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Palmedagarna 2006
Globaliseringens olika ansikten

Vi lever idag i en värld där gränser både byggs upp och bryts ned. Gränser öppnas för företag, 
varor och tjänster, men hålls stängda för miljontals människor. Gränser utgör hinder för  
demokratin, men inte för de multinationella företagen. Arbetstillfällen förloras i ett land för 
att skapas i nästa. Kulturer och religioner ställs mot varandra inom och mellan länder. 

Temat för årets Palmedagar är globaliseringens olika ansikten. Under två dagar i slutet av  
oktober öppnas portarna i Gävle högskola för seminarier och samtal om globaliseringens 
olika uttryck. Vi diskuterar hur globaliseringens negativa sidor kan motverkas och dess posi-
tiva sidor kan stärkas. 

Vi hoppas på en stor uppslutning från hela landet och ser fram emot en inspirerande helg 
fylld av diskussioner, föredrag och möten. 

Välkommen till Gävle och Palmedagarna 2006!

Viola Furubjelke
generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

Välkommen till ABF Gävleborgs 

El Salvador-afton
i samband med Palmedagarna 2006

Fredag 27 oktober kl 19.30 • Musikhuset Gävle
(Sjömanskyrkan intill järnvägsstationen, gångavstånd till hotellen)

Här kan du äta en buffé med enchiladas till förrätt, albondigas, chile relleno och 
kyckling till huvudrätt, varma frukter, sorbet samt kaffe till efterrätt. Under 
kvällen spelar Grupo Mango musik från El Salvador/Latinamerika och kanske 
bjuds det upp till typiska latinska danser.

Pris: 150 kr, exkl. öl/vin • Anmälan till
abf.gavleborg@abf.se eller 026-600160  



Lördag 28 oktober

9.00-10.00 Registrering

10.00-10.15 VÄLKOMMEN
Lena Hjelm Wallén, ordförande, Palmecentret 

Carin Carlström, kommunfullmäktigeordförande i Gävle 

 
10.15-10.45 DEN GLOBALA UTVECKLINGEN  
 Visuell presentation om ekonomisk och social utveckling. 

Staffan Landin, Gapminder

10.45-11.00 VAD BETYDER GLOBALISERING FÖR MIG?
Nisha Besara, journalist, Aftonbladet

11.00-12.00 GLOBALISERINGENS OLIKA ANSIKTEN
Jan Eliasson, f.d. utrikesminister och ordförande för FN:s 
generalförsamling

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 MIGRATION, MÄNNISKOR  
OCH MÖJLIGHETER 
Jan O Karlsson, ordförande för den globala kommissionen 
om internationell migration

Lisa Pelling, tidigare politiskt sakkunnig på UD, 
forskare i migrationsfrågor

13.45-14.45 JOBBEN, FACKEN OCH FÖRETAGEN 
Wanja Lundby Wedin, ordförande, LO

Lars Pettersson, vd, Sandvik

Hans Tilly, ordförande, Byggnads

Samtalsledare: Jesper Bengtsson, journalist och författare

14.45-15.30 Kaffe och mingel

15.30-17.30  DELSEMINARIER: 
• Burma  
• Ung i El Salvador 
• World Social Forum 
• Mellanöstern 
•  Vaxholmskonflikten 
• Religionsdialog 
• Socialt entreprenörsskap

19.00 Middag och fest

Söndag 29 oktober

9.00-10.00 FÖRSONING - hur bygger man fred?
Karen Brouneus, leg psykolog och doktorand vid inst.  

för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet 

Viola Furubjelke, generalsekreterare, Palmecentret

Peter Weiderud, ordförande, Broderskap  

 
10.00-11.00 ISLAMS MÅNGA ANSIKTEN  
I EN GLOBALISERAD VÄRLD 
Mohammad Fazlhashemi, docent, idéhistoria

Pernilla Ouis, doktor, humanekologi 

Mehmet Kaplan, presstalesman, Sveriges muslimska råd

Samtalsledare: Annika Olsson, journalist

 
11.00-11.30 Kaffe

11.30-12.30 HAR DU CHATTAT MED DIN GRANNE?
Johan Forsberg, Medie- och strategikonsult på TV4,  
en av skaparna av ungdomssajten LunarStorm

Lars Ilshammar, institutionschef, Arbetarrörelsens arkiv  
och bibliotek

Samtalsledare: Annika Olsson, journalist

12.30-13.00 AVSLUTNING 

Med reservation för ändringar



Information:
PLATS:
Högskolan i Gävle, Kungsbäcksvägen 47, Gävle

DELTAGANDE:
Palmedagarna vänder sig främst till dig som är aktiv i någon av Palmecentrets medlemsorganisationer.  
Allmänheten har tillträde i mån av plats.

Deltagaravgift: 300 kronor, inklusive lunch och kaffe.

FEST LÖRDAG KVÄLL:
Festbiljett: 150 kronor, inklusive buffé från fyra världsdelar och underhållning.

ANMÄLAN:
Anmälan sker på det anmälningsformulär som du hittar på vår hemsida www.palmecenter.se  
  
Företaget Resekompani sköter anmälningar och fakturering, och kan även bistå med bokning av resa 
och boende om så önskas. Markera i anmälan om ni vill att Resekompani ska boka er resa eller ert 
boende.
 
Anmälan är bindande.

RESOR:
Resekostnadsersättning utgår med max 1 000 kronor per person, mot uppvisande av biljetter, för max 
2 representanter från lokala eller regionala organisationer som är medlemmar i Palmecentret. Blankett 
för detta delas ut under Palmedagarna. 

LOGI:
Ingår ej i deltagaravgiften. 

MER INFORMATION:
Ett uppdaterat program finns på www.palmecenter.se

KONTAKT:
Har du frågor om anmälan, resor eller boende kontakta Resekompani på resor@resekompani.nu  
eller 026-267070

Vi ses på Palmedagarna!

Olof Palmes Internationella Center
Box 836 • 101 36 Stockholm
Tel 08-677 57 70 • Fax 08-677 57 71
E-post: palmedagar@palmecenter.se
www.palmecenter.se

Delar av programmet 
genomförs i samarbete med 
Solidar, med ekonomiskt 
stöd av EU.


