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Välkommen till EU-enhetens Främjarnytt #6
Främjarnytt har nu funnits i ett år och vi hoppas att
dess syfte; att inspirera och sprida information om
främjandet i regionen, har uppnåtts. Det är likaså
ett sätt att försöka visa uppskattning för det gedigna
och fina arbete som läggs ner på främjandet runtom
i våra UM. Jag vill även passa på att här tacka er för
det gångna årets arbete och önska er en riktigt God
Jul och ett Gott Nytt År!
Nästa år är Sverige ordförande i Nordiska
ministerrådet och det är därmed ett självklart
fokusområde för arbetet här på enheten under
2008. För att ge er en bättre inblick i det arbetet
kommer vi under nästa år att regelbundet följa
ordförandeskapet här i Främjarnytt – med tjuvstart
redan i detta numret!
Hälsningar,
Håkan Emsgård
Handelsministerns besök i Paris och Köpenhamn

möjligheterna som finns för att ytterligare öka det
svenska företagandet i Frankrike. Speciellt belystes
det uppdrag som precis givits Exportrådet för att
hjälpa små och medelstora svenska företag att
analysera affärsmöjligheter inom olika sektorer i
Frankrike, Spanien och Italien. Analysen ska även
utgöra grunden för utvecklingen av en gemensam
exportfrämjarstrategi för Exportrådets kontor och
ambassaderna.
Dagen därpå besökte Handelsministern Köpenhamn
där hon träffade företrädare för den danska
regeringen och representanter för små och
medelstora svenska företag med export till
Danmark.
Därefter
invigningstalade
Handelsministern på Dansk Industris seminarium
om den svenska marknaden. I talet framhöll hon
bl.a Danmark som ett av våra viktigaste
samarbetsländer, vår gemensamma syn gällande
frihandelns betydelse och den fortsatta utvecklingen
av EU:s inre marknad.
Ny statssekreterare
Vi hälsar Gunnar Wieslander
välkommen till arbetet som ny
statssekreterare
hos
handelsminister Ewa Björling!
Wieslander kommer närmast från
en
tjänst
som
chef
för
1.ubåtsflottlinjen i Karlskrona.
Ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet

Jean Tournoux VD SKF France, Ewa Björling och Giuseppe
Donato Vice President SKF World Wide.

Den 3 december delade handelsminister Ewa
Björling ut det årliga handelspriset Prix
d’Excellence i Paris till årets vinnare - SKF. Prix
d’Excellence arrangeras och delas ut av Svenska
Handelskammaren i Frankrike i samarbete med
svenska ambassaden och deltagande företag. Priset
delas ut till det svenska företag som under året
speciellt utmärkt sig för sin framgång i Frankrike.
Handelsministern framhöll i sitt anförande de goda

År 2008 är det Sveriges tur att vara ordförande i de
nordiska regeringarnas samarbetsorgan, Nordiska
ministerrådet. Den nordiska gemenskapen arbetar
för ett starkt Norden i ett starkt Europa och det
nordiska samarbetet syftar till att styrka nordiska
och regionala intressen och värderingar i en global
omvärld. Gemensamma värderingar länderna
emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som
en
av
världens
mest
innovativa
och
konkurrenskraftiga
regioner.
Det
svenska
ordförandeskapsprogrammet
”Kraftsamling”
presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt
under Nordiska rådets session i Oslo i slutet av
oktober. Programmet är indelat i fyra underrubriker;
Konkurrenskraft,
Klimat,
Kreativitet
och
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Koordinering,
under
vilka
övergripande
målsättningar och aktiviteter samlas.
För mer information se: www.Norden2008.se
Statsbesök i Österrike

Miljöseminarium i Paris
I Främjarnytt 4 skrev vi om energikonferensen i
Reykjavik. Nu har ännu ett miljöseminarium med
inriktning på biodrivmedel och miljövänliga
transporter genomförts i regionen. Ambassaden i
Paris tillsammans med Exportrådet anordnade den
15
november
ett
mycket
framgångsrikt
miljöseminarium. Sverige ses som något av en
förebild vad gäller bioenergi och intresset från
franska företag, myndigheter och media var stort.
Konsulkonferens i Norge

Kungaparet hann med ett omfattande närings- och
kulturprogram under sitt statsbesök i Österrike den
20- 22 november. Tillsammans med president
Fischer och näringsminister Maud Olofsson deltog
kungen i ett välbesökt svensk- österrikiskt
näringslivsforum, där även de 20- talet svenska
företag som ingick i näringslivsdelegationen
medverkade. Ett av de svenska företagen som deltog
under
statsbesöket
var
energioch
miljöteknikkoncernen Opcon och företagets vice VD,
Niklas Johansson, var inför statsbesöket och
presenterade koncernen för UD:s främjarnätverk.
Det efterföljande seminariet och kungens personliga
intresse för miljö- och klimatfrågor fick stor
uppmärksamhet i österrikisk media. Statsbesöket
var höjdpunkten på de ”sverigeveckor” som
ambassaden anordnade den 14- 30 november. En
stor och ambitiös satsning på att visa svensk
barnkultur och svensk design genomfördes på
Museums Quarier, Österrikes mest besökta
turistmål.
Västra Balkan – en dynamisk region
Den 27 november arrangerade Exportrådet
tillsammans med Swedfund och samtliga svenska
ambassader i regionen ett seminarium i Stockholm
om utvecklingen, affärsmöjligheterna, finansiering
och EU- fonder på Västra Balkan. Länderna skiljer
sig åt men har samtidigt gemensamt att de
genomgår dynamiska transitprocesser som erbjuder
goda affärsmöjligheter för svenska företag. Ett
faktum som ett stort antal svenska företag verkar ha
tagit fasta på, med tanke på det stora intresset för
seminariet.
Efter
seminariet
hade
företagsrepresentanter
möjlighet att träffa de
svenska
ambassadörerna
i
regionen
och
exportrådsrepresentanter för enskilda möten.

