkommit med en uppmärksammad bok om svenska sexturister, 
deras inställning till feminismen och deras politiska värderingar.  

 

Fredag den 13 december Julavslutning med poesi och musik 

  
 
Alla är välkomna! 

 
  Hans Kilsved, ordförande i S-2000  
  E-post: hkilsved@icloud.com  
 
 


