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Palmedagarna 2009
Från befrielse till frihet

Har du funderat över skillnaden mellan att ”befria” och ”ge frihet”? Genom historien 
har vi sett hur människor som levt under förtryck har gått samman och kämpat för 
att befria sig från maktfullkomliga despoter eller kolonialmakter. Så länge kampen 
för befrielse är överordnad fokuseras allt på målet - självständighet och befrielse från 
diktatur. Men vad händer när en underjordisk, toppstyrd och centraliserad rörelse 
ska omvandlas till ett demokratiskt, öppet och modernt parti som ska låta sig väljas 
eller väljas bort av dem de befriat?  

Vi i den svenska arbetarrörelsen har lång erfarenhet av stöd och samarbete med 
organisationer som arbetar för att befria människor från förtryck. Exempel finns 
både i Södra Afrika, Mellanöstern, Latinamerika och Asien. Det finns många lärdomar 
att dra från detta och därför är det viktigt att vi vågar diskutera både goda och dåliga 
erfarenheter. Hur stöder vi bäst dagens befrielserörelser och vilka erfarenheter ska 
vi ta med oss i vårt samarbete med rörelser i till exempel Palestina, Västsahara och 
Vitryssland?
 
Välkommen att delta i två spännande dagar där vi möts och diskuterar dessa frågor!

Vi ses på Palmedagarna 2009.

Jens Orback
generalsekreterare
Olof Palmes Internationella Center

Stöd Palmecentrets internationella
solidaritetsarbete, plusgiro 570-2!



Lördag 10 oktober 2009 Söndag 11 oktober 2009

09.00     REGISTRERING OCH KAFFE

10.00     Välkommen till Palmedagarna 2009!
Lena Hjelm-Wallén, ordförande, Palmecentret  
Veronica Palm, ordförande Stockholms arbetare-
kommun

10.15     Befrielse och frihet
Anders Ehnmark, författare 
Kommentar: Lena Hjelm-Wallén

11.00     Arbetarrörelsen - en frihetsrörelse 
Urban Ahlin, utrikespolitisk talesperson (s)

11.20     Olof Palme, världen och vi
Mona Sahlin, partiordförande (s)
Ingvar Carlsson, tidigare partiordförande (s)

11.45     LUNCH

12.45     ANC - från befrielserörelse till politiskt parti     
Mr Kgalema Motlanthe, vice president, Sydafrika
Kommentar: Bengt Säve-Söderbergh, ambassadör
(ENG) 

13.45     Jämställd i kampen, men inte vid makten 
Thoko Matshe, Palmecentrets koordinatör, Sydafrika
(ENG)

14.15     Solidaritetens gränser
Pierre Schori, ordförande Olof Palmes Minnesfond
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen
 
15.00    KAFFE

15.15     Delseminarier om erfarenheter från olika         
       länder
       A: Latinamerika - Z-salen (sv)
       B: Kenya - Hedén-salen (eng)
       C: Burma - Fabian-salen (eng)
       D: Vitryssland - Per Albin-rummet (sv)
       E: Zimbabwe - Branting-rummet (eng)
       F: Palestina - Beskow-salen (eng)

18.30     MIDDAG

09.00     Västsahara och de mänskliga rättigheterna
Brahim Dahane, ordförande ASVDH, Västsahara  
Ann Linde, internationell sekreterare (s) 
Jytte Guteland, ordförande SSU 
Samtalsledare: Lena Thunberg,  journalist

10.00     Arbete mot kapital  
               - facklig befrielsekamp i en globaliserad värld
Wanja Lundby-Wedin, ordförande, LO  
Guy Ryder, generalsekreterare ITUC 
Samtalsledare: Mats Engström, journalist
(ENG)
 
10.45     En ny generation ledare för befrielse och frihet
Paneldiskussion: Mafoud Salama, Ujsario, Västsahara, 
Rana Hayek, Fatah Youth, Palestina,  
Samtalsledare: Jytte Guteland
(ENG)

12.00     Summering och slutord

***

Samtalsledare under dagarna är Jens Orback, 
generalsekreterare, Palmecentret. 

(ENG) = Seminariet hålls på engelska.

***

12.30    Samling för SSU (Z-salen)
Utrikespolitiskt avstamp inför valrörelsen
Jytte Guteland
13.00    Manifestation mot ockupation
Vi samlas vid femte Skrapan vid Sergels Torg.       

Med reservation för ändringar.



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

FOLKSAM har bidragit till Palmedagarna 2009

Delseminarier lördagen den 10 oktober 2009 kl. 15.15-17.00

A.    Latinamerikas snåriga väg till demokrati
Lokal:  Z-salen, våning 1 (tolkas till svenska)  
I Latinamerika handlade kampen för demokrati till stor del om 
vänsterns strävanden efter frihet och rättvisa från högerregimer-
nas auktoritära styre. Olika vägar valdes - från befrielsefrontens 
våldsamma motstånd i El Salvador till Socialistpartiets fredliga 
kamp i Chile. Men efter det att presidenter och parlament utsetts 
i allmänna val var vägen till demokrati ändå lång. Hur gick det 
för demokratirörelsen när folket fick välja sina ledare? Hur har 
befrielserörelser och politiska partier agerat i övergången till 
demokrati? Vilka interna problem har man mött? 

