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Palmedagarna 2007
Fred och försoning

Krig och konflikter pågår runt om i vår värld. I Mellanöstern har den Israel- arabiska konflikten på-
gått i ett drygt halvsekel. Folkmordet i Darfur har utvecklats till en av 2000-talets stora tragedier. 
Kriget på Balkan och folkmordet i Rwanda finns kvar i vårt närminne.

Krig och konflikter skapar enorma kostnader i form av mänskligt lidande. Familjer och samhällen 
slits sönder och det som tagit år att bygga upp kan förstöras på bara någon minut. Men våldet 
och lidandet kan få ett slut. De stora utmaningarna ligger i hur vi undviker att konflikter upptrap-
pas till våld och krig, hur vi uppnår en försoning mellan berörda parter och hur vi tillsammans 
skapar hållbar fred.

Temat för årets Palmedagar är fred och försoning. Under två dagar i slutet av oktober öppnas 
portarna i Karlstad för seminarier och samtal kring detta tema. Vi kommer att diskutera utifrån en 
mängd olika frågeställningar: Hur löser vi konflikter med fredliga medel? Hur anpassar vi arbetet 
för fred och säkerhet i en tid då konflikter oftast inte äger rum mellan nationer, utan inom länder? 
Hur väl fungerar det internationella rättssystemet? Ställs krigsförbrytarna inför rätta? Hur upptar 
vi det mödosamma och sköra arbetet för försoning när väl freden har kommit?

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

Välkommen till Karlstad och Palmedagarna 2007!

Viola Furubjelke
generalsekreterare, Olof Palmes Internationella Center

Fredag 26 oktober, klockan 18.30 

SSU arrangerar FACKELTÅG
Vi samlas vi på Karlstads tågstation och gör oss redo att 
vandra mot Stora torget. På torget håller SSUs ordförande 
Jytte Guteland, m. fl.  tal  

Välkomna att delta i manifestationen, där vi med en gemensam 
röst kräver ”Fred i Mellanöstern NU!”.



Lördag 27 oktober

9.00-10.00 Registrering 

10.00-10.15 Välkommen
Lena Hjelm Wallén, ordförande, Palmecentret
Lena Melesjö Windahl, kommunstyrelsens ord- 
förande i Karlstad 

10.15-10.30 Presentation av de medverkande
 
10.30-11.00 Internationell fred och säkerhet - en 
överblick
Dr Bates Gill, chef för SIPRI

11.00-12.00 Fred i Mellanöstern Nu!
Dr Hanan Ashrawi, parlamentsledamot i Palestina 
och tidigare minister
Cecilia Uddén, journalist

12.00-13.00 Lunch

13.00-14.30 Delseminarier
• Aceh
• ANC
• Balkan
• Mellanöstern
mfl

14.30-15.30 Workshop
Projektaktiva visar sina projekt på ett torg, mindre 
gruppdiskussioner

15.30-16.00 Kaffe

16.00-17.30 Politik för fred och försoning
Margot Wallström Förste vice ordförande i EU-
kommissionen och ordförande för Socialdemokrater-
nas rådslagsgrupp för utrikespolitik
Inger Segelström Europaparlamentariker. Ledamot 
i utskottetför medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och suppleant i utskottet 
för utrikesfrågor i Europaparlamentet
Leif Håkansson, tredje vice ordförande LO, med 
ansvar för internationellt utvecklingsarbete, vice ordfö-
rande i Palmecentret.
  

19.00 Middag och fest

Söndag 28 oktober

9.00-10.00 Förtryck och framtidstro
Susan Nathan, författare och debattör
Viola Furubjelke, generalsekreterare Palmecentret
Cecilia Uddén, journalist

10.00-11.00 Framtid för unga i Mellanöstern
Unga representanter från Fatah, Hamas och SSU

11.00-11.30 Kaffe

11.30-12.15 Försoningsprocesser
Beatie Hofmeyr, chef för ETU, Education and Training 
Unit, Sydafrika
Birgitta Silén, biståndschef, Palmecentret

12.15-12.55 Vägen framåt
Mona Sahlin - partiordförande Socialdemokraterna

12.55-13.00 Avslutning 

Med reservation för ändringar



Information:
PLATS:
Carlstad Conference Center, Tage Erlandergatan 10, Karlstad
www.sodexhokonferens.se/sv/CCC/Start/

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

Deltagaravgift: 400 kronor, inklusive lunch och kaffe.

FEST LÖRDAG KVÄLL:
Festbiljett: 150 kronor, inklusive buffé 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 ekono-
miskt stöd av EU. ONG-ED/2004/097-
517-167 
Title of the Action: JOBS JOBS JOBS 
- ”Decent work” for all, the key to 
eradicating poverty”


