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AKTUELLT
februari 2012

Välkommen till debatt måndagen den 13 februari på Café Panorama, plan 5 i Kulturhuset vid
Sergels Torg. Dörrarna öppnas kl 17.30.
Varmt välkomna önskar Styrelsen

Vem bryr sig om Europa?

KRÖNIKA

Leva i Europa
Krisen i Europa verkar inte ha någon
botten. Grekland är bankrutt, den forna lilla
tigern Irland har dragit in klorna. Frankrike
och Tyskland håller andan.
Ungdomsarbetslösheten i Spanien närmar
sig femtio procent. Irländarna emigrerar till
USA och England igen och portugiserna
söker lyckan i den forna kolonin Angola.
Men svenskarna bryr sig knappast. Vår
ekonomi är ju i balans. Och visst är den det.
I Europa färgar den ekonomiska krisen
av sig på politik och kultur. Yttrandefriheten
villkoras i allt fler länder, med Ungern
som det stora orosmolnet. Regimen Viktor
Orbán styr i praktiken all opinion genom
sin avskydda medielag, som förbjuder
kritik av regeringen. I kulissen väntar det
högerextrema partiet Jobbik, som redan har
tjugo procent av rösterna.
Svenskarna avvaktar. Andras bekymmer
tycks inte vara våra längre. Är det så?
Sverige är ett litet exportland i utkanten
av Europa, och vi har alltid varit extremt
beroende av Europa och världen. Varför
är det så svårt att väcka vårt intresse för
omvärlden? Varför har vi beröringsskräck
med Europa? Är det journalisterna som gör
fel, eller har problemet andra rötter?
Kom till PK och diskutera vår spännande,
brännande samtid med fyra erfarna
Europareportrar.

Ulrika Knutson
Ordförande
Publicistklubben

DEBATT

Krisen i Europa är bråddjup. Men Sverige och svenskarna
rycker på axlarna. Är det journalisternas fel? Eller finns
problemet någon annanstans?
18.30 Vad händer i gangster-Sverige?
Gäst: Thomas Bodström, advokat, deckarförfattare och fd
justitieminister
18.55 Utdelas priset till Olle Stenholms minne
19.00 I panelen:
Lotten Collin, reporter, Konflikt i P1
Ingrid Hedström, frilans, krönikör i Dagens Nyheter
Annika Ström Melin, ledarskribent, Dagens Nyheter
Per Wirtén, författare och frilans
Samtalsledare: Ulrika Knutson, PK-ordförande

20.15 PK Pub – mingla och träffa kollegor under trivsamma former
MENY

Indisk lammgryta med jasminris
Vegetarisk gulaschgryta
Mat med glas vin 130,
glas vin 40, starköl 45.

LIVESÄNDNING

www.publicistklubben.se
 är kan du också följa samtal och
D
panel i efterhand.
Följ oss på twitter med #pkdebatt.

BORDSBESTÄLLNING

Bordsbeställning enbart till
PK:s kansli tel 08-556 061 49
(kl 08.30-12.00)
 okningar kan inte göras via PK:s
B
telefonsvarare.
OBS! Gäster som bokat bord ska
vara på plats senast kl 18.00.
Anländ gärna i god tid. Vi har vid
flera debatter på senare tid haft
fullsatt.
NÄSTA DEBATT

Måndagen den 12 mars 2012.

