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LÖRDAG 16 NOVEMBER – TEMA: KAMP FÖR RÄTTVISA
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Välkommen till Palmedagarna! 
Anders Ygeman, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm,  
och Marita Ulvskog, ordförande för Olof Palmes Internationella Center.

Socialdemokratins utmaningar i en globaliserad värld (på engelska) 
Allt fler länder styrs av auktoritära, odemokratiska och intoleranta ledare. Klyftor
na vidgas. Antalet konflikter ökar och i dess spår antalet människor som tvingas fly. 
Progressiva politiska reformer behövs kanske mer än någonsin men socialdemokra
tin är samtidigt försvagad på många håll. Hur ska den globala socialdemokratiska 
rörelsen göra comeback? 

Stefan Löfven, ordförande för Socialdemokraterna; internationell gäst. Samtals
ledare: Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center.

Global rättvisa – vad betyder det? (på engelska) 
Ann Linde, utrikesminister; internationell gäst. Samtalsledare: Johan Hassel, inter
nationell sekreterare, Socialdemokraterna.

Jämlikhet i omställningen – från vision till praktisk handling 
Vi står inför hela mänsklighetens största utmaning – klimatförändringarna. Vilken 
är arbetarrörelsens roll i klimatomställningen? 

Lena RådströmBaastad, partisekreterare; KarlPetter Thorwaldsson, LO:s ordfö
rande och Malin Malm, ordförande för Sstudenter. Samtalsledare: Mattias Vepsä, 
klimatpolitisk talesperson, Socialdemokraterna Stockholm.

Poesi: Oskar Hanska, estradpoet

Lunch

Tre parallella delseminarier – Tema: Kamp för demokrati och  social rättvisa

A. Östeuropa och Västra Balkan (sal 200, på engelska) 
Valsäkerheten står på spel i Östeuropa och Västra Balkan. Serbiens statsstyrda 
media satte sin prägel på de senaste valen genom en aggressiv kampanj mot den 
politiska oppositionen. I Belarus är valen varken fria eller rättvisa men genomförs 
ändå, för att legitimera styret. 

Maja Ciganovic, vice president i DS, Serbien och Valiantsin Askirka, BSDP Hramada, 
Belarus. Samtalsledare: Pyry Niemi, riksdagsledamot (S).

B. Israel och Palestina (sal 301, på engelska) 
Ockupationen, våldet och brotten mot mänskliga rättigheter fortsätter. I strid mot 
folkrätten utvidgas ständigt de israeliska bosättningarna samtidigt som de interna 
palestinska motsättningarna och frånvaron av demokratiska val består. Hur påverkar 
konflikten och ockupationen de israeliska och palestinska samhällena? Vad är i dag 
handlingsutrymmet för mer moderata krafter och röster för en rättvis fred?

Nidal Fuqaha, generaldirektör för Genèveinitiativets palestinska del, samt orga
nisationen Palestinian Peace Coalition; Tamar Zandberg, ledamot i Knesset för 
Democratic Union. Samtalsledare: Evin Incir, EUparlamentsledamot (S).

C. Etiopien (sal 401, på svenska) 
Med drygt 100 miljoner invånare är Etiopien Afrikas folkrikaste land. Auktoritära 
regimer har styrt i många år men sedan premiärminister Abiy Ahmeds regering 
tillträdde våren 2018 har en period av politiskt töväder präglat landet. Men vägen 
är lång till en fungerande demokrati.

Tezita Abraham, demokratiaktivist och Ahmed Ali, Etiopiska radion. Samtalsledare: 
Anders Österberg, riksdagsledamot (S.)
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Tre parallella delseminarier – Tema: Motkraft

A. Demokrati under attack (sal 200, på engelska) 
Demokratin i världen är på tillbakagång. I dag lever fler människor i länder med 
auktoritära tendenser än i länder som gör demokratiska framsteg. Hur påverkas 
progressiva krafter? Hur kan vi stötta för att mobilisera motkrafterna? 

Risa Hontiveros, senator, Akabayan, Filippinerna; Kunthida Rungruengkiat, Future 
Forward Party, Thailand och Isaac Maposa, chef, Zimbabwe Institute. Samtals
ledare: Kenneth G Forslund, riksdagsledamot (S).

B. Läget i Syrien och Turkiet (sal 301, på engelska) 
Turkiets invasion av norra Syrien väcker bestörtning och avsky. En etnisk rensning i 
modern tid, godkänd av stormakterna. Vilken blir framtiden i norra Syrien? Turkiet 
blir en allt mer auktoritär stat. Personer fängslas på lösa grunder. Hur ska Turkiet 
kunna förändras i mer demokratisk riktning?

Nazmi Gür, vice ordförande för HDP, Turkiet, och Thomas Hammarberg, riksdags
ledamot (S). Samtalsledare: Helin Sahin, handläggare för Turkiet, Palmecentret. 

