
Samtals- och strategimöte. Norden i rörelse. 
 
För miljö, solidaritet, fred och ett jämlikt samhälle mot den rådande 
utvecklingsmodellen, klassförtryck, kapitalism, militarism, rasism och 
patriarkat.  
 
Datum: 25-26 augusti 
Plats: Kvarnby folkhögskola, Gullvik, Västra Hindbyvägen 14, Malmö 
 
i samverkan med Kvarnby folkhögskola, den breda vänsterns 
samlingsplats i Mland på fr 
Vad? Mötet diskuterar aktionsinriktat frågor av särskild betydelse i 
Norden. Teman tas med om det går att få ansvariga för respektive 
punkt:  
 
1. Kamp för fackliga och andra sociala rättigheter 
 
2. Naturförvaltning och matsuveränitet, 
 
3. Militarisering och arbete för fred 
 
4. Internationalistisk EU-kritik, handels- och investeringsavtal samt 
alternativ 
 
Tidsschema 
 
Lördag 25 augusti 
 
Kl 11:00 samling och introduktion 
 
kl 11.15 Landsrapporter ca 15 minuter vardera, Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige. Hur ser kampen för sociala rättigheter, 
naturförvaltning och miljö, militarisering och internationell solidaritet med 
rättvis handel ut i de olika nordiska länderna. 
 
kl 12.30 Summering, läget i Norden. Förslag till gemensamt uttalande för 
deltagande personer på mötet. 
 
Kl 13.00 Lunch 
 
Kl 14.00 Demonstration Malmö för rättvisa 



 
Kväll social samvaro. 
 
Söndag 26 augusti 
 
Kl 10.00 
 
Workshops kring fackliga och sociala rättigheter, naturförvaltning och 
miljö, militarisering och fred samt EU och internationella handelsavtal. 
 
kl 11.00 
 
Rapportering och diskussion om viktiga gemensamma aktioner och 
samarbeten i Norden och internationellt.  
 
kl 12:00 Lunch 
 
Kl 13:00 Hur kan samarbetet fortsätta? Fortlöpande utbyte av 
erfarenheter, nyhetsbrev, viktiga gemensamma aktioner. Presentation av 
Initiativet International Assembly of Peoples med mötet Europe in 
Movement i Barcelona i januari och Assembly of Resistance i Budapest i 
mars i samverkan med folkrörelsesamarbeten i Latinamerika, Afrika och 
Asien.  
 
kl 14:00 Förslag till aktionsplan och antagande av gemensamt uttalande. 
Kommande nordiska och internationella möten.  
 
kl 15:00 avslutning 
 
Organisationer kan delta aktivt på mötet eller vara med som 
observatörer.  
 
Demonstration 
 
På lördagen 25 augusti genomförs en demonstration tillsammans med 
lokala organisationer i anslutning till internationella 
Degrowth/tillväxtkritiska mötet som hålls i Malmö 21 - 25 augusti. 
 
Ekonomi 
 
Mötet sker i samverkan med Kvarnby folkhögskola som står för 



lokalkostnader. Det är lättillgängligt från Malmö Centralstation.  
 
Vem? 
 
Mötet riktar sig till systemkritiska rörelser och partier som ifrågasätter 
den rådande världsordningen och utvecklingsmodellen. Till de som 
verkar för solidaritet, miljö och fred. Detta med en kritisk hållning inte 
bara till kapitalism och kortsiktiga vinstintressen utan också till ökade 
klyftor mellan stad och land, främlingsfientlighet och rasism, militarism 
och patriarkala förhållanden och klassförtryck: 
 
Vi vänder oss till samma typ av rörelser i Norden som särskilt tas upp i 
förberedelserna för ett internationell möte som Norden i rörelse 
inspirerats av, det internationella initiativet Peoples Assembly som 
genomförde mötet Europe in Movement in Barcelona i januari. 
 
Anmälan till: tord.bjork@gmail.com Jordens Vänner Skåne 

Länk till mötet: https://m.facebook.com/events/1988181181204313 

 
 

	


