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Palmedagarna 2008
MIGRATION - rörlighet, rättigheter och globalisering

Temat för årets Palmedagar är migration. Under två dagar arrangerar Palmecentret en 
rad seminarier och samtal kring detta tema i ABF-huset i Stockholm. Aldrig tidigare har 
det funnits så många människor i världen som lever i ett annat land än hemlandet. De 
flesta har flyttat för att söka arbete och klara sin försörjning. Migrantarbetarna utnyttjas 
ofta – de får låga löner och omfattas inte av kollektiva skyddssystem. Detta påverkar i 
sin tur rättigheterna för alla anställda.

Frågan om gränsöverskridande arbetskraft och migrantarbetares status och rättigheter 
ställer näringslivet, fackföreningsrörelsen, politiska partier och vanliga medborgare 
inför nya utmaningar. Ämnet är inte enkelt, det finns många svåra överväganden.  
Under Palmedagarna 2008 kan du få mer kunskap och möjlighet att diskutera olika 
aspekter av migration.

Välkommen till Stockholm och Palmedagarna 2008!

Jens Orback
generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Center

Stöd Palmecentrets internationella
solidaritetsarbete, pg 570-2!



Lördagen 18 oktober 2008  
 

Söndagen 19 oktober 2008

09.00-10.00 REGISTRERING 
Kaffe och smörgås

10.00-10.15   Välkomstord
Lena Hjelm-Wallén, ordförande 
Palmecentret och Bosse Ringholm, ordförande 
Stockholms arbetarekommun

10.15-10.30   Palmecentrets roll i en värld 
i rörelse
Jens Orback, generalsekreterare
Palmecentret

10.30-11.30   Decent work and 
development 
Jan O Karlsson, tidigare migrationsminister, 
Nicola Piper, professor, Swansea University och
Lisa Pelling, migrationsforskare vid Universitetet 
i Wien

11.30-12.30   Min berättelse 
Dario Espiga, kommunalråd Göteborg och 
Maryam Yazdanfar, riksdagsledamot (s), 
samtalar om migration ur ett personligt 
perspektiv.
Samtalsledare: Olle Burell, verksamhetschef 
Palmecentret

12.30-13.30   LUNCH

13.30 -14.30 Migration - en överlevnadsfråga 
för vem? 
Joakim Palme, VD Institutet för framtidsstudier, 
Claes Borgström, jämställdhetspolitisk 
talesperson (s) och tidigare JämO samt  
Lena Hjelm-Wallén, ordförande Palmecentret
Samtalsledare: Jens Orback, generalsekreterare 
Palmecentret

14.30-15.00  FIKA

15.00-17.00    Parallella delseminarier
A. Papperslösa nej tack! - Sjukvård för somliga, 
inte alla
B. Två år efter asylreformen - svenska  
domstolar och utländska krig?
C. Arbetskraftsinvandring - wild card vs. blue 
card
D. Byggare, bönder och Bandidos 
E. Decent work and Migrating women 
(på engelska)
F. Migration och ungdomar - vinna och försvinna
G. Western Sahara - Africa’s last colony.  
Migration under occupation (på engelska)  

18.00 MIDDAGSFEST

09.00-10.30 Union rights - Who’s included? 
Stefan Löfven, ordförande IF Metall, 
Josua Mata, generalsekreterare Alliance of Pro-
gressive Labor, Filippinerna och  
Dag Klackenberg, VD Svensk Handel
Samtalsledare: Anna-Lena Lodenius, författare

10.30-11.00 FIKA 

11.00-12.15 Vilket är mitt ansvar?
Summering och inlägg från deltagare och med-
verkande, bland andra Jytte Guteland, ordfö-
rande SSU, Veronica Palm, riksdagsledamot (s) 
och Jens Orback, generalsekreterare Palmecentret

12.30-13.00     Avslutning
Jens Orback, generalsekreterare 
Palmecentret
  

Tillsammans 
för en bättre 
värld



Parallellseminarier - 
lördag 18 oktober 15 - 17 
A) Papperslösa – nej tack! Sjukvård för somliga, 
inte alla 
Lokal: Z-salen, våning 1
Att ingen ska nekas vård är självklart. Samtidigt gäller 
principen att människor som inte omfattas av svensk 
sjukförsäkring bara får akutvård och i övrigt måste betala 
för sin vård. De flesta som befinner sig i Sverige utan 
tillstånd är fattiga. Sjukvårdspersonal och ansvariga 
politiker ställs inför svåra överväganden. Kan vi öka 
tillgängligheten i vården för dem som vistas i Sverige utan 
tillstånd?  

