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I flera år har Inspiration Världen varit en succé 
som samlat flera tusenental besökare. Så 
även i år annordnas Inspiration Världen på 
ABF huset, Sveavägen, i Stockholm. I år har 
forumet temat – Folk i rörelse för  Jorden, 
Vattnet, Maten, Global rättvisa och Fred. 
Detta för att lyfta fram den kamp och de 
motstånd och förslag som uppstått ur bland 
annat den ekonomiska krisen, kriget och 
förtrycket i Mellanöstern, gruvutvinningen 
och skövlingen i Latinamerika. Det är dags 
att vi agerar och deltar för att förändra den 
ohållbara situation! Nytt på forum för i år är 
möjligheten skrivarverkstad där verktyg och 
metoder för att nå ut i media praktiseras, 
diskuteras och används.  

Kom och möt aktivister från hela hela värl-
den för att inspireras! Passa på att samtala 
och nätverka med andra engagerade eller 
nyfikna. Vår förhoppning är att alla deltagare 
går ifrån dagen med ny inspiration och nya 
krafter för att kämpa vidare! 

Välkommen!

PRAKTISKT

Plats
Forumet äger rum i ABF-huset på Svea-
vägen 41 i Stockholm. Ta tunnelbanans gröna 
linje till Rådmansgatan. Gå cirka 350 meter på 
Sveavägen mot Hötorget.

Gratis inträde
Det är gratis inträde till forumet och ingen för-
anmälan behövs!

Språk och tolkning
Talarna på forumet kommer från olika länder 
och språket kommer därför att variera. Vid 
samtliga programpunkter kommer det att fin-
nas bra tolkning till svenska. 

Kontakt
Maria Löfgren, föreningssekreterare  
Latinamerikagrupperna. 
Mejl:  
maria.lofgren@latinamerikagrupperna.se
Telefon: 08-55 69 75 47

Mer information
Du finner mer information om forumet på: 
www.inspirationvärlden.org
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Arrangörer
ABF Stockholm, Afrikagrupperna, Attac, Biskops Arnö Folkhögskola, Colombianätverket, 
Emmaus Stockholm, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Hands off Venezuela, Kristna 
Fredsrörelsen, Latinamerikagrupperna, Jordens Vänner, Palestinagrupperna i Sverige, 
PeaceWorks Sweden, Resocal, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svensk-
Kubanska Föreningen, Stödkommittén för Bolivia, Vänsterns Internationella Forum, 
Pachamamas Döttrar, Peruanos en Suecia, Stödgruppen Via Campesina, Varken Hora eller 
Kuvad, Fältbiologerna, FIAN-Sverige, Svensk-Sudanska Föreningen, Forum Syd

Välkommen till Inspiration Världen global rättvisa nu!
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Katasalen, 11.00-12.30

Gruvbrytningens  
konsekvenser för urfolk 
Representant från det latinamerikanska 
urfolksnätverket CAOI diskuterar tillsam-
mans med Mats Bergh från Girjas sameby 
konsekvenser av gruvdriftens intensiva 
markexploatering i Latinamerika och hur 
det påverkar urfolkens intressen.
Arr: Latinamerikagrupperna

sandlersalen, 11.00-12.30

Historiens betydelse för dagens Sudan 
Föredrag av professor Sean O´Fayeh - 
världsledande auktoritet inom sudanesisk 
historieforskning med särskild kännedom 
om Darfur i västra Sudan och starka person-
liga band till landet. OBS på engelska. 
Arr: Svensk-Sudanska Föreningen

Palmesalen, 11.00-11.45

Kvinnors kamp för rätten till mat 
Kvinnor producerar och förser världen med 
mat. Trots det är 7 av 10 hungriga i världen 
kvinnor. I många länder ägs 99% av marken 
av män. Jennie Jonsén berättar om orsa-
kerna och kampen mot orättvisan. 
Arr: FIAN-Sverige

Per albinsalen, 11.00-12.00

Miljö och barns rättigheter i Bolivia 
Emelie Petersson, hemkommen praktikant 
för Svalorna Latinamerika i Bolivia, berättar 
om kopplingen mellan klimat- och miljö-
förändringar och barns rättigheter på den 
bolivianska högplatån. 
Arr: Svalorna Latinamerika

brantingsalen, 11.00-12.00

Utvärdering av valet i Venezuela 
Venezuela på 10 år: besegrad statskupp, 
satsning på utbildning, hälsovård, jäm-
ställdhet, jordreform, bostäder. I valet 7.9 
utmanas Chavez av en enad opposition. 
Välkommen att diskutera valresultatet. 
Arr: Hands off Venezuela

erlandersalen, 11.00-12.00

Motorsågsmassaker på Ojnare  
Det pågår en global kamp om naturen 
där skogen skövlas i händerna på ett fåtal 
aktörer. I samma takt töms landsbygden på 
både människor och kunskap. Sverige har 
den lägsta självförsörjningsgraden i hela 
EU och är beroende av ett hållbart bruk 
av naturresurser för att tackla kommande 
utmaningar. Det är dags att tillsammans 
protestera, informera och ställa om för en 
rättvis och hållbar framtid!
Arr: Via Campesinas stödgrupp, 
Fältbiologerna  

