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Gemensam säkerhet på 2000-talet 
 

Olof Palme lanserade på 1980-talet Gemensam säkerhet som ett nytt angreppssätt för fred 

och nedrustning under Kalla krigets tidevarv. Idag, tjugo år efter Berlinmurens fall, är 

gemensam säkerhet mer aktuellt än någonsin. 

Dagens värld är tätt sammanbunden. Det som händer i världen angår alla – oavsett om det är 

finans- och klimatkriser, folkmord eller förtryck. Och behovet av gemensam säkerhet är 

skriande. Men vad är arbetarrörelsens globala strategi? Hur vill vi skapa en värld som är 

säker för människor, inte bara för stater? En värld som sätter varje persons okränkbara 

mänskliga rättigheter främst. För 100 år sedan tog vi i arbetarrörelsen kampen för ett sådant 

samhälle här i Sverige. Hur ska vi gå till väga för att göra det nu när det gäller hela världen? 

På Palmedagen 2010 samlas vi kring temat gemensam säkerhet på 2000-talet. Och för 

diskussioner om våra metoder för att skapa en säkrare värld. Varmt välkommen!  

Jag hoppas att vi ses! 

 

Vänlig hälsning 

 

 

Jens Orback 

Generalsekreterare 

Olof Palmes Internationella Center 

 

Observera att olika projektrelaterade utbildningar att genomföras den 17 oktober, för dig 

som är aktiv i något av Palmecentrets projekt.  
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09.00  Registrering, kaffe och smörgås 

09.30  Vår gemensamma säkerhet 
 Lena Hjelm-Wallén, ordförande för Olof Palmes Internationella Center 
  
09.45  Gemensam säkerhet idag – var står vi? 

 Jan Eliasson, tidigare Sveriges utrikesminister och FN-förhandlare 
Anna Jardfelt Melvin, direktör, Utrikespolitiska institutet 
 

10.45  Paus 
 
11.00 Globala utmaningar och visioner 
 Medverkande från eftermiddagens delseminarier.  
    
12.00 Lunch 
 
13.15 Parallella seminarier om gemensam säkerhet  

 
Seminarium A: Kärnvapennedrustning  
Medverkande: Josefin Lind, Svenska läkare mot kärnvapen, Emma Rosengren, 
IKFF  
 
Seminarium B: Jämställdhet och säkerhet - en diskussion om kvinnors säkerhet. 
Medverkande: Lena Ag, ordförande Kvinna till kvinna. Charlotte Isaksson, 
Försvarsmakten - gender advisor till insatschefen. Moderator: Jesper Bengtsson, 
chefredaktör Omvärlden och ordförande för Reportrar utan gränser. 
 
Seminarium C: Situationen i Mellanöstern och konsekvenserna för världens fred 
Medverkande: Ann Linde, internationell sekreterare, Socialdemokraterna,   
Johan Büser,  internationell ledare, SSU:s förbundsstyrelse, Lotta Schüllerqvist, 
författare och tidigare Mellanösternkorrespondent, DN. Moderator:  Laila Naraghi, 
pressekreterare, Olof Palmes Internationella Center.  
 
Seminarium D: Gemensam säkerhet i finanskrisens tidevarv – hur bygger vi ett 
säkert ekonomiskt system?  
Medverkande: Göran Färm, europaparlamentariker, Björn Elmbrant, journalist, 
författare, ledarskribent på Dagens Arena. Moderator:  Kajsa Borgnäs, debattör. 

 
14.30 Paus 
 
15.00 EU sett utifrån  - hur uppfattas EU av omvärlden? 

Medverkande: Ivan Doherty, Senior Associate and Director for Political Parties, för 
The National Democratic Intitute (NDI), USA, Debbie Stothardt, Burmaexpert, 
Altsean Burma, Barry Gilder, Director Operations, MISTRA, Mapungubwe Institute 
for Strategic Reflection, Sydafrika. Prof.  Mahendra P Lama,Vice Chancellor, Sikkim 
University, Gangtok Moderator: Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap, Sieps. 

 
16.00 Europas ansvar – ett samtal om EU:s roll i världen 

Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Katrine Kielos, 
ledarskribent, Aftonbladet, Per Wirtén, journalist, författare och ledarskribent på 
Dagens Arena. Moderator: Göran von Sydow, utredare i statsvetenskap, Sieps 

 
17.00 Programmet avslutas 
 
19.00 Middag 
 



 

Information om Palmedagen 2010 

 
Datum:  
Lördag 16 oktober 2010 

Lokal: (OBS! Ny lokal) 

Palmecentret, Hörsalen (bv), Sveavägen 68, Stockholm (T-bana: Rådmansgatan) 

Anmälan:  
Görs på www.palmecenter.se senast den 4 oktober. 

Observera att Palmedagen främst riktar sig till personer som är aktiva inom någon av arbetarrörelsens 

organisationer. 

Kostnad: 
Palmedagen: 300 kronor (inklusive lunch och kaffe) 

Middag/fest lördag kväll: 200 kronor 

Betalning: 
Betalning ska ske senast tre dagar efter anmälan till Palmecentrets pg 63 74 74-8. 

Ange "Palmedagarna" och namn i meddelandefältet. 

Boende och resor: 
Bokas och betalas av deltagarna själva. 

Resekostnadsersättning: 
Max två personer per lokal medlemsorganisation kan ansöka om resekostnadsersättning , upp till 

500/1000 kr per person. Blanketter för resekostnadsersättning kan hämtas ut under Palmedagen. 

För dig som driver projekt eller ska starta ett projekt:  
Observera att regionala nätverksmöten kommer att äga rum i Stockholm söndagen den 17 oktober.  

Boende för lördag natt bekostas då av Palmecentret. 

Kontakt: 
Olof Palmes Internationella Center, info@palmecenter.se eller 08-677 57 70. 

Uppdaterat program finns på www.palmecenter.se 
 

Vi ses den 16 oktober! 

 

 

 

 

Palmedagen genomförs med stöd från Sida.  

Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.  

http://www.palmecenter.se/�
mailto:info@palmecenter.se�
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