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6 INTERVJU MIA STUHRE

 ”Almedalsveckan 
kan få annan form”
Coronaviruset satte stopp för Almedalsveckan. 

– Vi hade flera spännande nyheter på gång som vi får vänta med. I bästa fall blir 
uppehållet en omstart för veckan, säger Mia Stuhre som är projektledare för politiker-
veckan.

Nu skulle Visbys gränder myllra av samhälls
intresserade medborgare, medlemmar från 
ideella organisationer, politiska företrädare 
och näringslivsrepresentanter. Föreläsning
arna och samtalen skulle avlösa varandra 
och debattens vågor gå höga. Men av det 
blev det intet. Coronaviruset tvingade 
demo kratifestivalen att ställa in. 

– Det kändes hemskt när beslutet togs – 
men också helt självklart, säger Mia Stuhre.

Hon är skånskan som är spindeln i nätet 
för ett av Gotlands allra mest kända evene
mang: Almedalen. I år hade de planer på 
att lyfta det politiska inslaget bland annat 
genom att skapa ett partitorg, enligt valstu
gemodell, där partierna skulle kunna möta 
nyfikna medborgare. Även stora scenen, 
som mest står tom dagtid, skulle bli mer 
levande med kortare politiska lunchdueller.

– Jag har alltid varit bra på att organisera 
och samla människor. Jag älskar förenings
liv där du träffar människor du aldrig skulle 
ha gjort annars, säger Mia Stuhre som bland 
annat är engagerad i Visby Vespa Club på 
fritiden. 

Hon kom till ön på semester för drygt 20 

år sedan, och blev kvar tack vare kärleken. 
De tre senaste åren har hon axlat rollen som 
projektledare för Almedalsveckan. Ett upp
drag som har varit både omtumlande och 
spännande. Mia Stuhre har på nära håll fått 
erfara att den klassiska veckan engagerar. 

– Alla har en synpunkt – även de som 
aldrig har varit här. Men det är klart, det 
var inte lätt att som helt ny på posten 
tackla Nordiska Motståndsrörelsens, NMR, 
närvaro 2017, medger Mia, som fick det 
otacksamma uppdraget att förklara varför 
ett lagligt parti – om än rasistiskt och vålds
bejakande – inte kunde stängas ute.

Men huvudsakligen har hon haft roligt på 
jobbet nästan varje dag. Hon skrattar 
mycket, gestikulerar och pratar snabbt när 
hon beskriver hur mycket Almedalsveckan 
betyder. Både för Gotland och för samhället 
i stort. 

– Jag tycker själv att den har tre ben. Det 
ena benet är kompetensutvecklingen, det 
andra de spontana mötena och det tredje är 
aktivismen. 

Enligt Mia Stuhre kan en deltagare på 

Almedalsveckan få gratis kompetensutveck
ling för minst ett år bara genom att gå på 
föreläsningar och lyssna på debatterna. 

– Vad du än är intresserad av så finns det 
ett evenemang för dig.

Det andra benet, det oväntade mötet, 
uppstår hela tiden när så många människor 
från vitt skilda näringar, organisationer och 
politiska sammanhang samlas på ett ställe.

– Det berikar och föder idéer och samar
beten som annars inte skulle ha skett.

Det tredje benet, som handlar om sam
hällsengagemang och aktivism, kan vara 
både oroande och upprörande, men ger 
veckan nerv och relevans. 

Den kritik som har riktats mot veckan på 
senare tid har handlat om att politiken har 
blivit alltför osynlig. Det är något som Mia 
Stuhre till viss del kan hålla med om. Att 
nyhetstempot är snabbare, att partiernas 
evenemang har ändrat karaktär och att me
dia har gått från att bevaka till att själva vara 
arrangörer kan vara några förklaringar.

– Men politiken är fortfarande väldigt 
närvarande. Förra året medverkade en 
eller två politiker på vart fjärde evenemang, 
säger Mia.

Nu använder Mia Stuhre och hennes kol
legor den ofrivilliga pausen till att se över 
hur Almedalsveckan kan utvecklas. 

