
1 1

ELITERNAS EXIT
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Frågor?

Har du frågor under konferensen? 
 Kontakta Victor Fladvad, event
ansvarig: victor.fladvad@timbro.se, 
telefon 07065 78 693.

Vilka arrangerar?

Karin SvanborgSjövall
Vd Stiftelsen Fritt Näringsliv/Timbro
Telefon 072-517 00 77

Lydia Wålsten
Kommunikationschef Timbro
Telefon 070-646 56 88

Victor Fladvad
Eventansvarig Timbro
Telefon 070-657 86 93

Hur får jag internet?

Internet finns på alla ytor i hotellet. 
Användarnamnet är nh och lösenordet 
wifi. På restaurangen In de Waag är 
användarnamnet Restaurant guests och 
lösenordet w44g1488.
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Välkommen till årets 
Stiftelsekonferens!
Politiker. Banker och investerare. Topptjänste
män. Det är samhällets eliter som i dag står i 
skottgluggen och nu prövas många av de värden 
som har förenat borgerligheten och näringslivet. 
Meritokratin. Maktdelningen. Frihandeln. Hur 
ska eliterna återupprätta förtroendet för sig själva? 
Och kan kosmopolitiska ideal överleva en ökad 
nationalism?

Nederländerna var länge ett skyltfönster för hand el, 
öppenhet och radikala reformer av välfärdsstaten. 
Men landet har också en säregen historia av vad 
som ibland kallas “upplysningspopulism”.

Under de här tre dagarna kommer du provoceras 
och förhoppningsvis inspireras av talare som 
Ivan Krastev, Alexander Bard, Annie Lööf, Ulf 
Kristersson, Dan Olofsson, Leif Östling, Janan 
Ganesh och Johanna Möllerström.

Varmt välkommen!
Karin Svanborg-Sjövall



Tre dagar av nya uppslag
Måndagen den 16 oktober

Incheckning 

Vi anländer till vårt hotell för konferensen. Incheckning är möjlig 
från klockan 15.

Uppsamling för avfärd 

Vår restaurang för kvällen ligger bara ett stenkast från hotellet och 
vi promenerar dit. För den som vill göra gemensam avfärd ses vi i 
hotellets foajé en kvart innan.

Middag på restaurang In de Waag 

Under middagen i den slående 1400talsbyggnaden lyssnar vi 
på ett inledningsanförande av vår förste huvudtalare, New York 
Timeskrönikören och författaren Ivan Krastev.

Tisdagen den 17 oktober

Frukost 

17.45

18.00

06.30-09.00

Hotel NH Collection Amsterdam Barbizon Palace,  
Prins Hendrikkade 59

Hotellets foajé

Nieuwmarkt 4

Hotellets restaurang



Tre blixtnedslag i holländsk politik: islamdebatt, 
välfärdsreformer och vänsterns kollaps 

Det holländska parlamentsvalet blev en besvikelse för Geert Wilders 
och en katastrof för socialdemokratin. Varför går det så trögt med 
regeringsbildningen, hur blev Nederländerna skådeplats för Europas 
kanske mest radikala välfärdsreformer – och vilken roll har den så 
kallade “upplysningspopulismen” spelat i invandringsdebatten?

Afshin Ellian, juridikprofessor, författare och poet, är en av 
Nederländernas mest profilerade debattörer i frågor som rör 
yttrandefrihet och islam. Ellian lever med polisbeskydd efter att ha 
attackerats av militanta islamister på sitt universitet i Leiden.

Eline van den Broek, doktorand i hälsoekonomi vid University  
of Colorado, har grundat den marknadsliberala tankesmedjan  
Quid Novi Foundation. I dag specialiserar hon sig på ekonomiskt 
hållbara sjukvårdsreformer.

Gordon Darroch är en skotsk frilansjournalist, bosatt i Haag, 
som bevakar holländsk inrikespolitik. Darroch skriver bland annat  
i The Guardian, USA Today och i DutchNews.nl.

Moderator: Fredrik Johansson, senior partner, Kreab.

Kaffepaus 

09.00-10.00

10.00-10.30

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



Vinstens betydelse för fattigdomsbekämpning 

Hur påverkar vinstmotivet projekt som syftar till att lyfta utsatta 
personer? Kan entreprenörskap vända en utveckling som politiken 
inte rår på? Och vad händer när den informella ekonomins institu
tioner tränger ut de offentliga? Hör en av Sveriges mest profilerade 
entreprenörer diskutera med en ung politisk ledare, om vad förorts
bor behöver för att återta makten över sina liv och lokalsamhällen.

Dan Olofsson är entreprenör, företagsledare och filantrop.  
Han är grundare av Uppstart Malmö, en stiftelse som hjälper 
 företag att anställa personer långt från arbetsmarknaden.

Benjamin Dousa är förbundsordförande för Moderata Ungdoms
förbundet och uppvuxen i Husby. Under 2018 utkommer Dousa 
med boken Snöflingorna faller över Husby (Timbro förlag).

Moderator: Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör,  
Svenska Dagbladet.

