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Stöd Palmecentrets internationella
solidaritetsarbete, plusgiro 570-2!

Europeiska unionens roll blir allt mer utåtriktad och global samtidigt som utvidgningen 
av EU till nya länder genomförs. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken har på 
senare år stärkts, liksom handelspolitiken och den internationella utvecklingspolitiken: EU 
är världens största biståndsgivare.

Inte långt från Europa har 2000-talets hittills största uppror ägt rum. Modiga människor i 
Nordafrika och Mellanöstern har protesterat mot decennier av förtryck. I skrivande stund 
är det osäkert hur utvecklingen kommer att fortskrida. I Syrien slår regimen hårt mot folket. 
Libyens diktator är på flykt. I Tunisien och Egypten har diktatorerna tvingats lämna makten, 
val planeras de kommande månaderna.

Samtidigt som Europa välkomnar utvecklingen anklagar många – inte minst 
demokratiaktivisterna i arabvärlden – EU för att ha hållit de tidigare diktatorerna kvar vid 
makten i decennier. Detta har lett till misstänksamhet mot EU men många hoppas också på 
EU:s samarbete och stöd i utvecklingen av demokrati i sina egna länder.

Årets Palmedag diskuterar vilken roll EU har globalt. Och kanske ännu viktigare: Vilken 
roll vill vi i arbetarrörelsen att EU ska spela globalt? Hur vill vi att Europa ska agera för 
demokrati, mänskliga rättigheter och fred världen över? Hur kan EU verka för ett fritt 
Palestina, demokrati i Burma och rättvisa villkor för världens migrantarbetare? Dessa och 
många fler frågor vill vi samtala om på Palmedagen den 12 november 2011. 

På plats finns en rad intressanta medverkande. Varmt välkommen att delta i diskussionen! 

Jens Orback       Karl-Petter Thorwaldsson
Olof Palmes Internationella Center    ABF
       
Göran Färm        Åsa Westlund
EU-parlamentariker      EU-parlamentariker

EU:s globala roll



Program
Lördag 12 november 2011

9.00 Registrering och kaffe

10.00 Öppnande, välkomstord
Lena Hjelm-Wallén, Palmecentrets ordförande 
Bertil Kinnunen, ordförande, ABF Uppsala län

10.10 Så formades EU:s globala roll 
Gunnar Lund, tidigare minister för internationell ekonomi  
och finansmarknader, EU-ambassadör 

10.40 EU:s roll i dag
Inger Näslund, expert fiskefrågor, WWF 
Andrine Winther, politisk sekreterare, Socialdemokraternas 
riksdagsgrupp 
Pål Wrange, docent i folkrätt vid Stockholms universitet

11.20 EU ur ett utifrånperspektiv
Raúl L. Cordenillo, chef för IDEA:s interregionala demokrati-
resurscenter (på engelska)
Brahmin Dahane, människorättsaktivist från Västsahara (tolkas)

12.15 Lunch 

13.15 Panelsamtal – vilka är utmaningarna för EU? 
Göran Färm, europaparlamentariker (Soc & Dem)
Marie Granlund, vice ordförande i riksdagens EU-nämnd (S) 
Lars Lindgren, ordförande Transport
Lena Sommestad, ordförande S-kvinnor
Moderator: Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap

14.00 Delseminarier om EU:s globala roll
Se separat lista

16.00 Arbetarrörelsens handlingsplan för EU:s globala roll 
Åsa Westlund, europaparlamentariker (S)
Gabriel Wikström, ordförande SSU
Jens Orback, Palmecentret  
Moderator: Ann Linde, internationell sekreterare, 
Socialdemokraterna

16.45 Avslutningsord 

17.00 Slut för dagen

18.00 Mingel (Restaurang Aperitif, St Persgatan 17 )

Med reservation för ändringar.

Delseminarier 14.00-16.00
A. EU och Västsahara
B. EU och miljö, jordbruk & handel
C. EU och migration
D. EU och utvecklingssamarbete
E. EU och utrikes- & säkerhetspolitik
F. EU och arbetslivets rättigheter 
 

Läs mer på nästa sida   



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

A. EU och Västsahara             LOKAL: Hörsal X, plan 2
Västsahara, Afrikas sista koloni, skakas också av den arabiska våren. Den unga generationen har nått 
bristningsgränsen och kräver ett slut på Marockos ockupation, även om det innebär krig.

