
Frukostseminarium: Kan klimatet 
i världen förbättras genom att 
minska ökenspridningen?
Ökenspridningen ett stort problem och  
Israel är det enda landet där öknen  
minskar – hur lyckas man?
Arr: Vänskapsförbundet Sverige - Israel 
 
Kinesiska satsningar – ett hot mot 
arbetares rättigheter?
Journalisten Ola Wong talar om hur arbeta-
res rättigheter i världen påverkas av Kinas 
globala jätteinvesteringar.
Arr: Arbetet Global 
 
MR-försvarare med livet som 
insats 
Cecilia Uddén leder ett samtal med Marita 
Ulvskog och NGO:s om de ökade hoten mot 
människorättsförsvarare.
Arr: Jordens vänner & Forum Syd 
 
Dialog för demokrati
Diplomaten Anders Kompass och Marita 
Ulvskog ställer sig frågan: ”Hur kan Sverige 
bidra till dialog i länder där utrymmet för 
oppositionella krymper?”
Arr: Olof Palmes Internationella Center 
 
Palestina, det öppna såret
Utan rättvisa kan Palestina aldrig läka.  
Samtal mellan Jan Guillou & Gert Gelotte.
Arr: Svenska Palestinakommittén 
 
Har barnen någon framtid i  
Palestina?
Samtal mellan Ship to Gazas ordförande 
Jeannette Escanilla och Ulf Bjereld,  
ordförande i Socialdemokrater för Tro  
och Solidaritet.
Arr: Ship to Gaza 

Frukostseminarium: Ett val  
för Afghanistan
I år är det tänkt att det uppskjutna parla-
mentsvalet från 2015 ska äga rum. Men 
kommer det att hända?
Arr: Svenska Afghanistankommittén 
 
Arabiska bokmässan
Bokläsning med fokus på arabiska språket 
och dess roll i Sverige idag. Därefter diskus-
sion mellan författare och besökare.
Arr: Ibn Rushd Studieförbund 
 
Fånge hos Farc – Konflikten mellan 
Colombia och Farc-gerillan
Om kidnappningen av Roland Larsson som 
genomlevde fysiska och psykiska prövning-
ar hos FARC-gerillan i Colombia.
Arr: Lumio förlag 
 
Bistånd i konflikt
Allt fler fattiga lever i konfliktländer men 
vad händer med biståndet när krigets lagar 
bryts?
Arr: Svenska Afghanistankommittén 
 
Diplomaten Sverker Åström
Anders Sundelin tecknar ett porträtt av 
mannen som på många sätt representerade 
svensk utrikespolitik under nära ett  
halvt sekel.
Arr: Weyler förlag 
 
Sverige deltar i krig i Jemen
Saudiarabien leder en koalition av arabiska 
stater i kriget i Jemen. Sverige exporterar 
vapen till nästan alla dessa länder. Samtal 
mellan Linda Åkerström, Svenska Freds och 
Ingela Mårtensson, Kvinnor för Fred.
Arr: Kvinnor för Fred 

 
Globala nyheter med Cecilia 
Uddén
Utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén med 
de allra senaste globala nyheterna.
Arr: Globala Torget 
 
Försörjning vs vilda djur - hur ryms 
allt i samma område? 
Om att säkra livsmedelsförsörjning i  
Mozambique samtidigt som många konflik-
ter mellan tamdjur och vilda djur ska lösas.
Arr: Peace Parks Foundation Sweden 
 
Israelisk teknik för att möta  
miljöutmaningar 
Så kan israelisk vatten - och jordbruksteknik 
minska missväxt och vattenbrist i Afrika och 
andra delar av världen.
Arr: Vänskapsförbundet Sverige - Israel 
 
Saydnaya - dödsfängelset
I militärfängelset Saydnaya i Syrien torteras 
och dödas fångar i tiotusental. Omar 
Alshogre överlevde och berättar nu om sina 
erfarenheter.
Arr: Amnesty International
 
