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1. Det korrupta samhället - är vi redan där? (ABF Stockholm)
Det korrupta samhället - är vi redan där? Kommande seminarium på ABF,
Stockholm, den 14 november
Efter decennier av avregleringar, privatiseringar och sänkta skatter blir konturerna av
ett annat samhälle allt tydligare. Vi ser ökade klyftor, riskfria vinster åt
riskkapitalister, konkursade skolor, och vanvårdade gamlingar i stället för ett
samhälle med utjämnande skattesystem och generella välfärdstjänster där omsorg och
vård ges efter behov.
Vad som är mindre tydligt men kanske ännu viktigare är vad omvandlingen gör med
korruption, bestickning, mutor och tillit i samhället. Forskningen är entydig: där det
offentliga åtagandet minskar, ökar korruptionen.
Syftet med detta seminarium är att väcka uppmärksamhet runt detta samband. Vilka
är de långsiktiga konsekvenserna? Vilka grundläggande värden står på spel framöver?
Vilket samhälle vill vi egentligen ha? Hur kan vi arbeta för att motverka
korruptionens utbredning?
Medverkande:
Olof Buckard, satiriker och samhällsdebattör
Töres Theorell, Professor emeritus, Karolinska Institutet: ”Korruption, arbete och
kulturella aktiviteter”
Apostolis Papakostas, professor, Södertörns högskola: ”Korruption i Sverige? Varför
här och varför nu?”
Bengt Göransson, f.d. utbildningsminister: ”Korruption eller bara dumhet? Tankar om
ett samhälle där politik reducerats till affär” Tid: lördagen den 14 nov 2015 kl 13-16
Plats: Sandlersalen, ABF-huset Stockholm
Seminariet kommer att sändas live på ”ABF Talks” www.youtube.com/abftalks
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd Stockholm och ABF Stockholm.

2. Kränkande särbehandling/mobbning i arbetslivet (Riksdagshuset)
Obs: Kostnadsfritt seminarium, men obligatorisk anmälan. Se länk nedan.
Seminarium om kränkande särbehandling/mobbing i arbetslivet, Andrakammarsalen
(Riksdagen) måndagen den 16 november
Arrangörer: Socialdemokraternas riksdagsgrupp i samarbete med ABF Stockholm
Tid: kl. 10.00 – 16.00
Välkommen till seminarium om kränkande särbehandling/mobbing i arbetslivet.
Syftet är att belysa denna landsomfattande problematik, öka medvetandegraden kring
ämnet och hur vi framöver ska arbeta för att komma tillrätta med de problem som
finns. Många människor utsätts för kränkande särbehandling/mobbing i arbetet och
åsamkas till följd av detta allvarliga psykiska besvär. Detta leder i många fall till att
dessa personer hamnar i tvist med arbetsgivaren och förlorar sina arbeten. Till följd
av detta vänder de drabbade sig till försäkringskassan för att ansöka om ersättning
p.g.a. arbetsskada eller sjukdom, men får inte alltid sina rättigheter tillvaratagna och
hamnar således i rättslig process med försäkringskassan hos förvaltningsdomstolarna.
Det är därför viktigt att lyfta upp och tala om frågor rörande bl.a. vad dessa drabbade
individer egentligen utsätts för på arbetsplatserna, arbetsgivarens ansvar, vad som
behövs göras för att förebygga och komma tillrätta med kränkande
särbehandling/mobbing på arbetsplatsen, om hur de drabbade hamnar utanför
arbetsmarknaden, om det behövs nya lagbestämmelser och hur ska de i sådana fall se
ut, om det behövs nya institutioner med fokus på ämnesfrågan såsom exempelvis
nationell samordnare och/eller mobbingkommission, synpunkter kring
handläggningen och kompetensen hos försäkringskassan, om de rättsliga processerna
hos förvaltningsdomstolarna, negativa beslut och uteblivna ersättning från
försäkringskassan, om behovet av offentliga biträden, om vilka psykiska skador som
de drabbade åsamkas och vilken påverkan detta har i deras liv, mm. Dessa och flera
andra frågor kommer att beröras under seminariet.
Program:
Värd och moderator; Emanuel Öz, riksdagsledamot (S)
10.00 – 10.10 Emanuel Öz; Välkomst- och inledningstal
10.10 – 10.30 Börje Eriksson, författare och drabbad
10.30 – 11.00 Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister
11.00 – 11.30 Björn von Sydow, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
11.30 – 12.00 Lise Donovan, chefsjurist hos TCO
12.00 – 13.00 Lunch serveras i sammanbindningssalen
13.00 – 13.30 Christina Järnstedt, arbetsmiljöombudsman centralt hos LO
13.30 – 14.00 Claes Jansson, jurist och enhetschef hos LO-TCO Rättsskydd
14.00 – 14.30 Stefan Blomberg, psykolog hos Arbets- och Miljömedicin i Linköping
14.30 - 14.40 ABF i Stockholm
14.40 – 16.00 Avslutning och efterföljande fika + mingel
Vänligen anmäl dig senast den 10 november 2015 via följande länk:
https://response.questback. com/socialdemokraterna/ 20151116
Vid frågor, kontakta Emanuel Öz på adress emanuel.oz@riksdagen.se

