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Pressmeddelande
Alla röster ska höras!
Almedalsveckan ger fler möjlighet att höras genom den nya satsningen Alla
röster ska höras. I Almedalen i sommar får fler möjligheten att lyfta viktiga och
aktuella ämnen med makthavarna. Frågor som kommer att diskuteras är bland
annat våld i nära relationer, psykisk hälsa, arbetslöshet bland ungdomar och
utanförskap.
-Vi hade ett upprop på sociala medier i våras, säger verksamhetsledaren Mia Stuhre, Region Gotland.
Vi letade efter ideella organisationer och föreningar som vanligtvis inte kommer till tals under
Almedalsveckan. Nu har vi hittat tolv organisationer som kommer att ta plats i det tält som partierna
annars håller hus i under veckan.
Region Gotland står bakom satsningen och förhoppningen är att ge de organisationer
och föreningar som inte tidigare varit med, möjligheten att sätta ljus på de viktiga
samhällsfrågorna de arbetar för.
- Det ligger i demokratins väsen att alla röster ska höras och vi vill ge grupper som kanske inte har
samma resurser som många andra, en chans att ta plats under Almedalsveckan, säger Mia Stuhre.
Alla röst väger lika tungt i Almedalen.
För mer information kontakta
Mia Stuhre, verksamhetsledare för Almedalsveckan,
0498-26 90 85 alt mia.stuhre@gotland.se
Hemsidor:
www.almedalsveckan.info samt www.almedalsveckanplay.info.
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14:30-15:30
Event ID: 64702

Attention - Barns röster från samhällsvården – hur kan
vi skapa en god samhällsvård?
Unga Rörelsehindrade - Inkluderande framtida
samhälle - utvecklas med barn och unga med fler olika
perspektiv
RBU - Försämringar i den statliga personliga
assistansen drabbar barn, hur tänker partierna i denna
fråga?
War Child Sweden, Tillväxt Gotland - Från arbetslös
till behövd – en hållbar och inkluderande
arbetsmarknad
Run for Office - Hur kan vi lyfta ungas delaktighet i
samhället?

13:30-14:30
Event ID: 65402
14:30-15:30
Event ID: 65471

Lex Femme, Det gömda våldet ingen ser - Bakom
stängda dörrar – våldet ingen ser
Bygdegårdarnas Riksförbund - Hur kan vi bygga
beredskap och totalförsvar i hela landet?

09:00-10:00
Event ID: 65511
10:00-11:00
Event ID: 65637
12:00- 13:00
Event ID: 66473
13:00-14:00
Event ID: 65894
14:00-15:00
Event ID: 66547

Mantaray Impact - EU-migranter i Sverige – vad
drömmer de om och hur ser deras liv ut?
Right to play Sverige - Hållbara anställningar till unga
för att nå de globala målen
Centerpartiets ungdomsförbund - Hur når vi en
nyanserad skolpolitisk debatt?
NSPH - Jag har erfarenhet av rättspsykiatrisk vård

10:00-11:00
Event ID: 64298
11:30-12:30
Event ID: 65491
12:30-13:30
Event ID: 65484
13:30-14:30
Event ID: 64674
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S:t Hansskolan 7/7

ProQvi - Svårare för svåra, lättare för lätta. Kan
demokrati stjälpa röster?

