
Hur blir demokratin 
mer jämlik? 
Låt fler forma framtiden heter 2014 års Demokratiutrednings kommande betänkande.  
Betänkandet kommer att lämnas över till regeringen den 18 januari. Den 9 december kom-
mer en forskarantologi att släppas, med innehåll som anknyter till utredningens uppdrag.
 
Vi vill bjuda in dig med intresse för demokratifrågor att komma och diskutera forskarantolo- 
gins innehåll och utredningens slutsatser tillsammans med forskare, politiker och personer 
från civilsamhället. Vi bjuder in till två kvällar med utrymme för fakta och åsikter samt 
debatt och kommentarer om hur fler kan forma vår gemensamma framtid.  
Varmt välkommen den 9 december samt den 18 januari!    

9 december Forskare och politiker: Hur blir demokratin mer jämlik?
Klockan 17:00 – 19:00, Studiefrämjandet, Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N i Stockholm.

Välkommen till seminarium och release av 2014 års Demokratiutrednings forskarantologi. 
Efter presentationer av författare till kapitel i antologin kommenterar en panel med politiker 
innehållet och blickar framåt. 

Medverkande:
Ann-Kristin Kölln, doktor i statsvetenskap, författare till  
Det sjunkandet antalet partimedlemskap och demokratin
Christina Garsten, professor i socialantropologi, författare till  
De policyprofessionella och demokratin
Nazem Tahvilzadeh, doktor i offentlig förvaltning, författare till  
Det våras för medborgardialoger
Björn von Sydow, fd minister S och fd talman i Sveriges riksdag
Bodil Sidén, vice förbundsordförande MUF
Lars Leijonborg, fd partiledare FP
Rossana Dinamarca, riksdagsledamot och partistyrelsen V 
Modererar gör Olle Wästberg, utredare 2014 års Demokratiutredning    
18 januari Folkrörelser och civilsamhälle: Hur blir demokratin mer jämlik?
Klockan 16:30 – 18:30, ABF-huset, Sveavägen 84 i Stockholm

Den 18 januari lämnar utredningen sitt betänkande till demokratiminister Alice Bah Kuhnke. 
Efter överlämnandet anordnas ett seminarium som är öppet för allmänheten. Kom och ta del 
av och diskutera förslag och idéer om hur demokratin kan bli mer jämlik! Mer information 
om seminariet finns på http://www.demokratiutredningen.info    
Anmälan: Antalet platser är begränsat, anmälan till båda seminarierna gör du här: 
http://simplesignup.se/event/68511

http://www.demokratiutredningen.info
http://simplesignup.se/event/68511

