
Tid: Torsdag den 31 oktober kl. 13.30–16.00. Fika och registrering  
 från kl. 13.00

Plats: Hörsalen, Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57A.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs på  
 www.iffs.se/seminarium/31okt   Vi förbehåller oss rätten att  
 ta ut en no show-avgift om 300 kr vid avbokning senare än 24  
 timmar innan.

Kontakt: För frågor om seminariet, kontakta framtidsfokus@iffs.se

Arrangör: Institutet för Framtidsstudier och World Values Survey 

Är världen redo för demokrati? 
Inbjudan till Framtidsfokus torsdag den 31 oktober

Mellan 2012 och 2014 genomförs den 6:e intervjuomgången i världens mest 
omfattande värderingsundersökning, World Values Survey, som pågått 
sedan 1981. Samma frågor om drömmar, ideal, livsstil och samhällsföränd-
ring ställs till ett urval av drygt 90 procent av jordens befolkning. Redan nu 
har data från den senaste vågen börjat sammanställas och analyseras vid 
WVS:s sekretariat vid Institutet för Framtidsstudier. Vid detta seminarium 
kommer fokus att ligga på demokratiutvecklingen med särskild inriktning 
på Mellanöstern, Centralasien och Afrika.

I våras genomfördes omfattande intervjuer även i Egypten. Hur ser medborgarna där på 
möjligheterna till demokrati; går det att göra sin röst hörd inom rådande system eller har vi i 
väst en för naiv syn på demokratins möjligheter? Hur skiljer sig deras syn från den som pre-
senteras i media? Och hur ser de på sin egen framtid? Dessa frågor diskuteras vid seminariet 
med ett antal namnkunniga samhällsdebattörer och forskare. Möjligheter till frågor finns i 
slutet av seminariet som kommer att hållas på omväxlande engelska och svenska.

Medverkande
Bi Puranen, generalsekreterare vid World Values Survey och forskare vid Institutet för Framtidsstu-
dier,  inleder och modererar.
Pippa Norris, professor i statsvetenskap vid Harvard University, Cambridge och en av världens 
ledande forskare när det gäller frågor om hur val genomförs med respekt för den röstandes integritet 
– electoral integrity (deltar via storbild).
Irina Vartanova, LCSR, Higher School of Economics, St Petersburg, forskningsassistent vid World 
Values Survey.
Göran Rosenberg, journalist, författare och samhällsdebattör.
Maria Leissner, tidigare demokratiminister, generalsekreterare i Communities of Democracies – ett 
samarbetsorgan mellan regeringar globalt.
Samtal med inbjudna från IDEA och Svenska Institutet.

Läs mer om våra seminarier 
www.iffs.se