Huvudtalare – Ulf Kristersson: Så blir Sverige 
 framgångsrikt i den nya internationaliseringen

En “kravfylld öppenhet” var ett återkommande stridsrop i det tal 
som Ulf Kristersson höll på Moderaternas ekonomiskpolitiska 
seminarium i Almedalen. En allt mer inåtblickande debatt pågår 
samtidigt som global konkurrensens påverkar såväl medborgare 
som företag i större utsträckning än någonsin  tidigare. Hur behöver 
 Sverige rustas för att både ta tillvara de enorma  möjligheter som 
erbjuds och hantera de konflikter som uppstår?

10.30-11.30

11.45-12.15

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



Ulf Kristersson är partiledare för Moderaterna.

Moderator: Karin SvanborgSjövall, vd, Stiftelsen Fritt Näringsliv/
Timbro.

Lunch

Frihandelns framtid 

Världshandeln minskar och den anglosaxiska marknadsliberala 
axeln skakar med Brexit i Storbritannien och Trump i Vita huset. 
Samtidigt flyttar andra stormakter som Kina fram sina positioner 
och hävdar ledarskap för nya stora avtal med andra utgångspunkter. 
Hur ska den nya protektionismen hanteras?

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv.
PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens Industri.
Lars Trägårdh, historiker och professor vid Ersta Sköndals 
 högskola.

Moderator: Lydia Wålsten, kommunikationschef, Timbro.

Kaffepaus 

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.00

Hotellets restaurang

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



Debatt: Eliternas exit och experternas ansvar 

Behövs folket som en konservativ broms mot en politisk, aka demisk 
och kommersiell elit som har en allt för förändrings orienterad agen
da? Eller bör den frihetliga borgerligheten ta de ökade skillnaderna 
med ro, och se möjligheterna i ett allt mer pluralistiskt samhälle 
som försvårar för centralplanering och politisk kontroll? 

Johanna Möllerström är professor i nationalekonomi vid 
Humboldtuniversitetet i Berlin och har bland annat forskat på hur 
invandring påverkar viljan till ekonomisk omfördelning.

Håkan Boström är skribent, debattör och doktorand i ekonomisk 
historia vid Uppsala universitet. Boström har i en serie artiklar 
angripit etablissemanget för dess aningslösa och farliga inställning 
till förändring.  

Moderator: Andreas Johansson Heinö, förlagschef, Timbro.

Kaffepaus

Huvudtalare – Annie Lööf: Social rörlighet  
och framtidstro för fler

Sverige behöver en politik där fler människor får verktygen att 
skapa sin egen framtid. Vi ska vara ett land där mångfald och 
handel stärker oss och utvecklar vår ekonomi. Där social rörlighet är 

15.00-16.00

16.00-16.30

16.30-17.15

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



något självklart. Där förväntan på livet och hoppfullhet även finns 
i utsatta förorter och glest befolkade kommuner. Ett land där alla 
människor har frihet att forma sina egna liv.

Moderator: Karin SvanborgSjövall.

Fördrink (kom i tid!)

Vi samlas i hotellets foajé för en mystisk fördrink på djupt vatten.

Galamiddag

Pianot är nystämt, och i glasen bubblar det. Vi äter en festlig 
 middag för att smälta intrycken. Baren har öppet till 01.

Onsdagen den 18 oktober

Frukost

Utcheckning från hotellet sker innan kl. 12.00.

Huvudtalare – Janan Ganesh: Konservatism  
och kosmopolitism – slutet på en epok?

När Theresa May valdes till premiärminister duggade liknelserna 
med Thatcher tätt. Ett år senare har May tagit avstånd från många 

18.45

20.00

06.30-09.00

09.00-10.00

Hotellets foajé

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Hotellets restaurang

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



av partiets marknadsliberala traditioner och styrt in sitt parti på en 
nationalistisk linje. Men vad innebär detta vägval på olika policy
områden? För London, en av världens mest kosmo politiska städer?

Janan Ganesh är brittisk journalist, författare och politisk 
 kolumnist i Financial Times. Han är också en återkommande   
gäst i BBCprogrammet Sunday Politics.

Efter talet följer ett samtal mellan Janan Ganesh och författaren 
Thomas Engström.

Moderator: Karin SvanborgSjövall.

Kaffepaus

Så vill partierna öka den ekonomiska friheten  
i Sverige 

Sverige tillhör de länder som har den högsta andelen offentliga 
utgifter som andel av BNP i Europa. Måste det vara så? I den här 
debatten får Alliansens ekonomiskpolitiska talespersoner förklara 
hur de vill underlätta för entreprenörskap och minskat offentligt 
beroende till valet 2018, och på längre sikt. 

Emil Källström (C), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD).  
Moderat företrädare meddelas på stiftelsekonferensen.se.

Moderator: Jacob Lundberg, chefsekonom, Timbro.

10.00-10.15

10.15-11.00

Barbizon Palace, St. Olofs kapell

Barbizon Palace, St. Olofs kapell



Huvudtalare – Alexander Bard: Liberalismen  
och dess arvtagare i internetåldern
 

Vänsterns kris är också statens kris. Ett allt mer digitaliserat, 
 decentraliserat och rörligt samhälle skapar allt större problem  
för staten att kontrollera sina medborgares vanor, önskemål och 
beteenden. Men den rasande utvecklingstakten ställer också andra 
krav på politiskt ledarskap. Liberalismens tid är nu. 

Alexander Bard är kompositör, författare, artist och debattör.

11.15-12.00 Barbizon Palace, St. Olofs kapell