Den 22- 23 november genomfördes en mycket
lyckad konsulkonferens i Oslo. Fokus låg på
främjandefrågorna och vikten av att öka samarbetet
med honorärkonsulerna och deras nätverk belystes.
Det är även i linjen med den utredning om den
svenska
honorärkonsulatsorganisationen
som
ambassadör Ewa Polano, från UD:s EU- enhet,
presenterat under hösten. Initiativet till konferensen
togs
lokalt
och
ambassaden
finansierade
evenemanget med hjälp av sponsorer.
RK:s Främjarnätverket

Chefsamordnaren för främjandet i UD, Jan
Palmstierna, bjöd den 29 november in till höstens
möte i RK:s främjarnätverk. Syftet med nätverket är
att det ska finnas en representant på varje
departement med särskilt ansvar för främjandet.
Under mötet informerades bl. a om den översynen
av RK:s främjandesatsningen som Ulla-Carin Giertz
leder och som ska presenteras den 16 maj nästa år.
För kontaktuppgifter ang. RK:s främjare kontakta:
astrid.burhoi@foreign.ministry.se
Personalförändringar
Vi hälsar våra nya medarbetare välkommen till EUenheten!
Camilla Norström – Kroatien
Eva Ekmehag – Svenska ordförandeskapet i NMR
Åsa Pehrson – Albanien, Bulgarien och Rumänien
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FRÄMJARKOLLAGE

Några exempel på de främjaraktiviteter som bedrivs i regionen
Ambassadör Anders
Rönquist deltog den 25
oktober vid invigningen av
den största bioenergimässa
som organiserats på den
iberiska halvön, 300
företag medverkade och ca
10.000 personer besökte
den 3 dagar långa mässan.
Den svenska satsningen
organiserades av
Exportrådet i samarbete
med ambassaden i Madrid
och med Västra Götalandsregionen som huvudsponsor. Under
mässan genomfördes ett seminarium som syftade till att öka
kunskapen om svensk politik och teknisk kompetens inom
användningen av biodrivmedel.
Den danska designern Louise Campbell blev årets mottagare av
det prestigefyllda Bruno
Mathsson- priset med
motiveringen att hon i sin
design ”vidgar samtalet om
morgondagens funktion och
skönhet”. Priset delades ut
på den svenska ambassaden
i Köpenhamn och överräcktes
av ambassadör Lars
Grundberg.. På bilden syns
Gunnel och Lars Grundberg
tillsammans med Bruno
Mathssonfondens ordförande
Håkan Sjöman och Louise
Campbell framför hennes
lampa Collage.
Den 14 november i år skulle Astrid Lindgren fyllt 100 år och
detta har i höst uppmärksammas runtom i vår region.
I Oslo invigdes utställningen ”Tjolahopp tjolahej” på Norsk
Folkemuseum, en utställning där 80 av de 7000
barnteckningar med
motiv ur Astrid
Lindgrens böcker
som har skickat in
ställs ut.
Under invigningen
uppträdde Sveriges
ambassadör Michael
Sarin som konstapel
Kling tillsammans
med chefen för
Norsk Folkemuseum
Olav Aaraf, som
Oskar ur Rasmus på
luffen.
I Köpenhamn har ambassaden organiserat
en informationslunch med författarinnan
Margareta Strömstedt, som skrivit en hyllad
biografi om Astrid Lindgren. Ambassaden
har tillsammans med SI även arrangerat ett
föredrag med författarinnan Gunnel
Bergström på temat ”Starka pojkar och
flickor” på Vanlöse Kulturhus.
I London markerade ambassaden 100årsjubileumet genom en familjedag på The
Foundling Museum.

Vi tackar Birgitta Göthberg från Hjälpmedelsinstitutet,
Ambassaden i Ankara och det lokala
Exportrådskontoret för ännu en lyckad insats
med Barntåget! Två utställningar med
Barntåget har genomförts Turkiet, med syftet
att presentera bra, roliga och
funktionsdugliga svenska hjälpmedel för
funktionshindrade barn. På fotot ovan, från
invigningen av Barntåget Ankara, syns från
vänster; ambassads minister Carina
Mårtenson, borgmästarhustrun Nevin Gökcek,
parlamentsledamot Lokman Ayva, borgmästare Melih Gökcek,
Södermalmsstadsdelsnämnds ordförande Margareta Björk och
Sveriges ambassadör Christer Asp.

SVERIGEFRÄMJANDE
Dokument kring
främjandet hittas
numera under rubriken
Politik på Utrikessidans
vänstra kant. Välj
därefter fliken
Sverigefrämjande.
Den internationella utställningen Winter
Fireflies pågår mellan den 22 november
och den 21 december på Rigas Designoch Konsthögskola. Svenska studenter från
Beckmans Designhögskola ingår bland de
unga designers från 7 Östersjöländer som
ställer ut sina designföremål. Utställningen
arrangeras inom ramen för den
internationella konferensen The Baltic
States and the European Neighborhood
Policy som ägde rum den 23 november i
Riga.

Vi tackar Winni
Fejne för fint
främjandearbete i
Dublin och önskar
henne lycka till
med det nya
chefsjobbet i
Kanton!
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