3. Demokratiutredningen: Hur mår den svenska demokratin?
SVT-Forum 2015-10-27 Hur mår den svenska demokratin
Föreläsningar och diskussioner med politiker
Temadagen ger kunskaper om läget för demokratin just nu och vad som kan göras för
att utveckla det politiska livet. Under temadagen hålls ett panelsamtal om vad de
politiska partierna kan göra för att stärka demokratin. Paneldeltagarna är
riksdagsledamöterna Robert Hannah (FP), Daniel Riazat (V), Jessika Roswall (M)
och Jonas Åkerlund (SD) samt Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot
våldsbejakande extremism. Olle Wästberg, som leder 2014 års Demokratiutredning,
är moderator. Flera av de deltagande riksdagsledamöterna sitter i
Demokratiutredningen.
Den svenska demokratin
Forskaren Maria Solevid ger en allmän genomgång över hur den svenska demokratin
mår för tillfället. Forskaren Ali Abdelzadeh från Örebro universitet föreläser om
ungas politiska attityder, speciellt deras missnöjesyttringar mot det politiska systemet.
Forskaren Erik Andersson från Högskolan i Skövde talar om ungdomars delaktighet
och hur lärare kan hantera politiska diskussioner i kontroversiella ämnen. Lärarna
Kristina Ekmark och Emma Söderholm från Myrsjöskolan i Nacka berättar om hur de
har arbetat för att stärka ungdomars delaktighet tillsammans med en skola i Turkiet.
Projektledaren Johnny Lindqvist från Statens medieråd är med och berättar om
kampanjen No Hate Speech Movement. Kampanjen är ett initiativ från Europarådet
och ska höja kunskapen om olika former av intolerans.
Riksdagsledamöterna Agneta Börjesson (MP) och Johan Hedin (C) talar om
demokratin i riksdagen. Medverkar gör både lärare, politiker och organisationer.
Moderator är demokratiutredaren Olle Wästberg.
Arrangör: Riksdagen. Inspelat 2015-10-27
Del 1
Del 2
Del 3

4. TV-serie om mobbning: Det handlar om dig
UR-play. TV-serie om mobbning, TV2 oktober 2015: "Det handlar om dig"
Vilka roller finns i en mobbningssituation och hur kan individer som var och en är
schyssta göra fruktansvärda saker mot andra när de är i grupp? Mobbning handlar
inte bara om den som mobbar och den som blir utsatt. Alla som står bredvid och ser
men inget gör har också en del i det som sker. Utan publik, ingen mobbning. Vi får
träffa mobbade och före detta mobbade som berättar om tiden då de utsattes och vilka
konsekvenser mobbningen har fått för deras liv. Vi får också träffa före detta mobbare
som berättar om vad de utsatt andra för och hur det kändes. Ledande
mobbningsexperter från Sverige, Finland och USA förklarar mobbningens
mekanismer på ett vetenskapligt sätt.
Del 1 Jag är en mobbare
Del 2. Utfrysning

Del 3. Mobbningens guldålder är nu
Del 4. Musse gör upp med sitt förflutna
Programmen finns även teckenspråkstolkade.