– Vi har fått inspel från ett par partier på 
riksplanet att veckan är för lång. Det har 
också kommit önskemål om att tidigareläg
ga evenemanget till direkt efter midsommar. 

Hon befarar att coronakrisen kan komma 
att påverka genom att kommuner, företag 
och organisationer har drabbats hårt eko
nomiskt av den. 

– De kanske inte har råd att komma 
nästa år. Där kan digitala lösningar bli ett 
alternativ.

För om det finns något positivt med viru
set är det att det har gjort oss mer vana vid 
att delta i webbinarier, debatter och digitala 
möten. 

Mia Stuhre är övertygad om att Almedalen 
har en roll att spela även i framtiden. Sällan 
har behovet av ett levande, politiskt samtal 
varit större.

Almedalen ska vara en demokratisk mö
tesplats för alla. 

Och det måste finnas tid för oväntade mö
ten – för 2021 hoppas vi att vi får träffas igen. 

Lisa Wallström
aip@aipmedia.se
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Ålder: 54 år.
Bor: Visby.
Familj: Mannen  
Tobbe, dottern Irma, 
11 år, bonussonen 
Calle, 29 år och  
hunden Blondie. 
Bästa 
Almedalsminne:
 – Mångfaldsparaden 
i fjol! Glädjen, kärle-
ken och folkmängden 
(över 4  000) som 
alla gick i paraden 
för mångfald. Och 
jag hade fått region 
Gotland att säga ja till 
medarrangörsskap! 
Vi fick faktiskt ett pris 
för detta, ”Snällast i 
Almedalen”. Vi fick 
ett pris till i fjol, ”Årets 
Almedarling”.

Mia Stuhre är projektledare för Almedalsveckan. På fritiden gillar hon att fräsa runt på sin Vespa Primavera  
och är engagerad i Visby Vespa Club.  
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Starten för Almedals-
veckan är de tal som 
Olof Palme höll i 
parken Almedalen 
i Visby under flera 
somrar. 

Det började som 
ett improviserat 
möte som dåvarande 
utbildningsministern 
Olof Palme hade i 
parken 25 juli 1968 
tillsammans med 
Krister Wickman (S). 
Olof Palme talade 
från ett lastbilsflak 
vid Kruttornet vid 
Almedalen. 13 år 
senare var första 
gången som samtliga 
riksdagspartiledare 
fanns på plats.

I mitten av 1980-ta-
let var veckan 
hotad. Sommaren 
efter mordet på Olof 
Palme, 1986, var bara 
VPK och Miljöpartiet 
på plats. Många 
tyckte att veckan var 
alldeles för starkt 
förknippad med Olof 
Palme.

Men under 2000- 
talet har Almedals-
veckan ökat i 
omfång. 1982 hölls 
det första ekono-
miska  seminariet, 
arrangerat av Social-
demokraterna.

Det var först 
1993 som det 
första seminariet 
arrangerades av en 
intresse organisation, 
i det här fallet 
Industri förbundet 
som genomförde 
ett skattepolitiskt 
seminarium.

Mia Stuhre bytte 
Skåne och sedan 
Stockholm mot Visby 
1998. 

– Jag var på semes
ter och träffade Tobbe 
som jag nu är gift och 
har en dotter med.

Olof Palme talar 
från ett lastbilsflak 
vid Kruttornet 
intill Almedalen på 
Gotland sommaren 
1968.

…att Stefan Löfven ratat Almedals
veckan:
– Det är tråkigt så klart. Fast i år hade 
han visst tänkt komma.
…om kritik:
– Att få kritik är alltid tråkigt, särskilt när 
det skadar varumärket, men den visar att 
veckan engagerar och att bli ifrågasatt 
gör att vi går upp på tå och kanske blir 
ännu bättre.
…att korta veckan:
– Vi ska hitta en så bra lösning som  
möjligt, med utgångspunkt i vår 
vision, att Almedalsveckan ska vara en 
demokratisk mötesplats för alla.
  

MIA STUHRE OM...
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