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Katasalen, 10.00 - 11.00

Svenska pensionspengar i Guatemala
I Latinamerika kämpar ursprungsfolk för
rätten att leva i harmoni med naturen.
Idag är både naturen och kulturen i fara på
grund av utvinningsindustrins utbredning
som svenska AP-fonder bidrar till.
Arr: Latinamerikagrupperna
Katasalen, 11.15 -12.15

Klimatambassadörer Stockholm-Mumbai
Globala gymnasiet och en gymnasieskola
i Mumbai har skolsamarbete om klimatfrågor. Ansvariga inom Klimataktion och lärare
från Globala berättar om samarbetet och
vilka lärdomar och erfarenheter de fått.
Arr: Klimataktion & Globala gymnasiet
KATASALEN 12.30 -13.30

Lämna kolet och oljan i marken
Prospektering och ny utvinning av olja,
fracking, fossilgas i Arktis, Amazonas, Nordamerika stöttas av svenska pensionsfonder.
Men motståndet växer - även här i SverigeArr: Jordens Vänner, Klimataktion
KATASALEN 13.45 -14.45

Valkompassen – partisvar på världsviktiga frågor
Partierna har svarat på 42 frågor om miljö
och solidaritet. Global Rättvisa nu berättar
om frågorna och svaren. Ett måste för dig
som vill rösta för global rättvisa i valet.
Arr: Nätverket Global Rättvisa Nu!

OBS ZätaSALEN 15.00 -16.30

Partiutfrågning
Global utveckling - på vems villkor?
Var står partierna i de globala frågorna:
Frihandel, rättvis handel - går de att förena?
AP-fondernas placeringar? TTIP, handelsavtal och demokrati? Nya klimatjobb? Hur
hålla olja och kol kvar i marken?		
Arr: Global Rättvisa Nu, Latinamerikagrupperna, Inspiration världen
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SANDLERSALEN 10.00 - 11.00

Kurdiska kvinnor för fred och jämlikhet
Varför är organisering viktig för social
förändring? Eda Duzgan talar om kurdiska
kvinnor som utmanar samtida föreställningar om kön språkligt, ideologiskt och
politiskt, nationellt och globalt. 		
Arr: Kvinnor för fred
SANDLERSALEN 11.15 -12.15

Folkrörelser mot storbolagen
Hur organiserar globala folkrörelser kampen
mot storbolag som miljöförstör och begår
brott mot mänskliga rättigheter? Folkrörelser mot Monsanto och mot Chevron berättar om organisering och mobilisering.
Arr: Latinamerikagrupperna, March against
Monsanto, Nätverket Chevrons smutsiga
händer
SANDLERSALEN 12.30 -13.30

Ung under ockupation
Växa upp under ockupation innebär att
aldrig känna sig trygg. Att oroa sig för att
kunna ta sig till skolan, att arresteras eller
förlora någon anhörig. Omgiven av murar
och vägspärrar.
Arr: Palestinagrupperna i Sverige
SANDLERSALEN 13.45 -1 4.45

Centralamerika i fokus 		
Studentledaren Lucia Ixchiu från Guatemala
och Jose María Villata, jurist från Costa Rica
talar om den nya vänstervågen i en region
som plågas av ökande fattigdom till följd av
nyliberal politik.
Arr: Vif, Vänsterns internationella Forum
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Palmesalen, 10.00 - 11.30

Brantingsalen, 10.00 - 11.00

Satellitkrigets radar i Norden
Journalisten vid NRK, Bård Wormdal, författare till boken Satellitkrigen,
visar hur USA omringar Ryssland med olagliga installationer av radaranläggningar på ön Svalbard, som är en
fredszon sedan 1920.

Venezuela – revolution - kontrarevolution
Venezuela står inför stora utmaningar. Folkflertalet vill fortsätta reformerna, en våldsam opposition vill stoppa ”bolivarianska
revolutionen” som den inte kan besegra
i val trots medial uppbackning.

Arr: Sveriges Fredsråd, Kvinnor för Fred,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska
Fredskommittén

Brantingsalen, 11.15 -12.15

Palmesalen, 11.45 -13.00

Kuba i förändring - vart bär det hän?
På senare år har marknadsinslag och
ickestatliga företag – kooperativ och privata
småföretag inom service - ökat. Vad innebär
det för jämlikhet, solidaritet och trygghet i
ett socialistiskt samhälle?
Arr:S vensk-Kubanska Föreningen
Palmesalen, 13.15 - 14.45

Dags för Schyssta Pensioner
Mångmiljardbelopp av våra pensionspengar
investeras i kontroversiella gruvbolag,
vapentillverkare och företag som köper upp
mark. Hur kan vi få ett regelverk som garanterar hållbara pensioner?
Arr: Afrikagrupperna, FIAN Sverige, Forum
Syd, Latinamerikagrupperna & Kristna
Fredsrörelsen