C. Framgångar och bakslag för jämställdheten (sal 401, på svenska) 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig 
utveckling, för demokrati och alla människors lika rätt. Men den feministiska kam
pen möts av ett växande motstånd.

Carina Ohlsson, ordförande för S kvinnor och Linn Svansbo, ordförande Maktsalongen. 
Samtalsledare: Heidi Lampinen, Unga Skvinnor Rebella.

Fika

Tre parallella delseminarier – Tema: Gemensam säkerhet, dialog för fred

A. Tvillinghotet - kärnvapen/klimat (sal 200, på svenska) 
Kärnvapenhotet växer när spänningarna i världen ökar. Vid sidan av klimathotet är 
kärnvapen det största hotet mot mänskligheten. Och de båda hänger samman.

Veronica Sällemark, projektledare Hållbar fred och säkerhet, FUF, och Pierre 
Schori, ordförande för Olof Palmes minnesfond. Samtalsledare: Elin Liss, general
sekreterare för IKFF.    

B. Social dialog (sal 301, på engelska) 
Samtal om vilken roll social dialog kan spela för demokrati och fred. Exempel från 
somalisk och svensk fackföreningsrörelse. 

Omar Faruk Osman, generalsekreterare FESTU, och Oscar Ernerot, LO.

C. Kvinnor/fred och säkerhet (sal 401, på engelska) 
Sveriges feministiska utrikespolitik har ett tydligt fokus på att stärka kvinnor som 
aktörer för fred och säkerhet. Kvinnors inflytande och deltagande är en rättighets
fråga men också en förutsättning för hållbar fred.

Wafa’ Arbel Rahman, chef för Filastinyat – palestinsk kvinnorättsorganisation,  
Olle Thorell, riksdagsledamot (S).

Globala trender och gemensamma svar 
Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och biträdande generalsekreterare för FN och 
Anna Sundström. 

Mingel/solidaritetsfest
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Praktisk information
Plats
Folkets Hus Konferens, Barnhusgatan 12–14, 
Stockholm.

Aktuellt program
Den senaste uppdateringen av programmet för 
Palmedagarna 16-17 november 2019 finns på  
www.palmecenter.se.

Progressive Alliance
Helgen inleds redan fredag 15 november med 
Progressive Alliance Convention. Ledare från 
socialdemokratiska partier och progressiva rörelser 
från hela världen samlas och du är välkommen att 
vara med. Internationella gäster medverkar även 
under lördag 16 november.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret på www.
palmecenter.se. Anmäl dig senast 31 oktober 2019.

För att anmälan ska vara giltig måste betalning av 
deltagaravgiften göras senast 31 oktober till 
Palmecentrets plusgiro 63 74 74-8.  
Ange ”Palmedagarna 2019” och ditt för- och 
efternamn i meddelandefältet. Om din organisation 
betalar anger du detta i anmälningsformuläret.

Kostnad
Deltagaravgift: 400 kronor. För ungdomar (under 
25 år), student: 200 kronor.

Boende och resor
För dig som är medlem i någon av Palmecentrets 27 
medlemsorganisationer ingår resor till och från 
Stockholm, under förutsättning att du bokar resan 
via Resekompani. Det finns ett begränsat antal 
hotellrum reserverade för dig som inte kan ordna 
annat boende i Stockholmsområdet.

Frågor och kontakt
Hör av dig till oss genom att mejla till palmedagar@
palmecenter.se. 
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Välkommen till dagens program 
Anna Sundström.

Rättvis klimatpolitik – bör miljöbrott kriminaliseras? (på svenska) 
I sitt inledningstal vid miljökonferensen i Stockholm 1972 talade Olof Palme om 
”ecocide”, det vill säga att förstörelse av livsmiljö ska betraktas som en kriminell 
handling. Bör exploatering av naturresurser som har negativ påverkan på männis
kors liv, hälsa och säkerhet räknas som brott mot mänskliga rättigheter?

Pella Thiel, ekolog och vice ordförande för End Ecocide Sweden och Åsa Odin Ekman, 
medlem i Klimatsossarna.

Fika

Grön tillväxt – frälsning eller utopi? (på svenska) 
Grön tillväxt framhålls ofta som lösningen för den utmaning som klimatomställ
ningen innebär för våra samhällen. Samtidigt hörs allt fler röster som menar att 
kombinationen av ekonomisk tillväxt, befolkningstillväxt och minskade utsläpp är 
orealistisk om vi ska kunna stoppa den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova; Ola Pettersson, ekonom, LO.

Progressiva rörelser och engagemang för förändring (på svenska) 
Breda allianser behövs för förändring. Hur skapar vi kollektivt engagemang sam
tidigt som tilliten till institutioner och makthavare brister?

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet och Anna Sund
ström.

Avslutning

SÖNDAG 17 NOVEMBER – TEMA: RÄTTVIS OCH HÅLLBAR FRAMTID