Brahim Dahane, ordförande för ASVDH (Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos 
Humanos)
Natasa Mirosavic, projektledare SSU:s Västsaharaprojekt
Sara Karlsson, riksdagsledamot (S)
Moderator: Mohamed Hama Ali, SSU

 

B. EU och miljö, jordbruk och handel         LOKAL: Rum 1, plan 1
EU:s jordbruksstöd innehåller bland annat exportstöd som försvårar för bönder i fattiga länder. När det gäller 
EU:s handelspolitik har associationsavtalen med auktoritära stater som Marocko och Jordanien kritiserats. Hur 
agerar egentligen EU inom jordbruket och handeln? Och vad händer på miljöområdet? 
 Åsa Westlund, EU-parlamentariker (Soc & Dem)
Inger Näslund, expert i fiskefrågor, WWF
Moderator: Bertil Kinnunen, ABF i Uppsala län 

C. EU och migration             LOKAL: Sal VIII, plan 2 
Varje år riskerar tusentals afrikaner sina liv på Medelhavet – det hav som skiljer européernas välstånd 
från nordafrikanernas fattigdom. Men i Europa tvingas de ofta leva utan papper och rättigheter. Samtidigt 
har Europa problem: befolkningen blir allt äldre och arbetskraft efterfrågas. Hur skulle en solidarisk 
migrationspolitik kunna se ut – som alla kan dra nytta av? 
 Andrine Winther, politisk sekreterare (S) i riksdagen
Sanna Vestin, journalist och föreläsare
Moderator: Mikael Näve Ljunggren, Palmecentret 
 
 
D. EU och utvecklingssamarbete          LOKAL: Sal II, plan 1
EU är världens största biståndsgivare. Med cirka 50 miljarder euro under perioden 2007-2013 stödjer unionen 
människor i världens fattiga länder. Men vad går egentligen stödet till?  Och vad görs för att EU:s internationella 
utvecklingssamarbete ska vara samstämmigt med andra delar av unionens politik? 
 Göran Färm, EU-parlamentariker (Soc & Dem)
Peter Sörbom, EU Policy officer, CONCORD
Moderator: Ulrika Lång, Palmecentret 

 
E. EU och utrikes- och säkerhetspolitik         LOKAL: Sal XI, plan 2
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik har stärkts på senare år. Men vilket innehåll har den? EU:s 
mjuka makt har beskrivits som framgångsrik, men hur används den nu? Utvidgningen fortsätter, fast frågan 
är hur länge Turkiet vill vänta. Och samtidigt som EU välkomnar demokrativågen i Nordafrika, anklagar olika 
demokratiaktivister EU för att ha hållit de tidigare diktatorerna kvar vid makten i decennier. 

Pål Wrange, docent i folkrätt, Stockholms universitet
Gabriel Wikström, ordförande SSU
Moderator: Laila Naraghi, Palmecentret 

F. EU och arbetslivets rättigheter           LOKAL: Seminarierum 3, plan 2
Nationsgränsernas minskande betydelse har lett till ökad konkurrens mellan länder, vilket i sin tur har satt 
press på löner och andra arbetsvillkor. Fackligt och politiskt samarbete över gränserna är därför avgörande. 
För arbetarrörelsen är EU ett viktigt verktyg för att stärka löntagarnas ställning. Men hur ser den europeiska 
arbetsmarknaden ut? Och hur är facket organiserat? Vad kan vi göra för att stärka arbetslivets rättigheter? 

Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet 
Tommy Svensson, kommunikationschef, Arbetarrörelsens Tankesmedja
Moderator: Helena Proos, oppositionsråd (S) i Enköping

Palmedagen 2011 är ett samarrangemang mellan Palmecentret, ABF och Progressiva förbundet av Socialdemokrater  
i Europaparlamentet.

Delseminarier 


