
Frukostseminarium: 
Priset för jämställdhet 
Frukostgästen Nawal El Saadawi är en av 
världens främsta feministiska röster. 
Arr: Union to Union 
 
Europa och högerkrafterna
Det blåser högerextrema vindar i EU.  
Ungern ser sig som EUs försvarare, SD låter 
sig inspireras. 
Arr: Föreningen Ordfront 
 
Ryssland och historiens början
Rapports fd Rysslandskorrespondent  
Morgan Olofsson berättar om ryska demo-
kratiaktivister i sin aktuella bok.
Arr: Silc förlag 
 
HBTQ-personers rättigheter  
försämras och attackerna ökar 
I flera länder bryter HBTQ-personer mot 
lagen genom sin sexuella läggning. Vad 
ligger bakom de hårdnande attityderna?
Arr: Sida 
 
Har jag en dålig dag kanske  
någon dör
Christian Unge, Läkare Utan Gränser, berät-
tar osminkat om att behandla patienter med 
små resurser och där liv står på spel.
Arr: Norstedts förlag 
 
Från ord till handling - heders- 
politiken efter valet
Många löften gavs inför riksdagsvalet om 
hur hedersoffrens situation skulle kunna 
förbättras. Vad händer nu?
Arr: Riksorganisationen GAPF 
 
Falafelflickorna
Falafelflickorna handlar om hedersbrott 
och kan även läsas som en guide över barns 
mest grundläggande rättigheter.
Arr: Norstedts förlag 
 
Globala nyheter med Cecilia 
Uddén
Utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén med 
de allra senaste globala nyheterna.
Arr: Globala Torget 

 
Allt är en konspiration
Kent Werne undersöker varför konspira-
tionsteorierna under vissa perioder, som 
just nu, sprids som en löpeld.
Arr: Ordfront förlag 
 
Ungdom mot kärnvapen -  
så här gör vi
Ungdomar berättar om hur unga kan  
engagera sig för en kärnvapenfri värld.
Arr: IKFF Göteborg
 
Jai Jagat - en fredsvandring från 
New Delhi till Genève
Berättelsen om hur vi med icke-våld idag 
skapar en jämlik och hållbar värld.
Arr: BLLF Sweden
 
Homo Sapienne - Sökandet  
efter identitet i ett litet samhälle
Korneliussens bok är lite som en queer, 
grönländsk romanversion av norska succé-
serien SKAM.
Arr: Leopard förlag 
 
Fairtrade talk: Demokrati genom 
handel 
Genom våra konsumtionsval kan vi främja 
demokrati och förverkliga de mänskliga 
rättigheterna i vår omvärld.
Arr: Fairtrade Sverige 
 
Målinriktat - med sikte på en rolig 
framtid
Med humorns hjälp belyses de globala må-
len från nya vinklar. Med Gussy Löwenhielm.
Arr: Globala Torget

Döden på den globala  
arbetsmarknaden
I Indonesien tar turister med andningsskydd 
selfies med gruvarbetare som andas in 
farliga gaser.
Arr: Arbetet Global 
 
Aborträtten i världen:  
framgångar och bakslag
Om kvinnors kamp för att få bestämma 
över sina liv och kroppar samt hur du kan 
engagera dig.
Arr: Amnesty International 

 
Artivism, a new front for  
human rights
Varje dag får internationella Spoken Word 
artister ta plats och ordge världens frågor.
Arr: Forum Syd 
 
Målinriktat - med sikte på en 
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala må-
len från nya vinklar. Med Gussy Löwenhielm.
Arr: Globala Torget
 
Bilden som maktmedel
Paul Hansen, Rebecca Thor och Jenny  
Morelli i ett samtal om makt och förmedlar-
skap. Om hur långt yttrandefriheten sträcker 
sig och var gränsen för publicering går.
Arr: Svenska Fotografers Förbund

Facket + HBTQ = sant?
Att älska vem man vill och att organisera 
sig fackligt är mänskliga rättigheter. Men 
hur arbetar facket för människor i länder där 
HBTQ är illegalt?
Arr: Union to Union

Välkommen Gui Minhai -  
om situationen i Kina 
Den svensk-kinesiske förläggaren Gui 
Minhai sitter fängslad i Kina. Eminenta före-
språkare för yttrandefriheten visar sitt stöd.
Arr: Bokmässan

Hebrons hemlighet 
Möt Taliah Pollack, författaren till en ny 
roman om två flickor som blir bästa vänner 
trots att de lever i skilda världar på Västban-
ken. I samtal med Rebecca Kjellberg.
Arr: Thorén & Lindskog

I Kremls skugga - mord som  
politisk metod
Hör om de mest häpnadsväckande  
exemplen med mord som politisk metod.
Arr: Östgruppen

Pussy Riot vs Putin’s Riot 
Två Pussy Riotmedlemmar berättar om 
sin syn på Putins Ryssland, fotbolls-VM, 
politisk aktivism och kontrasten mellan rysk 
storstad och svenskt asylboende.
Arr: Globala Torget

