
Vad menar vi med en rättvis värld? Hur ser förutsättningarna för en 
rättvis och hållbar utveckling ut? Hur kan vårt arbete i Sverige och 
internationellt allt starkare präglas av vårt gemensamma mål om en 
rättvis värld? Dessa frågor och många fler kommer att ställas under 
Palmedagarna för att vi gemensamt ska kunna söka svar och kanske 
framförallt föra frågorna vidare i våra olika organisationer och forum.  
Striden måste föras på många plan, och vi har alla en roll att spela. 

Välkommen till Palmedagarna 12-13 oktober i Örebro!

En rättvis värld
- dags att återuppta striden

12-13 oktober 2002 i Örebro

OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTRUM

Inbjudan till Palmedagarna:

Påminnelse - vi vill gärna att just 

ni kommer, men det börjar bli fullt. 

Anmäl dig så snart som möjligt!



Rättvisa för den enskilde kräver också en 
bevakning av de fackliga rättigheterna här 
hemma och internationellt, liksom en ökad 
satsning på jämställdhet och ett engagemang 
för barnets rättigheter. Vår hållning till perso-
ner med funktionshinder avslöjar vår männis-
kosyn. Minoriteter skall känna sig välkomna i 
det rättvisa samhället. 
 Tror vi på alla människors lika värde, måste 
detta i konkret handling innebära kamp för 
alla människors lika rättigheter. 
 Därför är solidariteten och rättvisan samma 
strävan. Därför har vi valt ”En rättvis värld” 
som tema för årets Palmedagar.
 Vi kommer att diskutera vad vi konkret kan 
göra för att bekämpa dagens orättvisor och 
främja Global Respekt, de globala rättighe-
terna.

Palmedagarna äger rum den 12-13 oktober 
och platsen är Folkets Hus i Örebro. 

Du är varmt välkommen att delta.

Thomas Hammarberg
Generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Centrum
 

En femtedel av världens befolkning lever under 
fattigdomsgränsen och måste klara sig på 
mindre än en dollar om dagen. Men dessa 
människor är inte bara ekonomiskt utblottade, 
de är marginaliserade. De saknar makt att 
göra sig hörda, att försvara sina intressen och 
har ingenstans att vända sig för att få rättelse. 
Myndigheter och polis är ofta korrumperade 
och står på utsugarnas och förtryckarnas sida. 
Det ekonomiska och politiska förtrycket går 
hand i hand.
 Vi måste återuppta striden för rättvisa. Det 
kräver internationell solidaritet av det slag 
Olof Palme verkade för. Utrikespolitiken ska 
ta hänsyn till de fattiga ländernas behov och 
det ska påverka vår handel, vårt bistånd, vår 
migrations- och säkerhetspolitik. Vi måste 
också försvara folkrätten och de mänskliga 
rättigheterna - även när stormakten demon-
strerar arrogans.
 Rättigheter handlar i grunden om respekt 
för allas människovärde. Alla behöver poli-
tiska rättigheter, den praktiska möjligheten att 
tillsammans med andra forma framtiden. Alla 
bör skyddas mot övergrepp och kunna ta del 
av ett rättsamhälle. Alla har rätt till hälsa och 
arbete, utbildning och social trygghet. 
 Och som Olof Palme uttryckte det, i en 
demokrati kan dessa rättigheter inte vara för-
behållna ett visst skikt. De måste vara hela 
folkets egendom.

Dags att återuppta striden för rättvisa 



Preliminärt program

  Lördag 12 oktober:

10.30  Invigning
  Medverkande: 
  Ingvar Carlsson, 
  ordförande,  Palmecentret
  Torgny Larsson,
  kommunalfullmäktiges ordförande i 
  Örebro (s)
  Örebro Folkkör 
  
11.15  Vad är rättvisa?
  Samtal om rättvisa med:  
  Helle Klein, 
  Thomas Hammarberg
 
12.00  Lunch

13.00  Global solidaritet 
  Seminarium med:
  Ingvar Carlsson   
  Lisa Pelling
  Lena Sommestad 
  
15.00   Delseminarier om rättvisa:
  
  Rätt till mat
  Vad måste göras mot den djupaste 
  fattigdomen?

  Rätt till hälsa
  Vad måste göras politiskt för att 
  hejda hiv/AIDS? För att trots allt 
  ge drabbade ett människovärdigt liv?
 
  Rätt till land
  Vad måste göras för att stoppa 
  katastrofen i Mellanöstern?
  
 

  Rätt till arbete och 
  arbetsrätt
  Vad måste göras för att skydda 
  rättigheterna i globaliseringens tid?

  Rätt till tro, religion och   
  kultur
  Vad göra för att skydda respekten 
  för det annorlunda?

19.30  Middag och fest

  
  
  
  Söndag 13 oktober:

9.00   Introduktion

09.30  Från ord till handling
  Arbetsgrupper om lokalt 
  engagemang för global rättvisa.

11.30  Lunch

12.30  Rättvis och hållbar utveckling 
  Medverkande: 
  Jan O. Karlsson 
  Wanja Lundby-Wedin 
  Peter Weiderud

14.30  Paneldiskussion

15.30  Avslutning 
 



Praktisk information:

Plats:    
Örebro Folkets Hus

Deltagaravgift:  
250:- kronor inklusive lunch och kaffe under de två konferensda-
garna. För de som vill delta i middag och fest lördagen den 12 
oktober tillkommer 150:- kronor för middags- och festbiljett. (Det 
kommer också att finnas möjlighet att endast delta i de öppna föreläs-
ningarna för 75:- kronor per dag, måltider och kaffe ingår ej.)

Resor:    
Ingår ej i deltagaravgiften. Deltagarna bokar själva eventuella biljet-
ter. Resekostnadsersättning utgår med max 1000 kronor per person 
mot uppvisande av biljetter för maximalt 2 representanter från lokala 
eller regionala organisationer, som är medlemmar i Palmecentret.

Logi:     
Ingår ej i deltagaravgiften. Deltagare ombesörjer själva bokningen.  

Anmälan:
Anmäl dig gärna så snart som möjligt på bifogad blankett snarast.
Kontakta gärna oss på Palmecentret om du har frågor eller vill ha 
mer information.

Mer information:
Uppdaterat program med talare och gäster finns på 
www.palmecenter.se

Olof Palmes Internationella Centrum 
Box 836, 101 36 Stockholm 
Fax: 08 - 677 57 71 
E-post:  info@palmecenter.se 
Tel: 08 - 677 57 70


