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Följ vad som händer i riksdagen
riksdagen.se
På riksdagens webbplats hittar du allt om riksdagen och riksdagens arbete.
Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år
Sveriges riksdag uppmärksammar och firar demokratin under åren 2018–
2022. Läs mer på firademokratin.riksdagen.se
Twitter
På Twitter kan du bevaka riksdagens arbete via kontot @Sverigesriksdag.
Youtube
På Sveriges riksdags officiella Youtube-kanal kan du uppleva riksdagen inifrån
och lära dig mer om hur riksdagens arbete och svensk demokrati fungerar.

Kontakta riksdagen
Ledamöter och partier
Kontaktuppgifter till partier och riksdagsledamöter hittar du på riksdagen.se.
Frågor om riksdagen och om EU?
Ring 020-349 000 eller e-posta till riksdagsinformation@riksdagen.se.

Besök riksdagen
Följ debatter och utfrågningar
Följ debatter, omröstningar och öppna utfrågningar på plats i Riksdagshuset.
De går också att följa via webb-tv på riksdagen.se.
Guidade visningar
Riksdagshuset visas lördagar och söndagar på svenska och engelska.
På måndagar är det konstvisning.
Riksdagsbiblioteket
Riksdagsbiblioteket i Gamla stan är ett samhällsvetenskapligt bibliotek som
är öppet för alla. Telefon 020-555 000. E-post biblioteket@riksdagen.se
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Fira demokratin!
Riksdagens rum gömmer berättelser om mod, envishet,
idogt arbete och goda gärningar. Vi öppnar upp för
spännande samtal om våra grundlagar, riksdagens historia
och budgetarbetet, om hjältar och pionjärer och den
svenska demokratin igår, idag och imorgon. Ta chansen
att uppleva din riksdag!
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Program i Västra riksdagshuset 18–22
18–22 Demokratitorg med kunskapsmingel 1
Mingla med riksdagens tjänstemän och ledamöter. Lär dig mer om vår
demokrati och riksdagens arbete.
18–22 Möt partierna 3
I kammarfoajén svarar riksdagsledamöter och tjänstemän från de åtta
riksdagspartierna på dina frågor.
18.30–22 Kammaren är öppen 4
Talman Andreas Norlén slår upp dörrarna till kammaren, riksdagens
hjärta, som annars är stängd för besökare. Varmt välkommen att prata
med tjänsteman och ledamöter som arbetar i kammaren.
20–21 Frågan är fri, frågestund med ledamöter 5
Frågestund i kammaren, där du har möjlighet att ställa frågor direkt till
några riksdagsledamöter. Talmannen leder frågestunden.
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Västra riksdagshuset, plan 2

Trappa till kafé

2

Bankhallen

WC

Rulltrappa till övre plan
1

WC
Hiss till övre plan
Entré
Utgång
Riksgatan 1
 Gamla stan

RIKSGATAN

1

Demokratitorg med kunskapsmingel
Mingla med riksdagens tjänstemän och ledamöter.
Lär dig mer om vår demokrati och riksdagens arbete.

2

Kafé
I kaféet serveras varma och kalla drycker, smörgåsar,
bakverk med mera (se sidan 12).

Entré Riksgatan 3
Drottninggatan 
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Västra riksdagshuset, plan 3

2

H H H

H

H H

2

Kafé
I kaféet serveras varma och kalla drycker, smörgåsar, bakverk
med mera (se sidan 12)

3

Möt partierna
I kammarfoajén svarar riksdagsledamöter och tjänstemän
från de åtta riksdagspartierna på dina frågor.

4

5

Kammaren är öppen
Talman Andreas Norlén slår upp dörrarna till kammaren,
riksdagens hjärta, som annars är stängd för besökare. Varmt
välkommen att prata med tjänsteman och ledamöter som
arbetar i kammaren.
Frågan är fri, frågestund med ledamöter
Frågestund i kammaren, där du har möjlighet att ställa
frågor direkt till några riksdagsledamöter. Talmannen leder
frågestunden.
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Västra riksdagshuset, plan 5 (övre plan)

3

Rulltrappa till entréplan
4

Kammaren
WC

5

WC

Hiss till entréplan

H

WC

Andrakammarsalen

Utgång

Förstakammarsalen
WC

WC

WC

Sammanbindningsbanan

= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.
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Program i Östra riksdagshuset 18–24
18–21 Stöd rösträttskämparna!
Stöd kvinnorna som kämpar för kvinnlig rösträtt utanför riksdagshuset.
18–21 Träffa utskotten 8
Ställ dina frågor till riksdagsledamöter och tjänstemän från utskotten och
EU-nämnden.
18–23 Möt fem kvinnliga pionjärer
De fem första kvinnorna i riksdagen 1922 är på plats lajv i Östra riksdags
huset tillsammans med talman Hugo Hamilton och berättar om sina upplevelser och utmaningar.
18–24 Fira demokratin i Sammanbindningsbanan 7
I ett av Riksdagshusets vackraste rum lyfts viktiga historiska händelser i den
svenska demokratin.
18–24 Kortfilmsmaraton 6
Slå dig ner i Förstakammarsalen och upplev riksdagen inifrån i korta filmer.
Se en eller alla.
19–22.30 Seminarieprogram i Andrakammarsalen
Se sidan 10.

9

22–23.30 Konstvisningar i Östra riksdagshuset 10
Guidad visning av porträtt, byster, medaljonger och målningar i de äldre
delarna av Riksdagshuset. Start varje halvtimme, samling vid porträttbysten
av Olof Palme.