Rysslands förbjudna röster
Rysslands politiska fångar uppmärksam-
mas, däribland regissören Oleg Sentsov  
som dömdes till 20 års fängelse.
Arr: Föreningen Ordfront

Sammanfattning
Afrikagruppernas generalsekreterare Louise 
Lindfors sammanfattar dagen.
Arr: Globala Torget
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Frukostseminarium: Globalt 
samarbete om flyktingar och 
migranter
Varje år tvingas miljontals människor på 
flykt. Hur ska världens ansvar för dessa 
fördelas?
Arr: Olof Palmes Internationella Center 
 
Fairtrade talk: Jämställdhet  
genom handel 
Genom våra konsumtionsval kan vi bidra till 
ökad jämställdhet och egenmakt för kvinnor 
och flickor i vår omvärld.
Arr: Fairtrade Sverige 
 
Förortens Grupp 8: 2000-talets 
kvinnokamp
Helene Bergman, feminist och författare, 
samtalar med två av de stridbara kvinnor 
hon intervjuat för sin bok.
Arr: Riksorganisationen GAPF 
 
Hur skapar vi ett inkluderande 
Norden?
Ett samtal om vikten att ta tillvara  
ungas perspektiv, när offentliga aktörer 
fattar beslut.
Arr: Föreningen Norden 
 
Vi har rätt att slippa se såna som er
Möt Olena Shevchenko som kämpar för 
kvinnors och HBTQ-personers rättigheter 
i Ukraina.
Arr: Sida
 
Att vara ung och stolt över  
sitt språk
Diskussionen handlar om att vara ung som 
finlandssvensk eller sverigefinne idag.
Arr: Svenska Finlands folkting 
 

Hatade demokrati
DN-journalisten Henrik Arnstad går på 
djupet med begreppet demokrati.
Arr: Norstedts förlag 
 
Globala nyheter med Cecilia 
Uddén
Utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén med 
de allra senaste globala nyheterna.
Arr: Globala Torget 
 
TBA
Läs programmets senaste uppdateringar på 
globalatorget.se.
 
Bränd frihet
Maria Rashidi berättar om sitt liv som  
syraattackerad kvinna i boken Bränd frihet.
Arr: Riksorganisationen GAPF
 
Miljardlyftet
Journalisterna Anders Bolling och Erik 
Esbjörnsson skriver initierat om Afrikas 
utmaningar.
Arr: Ordfront förlag 
 
Using the Bible for gender justice 
and against homophobia
Interactive Bible studies make religion  
a driving force for gender justice in Sub- 
saharan Africa.
Arr: Svenska kyrkans internationella 
samarbete 
 
TBA
Läs programmets senaste uppdateringar på 
globalatorget.se.
 

 
Målinriktat - med sikte på en  
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala må-
len från nya vinklar. Med Gussy Löwenhielm.
Arr: Globala Torget 
 
Var finns arbetarna i utrikesbevak-
ningen?
Journalisterna Erik de la Reguera och Moa 
Kärnstrand om svensk utrikesbevakning.
Arr: Arbetet Global
 
Kärnvapnen, Edita Morris och 
Hiroshimas blommor 
Monica Braw om svenska Edita Morris  
– världsberömd fredsförfattare. 
Arr: Gidlunds förlag
 
Artivism, a new front for  
human rights
Varje dag får internationella Spoken Word 
artister ta plats och ordge världens frågor.
Arr: Forum Syd 
 
Kadyrovs Tjetjenien - mänskliga 
rättigheter på undantag
Grova människorättsbrott och brutal förföl-
jelse är vardag. Olga Kravets berättar om 
boken Tjetjenien.
Arr: Östgruppen 
 
Växer antisemitismen i Europa?
Svante Weyler och Lars Dencik om en  
växande epidemi.
Arr: Judar för Israelisk-Palestinsk fred

Målinriktat - med sikte på en  
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala må-
len från nya vinklar. Med Gussy Löwenhielm.
Arr: Globala Torget  
 
Stjärnorna ser likadana ut överallt 
Hala och hennes föräldrars stad bombas 
sönder och de flyr. Journalisten Marjan Svab 
skildrar en femårig flickas flyktresa.
Arr: Rabén & Sjögren

Den brasilianske tecknaren
Den prisbelönade tecknaren Graca Lima 
berättar om Brasiliens förutsättningar.
Arr: Förlaget Hjulet  

Hotet mot demokratin:  
Journalister är de nya måltavlorna
Journalister är en yrkesgrupp som blir allt 
mer utsatt för våld och hot. Vilka konsekven-
ser får det för medborgarna?
Arr: Union to Union

Mänsklighetens immateriella  
kulturarv - Toquillahatten
En resa till Ecuador och berättelsen  
om Unesco:s immateriella kulturarv -  
Toquillahatten.
Arr: Tawanut

Sammanfattning
Afrikagruppernas generalsekreterare Louise 
Lindfors sammanfattar dagen.
Arr: Globala Torget
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Torsdag 27/9 - Jämställdhet och jämlikhet

Fredag 28/9 - Tema: Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet
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97 möten för en
bättre värld!
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Missa inte!