Palmesalen, 11.45-12.30

Menstruation: en tro om orenlighet 
Kerstin Jurlander berättar om unga kvinnors 
erfarenheter kring ämnet menstruation i 
Indien. Ett känsligt ämne att prata om på 
grund av hinduismens traditionella seder, 
restriktioner och ritualer. 
Arr: Framtidsjorden

JORD, 
VATTEN, 

MAT, FRED
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Invigning

Gruvbrytningens 
konsekvenser  

för urfolk

arr:  
latinamerikagrupperna

Historiens  
betydelse för dagens 

Sudan 

arr: svensk-sudanska 
Föreningen

Kvinnors kamp  
för rätten till mat

arr: Fian-sverige

Menstruation: en  
tro om orenlighet

arr: Framtidsjorden

Inspirerande kamp mot 
klimat-förändringar

arr: svensk-Kubanska 
Föreningen

För ett fritt  
Palestina

arr: Palestinagrupperna i 
sverige  

och ism stockholm

Landgrabbing – 
Markrov  i Syd 

arr: Framtidsjorden,  
afrikagrupperna och  

Fian sverige

Kampen för  
färskvatten

arr: resocal

Till Moder Jords försvar – 
520 år av motstånd

arr: Ursprungsfolkstemagrupp 
- stöd till mapuchefolket 

Pachamamas döttrar,  
Peruanos en suecia

Kvinnors  aktivism under 
krig och ockupation

arr: Vänsterns 
internationella  

Forum, Varken Hora eller  
Kuvad, Föreningen 

afghanistansolidaritet

Vad gör dina 
pensionspengar  

just nu

arr:  
latinamerikagrupperna

lunchpaus 45 min lunchpaus 45 min lunchpaus 45 min

Paus 30 min Paus 30 min

Paus 15 min

Paus 15 min

Färgförklaring: Global Asien/Mellanöstern Afrika Latinamerika
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Utvärdering av  
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arr: Hands off Venezuela

Motorsågsmassaker  
på Ojnare

arr: Via Campesinas 
stödgrupp, Fältbiologerna  

Film:
”Until the final stone”

Colombianätverk

arr: Colombianätverket

Skrivarverkstad

arr:  
latinamerikagrupperna  

och Fria tidningen 

Amazonas: 
Situationen värre  

än någonsin

arr: Jordens Vänner

Kamp för fred  
på fredens ö  

i Sydkorea

arr: svenska Kvinnors  
Vänsterförbund, Kvinnor 

för fred 

Finn skatten nu!

arr: Forum syd och 
finnskatten.nu

Motståndsrörelser  
och starategier i Europa

arr: attac sverige

Klimatpolitiken och  
dess flyktingar

arr: Klimataktion
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Färgförklaring: Global Asien/Mellanöstern Afrika Latinamerika



Katasalen, 13.15-14.45

Kvinnors aktivism under ockupation 
Aktivisten Saman Malikazy, Solidarity Party 
of Afghanistan, om kvinnors kamp mot för-
tryck, krig och ockupation. Samtalsledare: 
Johan Berggren, chefredaktör Ordfront
Arr: Vänsterns Internationella Forum, 
Varken Hora eller Kuvad, Föreningen 
Afghanistansolidaritet

sandlersalen, 13.15-14.15

Landgrabbing - Markrov i Syd 
Utländska investerare köper jordbruksland 
av en fattig lokalbefolkning som drabbas 
hårt. Representanter från bonderörelsen 
UNAC berättar om effekterna av svenska 
investeringar i norra Mozambique  
Arr: Framtidsjorden, Afrikagrupperna och 
FIAN Sverige

Palmesalen, 13.15-14.45

Inspirerande kamp  
mot klimatförändringar 
Jan Strömdahl berättar om framgångar och 
problem med energibesparing, satsning 
på förnybara energikällor, ekologisk odling, 
urban odling, lokala marknader, skogsplan-
tering, miljövård mm på Kuba.  
Arr: Svensk-Kubanska Föreningen

