PRESSMEDDELANDE

St. Patrick’s Day uppmärksammas med ministerbesök och kulturellt
evenemang i centrala Stockholm
St. Patrick’s Day 2022 för gemenskap samt solidaritet med Ukraina
Irlands näringslivsminister med ansvar för arbetsmarknad och detaljhandel Damien English
besöker Sverige den 14-17 mars för att uppmärksamma Irlands nationaldag med tema om
gemenskap. I år kommer vi att knyta an till våra samhällen hemma och utomlands, och särskilt till
folket i Ukraina.
Den årliga St. Patrick’s Day paraden som arrangeras av den Svensk-Irländska föreningen återvänder
till Kungsträdgården i Stockholm lördag den 19 mars efter två års frånvaro på grund av pandemin.
Alla är välkomna att ta del av irländsk musik, dans och kultur tillsammans med upp till 3 000 vänner
av Irland.
Temat på St. Patrick’s Day 2022, i spåren av pandemin, är gemenskap med irländska samhällen
hemma och utomlands, och särskilt med folket i Ukraina. Austin Gormley, Irlands ambassadör i
Sverige, kommenterade på de senaste veckornas tragiska händelser som har återigen visat oss att
gemenskap är ett universellt värde som uttrycks med meningsfull solidaritet. Ambassadör Gormley
sade:
”Vi kommer att uppmärksamma denna nationaldag med solidaritet snarare än firande och vi
uttrycker vår irländska identitet genom att åter ägna oss åt demokratiska och humanitära
värderingar.”
Årets tema om gemenskap (Connection and Community) resonerar starkt med Irlands historia. Temat
belyser Irlands förbindelser till dess globala diaspora och visar också vår solidaritet med folket i
Ukraina. Under COVID-19-pandemin har vi lärt oss att värdesätta gemenskap, avslöjat dolda reserver
av generositet och fantasi – och kulturens förenande kraft som för samman människor överallt i
världen.

Lördag den 19 mars kommer upp till 3 000 medlemmar av det irländska samhället att samlas för St.
Patrick’s Day paraden som har arrangerats av den Svensk-Irländska föreningen sedan 2005. Detta är
en perfekt dag för familjer och alla de som vill ta del av, och uppleva, irländsk kultur samt länkarna
mellan våra två länder, mitt i Stockholm. I Kungsträdgården kommer man kunna smaka på mat och
dryck till tonerna av traditionell irländsk livemusik. Mot bakgrund av situationen i Ukraina kommer
alla intäkter från varuförsäljningen under dagen att doneras av den Svensk-Irländska föreningen till
FN:s flyktingorgan UNCHR.
Sofie Murphy, styrelseledamot i Svensk-Irländska föreningen, säger att evenemanget är av särskild
betydelse i år eftersom det är en möjlighet för föreningen och irländare i Sverige att uttrycka sin
solidaritet med Ukraina samt att det är den första gången sedan pandemins utbrott som vi har
kunnat samlas personligen för att uppmärksamma St Patrick's Day.

”Under eventet så kommer vi samla in pengar till UNHCR och deras arbete i Ukraina. Eventet brukar
locka mellan 2000-3000 besökare, så vi känner att det är en självklarhet att ta tillvara på tillfället och
använda exponeringen till något gott.”
Paraden i Kungsträdgården stöds detta år av Irlands ambassad. Ambassadör Gormley, berättar om
paradens betydelse för det lokala irländska samhället. Han sade:
”Paraden handlar om att dela med oss av den irländska kulturen och arvet, samt att främja
gemenskap i denna mångfaldiga stad. Detta evenemang betyder mycket för medlemmarna i det
irländska samhället i Stockholm. För dem är detta en plats att träffa bekanta, knyta ann till gamla
kontakter och skapa nya.”
Irlands näringslivsminister med ansvar för arbetsmarknad och detaljhandel Damien English kommer
att besöka Sverige mellan den 14 och 17 mars som en del av den irländska regeringens St. Patrick’s
Day program 2022. Syftet med besöket är att belysa svensk-irländska affärsrelationer och
handelsmöjligheter, samt att stärka relationer med den irländska globala diasporan. I år
uppmärksammar även besöket 100 år sedan Irland blev en självständig stat, samt 50 år sedan landet
anslöt sig till den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEC).
Inför besöket till Sverige sade minister English:
”Det är viktigt att vara i Sverige för att fira vår nationaldag och knyta an till det irländska samhället
som har trivts här samt för att främja ekonomiska band mellan våra två länder.
Liksom Sverige har Irland gynnats enormt av medlemskapet i Europeiska Unionen och vi ser fram
emot att fördjupa våra politiska, affärsmässiga, kulturella och folk-till-folk utbyten under de
kommande åren. Vi delar en liknande vision om EU:s framtid inklusive den fortsatta betydelsen av
innovation, forskning och konkurrens när vi strävar efter en mer hållbar framtid.
Jag ser fram emot att under besöket utbyta åsikter om investeringar i grön och digital teknik och hur
vi kan samarbeta för en mer hållbar ekonomi och samhälle.”
Ministerns program i Stockholm kommer att fokusera på näringslivet med deltagande av Irlands
ambassaden, samt de irländska statliga myndigheterna Enterprise Ireland, Bord Bia och Tourism
Ireland. Besöket kommer att främja irländsk export inom områden som byggtjänster, hälsovård,
lifesciences, cleantech, telekom, mat och dryck samt lyfta fram Irland som en investeringsdestination
och ett fint ställe att besöka. Ministern kommer även att träffa utrikeshandels- och Nordenminister
Anna Hallberg.
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