
Almedalsveckan
Visby • 2013

Utmaningar 
från Donners plats
Arr. Liv & Rätt             Arr. Ja till livet

Måndag 1 juli

Onsdag 3 juli

Tisdag 2 juli

l Vill vi ha ett Sverige 
utan samvetsskydd?
Samvetsfriheten är en 
grundlags rättighet. Ändå 
utmärker sig Sverige inter-
nationellt genom att kritisera 
europeiska organs uttalanden 
till skydd för samvetsfrihet. 
Varför, och vart leder det?
Tid: 15.30
Medverkande: Ruth Nord-
ström, jurist, vd Provita,  
Roland Poirier Martinsson, filo-
sof, Gunilla Gomér, ordförande 
Ja till livet, Sarah Havneraas, 
vice ordförande Älska livet, 
Jacob Rudolfsson, samord-
nare SEA, Mikael Oscarsson, 
riksdagsledamot (KD). 
Moderator: Siewert Öholm   
 

l Föräldrarättigheter  
i Sverige?
Europadomstolen för mänsk-
liga rättigheter har ett flertal 
gånger fällt Sverige bland 
annat när det gäller tvångs-
omhändertaganden av barn. 
Europakonventionen ger 
föräldrar rätt att välja undervis-
ning och utbildning som står 
i överensstämmelse med 
deras filosofiska och religiösa 
övertygelse. 
Tid: 16.00
Medverkande: Sara Skytte-
dal, ordförande KDU, Charlie 
Weimers, kommunalråd (KD), 
Roland Poirier Martinsson, 
filosof, Jonas Himmelstrand,  
Rohus, Stefan Gustavsson, teo-
log, gen.sekr SEA, Mikael Oscars-
son, riksdagsledamot (KD), Ruth 
Nordström, jurist, vd Provita. 
Moderator: Siewert Öholm

l Trafficking contra 
Corporate Social Re-
sponsibility
Dagens moderna slaveri, med 
människohandel, sex-trafficking 
och slavliknande arbetsvillkor, 
är världens snabbast växande 
industri. Samtidigt blir fler 
företag medvetna om värdet 
av så kallad CSR, Corporate 
Social Responsibility. Men vilka 
tar verkligt ansvar? 
Tid: 16.00
Medverkande: Emma  
Enochsson, CSR ansvarig 
Stena AB, Stefan Swärd, doktor 
i statskunskap och konsult i 
miljöfrågor, Elisabeth  
Sandlund, opinionsredaktör 
Dagen, Mikael Oscarsson,  
riksdagsledamot KD och  
Roland Poirier Martinsson, 
filosof och författare.
Moderator: Ruth Nordström

Arrangör: Liv & Rätt

l Kan man tvinga  
läkare och vårdpersonal 
att delta i dödshjälp?
Är svenska läkares/vård-
personals samvetsfrihet 
skyddad genom Europa-
konventionen, Europarådet 
och Europadomstolen, när det 
gäller utsläckande av liv?
Tid: 14.00
Medverkande: Roland Poirier 
Martinsson , filosof och förfat-
tare, Ruth Nordström, jurist, 
Mikael Oscarsson, riksdags-
ledamot (KD) och initiativ-
tagare till riksdagens tvär-
politiska nätverk för livshjälp.
Moderator: Gunilla Gomér, 
ordförande Ja till livet

l Är flickor välkomna  
i Sverige i dag?
En rapport om könsselektiva 
aborter tyder på att ”flicka-
borter” ökar. Har flickaborter 
blivit ett nytt genderämne eller 
en ny statustrend?
Tid: 14.00
Medverkande: Gunilla Gomér, 
Ja till livet, Sarah Havneraas, 
vice ordförande Älska livet,  
Roland Poirier Martinsson, 
filosof, Ruth Nordström, jurist.
Moderator: Siewert Öholm

l Fosterdiagnostik 
som utsortering
År 2030 räknar läkare med 
att det inte längre kommer att 
födas några barn med Downs 
syndrom i Danmark. Hur ser vi 
på barn med Downs syndrom 
eller sjukdomar i Sverige i dag? 
Kommer den nya genetiska 
fosterdiagnostiken att leda till 
en utsortering av oönskade 
barn.
Tid: 14.00
Medverkande: Elisabeth 
Sandlund, opinionsredaktör 
Dagen, Roland Poirier Martins-
son, filosof, Sarah Havneraas, v. 
ordförande Älska livet, Gunilla 
Gomér, ordförande Ja till Livet
Moderator: Siewert Öholm

Arrangör: Ja till livet


