
Välkommen till Sveriges riksdag i Almedalen 
2–5 juli 2018 
Följ med på en tidsresa med start vid de stora rösträttsreformerna 
1918–1922 och passa på att ta en selfie med några av dåtidens 
riksdagsledamöter. 

• Vad hände i riksdagen och övriga samhället och vilka var personerna 
som engagerade sig för allmän och lika rösträtt? 

• Hur tar vi hand om demokratin idag? 

• Vad är demokrati för dig och hur vill du att den ska utvecklas? 

Produktion och tryck: R
iksdagsförvaltningen. Stockholm
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Vi finns i monter 230 på Hamnplan, måndag–torsdag kl. 10.00–17.00

JA, MÅ DEN LEVA!
DEMOKRATIN UTI HUNDRADE ÅR

Välkommen till Sveriges riksdag  
i Almedalen 2–5 juli 2018 

Hundra års demokrati i Sverige – det är något att fira det! Men 
det är också ett tillfälle att tänka till och reflektera över vad vi 

har. Riksdagsledamöter och andra som arbetar i riksdagen är på 
plats. Seminarier måndag, tisdag och onsdag om olika aktuella 

demokratifrågor. Lyssna, reflektera och samtala hos oss.



Onsdag 4 juli  
klockan 10.30
Ja, må den leva! Demokratin 
uti hundrade år. En spaning om 
demokratins framtid 
Några av Sveriges främsta statsvetare 
är ute på spaning om demokratin i 
framtiden. I slutet av året kommer 
boken men redan nu finns chansen att 
få ett smakprov.  Vilka utmaningar och 
möjligheter finns?  Vad ser de och vad 
tror du? 

Redaktören för antologin, Sören 
Holmberg, presenterar utvalda delar 
av prognoserna samt leder samtalet 
med riksdags ledamöterna Per-Ingvar 
Johnsson (C) och Mats Einarsson 
(V) från riksdagens demokrati-
kommitté.  Välkommen att bidra  
med dina tankar!

Onsdag 4 juli  
klockan 13.30 
Demokrati på lika villkor  
– hur jämställd är riksdagen?
Om riksdagen ska fungera som folkets 
främsta företrädare måste alla kunna 
arbeta och delta på lika villkor oavsett 
kön. Mycket har hänt sedan de första 
kvinnorna tog steget in i riksdagen för 
nästan hundra år sedan, idag är drygt 
40 procent av ledamöterna kvinnor. 
Men jämställdhet handlar om mer 
än antal kvinnor och män. Speciellt 
unga kvinnor känner högre krav på 
att vara pålästa för att tas på allvar, de 
har sämre självförtroende och utsätts 
oftare än män för kränkande behan-
dling. Hur påverkar det demokratin 
och viljan att arbeta politiskt?  Var med 
och diskutera jämställdhetsarbetet i 
riksdagen tillsammans med riksdags-
ledamöterna Ola Johansson (C), 
Linda Snecker (V), Pernilla Stålham-
mar (MP) och Gunilla Svantorp (S). 
Yousef Lebbad och Kristina Wicksell 
från Make Equal modererar samtalet.

Måndag 2 juli  
klockan 13.30
Rösträttsreformen 1918  
– så blev Sverige en demokrati 
Tiden runt förra sekelskiftet var en 
omvälvande tid i Europa. I Sverige 
höjdes fler och fler röster för allmän 
och lika rösträtt, men det fanns också 
argument emot. Riksdagen var en vik-
tig arena för både debatter och beslut 
om reformer som styr det parlamen-
tariska arbetet än idag. 

Välkommen till en historisk återblick 
på de händelser som ledde fram till 
rösträttsreformen och demokratins 
genombrott. Förste vice talman-
nen Ewa Thalén Finné modererar 
en diskussion mellan konstitutions-
utskottets ordförande Andreas 
Norlén (M) och KU-ledamoten Hans 
Ekström (S).

Tisdag 3 juli  
klockan 13.30
Sociala medier och demokratin  
– symbios eller parasit-
förhållande?
Det sociala nätverkandet på inter-
net innebär stora utmaningar ur 
ett demokratiperspektiv. Det visar 
erfarenheter under senare år från 
nationella val runtom i världen.  Vilken 
roll spelar sociala medier i demokratin 
och inför det svenska valet 2018? 

Riksdagens konstitutionsutskott (KU) 
arbetar med lagstiftning som berör 
dessa frågor. Hör mer om KU-leda-
möternas erfarenheter och ta chan-
sen att diskutera frågorna. Förste vice 
talmannen Ewa Thalén Finné moder-
erar diskussionen. 

Program i riksdagens monter 


