
Från oro till framtidstro

Palmedagen 11 november 2017
Palmecentret 25 år



Under de senaste femtio åren har världen blivit en bättre plats att leva på. Fler människor 
har tagit sig ur fattigdom, de allra flesta barn går i skolan, fler har tillgång till sjukvård, 
dricksvatten och annat som behövs för att leva ett värdigt liv.

Samtidigt växer oroskänslan; det står inte rätt till i världen. Klyftorna mellan människor 
växer. I fler än hundra länder sker systematiska kränkningar av grundläggande mänskliga 
rättigheter. Nationalismen frodas - politiska ledare progagerar för att dra sig ur internationellt 
samarbete, stänga gränserna och sätta den egna nationens intressen först. Med politiska ledare 
som Trump, Putin, Duterte i Filippinerna, Erdogan i Turkiet och Netanyahu i Israel hotas det 
demokratiska samtalet och demokratin som sådan. Extremistiska, fundamentalistiska rörelser 
sprider terror och vill söndra mellan människor.

Aldrig har behovet av internationellt samarbete och globala lösningar varit större än nu. Det 
behövs motkrafter som står upp för global rättvisa och internationellt samarbete. Att samla 
många aktörer som arbetar för detta, och berätta om människor och organisationer runt om i 
världen som verkar för demokrati, mänskliga rättigheter och fred, blir en manifestation för att 
inte ge upp.

På Palmedagen 2017 möts vi i den svenska arbetarrörelsen för att lyssna på tal och samtal om 
populismens grogrunder och yttringar och, framför allt, för att diskutera hur vi, tillsammans 
med samarbetspartners som delar våra värderingar, kan vara en aktiv motkraft. 

Varmt välkommen!

Wanja Lundby-Wedin      Anna Sundström
ordförande         generalsekreterare
Olof Palmes internationella center    Olof Palmes internationella center

Palmedagen 11 november 2017 –
Från oro till framtidstro 

På Palmedagen 2017 firar vi att Palmecentret fyller 25 år. 
Ge din födelsedagsgåva till solidaritetsfonden till plusgiro 

570-2 eller swisha till 123 240 60 72!



Program Palmedagen 11 november 2017
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Registrering och fika

Öppnande, välkomstord 
Wanja Lundby-Wedin, ordförande för Olof Palmes internationella center.
Anders Ygeman, ordförande för Socialdemokraterna i Stockholm.
      
Populismens grogrunder och mål - vilka är motkrafterna? 
Senator Risa Hontiveros, Akbayan, Filippinerna, och utrikesminister 
Margot Wallström, Socialdemokraterna. Samtalsledare: Jens Orback. 
Språk: engelska.
   
Partiernas kris - vad hände och hur kan förtroendet återvinnas?
Pavlos Geroulanos, tidigare minister för kultur och turism i Grekland och 
Matthias Ecke, medlem i SPD, Tyskland, och en av initiativtagarna till 
kampanjen SPD++. Samtalsledare: Björn Lindh, press- och kommunikations-
chef, Olof Palmes internationella center. Språk: engelska.

Lunch

Klimatförändringar, ojämlikhet och migration - vår tids globala utmaningar
Joakim Palme, professor i statskunskap, Uppsala universitet och Gunilla 
Reischl, programchef och seniorforskare, Utrikespolitiska institutet. Samtals-
ledare Marika Lindgren-Åsbrink, projektledare för LO:s jämlikhetsutredning.

Palmecentret 25 år - ett samtal om dåtid och framtid
Ingvar Carlsson, Palmecentrets ordförande 2001-2003.
Lena Hjelm-Wallén, Palmecentrets ordförande 2004-2013.
Anna Sundström, Palmecentrets generalsekreterare 2017-.

Kaffepaus

Från oro till framtidstro
Nasra Ali, ordförande, S-studenter; Marie Nilsson, förbundsordförande, 
IF Metall och Lena Rådström-Baastad, partisekreterare, Socialdemokraterna.
Samtalsledare: Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU.
 
Civilkurage i en digitaliserad värld
Haydar Adelson, psykolog, ordförande för Stockholm Pride.
Mina Dennert, grundare av Facebook-gruppen #jagärhär.
Samtalsledare: Jens Orback.

Avslutning
Anna Sundström, generalsekreterare för Olof Palmes internationella center.

Firande av Palmecentret 25 år
Födelsedagstal av Stefan Löfven, Philip Botström med flera.
Mingel och musik. Vi bjuder på lättare förtäring. Öl och vin finns att 
köpa. 
       



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

Praktisk information om Palmedagen 2017

Datum och tid
Lördag 11 november 2017.  Programmet startar klockan 10:00 och avslutas cirka 17:00. 

Plats
Zeta-salen, ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret på www.palmecenter.se. Anmäl dig senast den 6 november 
2017. Antalet platser är begränsat så tidig anmälan rekommenderas.

Kostnad
Deltagaravgift 100 kronor. För dig som är under 25 år, studerande eller pensionär är 
deltagaravgiften 50 kronor.

Betalning
För att anmälan till Palmedag ska vara giltig måste betalning av deltagaravgift ske senast den 
6 november 2017. Betala till Palmecentrets plusgiro 63 74 74-8. Ange ”Palmedagen 2017” och ditt 
för- och efternamn i meddelandefältet. Om din organisation betalar dina kostnader för att delta 
anges detta i anmälningsformuläret.

Boende och resor
Bokas och betalas av deltagarna själva.

Frågor och kontakt
Hör av dig till oss genom att mejla till palmedagar@palmecenter.se. 

Arrangörer
Olof Palmes internationella center i samarbete med ABF Stockholm.

Välkommen till Palmedagen 2017!


