
Tillsammans för förändring - 
folkrörelser för demokrati

Palmedagen 17 november 2012
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
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Runt om i världen ökar klyftorna mellan fattiga och rika. Samtidigt hindras människor från 
att sluta sig samman, vare sig det handlar om fackliga organisationer, politiska partier eller 
andra folkrörelser. Men de ger inte upp och vi kommer att fortsätta att samarbeta för att ge 
människor makt att förändra sina samhällen i demokratisk riktning.

Palmecentret och våra 27 medlemsorganisationer arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter 
och fred. Vi har tillsammans mer än hundra års erfarenhet av organisering, folkrörelsearbete 
och demokratiutveckling. Det är vår övertygelse att fria folkrörelser är en nödvändig 
förutsättning för att samhällen ska kunna utvecklas i demokratisk riktning.

Under Palmedagen 2012 får du möta några av de personer som deltar i kampen för demokrati 
och mänskliga rättigheter. Det handlar om utmaningar, om motstånd och om drömmar som 
blivit sanna. 

På plats finns en rad intressanta medverkande - kom och delta i diskussionen. Under dagen 
firar vi också att Palmecentret fyller 20 år.

Lena Hjelm-Wallén     Jens Orback
ordförande      generalsekreterare 
Olof Palmes Internationella Center  Olof Palmes Internationella Center
         

Tillsammans för förändring - 
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Palmecentret fyller 20 år. 
Stöd solidaritetsfonden 

plusgiro 570-2



Program
Lördag 17 november 2012

09.30 Ankomst och registrering

10.00 Öppnande, välkomstord
Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret

10.15 Folkrörelsernas roll i utveckling och förändring
Ingvar Carlsson, ordförande för Palmecentret 2001-2003 
Lena Hjelm-Wallén, ordförande för Palmecentret sedan 2004
Moderator: Carin Jämtin, partisekreterare för Socialdemokraterna

10.30 Folkrörelser för förändring - organiseringens kraft
(engelska)
Arline A. Santos, partiledare för Akbayan, Filippinerna 
Murphy Morobe, VD för Kagiso Media, tidigare ledare för 
studentrörelsen och UDF, Sydafrika 
 
11.20 Samarbete som gjort skillnad då och nu
Jens Orback i samtal med medarbetare och 
medlemsorganisationer

11.45 Lunch 

13.00 Kampen för demokrati fortsätter - möt dagens 
samarbetspartners (engelska)
• Marija Grbic, Serbien och Ingrid Andrae, LO-distriktet 
  Västra Götaland
• Oleg Podolinski, Belarus och Magnus Palmgren, IF Metall
• Thouraya Hammami Bekri, Tunisien och Bertil Kinnunen,
  Socialdemokraterna i Uppsala län
Samtalsledare: Ann Linde, internationell sekreterare Socialdemokra-
terna och Keth Thapper, internationell sekreterare LO 

14.15 Kaffepaus

14.45 Musik - Asha Ali

15.00 Framtiden för arbetarrörelsens  
internationella folkrörelsesamarbete 
Nina Jarlbäck, ordförande för KF
Stefan Löfven, ordförande för Socialdemokraterna
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO 
Jens Orback, generalsekreterare för Palmecentret 
Moderator: Milischia Rezai, S-studenter 

15.45 Musik - Asha Ali 

16.00 Slut för dagen
  
Mingel i ABF-husets restaurang

Asha Ali 



Palmedagen genomförs med ekonomiskt stöd av Sida.  
Sida ansvarar ej för innehåll, form eller de åsikter som uttrycks.

Information om Palmedagen 2012

Datum och tid: 
Lördagen 17 november 2012. Programmet startar klockan 10.00 och avslutas klockan 16.00, 
med efterföljande mingel.

Plats:  
ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan:  
Anmäl dig på www.palmecenter.se senast den 2 november. Antalet platser är begränsat, tidig 
anmälan rekommenderas.

Kostnad:
250 kronor för hela programmet (inklusive lunch, kaffe och mingel). Om du enbart vill delta 
under dagen (inte i minglet) kostar det 150 kronor. Studenter och ungdomar under 25 år 
betalar 100 kronor för Palmedagen och 50 kronor för minglet.

Betalning:  
För att anmälan ska vara giltig måste betalning ske senast tio dagar efter anmälan till 
Palmecentrets plusgiro 63 74 74-8. Ange ”Palmedagen” och namn i meddelandefältet.

Boende och resor: 
Bokas och betalas av deltagarna själva.

Ersättning för reskostnader:
Deltagare från Palmecentrets medlemsorganisationer kan ansöka om ersättning för 
reskostnader (gäller högst två personer per lokal medlemsorganisation). Ersättning utgår 
med 500 kronor alternativt 1 000 kronor beroende på reslängd. Blanketter för ersättning av 
reskostnader finns tillgängliga under Palmedagen.

Frågor och kontakt:
Hör av dig till oss genom att mejla till info@palmecenter.se eller genom att ringa 
08 677 57 70.

Vi ses den 17 november!

Palmecentret fyller 20 år - 
vi firar det på årets Palmedag