GLOBAL
RÄTTVISA

Arr: Hands off Venezuela & Resolver

Vad betyder ett erkännande av Västsahara?
Den marockanska ockupationen av Västsahara har nu pågått i 39 år.
Vi samlar en panel som diskuterar vad ett
svenskt erkännande kan betyda för det
västsahariska folket och för situationen i
Nordafrika.
Arr: Föreningen Västsahara
Brantingsalen, 12.30 - 13.30

Stoppa kapitalflykt från fattiga länder
Varje år flödar enorma summor ut ur fattiga länder genom kapital- och skatteflykt.
Pengar som behövs för utveckling. Alla
politiker tycks överens om att detta måste
stoppas. Men hur ska det gå till?
Arr: Forum Syd
Brantingsalen, 13.45 -14.45

Kyrkklockor som motstånd
1 maj mobiliserade Jönköping mot nazism med demonstration, kyrkklockor och
mycket mer. Med detta som inspiration i
ickevåldsmotstånd och civilkurage lär vi oss
metoder för att ingripa mot våld.			
Arr: Kristna Fredsrörelsen

Brantingsalen,15.00-16.00

Kvinnor utan rätt till sin egen kropp
En föreläsning och en jämförelse om abortsituationen i Latinamerika
Arr: Svalorna Latinamerika
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per Albinsalen, 10.00 -11.15

erlandersalen, 10.00 -11.00

We’re Not Broke - Film och samtal
Om ett USA nära statsbankrutt, bolag som
nolltaxerar och medborgare som protesterar. Efter filmen berättar vi om uppropet för
skatteparadisfria kommuner och regioner taxhavenfree.org		

Hunger eller rättvisa?
Varför går nästan en miljard människor
hungriga? FIAN tar på denna workshop upp
rätten till mat och de bakomliggande orsakerna till hunger. Inspireras och kom med i
kampen att förändra världen!

Arr: Attac Sverige

Arr: FIAN i Sverige

per Albinsalen,11.30 -13.00

erlandersalen, 11.15 -12.15

Jejuöns motstånd mot USAs militärbas
Dokumentärfilmen The Ghosts of Jeju, 80
min, visar dagens motstånd mot basbygget
och dess historiska rötter i USAs ohyggliga
förtryck av öns befolkning. Agneta Norberg
som deltagit, inleder.			

Rätten till mat i en globaliserad värld
Svenska företag härjar fritt i världen och
begår övergrepp mot lokalbefolkning och
miljö. Vad har Sverige för ansvar i detta?
Lär dig mer om hur mänskliga rättigheter
fungerar i en globaliserad värld.

Arr: Sveriges Fredsråd, Kvinnor för Fred,
Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svenska
Fredskommittén.

Arr: FIAN i Sverige

per Albinsalen, 13.15 -14.45

Dokumentärfilm: Det osedda Colombia
Konfliktlösningen kräver insikt om en del
av verkligheten som inte uppmärksammas
i landet och som tas upp i Unai Arazandis
film (engelsktextad). Därefter samtal med
regissören på engelska.
Arr: Colombianätverket
per Albinsalen, 15.00 -16.00

Amazonas framtid – val i Brasilien
Exploateringen av Amazonas kommer att
fortsätta, men i vilken takt? Har ursprungsfolken någon chans? Kan miljörörelsen få
större möjligheter att påverka Amazonaspolitiken

erlandersalen, 12.30 -13.30

Gruvnäring – motstånd i Sverige & Världen
I Sverige och världen fördrivs ursprungsfolk från
sina marker för att ge plats åt gruvnäringen.
Företag och stater hävdar att utvinningen
bidrar till utveckling. Följderna har visat sig vara
motsatta.
Arr: Latinamerikagrupperna, FIAN m fl
erlandersalen, 13.45 -14-45

Försvar av våra kroppar & Moder Jord!
Urfolk- och småbrukarkvinnor i Latinamerika förenar kamp för miljö och markrättigheter med avkolonisering och feministiskt
försvar av kvinnokroppen. Ex. från Peru,
Ecuador, Chile.
Latinamerikanska Kvinnonätverket ”La RED”
& Latinamerikagrupperna

Arr: Jordens Vänner
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INSPIRATION VÄRLDEN
Möt aktivister och folk

rörelser från
och Latinamerika för att tillsammans Afrika, Asien, Europa
strategier och gemensamt påverka för bygga allianser, skapa
mänskliga rättigheter och
klimaträttvisa.

Efterfest på Festival

Musik, mat, workshoppar - antirasism för 17
och aktivism
Till kl 23. Gratis.
Nytorps Gärde. T-bana: Linje 17 till Ham
marbyhöjden,
Björkhagen eller Kärrtorp, Linje 18 till
Blå
www.facebook.com/festivalfor17 sut
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Vi närmar oss farliga tröskeleffekter som kan få den globala uppvärmningen att skena. Väck politikerna, Valdebatt, Partiutfrågning
Inspiration Världen lördag 6 september kl 15 ABF

www.globalrätt visa.nu

