
Inbjudan 

Freden kräver ett fungerande Förenta Nationerna och en folkrätt 
som respekteras. Detta var hörnpelarna i Olof Palmes budskap 
om den gemensamma säkerheten. Nu är FN:s auktoritet ifrågasatt 
och folkrätten kränks öppet av mäktiga stater. 

Hur kan vi värna den internationella rättsordningen, och hur vidare-
utvecklar vi de fredliga alternativen? Årets Palmedagar handlar om 
dessa brännande aktuella och viktiga frågor.

Palmedagarna är Palmecentrets årliga arrangemang och vi vänder oss 
främst till våra medlemsorganisationer. Palmedagarna ger dig möjlig-
het att möta hundratals aktiva inom arbetarrörelsen och diskutera 
aktuella och angelägna frågor. 

Programmet kommer att bestå av föreläsningar, debatter och mindre 
diskussionsgrupper. Gäster från när och fjärran kommer att med-
verka.

I år lägger vi även stor vikt vid det uppföljande arbetet efter Palmeda-
garna. Hur fortsätter vi diskussionen på det lokala och regionala 
planet? Hur samlar vi de olika organisationerna för att driva stora 
och små projekt tillsammans? Vi vill att Palmedagarna ska vara 
startskottet för ett utökat samarbete och nätverkande mellan våra 
medlemsorganisationer.

Vi ses i Uppsala!

FN, FRED och FOLKRÄTT
 Palmedagarna 4-5 oktober 2003   



Vänner!

Palmedagar brukar alltid vara intressanta och i år blir de särskilt angelägna. 
Nu handlar de om något som låg Olof Palme oerhört nära: vår gemensamma 
säkerhet. Att det blev temat var ingen slump, vi står inför oerhört viktiga 
vägval.

Hur skall vi skydda den internationella rättsordningen? Hur skall vi bemöta 
Bush-doktrinen om det ”förebyggande” kriget och stormaktens självpåtagna 
rätt att intervenera där den så behagar? Hur skall vi vidareutveckla de fredliga 
alternativen för att lösa konflikter och säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna? Och hur skall vi bidra till att reformera FN så att den blir en 
effektiv världsorganisation som kan börja motsvara mångas förhoppningar?

Terrordåden mot World Trade Center och Pentagon visade att modern 
terrorism är ett dödligt hot. Svaret, inte minst från den amerikanska regeringen, 
har varit militärt. Samtidigt har tidigare normer för mänskliga rättigheter 
åsidosatts. En del hävdar att det var nödvändigt; andra att den politiken föder 
ytterligare terrorism.

Även FN:s ställning har satts under debatt. Är FN-stadgan i takt med tiden? Är 
det viktigt att just säkerhetsrådet bestämmer om militära ingripanden? I så fall, 
hur bör det ske och i vilka lägen? Vad är effekten av att USA ignorerar rådet? 
Vad innebär den nya amerikanska säkerhetsdoktrinen? Vad kan konstruktivt 
göras för att hindra massförstörelsevapnen? 

Det är nödvändigt att definiera vad som är krigens och konflikternas rötter, 
deras bakomliggande orsaker. Den analysen ger oss vägledning att sätta in de 
konstruktiva åtgärderna. Det handlar inte bara om omedelbara fredsinsatser 
som att medla, uppmuntra förhandlingar eller ställa fredsstyrkor till förfo-
gande. Djupa sociala orättvisor tenderar att skapa spänningar. Orättvisorna 
kan föda etniska, religiösa eller andra motsättningar som i sin tur startar en 
farlig våldsspiral.

Sverige har stått upp för FN, freden och folkrätten genom åren. En sådan 
hållning är verkligt angelägen i dag: FN är ifrågasatt och folkrätten kränks på 
viktiga punkter utan kraftfulla motreaktioner. Vad kan vi göra?

Årets Palmedagar kommer att handla om dessa avgörande frågor för vår 
gemensamma säkerhet. Det blir viktiga analyser men också diskussioner om 
vad vi kan göra konkret.

