
Bekämpa klyftorna

palmedagen 23 november 2013 
Sofielunds Folkets Hus, Rolfsgatan 16, Malmö

Bekämpa klyftorna!
Dagens värld präglas av klyftor. Mellan fattiga och rika länder, och mellan fattiga och rika i samma 
land. I dag bor tre fjärdedelar av världens fattiga i medelinkomstländer som Indien, Kina och 
Filippinerna. Det beror inte på att människor har flyttat utan på att dessa länder har blivit rikare. 
Men långt ifrån alla som bor där har gjort samma resa: Somliga lever i överflöd andra i misär. De 
är inte bara fattigast i sina relativt välmående länder, de är världens fattigaste. Både när det gäller 
resurser, inflytande och hälsa.
 
Andra klyftor som präglar världen och hindrar människors frihet är ojämställdheten mellan 
kvinnor och män, och majoriteters diskriminering av minoriteter.

Palmedagen 2013 handlar om dessa klyftor och hur vi kan bekämpa dem. 

Välkommen till Palmedagen 2013!



Program för Palmedagen 23 november 2013 i Malmö
09.30 Registrering, fika

10.00 Välkommen till Malmö

 Joakim Sandell, ordförande för Socialdemokraterna i Malmö

 Välkommen till Palmedagen

 Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Olof Palmes Internationella Center

10.15 Klyftorna mellan fattiga och rika i världen
  - fattigdomsbekämpning och sociala trygghetssystem

 Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet

11.00 Ojämställdheten och fattigdomen
 Talla Alkurdi, ordförande för S-studenter

11.45 Lunch

12.45 Facklig kamp i Kina

 Lee Cheuk-Yan, generalsekreterare för Hong Kong Confederation of Trade Unions,  
 Kinas enda fria fackförbund. Språk: engelska.

13.30 Tre parallella delseminarier - du väljer själv vilket du vill delta i:

 A) Att bekämpa klyftor: Vägen till demokrati och minoritetsgrupper i  
 Somalia
 Arrangör: Socialdemokraterna i Malmö

 Medverkande: Mubarik Abdirahman, socialantropolog

 B) Folkbildning och ungdomsutbyte i Sydafrika och Schyst resande
 Arrangör: ABF Skåne

 Medverkande:  Åsa Cederberg, ABF; Emma Gullstrand, ABF och Jonnah Jallow,         
 ambassadör för Schyst resande

 C) Ökade klyftor i kölvattnet av en ökad globalisering
 Arrangör: S-studenter i Malmö

 Medverkande: Daniel Wolski och Charlotte Malmborg,  S-studenter i Malmö

15.00 Fikapaus 

15.30 Så vill vi minska klyftorna i världen

 Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson för Socialdemokraterna

 Panelsamtal: Urban Ahlin; Andrine Winther, internationell sekreterare   
 Socialdemokraterna och Wanja Lundby-Wedin
 Samtalsledare: Daniel Wolski och Charlotte Malmborg

16.30 Slut för dagen