Mirtala Lópes, ledamot för FMLN i Centralamerikanska 
parlamentet samt ansvarig för kvinnofrågor  i FMLN, El Salvador
Luis Villalobos, medlem i Socialistpartiet, Chile
Enrique Saenz, parlamentsledamot, ordförande i MRS, Nicaragua
Martin Sandgren, biträdande internationell sekreterare, 
Socialdemokraterna
Samtalsledare: Carin Runesson, ledamot (s) i utrikesutskottet

B.    Kamp för demokrati i Kenya - Cirklar för förändring 
Lokal: Hedén-salen, våning 4 (på engelska)
Före våldsutbrottet 2008 sågs Kenya som ett stabilt land, ett 
ekonomiskt och demokratiskt löfte i en konfliktfylld och fattig 
region. Det etniska våldet rev upp djupa sår och ekonomin 
krympte. Vägen från befrielse till frihet blockeras av en politisk 
och ekonomisk elit. Men i Kenya finns också folkrörelser som 
kämpar för demokrati och rättvisa, bland annat i projektet 
”Dialogue for community change”. I detta seminarium får du möta 
representanter för fyra kenyanska gräsrotsorganisationer, som 
diskuterar hur verklig förändring kan bli möjlig.

Damiana Kimuyu, projektledare för ”Dialogue for community 
change”, Nairobi
Moses Mwangi, koordinatör för kåkstadsrörelsen Muungano wa 
Wanavijiji, Nakuru
Solace Amboga, koordinatör för Nyanza Reproductive Health 
Society, Kisumu
Alex Otiene, projektledare, ungdomsorganisationen ULUSI, Bondo
Samtalsledare: Kent Werne, ABF Norra Stor-Stockholm

C.    Media som vapen i kampen för frihet i Burma
Lokal:  Fabian-salen, våning 1 (på engelska)
För två år sedan demonstrerade miljoner människor - munkar, 
studenter, bönder och arbetare - mot diktaturen i Burma. 
Demonstrationerna fick stor uppmärksamhet världen över, till 
stor del tack vare de videoreportage som filmades av modiga 
underjordiska reporternätverk. Möt ”Joshua”, en av de journalister 
som beväpnad med en videokamera arbetade för att sprida 
nyheterna ut i världen. Hur kan oppositionen använda sig av 
media i kampen för frihet?

”Joshua”,  videojournalist, Democratic Voice of Burma 
(huvudperson i filmen Burma VJ)
Eh Wah, representant för kvinnorörelsen Burmese Women’s Union
Samtalsledare: Frida Perjus, koordinatör för S-studenters 
Burmautskott

D.     Vitryssland - Europas sista totalitära fäste
Lokal: Per Albin-rummet, våning 1 (på svenska)
Vitryssland är Europas sista diktatur. Diktatorn Alexandr 
Lukasjenka och staten kontrollerar samhället med järnhand. 
Sverige och svensk arbetarrörelse måste bli bättre på att förstå 
situationen i landet, politiken och arvet efter Sovjettidens tota-
litära regimer. Hur ser den politiska situationen ut i landet? Går 
det överhuvudtaget att bedriva verksamhet som understödjer 
demokratin? Hur kan vi stödja dem som kämpar för befrielse 
och frihet?

Torgny Gustavsson, Unga Örnar
Martin Uggla, ordförande för Östgruppen, journalist 
Samtalsledare: Calle Sundstedt,  S-studenter

E.     Osäker väg mot demokrati i Zimbabwe 
Lokal: Branting-rummet, våning 1 (på engelska)
Sedan åtta månader tillbaka styrs Zimbabwe av en samlings-
regering där både Robert Mugabe och de tidigare oppositions-
ledarna Morgan Tsvangirai och Arthur Mutumbara från MDC 
ingår. Det är en krokig och osäker väg mot demokrati och frihet 
för Zimbabwes hårt prövade folk. Omvärlden kräver att mänskli-
ga rättigheter respekteras innan man ger stöd. Men är reformer 
möjliga utan hjälp utifrån? Vad händer om utvecklingen stannar 
av på grund av detta dilemma? Hur kan svensk arbetarrörelse 
stödja Zimbabwes folk under denna övergångsperiod? 

Thoko Matshe, koordinatör för Palmecentrets projekt i Afrika
Birgitta Silén, frilansjournalist och författare
Samtalsledare: Ann Linde, internationell sekreterare, Socialde-
mokraterna

F.     Palestina i dag - vad händer efter Fatahs kongress 
och attacken av Gaza?
Lokal: Beskow-salen, våning 3 (på engelska)
Det senaste året har varit omvälvande för palestinierna. Den 
israeliska ockupationen håller fortfarande Palestina i ett järn-
grepp och den humanitära situationen är den värsta på årtion-
den. I efterdyningarna av den blodiga attacken av Gaza och nu 
senast Fatahs historiska kongress i Betlehem har det politiska 
landskapet förändrats. Det talas om nyval, men kommer verkli-
gen ett val att göra tillräckligt för att lösa det politiska dödläget? 
Om detta och kring det aktuella läget i Palestina samtalar unga 
politiker från Sverige och Palestina.

Jytte Guteland, ordförande SSU
Faraj Abu iseifan, SSU
Rana Hayek, Fatah Youth 
Samtalsledare: Magnus Manhammar, internationell sekreterare, 
SSU