Varmt välkommen att delta i årets Palmedagar!

Thomas Hammarberg
Generalsekreterare



Lördag 4 oktober

09.00 Registrering 

10.00 Invigning
 Ingvar Carlsson, ordförande, Palmecentret

10.15  Vad är viktigt nu 
 - efter 11/9, Afghanistan och Irak
 Frida Blom, ordförande, Svenska Freds

 Aleksander Gabelic, ordförande, Svenska FN-förbundet

 Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret

 Tone Tingsgård, ordförande, Uppsala Arbetarekommun

 

12.00 Manifestation - Forumtorget

12.30 Lunch 

13.30 Vägar till fred - konflikternas orsaker
 Poul Nyrup Rasmussen, f.d. statsminister i Danmark

 Jan O Karlsson, biståndsminister

 Kommentarer: 
 Johan Ingelskog, ungdomssekreterare, LO

 Laila Naraghi, förbundsstyrelsen, SSU

16.00 Delseminarier - se program nedan

19.30 Kvällsarrangemang - se baksidan

Söndag 5 oktober

09.00 Metodseminarier
 Hur arbetar vi med frågorna     
 lokalt och regionalt?
 Nätverksbyggande.

10.30  Paus

11.00 Metodseminarier, forts.

12.00 Lunch

13.00 Hur stärker vi FN, freds-
 arbetet och folkrätten?
 Anna Berger Kettner, ordförande, Broderskap

 Leif Håkansson, tredje vice ordförande, LO

 Agneta Karlsson, biträdande partisekreterare (s)

 Lisa Pelling, internationellt ansvarig, (s) i Uppsala län

 Ardalan Shekarabi, ordförande, SSU

 Maj Britt Theorin, europaparlamentariker (s)

  

15.00 Avslutande ord 
 Thomas Hammarberg, generalsekreterare, Palmecentret

Delseminarier lördag 4 oktober, kl. 16.00 - 18.00

Brännpunkter:

• Filippinerna  - värd: Socialdemokraterna Uppsala län
• Global respekt - mänskliga rättigheter i arbetslivet i Sydostasien - värd: LO-facken Uppsala län
• Kvinnor viktiga för varaktig fred  - värd: Avantgarde Uppsala
• Palestina och folkrätten  - värd: Laboremus Socialdemokratiska studentklubben i Uppsala
• Kurdernas rättigheter - värd: SSU Uppland
• Gemensam säkerhet - värd: Broderskap 

Program



Praktisk Information

Plats:
Folkets Hus, Dragarbrunnsgatan 46 i Uppsala

Deltagaravgift:
250 kronor, inklusive lunch och kaffe.
Det kommer även att nnas möjlighet att köpa dagsbiljetter
till Palmedagarnas öppna programpunkter.

Festbiljett:
150 kronor, inklusive buffé på restaurang Katalin, 
uppträdande av boliviansk dansgrupp, och partybandet Simbi som spelar 
världsmusik under kvällen. Efterinsläpp för allmänheten klockan 21.30.

Resor:
Ingår ej i deltagaravgiften. Deltagarna bokar själva eventuella biljetter. 
Resekostnadsersättning utgår med max 1 000 kronor per person, mot 
uppvisande av biljetter, för max 2 representanter från lokala eller regio-
nala organisationer som är medlemmar i Palmecentret

Logi:
Ingår ej i deltagaravgiften. Deltagare bokar själva boende.

Anmälan:
Sista anmälningsdatum  är 12 september. 
Anmäl dig snarast på bifogad blankett!

Mer information:
Uppdaterat program nns på www.palmecenter.se

Kontakt:
Har du frågor eller vill ha mer information - tveka inte att kontakta oss 
på Palmecentret.

Vi ses på Palmedagarna!

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM
Box 836, 101 36 Stockholm
Tel: 08 - 677 57 70,  Fax: 08 - 677 57 71 
E-post: info@palmecenter.se  
www.palmecenter.se