Militärens påverkan på miljön
Militärens övningar och testning av 
krigsmateriel ökar i Sverige. Hur påverkar 
det miljön? Samtal mellan riksdagsledamot 
Valter Mutt och Ingela Mårtensson Kvinnor 
för Fred.
Arr: Kvinnor för Fred 
 
Kan finanssektorn påverka världen 
i en mer hållbar riktning?
Samtal med banker och finansinstitut som 
arbetar med hållbarhets- och utvecklings- 
frågor i sin kärnverksamhet.
Arr: Oikocredit/Ekobanken 
 

Civilsamhällets arbete för  
hållbar fred  
Presentation av GNWP:s globala studie. Hur 
kan civilsamhället verka för hållbar fred? 
Och vad är hållbar fred egentligen?
Arr: Operation 1325 
 
Globala nyheter med Cecilia 
Uddén
Utrikeskorrespondenten Cecilia Uddén med 
de allra senaste globala nyheterna.
Arr: Globala Torget 
 
Står FN:s framtid på spel?
FN:s arbete sägs vara ineffektivt, vetorätten 
i säkerhetsrådet missbrukas och USA drar 
ner anslaget.
Arr: Olof Palmes Internationella Center 
 
Tvåstatslösning - finns ännu  
möjligheten?
Är tvåstatslösning ännu en möjlig lösning 
på konflikten i Israel/Palestina? Finns några 
alternativ?
Arr: Judar för Israelisk-Palestinsk Fred 
 
Inga kärnvapen på svensk mark
En majoritet av svenska folket vill inte ha 
några kärnvapen på svensk mark. Gäller det 
också riksdagsledamöter? Samtal med Anna 
Sundström och Malin Nilsson.
Arr: Göteborgskampanjen för ett kärn- 
vapenfritt Sverige (genom IKFF Göteborg) 
 
Sydafrika då. Israel nu.
Palestinska civilsamhället uppmanar  
omvärlden till bojkottkampanjer med  
inspiration från kampen mot apartheid.
Arr: Palestinagrupperna i Sverige 

Målinriktat - med sikte på en  
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala 
målen från nya vinklar.
Arr: Globala Torget 
 
Ryskt mord på visselblåsare bilr 
lag i kampen för MR  
Kan den så kallade Magnitskijlagen bli ett 
effektivt redskap i den globala kampen för 
mänskliga rättigheter?
Arr: Östgruppen 
 
Västsahara inifrån - Att svika  
ett folk 
Journalisten Anna Roxvall och fotografen 
Johan Persson berättar om sin nya  
reportagebok.
Arr: Afrikagrupperna, Emmaus Stockholm, 
Tidskriften Västsahara 
 
Artivism, a new front for  
human rights
Varje dag får internationella Spoken Word 
artister ta plats och ordge världens frågor.
Arr: Forum Syd 
 
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 
 
Hur ser yttrandefriheten ut i  
Ryssland idag?
Sergej Lebedev har blivit märkt som dissi-
dentförfattare. I samtal med Stefan Ingvars-
son belyser de situationen för författare och 
journalister i Ryssland.
Arr: Natur & Kultur 
 

Målinriktat - med sikte på en  
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala 
målen från nya vinklar.
Arr: Globala Torget 

Miljöskildringar, vem bryr sig?
Gestaltning och bearing witness är 
avgörande för att belysa miljöproblem men 
samtidigt svårt att skildra. Hur ska vi göra 
för att folk ska bry sig?
Arr: Svenska Fotografers Förbund

Att skildra minoriteter och  
laddade regioner
Det första valet i Zimbabwe där Robert 
Mugabe inte deltar har ägt rum. Vad är läget 
nu och vilken är vägen framåt?
Arr: SILC och Afrikagrupperna