5. Psykisk ohälsa: Peter Goetzsche - Overdiagnosed and Overmedicated
Peter Gotzsche - Overdiagnosed and Overmedicated
In his talk, Peter will discuss the various ways in which psychiatry may be harming
rather than helping its patients, citing evidence from his latest book "Deadly
Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare".
Publicerades 2015-05-12.
More information at https://mentalaz.wordpress.com/home/
Den kände svenska läkaren och föreläsaren Nisse Simonson om videon:
"Jag har sett en föreläsning som skulle kanske intressera alla som tror på psykotropa
droger men inte orkar läsa Peter Götzsches böcker. Han föreläser här i Melbourne.
Han är känd ute i världen men svenska medier vill inte recensera hans böcker._ _ _Se
den här föreläsningen han är bra."

6. Kolesterolforskning: David Diamond - Demonization an Deception
in Cholesterol Research
David Diamond - Demonization and Deception in Cholesterol Research
For the past 60 years there has been a concerted effort to demonize saturated fats,
found in animal products and tropical oils, and cholesterol, in our food and blood.
Despite the well-established health benefits of diets rich in cholesterol and saturated
fat, flawed, deceptive and biased research has created the myth that a low fat, plantbased diet is ideal for good health. Poorly conducted epidemiological research, U.S.
government intervention and misinformation conveyed by contemporary lifestyle
researchers have contributed to the current state of confusion on dietary influences on
health. The public must educate themselves on how to optimize their diet and
cardiovascular health.
David M. Diamond is a professor in the Departments of Psychology and Molecular
Pharmacology and Physiology at the University of South Florida and is a Research
Career Scientist at theTampa Veterans Hospital, where he has directed his research
program on post-traumatic stress disorder (PTSD) and traumatic brain injury (TBI).
He has also served as the Director of the USF Neuroscience Collaborative program
and is a Fellow at the American Institute of Stress and the International Stress and
Behavior Society. Publicerades den 26 sep. 2015
Se även: The International Network of Cholesterol Skeptics

7. Biverkningar av läkemedel kostar 20 miljarder
Dagens Samhälle 2015-10-27: Biverkningar av läkemedel kostar 20 miljarder
Växande stöd för antroposofisk vård
_ _ _" Den allra största delen av den medicinska forskningen bedrivs i dag av
läkemedelsföretag med inriktning på nya läkemedel. Den totala kostnaden för

läkemedel i Sverige år 2014 uppgick enligt socialstyrelsen till ca 37 miljarder kronor.
Samtidigt söker alltfler vård på grund av läkemedelsbiverkningar. Enligt Sveriges
apoteksförening är kostnaden för de skador och biverkningar som felaktig
användning av läkemedel orsakar ungefär 20 miljarder kronor varje år."_ _ _

8. Efterlysning: Personer som återhämtat sig från utbrändhet
Hej, mitt namn är Lina Holdor och jag studerar sista terminen på
personalvetarprogrammet i Uppsala. Nu börjar arbetet med C-uppsatsen att komma
igång och jag kommer att undersöka fenomenet utbrändhet med fokus på lärande,
förändring och utveckling. Jag har tänkt att intervjua ca 5 personer för att få
medarbetarens perspektiv på fenomenet.
Så nu är min fråga, vet ni någon som har varit sjukskriven på grund av utbrändhet (i
Uppsalatrakten/Uppland/norra sthlm) och som idag har återhämtat sig? Samt som kan
tänka sig att bli intervjuad? (Självklart är man anonym).
Om det är någon som skulle vara intresserad av att delta i studien så får personen
väldigt gärna höra av sig till mig: lina.holdor@hotmail.com
Vänlig hälsningar, Lina Holdor

9. Nytt under "Övrig debatt" på www.slussa.se
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