PRESSINBJUDAN

Sveriges yngsta riksdagsledamot, Anton Abele,
och Frankrikes ambassadör besöker Malmö.

Torsdagen den 21 juni besöker Sveriges yngste riksdagsledamot, Anton Abele,
och Frankrikes ambassadör i Sverige, Jean-Pierre Lacroix, Malmö. Abele och
den franske ambassadören reser till Malmö för att där utbyta gemensamma erfarenheter
om några av de mest aktuella frågorna inom politiken; nämligen inkluderingen av unga i
samhället och på arbetsmarknaden.
–

Jag ser fram emot besöket i Malmö. Vi har en viktig uppgift att bli bättre på att
förstå den verklighet som unga människor lever i och vad som idag sätter
gränser för ungas frihet. Jag brinner för att alla i Sverige skall ha samma
förutsättningar att driva företag. Vi måste underlätta än mer för entreprenörer
med utländsk bakgrund, menar Anton Abele, som gör sitt andra besök i Malmö
på kort tid.

– Frankrike och Sverige står inför liknande utmaningar när det gäller integration
och ungas inträde på arbetsmarknaden. När Anton Abele bjöd ner mig till
Malmö såg jag det som ett tillfälle att lära mer om svenska förhållanden och
utbyta erfarenheter, säger ambassadör Jean-Pierre Lacroix, som lägger stor vikt
vid att under sin tid som ambassadör i Sverige besöka olika regioner i landet.

Under dagen kommer Anton och ambassadör Lacroix bland annat att besöka
framgångsföretaget Rosengård Invest, Rosengård IF och ALMI Företagspartner.

Media är välkommen att delta under besöken. Program för dagen finns på nästa sida.
För intervjuer och kommentarer kontakta gärna Anton på 070-824 68 06.

PRESSINBJUDAN
Program 21 juni
09:15

Ambassadören landar på Sturup

ca 09:30

Avfärd från Sturup

10:00-10:40

Besök FC Rosengård, Frölichs väg 2, verksamhetsbesök. Ivica Kurtovic
tar emot

11:00-11:45

Ismael Mohammad, Egenföretagare tillika elektriker. Mötet är hos
ALMI, Darja Smiskovsky, Chef IFS eller Jassim Almudafar, rådgivare,
kommer att närvara. Baltzarsgatan 22.

12:00-13:00

Anton Abele och franske ambassadören äter lunch på Polishuset
tillsammans med stf länspolismästare Hans Nordin, Vevaxelgatan 4,
Toftanäs.

13:15-14:45

Besök hos närpolisen i Rosengård+ Rundvandring och besök på
ungdomsgård, Dicksons väg 4, Rosengård.

15:00-16:30

Rosengård Invest, Turning Torso, investerar i företag som ägs och drivs
av personer med invandrarbakgrund. 040-622 00 90

17:45

Flyget mot Stockholm avgår

PRESSINBJUDAN
Kontakt:
Kristine Persson, politisk sekreterare åt Anton Abele; 08-786 59 46, 072-512 39 82
Jenny Sigurs, Franska ambassaden 08-459 53 14, 070-496 75 64