Att skildra minoriteter och  
laddade regioner
Kunnigt och kåserande berättar författaren 
och fd diplomaten Ingmar Karlsson om ett 
urval av Europas mer okända folkslag.
Arr: Svenska Fotografers Förbund

Det nya Sydafrika
Andreas Karlsson har skrivit en rykande 
aktuell skildring av ett land som står inför 
ett avgörande vägval.
Arr: Historiska Media

Sammanfattning
Afrikagruppernas generalsekreterare Louise 
Lindfors sammanfattar dagen.
Arr: Globala Torget
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Nawal El Saadawi
Lördag 29/9, 16.00 i Hammarkullen

Globala Torget (tidigare Internationella torget)

Med ökat fokus på globala frågor får nu torget ett nytt namn - Globala Torget. 
Under fyra dagar blir H-hallen en myllrande mötesplats för demokrati, mänskliga 
rättigheter och en rättvis och hållbar global utveckling. Möt författare, konstnä-
rer, civilsamhällets organisationer, myndigheter och många andra som arbetar 
för en bättre värld. Globala Torget samordnas och projektleds av Olof Palmes 
Internationella Center och genomförs med ekonomiskt stöd från biståndsmyn-
digheten Sida.

Globala Torget finns i H-hallen på plan 2.
Se våra kanaler för uppdaterad programinformation

Lördag 29/9 - Tema: Demokrati, mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet / Miljö och klimat

Varför fick vi Nobels fredspris?
Den internationella kampanjen mot kärn- 
vapen, ICAN, har fått Nobels Fredspris för 
arbetet med ett förbud mot kärnvapen
Arr: Svenska Läkare mot Kärnvapen 
 
Målinriktat - med sikte på en  
rolig framtid
Med humorns hjälp belyses de globala 
målen från nya vinklar.
Arr: Globala Torget 
 
Kyrkors Palestinaengagemang 
Om hur kyrkornas engagemang ser ut  
på plats.
Arr: Sveriges kristna råd
 
Jämställd?
Hur ser kvinnornas situation ut i olika delar 
av Mellanöstern?
Arr: Vänskapsförbundet Sverige - Israel 
 
Artivism, a new front for  
human rights
Varje dag får internationella Spoken Word 
artister ta plats och ordge världens frågor.
Arr: Forum Syd 
 
Det glokala våldet - och hur vi 
skapar en fredskultur
Alternativet till våld globalt och lokalt är en 
glokal fredskultur. Samtal mellan Ingeborg 
Breines och Tomas Magnusson. 
Arr: Svenska Freds Göteborg 
 
Stormaktsspel under ytan
I sin nya bok skriver Ola Tunander om  
de amerikanska och brittiska ubåtar som 
opererat i svenska vatten.
Arr: Göteborgskampanjen för ett kärn- 
vapenfritt Sverige (genom IKFF Göteborg)

Målinriktat - med sikte på en rolig 
framtid
Med humorns hjälp belyses de globala 
målen från nya vinklar.
Arr: Globala Torget

Läget i Syrien
Utvecklingen i Syrien är viktig för hela regi-
onen, flyktingströmmarna och världsfreden. 
Hur ser det ut idag och vart är kriget på väg?
Arr: Silc

De som dödar drömmar sover 
aldrig - Jan Guillou 
Det är 1970-tal. Vänstervågen från 1968
ter sig närmast som en idyll jämfört
med det krig som håller på att växa fram
mellan Europas säkerhetstjänster och  
en alltmer splittrad vänsterrörelse. 
Arr: Piratförlaget
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globalatorgetglobalatorget.se @globalatorget

Vad hände med arabiska 
våren?
Samtal med Nawal El Saadawi, 
en av världens främsta feminis-
tiska röster.  
Språk: arabiska. Fri entré.
Arr: Olof Palmes Internationella 
Center & ABF Göteborg. 

Folkets Hus Hammarkullen 
29/9, kl 16.00

Söndag 30/9 - Tema: Konfliktlösning, fred och säkerhet