Charlotta Arwidson, samordnare Röda Korsets projekt 
för vård av papperslösa
Magdalena Fresk, läkare
Helena Ganslandt, läkare 
Gunilla Johansson, landstingsråd (s), Västerbotten
Martin Lind, politisk sekreterare, Örebro läns landsting 
Veronica Palm, ordförande socialdemokraternas 
integrationsgrupp
Samtalsledare: Jesper Bengtsson, Aftonbladet

B) Två år efter asylreformen – vad är ett krig? 
Lokal: Hedén-salen, våning 4
För två år sedan fattade en enig riksdag beslut om 
att förändra asylprövningen i grunden och gå över till 
domstolsprövning. Syftet var att stärka rättsäkerheten. Men 
blev det som vi tänkt oss? Är det till exempel rättsäkert att 
domstolarna numera avgör vad som ska betecknas som 
en väpnad konflikt i andra länder?

Kajsa Borgnäs, ordförande S-Studenter
Anders Lago, kommunalråd Södertälje
Ardalan Shekarabi, jurist
Samtalsledare: Martin Sandgren, biträdande 
internationell sekreterare, Socialdemokraterna

C) Arbetskraftsinvandring – wild card vs. blue 
card? 
Lokal: Beskow-salen, våning 3
Barnafödandet minskar och Europas befolkning blir allt 
äldre. Därför behövs allt fler migrantarbetare som kan 
sköta jobben. Flera samhällssektorer är beroende av 
arbetskraft från andra länder, till exempel jordbruk och 
trädgårdsodling. Men Europa välkomnar i dag bara 
högutbildade migranter. Hur går den ekvationen ihop? 

Katarina Berggren, kommunalråd Botkyrka
Lena Hjelm-Wallén, Palmecentrets ordförande
Magdalena Streijffert, riksdagsledamot
Mats Wingborg, författare
Samtalsledare: Joakim Jakobsson, Aftonbladet

D) Byggare, bönder och Bandidos 
Lokal: Branting-salen, våning 1 
(Anordnas av Svenska Byggnadsarbetareförbundet och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet.)
I Sverige finns ett växande antal migrantarbetare inom 
bygg- och jordbrukssektorn. Deras löner och arbetsvillkor 
är vanligen långt sämre än i kollektivavtalen. Vi riskerar 
att få ett A- och ett B-lag på arbetsmarknaden. Ingen vet 
hur mycket pengar som omsätts i denna förmedling av 
arbetskraft. Den organiserade brottsligheten har intressen 
i verksamheten och skattebrottsligheten är omfattande.

Elisabeth Hammarstedt, Kommunal 
Johan Lindholm, Byggnads
Lars-Göran Olsson, Kommunal
Samtalsledare: Peter Kennerfalk, facklig ombudsman, 
Socialdemokraterna

E) Decemt work an Migrating women
Lokal: Erlander-salen, våning 1
(Seminariet genomförs på engelska.)
From many countries more women than men are now 
migrating. They work mainly in the service sector with 
housework, healthcare, restaurants and hotels. When the 
migration was dominated by men women often solely bore 
the responsibility for children and home. What happens to 
the families when the women migrate?

Från många länder migrerar i dag fler kvinnor än män. 
De söker sig till sektorer som hushålls-arbete, sjukvård, 
restauranger och hotell. När männen tidigare dominerade 
som migrantarbetare tog kvinnorna ansvar för barn och 
hem. Vad händer när det är kvinnorna som migrerar?

Jenny Hedström, S-kvinnor Hallsberg
Nicola Piper, migrationsforskare, Swansea University
Khin San Htwe, Burma
Catharina Ullström, S-Studenters Burma-utskott
Samtalsledare: Anna-Lena Lodenius, författare 

F) Migration och ungdomar - vinna och försvinna
Lokal: Upplandsrummet, våning 5
Det finns många olika drivkrafter bakom ungdomars 
migration, till exempel social instabilitet, brist på 
framtidsperspektiv eller helt enkelt fattigdom. Att lämna 
sitt hemland kan liknas vid ett krisförlopp, med stora 
påfrestningar till följd. Men det kan också vara chansen till 
något nytt och positivt.

Barzoo Eliassi, migrationsforskare Mittuniversitetet
Jytte Guteland, SSUs ordförande
Lisa Pelling, migrationsforskare vid Universitetet i Wien
Samtalsledare: Axel Björneke, chefredaktör, Tidningen 
Frihet

G) Western Sahara – Africa’s last colony. Migration 
under occupation
Lokal: Per Albin-salen, våning 1
(Anordnas av SSU. Seminariet genomförs på engelska.)
Western Sahara has been occupied by Maroc co 
since 1975 . This lead to the fact that a couple of 
hundred thousand sahrawis were forced to leave their 
country and still to this day live in the algerian desert 
in refugee camps. The sahrawis that remain in the 
occupied territories are subjected to harrassments, 
torture and discrimination on a daily basis. This seminar 
will discuss the past, current and future situation of the 
sahrawis and their migration under occupation. 

Ann Linde, internationell sekreterare, Socialdemokraterna
Magnus Manhammar, internationell ombudsman SSU
Brahim Mokhtar. Polisarios representant i Sverige
Johan Moström, biträdande verksamhetschef, 
Palmecentret
Lena Thunberg, Tidningen Västsahara
Samtalsledare: Natasha Mirosavic, projektledare för 
SSU:s Västsaharaprojekt


