25 juni 2014

Pressmeddelande
Tre heta ämnen i Almedalen - Kvinnor på toppen, älska att åldras och Läsa för Livet
Under Almedalsveckan lyfter vi frågan om kvotering av kvinnor i styrelser och
ledningsgrupper – är lagstiftning vad som krävs för att få in fler kvinnor på ledande
positioner? Vi fokuserar även på framtidens äldreomsorg och tar upp de allt sämre
resultaten i läsförståelse hos svenska barn.
Dessa är ett par av de högaktuella frågor som finns på agendan under Almedalsveckan med
välkända föreläsare och debattörer som bland andra Lena Adelsohn Liljeroth, Marita Ulvskog,
Erik Fichtelius och Carl Jan Granqvist.
Vårt program:
"Läsförståelsens och måltidens betydelse för kreativitet och demokrati."
1 juli kl 17.00–18.45.
Länsstyrelsen, Trädgården, Korsgatan 4.
Den senaste PISA-undersökningen visar att en av fyra 15-åriga pojkar i Sverige inte klarar
basnivån för läsförståelse och att resultaten i Sverige går nedåt. Hur vänder vi på
utvecklingen? Och är den gemensamma måltiden på väg att försvinna och ersättas av
ensamma måltider framför datorn?
Medverkande
Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister
Erik Fichtelius, VD, UR
Johanna Lindbäck, författare, lärare.
Martin Widmarck, författare
Carl Jan Granqvist, professor em. entreprenör, debattör
Christina Möller, hedersdoktor f.d. provkökschef

Sören Persson, Strateg LRF
Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
"Våga åldras”
3 juli kl 14.00 - 16.30.
Fartyget Sigrid.
En färsk SIFO-undersökning visar att 60-69 åringar är den åldersgrupp som är mest nöjd med
livet – och vi blir allt äldre. Men är vi i Sverige rustade för att ta hand om en allt äldre
befolkning?
Medverkande
Gunnar Akner, professor, Örebro Universitet
Liselotte Jansson, generalsekreterare, Alzheimerförbundet
Wilhelmina Hoffman, överläkare Svenskt Demenscentrum
Johan Brun, medicinsk direktör, Pfizer
Solveig Ternström, skådespelerska och producent
Lars-Erik Holm, g.d. Socialstyrelsen
Anneli Nordström, ordförande Kommunal
Thorbjörn Larsson, VD, Vårdalstiftelsen
Ingela Stenson, strateg United Minds
Per Granath, VD, Humana
Alexandra Charles, ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben
”Kvinnor på toppen!”
Panelen tillbaka ett år senare vad har hänt?
Och vems hjärta är värt mer?
4 juli kl 10.00–12.00
EU-montern.
Sverige anses vara ett land i framkant när det gäller jämställdhet men hur ser det egentligen ut
i våra ledningsgrupper och styrelser? Nu har tolv europeiska länder lagstiftat om kvotering till
bolagsstyrelser. Är det dags för Sverige att gå samma väg? Kvinnors hjärthälsa är vår
hjärtefråga och självklart tar vi även i år upp skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan.
Medverkande
Marita Ulvskog, europaparlamentariker (s)
Maria Abrahamsson, riksdagsledamot (m)
Cecilia Seidegård Schelin, landshövding, Gotlands län
Annika Elias, ordförande Ledarna, Sveriges chefsorganisation
Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande, Folksam
Karin Schenck-Gustafsson, professor och chef för Center för Genusmedicin, KI.
Monica Renstig, VD för Women’s Business Research Institute (fp)
Ninna Engberg, VD för Stockholm Globe Arenas
Moderator: Camilla Wagner

För mer information:
Alexandra Charles, tel: 0708 28 09 11
alexandra.charles@alexandracharles.se
Lucienne Fredriksson, 0701 407797
lucienne@1.6miljonerklubben.com
Pia Gefvert tel 0766 36 89 40
pia@1.6miljonerklubben.com

