
VÅRT ÖSTRA GRANNSKAP

Palmedagen 24 oktober 2015 
Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn

Länderna i vårt östra grannskap har under senare tid stått i fokus i 
nyhetsrapporteringen. Framför allt har det handlat om Rysslands ockupation 
av Krim-halvön och strider i östra Ukraina, där separatisterna får stöd 
av Ryssland. Dessa händelser har i sin tur drabbat grannlandet Belarus 
ekonomiskt och statliga företag har sagt upp tusentals personer. Den 11 
oktober hölls presidentval och diktatorn Lukasjenka fick över 80 procent av 
rösterna efter en valrörelse präglad av fusk och manipulationer.

Många människor och organisationer i Ryssland, Ukraina och Belarus 
kämpar, trots försvårande lagstiftning och trakasserier från myndigheterna, 
för mänskliga rättigheter och bättre levnadsförhållanden. Det är fackligt 
och politiskt aktiva, människorättsaktivister, journalister, fotografer och 
författare. Vad kan vi göra för att stödja deras kamp?

På Palmedagen den 24 oktober 2015 i Oskarshamn får du träffa några av 
dessa modiga människor och svenska företrädare som engagerat sig.

Läs mer och anmäl dig på www.palmecenter.se! 

Foto: Victoria Ivleva



Program för Palmedagen 24 oktober i Oskarshamn
Programmet är preliminärt. Uppdateringar publiceras på www.palmecenter.se.

09:30	 Registrering,	fika

10:00	 Välkommen	till	Oskarshamn
 Tormod Nesset, internationell kontaktperson (S) i Kalmar län

 Välkommen	till	Palmedagen
 Wanja Lundby-Wedin, ordförande, Palmecentret

10:15	 Situationen	i	vårt	östra	grannskap
 Victoria Ivleva, fotograf från Ryssland
 Mikola Statkevitj, kandidat i presidentvalet i Belarus 2010, därefter fängslad i fem  
 år och nyligen frisläppt
 Kent Härstedt, riksdagsledamot (S) och vice president för OSSE (Organisationen  
 för säkerhet och samarbete i Europa) 
 Samtalsledare: Jens Orback, generalsekreterare, Palmecentret
 Språk:	engelska.

11:15	 Fackligt	arbete	i	vårt	östra	grannskap
 Vasyl Andreyev, ordförande för Ukrainian Building Workers’ Union
 Sergeii Volkov, vice ordförande LO-distriktet i Kharkiv, Ukraina
 Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket
 Samtalsledare: Anna Sundström, verksamhetschef, Palmecentret
 Språk:	engelska

12:00 Lunch

13:00 Tre parallella delseminarier:
 1. Situationen i Ukraina och Ryssland
 2. Fackligt arbete i Östeuropa
 3. Belarus efter presidentvalet  

14:30	 Fikapaus

15:00 Paneldiskussion	om	vårt	östra	grannskap	-	Hur	bör	Sverige	och	EU		
 agera?
 Kent Härstedt, riksdagsledamot (S); Marita Ulvskog, EU-parlamentariker (S) och  
 Martin Uggla, ordförande Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.  
 Samtalsledare: Laila Naraghi, politiskt sakkunnig UD

16.30 Avslutning

Välkommen till Palmedagen 2015!
Arrangörer:	Palmecentret	i	samarbete	med	ABF	Östra	Småland-Öland;	LO-distriktet	
Sydost;	IF	Metall	Östra	Småland;	GS-facket,	avdelning	4;	Socialdemokraterna	i	
Kalmar	län;	Socialdemokraterna	i	Oskarshamn;	Socialdemokrater	för	Tro	och	
Solidaritet	i	Oskarshamn

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


