
Vad kan vi göra för att förhindra en klimatkatastrof? Hur kan vi arbeta för global rättvisa, fred och män-
skliga rättigheter? Hur kan vi försvara och utveckla vår gemensamma välfärd? Och hur kan allt detta 
kopplas ihop? Den 26 januari, på den globala aktions- och mobiliseringsdagen, söker vi svar på dessa 
brinnande frågor – i föredrag, diskussioner och kreativa samtal. Vi tar också de första stegen mot Euro-
pean Social Forum i Malmö i september, mot ett annat Europa och en annan värld.
Deltar gör bland andra oppositionsrådet Carin Jämtin, författarna Andreas Malm, Isabella Lövin och 
Mikael Löfgren, Justina Inês Cima, Rörelsen för Lantarbetarkvinnor, Brasilien, och den före detta Guan-
tanamofången Murat Karnaz.

• Lördag 26 januari kl 12-17, ABF-huset, Sveavägen 41 • Fri entré

Kl 12.00- 13.00

Klimatutmaningen
Den globala uppvärmningen och klimathotet är vår tids ödesfråga, och frågan kommer sannolikt att 
dominera samhällsdebatten för många år framöver. Hur allvarligt är hotet? Är det möjligt att vända 
utvecklingen och i så fall hur? Vad kan politiken åstadkomma? Vilka allianser kan byggas i kampen för 
minskade utsläpp?

Medverkande: Carin Jämtin, som leder Socialdemokraternas rådslagsgrupp kring klimatfrågan och 
Andreas Malm, författare till boken �Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu så�Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu såDet är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu så 
kommer det att vara för sent�.
Arrangör: ABF Stockholm.

Fem år på Guantánamo
Strax efter 11 september-attentaten åker den 19-årige Murat Kurnaz, född och uppvuxen i Tyskland, till 
Pakistan för att gå i koranskola ett par månader. Då anar han inte vilka fasor som väntar honom – och 
att han inte kommer att återse sin familj på nästan fem år. Murat Kurnaz ger en unik bild av det Guan-
tánamo han vistades på i över fyra år. Vilket ansvar har vi i Europa för att hindra MR-kränkningarna på 
Guantánamo och hur bör vi behandla frigivna fångar? Borde Sverige ge asyl till personer från Guantá-
namo som frikänts till och med av USA? Vilket ansvar har egentligen USA?

Medverkande: Murat Kurnaz, före detta fånge på Guantánamo och Kalle Larsson, riksdagsledamot (v).
Arrangör: Ordfront

Det globala civilsamhället – mer eller mindre demokrati?
Det ‘civila samhället’ har blivit ett viktigt begrepp i såväl det akademiska som politiska samtalet och in-
kluderar många olika åsikter och perspektiv. Är det civila samhället en verklig kraft i arbetet för rättvisa 
och demokrati eller fungerar det bara som en rökridå för att dölja bristen på verklig förändring?  Diskus-
sionen utgår ifrån den nyutkomna boken Global Civil Society – more or less democracy?

Medverkande: Christina Garsten, Mikael Löfgren, Håkan Thörn.
Arrangör: Dag Hammarskjöldfonden, FUF och Riksbankens Jubiléumsfond.

En dag för 
rättvisa, fred & hållbarhet

V g vänd!



Kl 13.00- 15.00            En dAg För rättViSA, FrEd & håLLBArhEt

Samtal om Klimat, mat och mänskliga rättigheter
Bränsle för bilarna eller mat för de fattiga? Justina Inês Cima, Brasilien, Rörelsen för Lantarbetarkvinnor, an-
griper Nords anspråk på  �miljöbistånd� från Syd där fattiga lantarbetare tvingas producera etanol för export istället för 
livsmedel till sig själva.

Folkrörelser, småbrukare, ursprungsfolk. Maria Palselius från Framtidsjorden och UBV framhåller deras betydelse 
för att ta fram lokala och globala lösningar för en hållbar produktion för att klara av klimatförändringar.

Klimatkatastrofen. Lasse Magnusson, Stiftelsen en väg, varnar för  att klimatkatastrofen redan är här.
Gememsamma diskussioner i smågrupper.
Arrangörer: Framtidsjorden, UBV, VIF, Globalakademin, Stiftelsen en väg.

Kriget mot Irak – fem år
Eftikhar Alhusainyi som arbetar i föreningen �IRIS� och �Nätverket mot krig� informerar om situationen i Irak. Hur 
har det irakiska samhället drabbats av fem år av krig? Hur många människor har dödats eller sårats? Hur många städer 
har bombats av USA:s stridsflyg? Hur ser familjernas och de föräldralösa barnens situation ut? Hur har kvinnorna i Irak 
drabbats av USA-alliansens krig och ockupation? 
Martin Lindgren, kulturantropolog vid Uppsala universitet, kommer att belysa de olika minoritetsgruppernas, t ex 
mandéernas, kaldéernas, de kristna assyriernas, turkmenernas med fleras situation.
Arrangör: Nätverket mot krig.