Per albinsalen, 12.45-13.45

Finn skatten nu! 
19 organisationer har gått ihop för att hjälpa 
Reinfeldt finna den stora skatt företag be-
rövar utvecklingsländer genom skatteflykt. 
Vad kan Reinfeldt göra, och vad kan du göra 
för att få honom att agera? 
Arr: Forum Syd och finnskatten.nu

brantingsalen, 12.45-14.15

Amazonas:  
Situationen värre än någonsin 
Dammbygge, vägbygge, nedmonterad 
skogslagstiftning - kompakta hot mot 
Amazonas regnskog fortsätter att ösa över ur-
sprungsfolken och andra skogsberoende folk. 
Och vad säger rörelserna om Rio+20 mötet? 
Arr: Jordens Vänner

erlandersalen, 12.45-14.30

Film ”Until the final Stone”, 
Dokumentären är en hyllning till livet och 
till ett fredligt motstånd i krig. Den berättar 
historien om en by i Colombia som försöker 
på ett fredligt sätt motstå våld och hotet 
från väpnade grupper. Dokumentären spe-
lades in månader efter den fruktansvärda 
massakern på 8 invånare i byn.
Arr: Colombianätverket

sandlersalen, 14.30-15.30

Kampen för färskvatten 
Det råder brist på färskvatten i världen. De 
transnationella jättarna vill lägga beslag på 
det för egen vinst. De väjer inte för krig och 
statskupper för att få sin vilja fram. Folken 
gör motstånd. 
Arr: Resocal

Per albinsalen, 14.00-15.00

Motståndsrörelser  
& strategier i Europa 
Motståndet mot nedskärningspolitiken i 
Europa växer. Vilka alternativ och strategier 
formuleras i Spanien, Grekland, Frankrike 
och andra länder? 
Arr: Attac Sverige
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Katasalen, 15.15-16.15

Vad gör dina pensionspengar just nu? 
Idag investerar AP-fonderna våra pensions-
pengar i risiga bolag som kränker mänskliga 
rättigheter och förstör miljön. Det vill vi 
ändra på. Aktivister berättar om AP-fonds-
kampanjen och vad du kan göra. 
Arr: Latinamerikagrupperna

sandlersalen, 15.45-16.45

Till Moder Jords försvar!  
- 520 år av motstånd
1942 invaderades den amerikanska konti-
nenten. Ursprungsfolk, afroättlingar och fat-
tiga mestiser har i 520 år aktivt motstått ett 
samhällssystem som är fientligt mot natur 
och människor. Kom till minneshögtiden 
och fira motståndet!
Arr: Latinamerikagruppernas 
Ursprungsfolkstemagrupp - Stöd till 
Mapuchefolket Pachamamas Döttrar,  
Peruanos en Suecia

Palmesalen, 15.15-16.15

För ett fritt Palestina – bojkotta Israel! 
Det palestinska civilsamhället har bett 
omvärlden om bojkott, desinvestering och 
sanktioner (BDS) mot Israel tills ockupatio-
nen och folkrättsbrotten upphör. Hur svarar 
vi på den uppmaningen? 
Arr: Palestinagrupperna i Sverige och ISM 
Stockholm

Per albinsalen, 15.15-16.15

Klimatpolitiken och dess flyktingar    
Översvämningar i Pakistan, torka i norra Ke-
nya, stigande havsnivåer i Egypten. Med var-
mare klimat kommer fler extrema väderhän-
delser. Folk tvingas på flykt. Hundramiljontals 
människor kommer att vara ”klimatflyktingar” 
år 2050. Vart ska de ta vägen? Shora Esmai-
lian, frilansjournalist, berättar om besök hos 
människor där hem och liv står på spel.
Arr: Klimataktion
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brantingsalen, 14.45-15.45

Kamp för fred på Fredens ö i Sydkorea
Gunn Britt Mäkitalo och Agneta Norberg 
har deltagit i fredskampen på sydkoreanska 
Jejuön, söder om fastlandet. Där möts USAs 
planer på en militärbas av ett omfattande, 
livaktigt folkligt motstånd. 
Arr: Svenska Kvinnors Vänsterförbund, 
Kvinnor för fred 

erlandersalen, 14.45-16.15

Skrivarverkstad  
Använd inspiration och ilska från dagen och 
skriv en insändare. Du får konkreta tips och 
verktyg och får bolla din text med vana skri-
benter. Ta med eller skriv din text på plats. 
Datorer finns. 
Arr: Latinamerikagrupperna  
och Fria Tidningen 

GLOBAL RÄTTVISA 



INSPIRATION VÄRLDEN
Möt aktivister och folkrörelser från Afrika, Asien Europa och Latinamerika för att tillsammans bygga allianser, skapa strategier och gemensamt påverka för mänskliga rättigheter och klimaträttvisa

Polarisar smälter, hav värms upp, sibirisk tundra tinar.  

www.globalrättvisa.nu 
Vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få den globala uppvärm-
ningen att skena. Väck politikerna, skriv på för klimaträttvisa på:


