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10.30-12.00 
Anders Persson - 

Omvärldsspaning  

Anders Persson, doktor i 

statskunskap vid 

Linnéuniversitetet, är en 

återkommande gäst till 

Sundsgårdens MR-dagar. Han 

är en ofta förekommande expertkommentator på SVT, 

Sveriges radio och TV4. Anders har en förmåga att på ett 

lättbegripligt sätt förklara komplicerade sammanhang. 

Denna gång kommer han med en ny föreläsning där han 

gör en riktad omvärldsspaning samt berättar om Rysslands 

krig mot Ukraina.  

 

13.00-14.30 
Filippa Nielsen – 

Hållbart mode  

Filippa heter jag och är 

utbildad lärare. Men mitt 

stora modeintresse tog 

över och för att inte skada 

planeten och människorna, 

skolade jag om mig till second hand-expert och fokuserar 

nu helt på hållbart mode. Jag driver en second hand-butik 

i Helsingborg och jobbar med att inspirera till bättre val 

kring mode på instagram. 

10.30-12.00 
Joakim Månsson 

Bengtsson - Vård på 

lika villkor?  

Joakim Månsson Bengtsson 

arbetar som regional 

samordnare för Läkare i 

världen. Han kommer att 

berätta om deras verksamhet – hur de jobbar med att 

hjälpa asylsökande, papperslösa, EU-medborgare som 

saknar den europeiska sjukförsäkringskortet eller om de 

omfattas av massflyktsdirektivet. När vården som 

majoriteten av oss tar del av inte är tillgänglig för alla, hur 

gör man då? 

 
 

13.00-14.30 
2040 – Framtidsfilmen  

Filmaren Damon Gameau drivs av 

en oro för vilken värld hans 

fyraåriga dotter ska växa upp i. Är 

en ljusare framtid överhuvudtaget 

möjlig för klimatet, miljön och 

människorna? Han reser runt 

jordklotet för att hitta de bästa exemplen och mest 

innovativa lösningarna som eldsjälar har skapat, och som 

finns redan idag. 

OBS: Endast med engelska undertexter + engelskt tal. 

10.30-12.00 
Markus Holdo - Riktiga 

män? Om makten, 

kärleken och modet att 

förändras  

Vilken roll spelar män i att 

skapa ett roligare, mer 

kärleksfullt och mer jämställt 

samhälle? Statistiken pekar på att många män inte vill ha 

mer förändring – särskilt inte mer jämställdhet. Men 

stämmer det? Eller har män, tvärtom, en viktig plats i 

kampen för ett bättre samhälle för alla? 

Markus Holdo forskar och föreläser om 

hur människor förändrar samhället. Han är statsvetare vid 

Lunds universitet. 

 

13.00-14.30 
Betlehem Isaak – Livet 

utan pappa  

Betlehem Isaak är skribent och 

föreläsare kring yttrandefrihet 

och mänskliga rättigheter. Hon 

är dotter till den svensk-

eritreanska journalisten Dawit 

Isaak som suttit fängslad i Eritrea sedan 2001. År 2020 

debuterade hon med boken "Mitt liv utan dig" och som 

sommarpratare, där hon bl.a. berättar om hur det varit att 

växa upp utan sin pappa. 

 


