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Fredsprogram på Bokmässan, Internationella torget, 
den 24-27 sept. 2015. 
Ett urval program  
OBS – programmen pågår oftast 20 minuter. Välkomna! 
 
Torsdag 24 september 
 
 12.40         Stora scenen 
                   Svensk säkerhetspolitik ur ett feministiskt 
 perspektiv 
                  Medverkande: Gudrun Schyman Moderator: Ingela 
 Mårtensson. 
                   Arrangör: IKFF.  
13.00            illa scenen 
                   Kvinnokamp i El Salvador 
                   Om ett mångårigt projekt för att stödja kvinnor på 
 landsbygden som kämpar för sina         
                  rättigheter. Medverkande Ianthe Holmberg, ordförande i 
 Svenska Kvinnors Vänsterförbund. 
                     Arrangör: Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
 
Fredag 25 september 
 
10.30          Lilla scenen 
                    Feministisk utrikespolitik 
                    Feministisk utrikespolitik med fokus på Resolution 1325, 
 Kvinnor, fred och säkerhet. Målet för 
                    regeringens feministiska utrikespolitik är att motverka 
 diskriminering av kvinnor, förbättra 
                    kvinnors villkor och bidra till fred och utveckling. Kan vi nu 
 se fram emot ett förstärkt arbete 
                 utifrån Resolution 1325? Resolutionen antogs av FN för 1 
 år sedan. I den krävs bland annat 
                   kvinnors fulla delaktighet i allt beslutsfattande, inte minst 
 vid förhandlingsbordet. Maj-Britt 
                   Theorin, f.d. nedrustningsambassadör, fredsaktivist och 
 Birgitta Rang medverkar. 
                    Arrangör: Operation 1325 
13.30           Lilla scenen 
                   NATO – maktpolitik som ökar risken för krig 
                  Nato är en militärallians med kärnvapen som en 
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 hörnsten. Vi ställer denna maktpolitik mot 
                  ickevåldslösningar och diskuterar en gemensam 
 säkerhet. Gunnar Westberg, professor och 
                 tidigare president i Internationella Läkarrörelsen mot 
 kärnvapen i ett samtal med Karin Utas                           
 Carlsson som arbetar med utbildning i konflikters dynamik 
 och hantering. 
                    Arrangör: Yrkesgrupperna mot Kärnvapen och för Fred 
14.20           Stora scenen 
                    Att trygga utvecklingen i världen – vad kan FN bidra 
 med? 
                  FN måste moderniseras och reformeras för att mö
 dagens behov av hållbar utveckling och humanitärt 
 bistånd. Hur ska det gå till? Vad betyder Sveriges stöd till 
 FN? 
                     Medverkande: Hans Linde (V), Birgitta Ohlsson (FP), 
 Aleksander Gabelic, ordförande 
                   FN-förbundet 
                    Arrangör: FN-förbundet 
14.40          Stora scenen 
                  Förbjuda kärnvapnen 
                 Stödet för ett förbud mot kärnvapen ökar starkt. De 
 kärnvapenfria länderna går först. De länder 
                  som behåller kärnvapnen blir laglösa. 
                  Medverkande: Gunnar Westberg professor tidigare 
 president för den internationella 
                  läkarrörelsen mot kärnvapen, IPPNW, Peter Weiderud, 
 direktör för det Svenska Institutet i Alexandria. 
 Moderator: Ulf Bjereld, professor i statskunskap och 
 ordförande för Socialdemokrater för tro och solidaritet 
                 Arrangör: Yrkesgrupperna mot kärnvapen och för Fred 
15.00          Debattscenen, F-hallen, plan 2 
                   Bör Sverige gå med i Nato? 
                Medverkande: Karin Enström, Moderaterna, och Sven 
 Hirdman, tidigare statssekreterare i 
               försvarsdepartementet (1979-1982) och svensk 
 ambassadör i Moskva  (1994–2004). 
                 Samtalsledare: Britt-Marie Mattsson. Arrangör: 
 Celanders Förlag. 
16.20         Stora scenen 
                  Nato och Ryssland 
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                   Spänningarna mellan Nato och Ryssland ökar och påverkar 
 det säkerhetspolitiska läget i vårt 
                  närområde. Hur ska Sverige förhålla sig? Ska vi gå med i 
 Nato eller förbli militärt alliansfria? 
                   Medverkande: Maj-Britt Theorin och Sven Hirdman. 
 Moderator: Ingela Mårtensson 
                   Arrangör: Kvinnor för fred och Celanders Förlag 
 
Lördag 26 september 
 
10.30            Lilla scenen 
                     Hundra år med Internationella kvinnoförbundet för 
 fred och frihet 
                    Med Anna-Lisa Björneberg, Ida Arneson, Göteborgskretsen 
 IKFF, och Robert Egnell, 
                    nätmagasinet Mänsklig säkerhet.  
                    Arrangör: IKFF Göteborgskretsen 
16.00            Stora scenen 
                    Civil- militär samverkan i Afghanistan – en riskfylld 
 gråzon 
                   Den internationella närvaron i Afghanistan har byggt på 
 den problematiska idén om samverkan mellan civila och 
 militära aktörer. Vad lär vi för framtiden? 
                    Medverkande: Robert Egnell, nätmagasinet Mänsklig 
 säkerhet och Anna-Karin Johansson,                       
 generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén 
                   Arrangör: Svenska Afghanistankommittén 
17.40          Stora scenen 
                   Mahatma Gandhi idag 
                   Är Gandhis ickevåld och civila olydnad tillämplig på våra 
 samhällen? 
                  Medverkande: Erni Friholt från Fredsrörelsen på Orust 
 och Per Herngren från Plogbillsrörelsen 
                     Arrangör: Fredsrörelsen på Orust och Svenska Freds 
 Göteborg 
 
Söndag 27 september 
 
11.00           Stora scenen 
                    Somalia – ett folk som aldrig ger upp, ett land som 
 aldrig lämnas i fred 
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                    Tomas Magnusson och Suleiman Abdi Ali om 
 fredsarbete i Somalia, och varför Sverige 
                   medverkat i en process som bara har försvårat och förlängt 
 konflikterna i Somalia. 
                   Arrangör: Svenska Freds Göteborg och Fredsam 
13.00          Stora scenen 
                   Varför följeslagare i konfliktens Mellanöstern? 
                     KG Hammar samtalar med KG Sundvall som varit 
 omvärldens ögon på Västbanken och Israel. 
                    Arrangör: SEAPPI- följeslagarprogrammet 
13.20            Stora scenen 
                    Värdlandsavtalet och uppluckringen av den svenska 
 alliansfriheten 
                   Finns det en skamgräns för hur nära Sverige kan 
 samarbeta med NATO utan att förlora 
                    trovärdighet som alliansfritt land? 
                    Medverkande: Stina Oscarson, regissör och fri skribent. 
 Moderator: Ingela Mårtensson 
                    Arrangör: Fredsam och Svenska Kvinnors Vänsterförbund 
13.40           Stora scenen 
                    Framtiden i våra händer, men hur? 
                   Idealen möter vardagen, där materiell ekonomisk tillväxt 
 och världskonkurrens råder om jordens resurser. 
                     Medverkande: Ola Friholt, skribent och föreläsare. 
 Moderator: Gunilla Winberg 
                     Arrangör: Bokförlaget Panta Rei och Framtiden i Våra 
 Händer 
	  