Vem bygger fotbollsarenan? Ett seminarium om anständigt arbete
Idrott inspirerar, engagerar och förenar människor i hela världen. Inför stora arrangemang så som ett OS eller VM byggs 
nya arenor för att garantera bästa möjliga förutsättningar för de tävlande och för publiken. Men under vilka villkor byggs 
arenorna och hur ser arbetsmiljön ut för dem som bygger? Hur kan vi säkerställa anständiga arbetsförhållanden?
Medverkande:  Tos Anonuevo, studiesekreterare på Bygg- och TräarbetarInternationalen, BTI. BTI bedriver just nu en 
kampanj �Decent Work & Beyond 2010�, inför byggandet av arenorna till fotbolls VM 2010 i Sydafrika. Karin Linvall, 
Sydafrikaansvarig på Afrikagrupperna berättar om deras arbete med arbetsvillkor och rättigheter i Sydafrika. Sandro 
Wennberg, Informationschef på Palmecentret, berättar om en Europeisk kampanj för anständiga arbetsförhållanden och 
migrationsfrågor som Palmecentret är aktiva i. 
Arrangör: Byggnads, Palmecentret och Afrikagrupperna

Kl 15.00- 17.00

Tyst hav
Isabella Lövin har fått stora journalistpriset som årets berättare för sin granskning av fiskerinäringen. Det största hotet 
mot fisken är inte längre miljögifter utan utfiskningen: trålfisket och de enorma fartyg som tömmer fiskevattnen, olagligt 
eller helt lagligt. Det står illa till med fiskebestånden både i svenska hav och i världshaven – frågan är bara hur illa?

Matindustrin som förstör miljön. Svensk mat- och miljöinformation.
Efter föredragen öppnas för diskussion i grupper
Arrangör: Ordfront, Klimax.

Idéverkstad för ett annat Europa
17-21 september i år arrangeras European Social Forum i Malmö – en arena för Europas folkrörelser med tusentals del-
tagare och flera hundra seminarier och workshops. Programmet skapas av de deltagande organisationerna och i januari 
är det dags att börja anmäla programpunkter. I denna idéverkstad diskuterar vi vilka frågor vi vill lyfta på forumet och 
planerar konkreta samarbeten kring seminarier, workshops och diskussionsmöten.
Arrangörer: Transport, Byggnads, ABF, Attac m.fl.

Mobilisering för gemensam välfärd
Den gemensamma välfärden angrips allt hårdare, både i Sverige och världen. I Stockholm är situationen extrem, med 
långtgående förslag på utförsäljningar och privatiseringar. I detta seminarium presenterar Nätverket för Gemensam 
välfärd sitt arbete för att mota privatiseringsvågen, och diskuterar två akuta områden de arbetar med i Stockholmsre-
gionen: sjukvården och allmännyttan. Diskussion också om privatiseringsvågens internationella dimension och hur man 
kan arbeta för gemensam välfärd på europeisk nivå, inför och under European Social Forum i Malmö i september i år.
Arrangör: Nätverket för Gemensam välfärd, Stockholm

World Social Forum (WSF) är den största mötesplatsen för rörelser, organisationer och individer som vill förändra världen. Det har tidigare ar-
rangerats i Brasilien, Indien, Pakistan, Mali, Venezuela och Kenya, med upp till 150.000 deltagare. Det arrangeras inget centrerat World Social 
Forum under 2008. Istället har rörelser över hela världen, som är knutna till World Social Forum, beslutat att ha en GLOBAL DAY OF ACTION 
AND MOBILIZATION DEN 26 JANUARI. Tusentals möten, seminarier och manifestationer äger rum på lokal och nationell nivå runt om i 
världen. Fokus på aktiviteterna bestäms av de lokala och nationella arrangörerna. Förenande är viljan att visa att en annan globalisering är möjlig 
och nödvändig, en globalisering som minskar klyftorna inom och mellan länder istället för att göra dem större.

Arrangörer för den globala aktionsdagen i Stockholm 2008 är:  
ABF • ABF Stockholm • Byggnads • Transport • Arena • Afrikagrupperna • Klimax • Palmecentret • Ordfront • Vänsterns Internationella Forum •  
Dag Hammarskjöldfonden • Nätverket för gemensam välfärd • Nätverket mot krig • Globalakademin • UBV • Attac • Framtidsjorden m.fl.