Öppet hus i riksdagen | 9

Östra riksdagshuset, plan 5

Rulltrappa till entréplan

Kammaren
WC

WC

Hiss till entréplan

H

WC
10

9

Andrakammarsalen

Utgång

6

Förstakammarsalen
WC

WC

8

WC

7

Sammanbindningsbanan

= Guide som informerar om rummet du befinner dig i.
Informationen förmedlas även på engelska.
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Seminarier i Andrakammarsalen
19–19.30 Talmannens första sju månader efter valet 2018
Personligt samtal med Andreas Norlén om utmaningar och glädjeämnen
under hans tid som talman. Samtalet leds av moderator Sharon Jåma.
20–20.30 Hundra år av jämställdhet?
Mycket har hänt sedan de fem första kvinnorna tog plats i riksdagen 1922,
idag är drygt 40 procent av ledamöterna kvinnor. Men jämställdhet handlar
om mer än antal kvinnor och män. Hör de vice talmännen Lotta Johnsson
Fornarve (V) och Kerstin Lundgren (C) samt Joar Forssell (L) och Birgitta
Wistrand, f.d. riksdagsledamot (M) och dr. i litteraturvetenskap om villkor
och arbetsklimat i politiken då och nu. Samtalet leds av moderator Sharon
Jåma.
21–21.30 Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade år
Känn historiens vingslag, i just den sal där demokrati i Sverige röstades fram
för hundra år sedan. Följ med på en dramatiserad och historisk återblick i
Andrakammarsalen tillsammans med riksdagsdirektör Ingvar Mattson.
22–22.30 EU angår dig
Den 26 maj är det EU-val. Men vad röstar vi till egentligen? Hur påverkar det
ditt liv och vardag? Samtal mellan Talman Andreas Norlén och EUnämndens ordförande Åsa Westlund. Samtalet leds av moderator Sharon
Jåma.
Alla seminarier i Andrakammarsalen teckenspråktolkas och webbsänds
på riksdagens webbplats.
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Program på Mynttorget
Myntorget: Ja, må den leva!
I sexton skyltfönster längs Mynttorget och Västerlånggatan gestaltas scener
ur den svenska demokratiseringsprocessen. Vi möter bland annat människorna som kämpade för demokratin genom folkrörelser och landstäckande
organisationer, politikernas rädsla för revolution och folket som kämpade
för bröd och bättre rättigheter i arbetslivet. Även aktuella frågor om demokrati i dag uppmärksammas. Riksdagsguider finns på plats för att berätta
om utställningen om den svenska demokratiseringsprocessen.

Den 17 december 2018 invigdes utställningen ”Ja, må den leva! Demokratin uti hundrade
år” på Mynttorget.
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Kafémeny
Kaffe ...............................................................................................................................................25:Läsk ................................................................................................................................................25:Pizzaslice ..................................................................................................................................... 80:Quesadillas ................................................................................................................................ 80:Wraps .......................................................................................................................................... 80:Chokladboll .............................................................................................................................. 30:Rotfruktschips ..........................................................................................................................25:Kaféet hittar du både på plan 2 och plan 3 i Västra riksdagshuset.
Öppettider 18–22
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Riksdagsbiblioteket

ÖPPET HUS
I RIKSDAGSBIBLIOTEKET
27 APRIL 2019
Program
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Riksdagsbiblioteket
Demokratin i kulturen.
Riksdagens eget bibliotek är öppet för alla. Här hittar du unika källor till
den svenska demokratins historia, särskilt inom samhällsvetenskap och
juridik. Är du släktforskare, skattletare eller kalligraf kommer du garanterat
att trivas. Fem spännande seminarier förgyller kvällen lite extra.

Program i Riksdagsbiblioteket 18–24
18–24 Gåspenna och handskrifter
Se riksdagsprotokoll från 1600-talet och framåt – i handskrift, tryck och
digitalt. Testa en äkta gåspenna.
18–24 Politiska teckningar
Strosa runt och njut av vår stora samling av politisk satir genom tiderna.
18–24 Utställning om EWK
Ett urval av den berömda karikatyrtecknaren Ewert Karlssons politiska
teckningar visas separat.
18–24 Lånedisken är öppen
Passa på att skaffa lånekort, kika bland hyllorna och ta del av vårt tryckta
och digitala material.
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Seminarier i Riksdagsbiblioteket
18.30–19 Att teckna sin samtid
Stina Wirsén, tecknare och författare, berättar om att teckna aktuella händelser och personer för en dagstidning. Passa på att se några av hennes verk
som finns i vår samling.
19.30–20.15 Spelar kulturen någon roll för demokratin?
Panelsamtal med riksdagens kulturutskott om kulturens betydelse för
demokratins grundvärden och framtid. Samtalet leds av moderator Björn
Axelsson.
20.30–21 Allmän rösträtt? Om rösträttens många begränsningar
Med rösträttsreformen 1919/1921 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige.
Men detta innebar inte att ”alla” fick och kunde rösta. Fia Sundevall docent
i ekonomisk historia, berättar om rösträttens många formella och praktiska
begräsningar efter 1921.
21.30–22 Ståndsprotokollen – från handskrifter till digitaliserat
Riksdagsbiblioteket arbetar med att ge ut äldre handskrivna protokoll i
tryckt format. Nästan allt riksdagstryck från 1521 finns också fritt tillgängligt för alla på webben. Eva Joelsson, redaktör och Lotta Åberg Brorsson,
bibliotekarie berättar om hur du kan ta del av riksdagens historia genom
dess dokument.
22.30–23 Älska eller älskas i politiken
Birgitta Wistrand berättar om sin senaste bok där hon tillsammans med
Margaretha Fahlgren analyserat hur makt och känslor tar sig ut i politiska
biografier. Birgitta Wistrand är ordförande i De litterära sällskapen i Sverige
och är även tidigare riksdagsledamot (M).

