Internationellt fredsforum Varberg är en helt ny mötesplats för utbyte av
tankar, erfarenheter och kunskap om fred. Fredspristagaren Leymah Gbowee,
Cirkus Cirkör och en mängd andra intressanta talare och artister kommer till
Varberg 23-25 oktober. Välkommen du också!
Att delta i Internationellt Fredsforum Varberg är helt kostnadsfritt, men förbokning krävs.
Du bokar din plats på www.varberg.se/varbergcalling

Fredag 23 oktober - program
Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar
8.00

Välkommen till Internationellt Fredsforum Varberg/Varbergs Teater
9.00-9.15
Syrien och Islamiska staten – FN:s verktygslåda
9.15-10.30

Islamiska statens systematiska övergrepp mot civilbefolkningen i Syrien och Mellanöstern
har satt skräck i miljoner människor. Samtidigt fortsätter Assadregimen att begå
folkrättsbrott mot den egna befolkningen och bomba civila. Vilka internationella medel finns
för att stoppa dem och ställa dem inför rätta?
Deltagare: Ove Bring, professor i internationell rätt vid Försvarshögskolan, Ola Saleh,
gender-rådgivare kring radikalisering och extremism samt projektledare Kvinna till Kvinna
Moderator: Jens Petersson, biträdande generalsekreterare Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet
Språk: Engelska

Vad händer egentligen med den demokratiska utvecklingen i Burma/Myanmar?
11.00-13.00 inkl. paus
Det första fria valet ska hållas i Burma/Myanmar den 8 november och internationella
företag och organisationer strömmar in i landet. Vad händer bakom kulisserna och vilken
framtid väntar folket i Burma/Myanmar? Om demokrati, fredsprocesser, minoriteters
situation och religiösa konflikter.
Deltagare: Anna Ek, ordförande Svenska Freds, Maj-Lis Follér, forskare på institutionen för
globala studier vid Göteborgs universitet, Hal Kyaw, styrelseledamot i The European
Rohingya Council
Föredragshållare och moderator: Kenneth Hotz, Svenska Freds, projektledare i
Burma/Myanmar
Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Språk: Svenska
Fred och demokrati i Afghanistan
13.45-14.45
2014 var ett avgörande år för Afghanistans utveckling, med presidentval och de
internationella truppernas tillbakadragande. Under våren 2015 genomfördes både
informella och formella fredssamtal mellan den afghanska regeringen och företrädare för
talibanerna. För första gången fördes även samtal mellan talibaner och kvinnorättsaktivister.
Finns möjlighet till fred och demokrati i Afghanistan?
Deltagare: Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén, Engella
Ameri, människorättsaktivist Afghanistan, Allan Widman, ordförande försvarsutskottet (fp)
Moderator: Johanna Mathiasson, Folk och Försvars utbildningsverksamhet med ansvar för den
säkerhets-politiska scenarioutbildningen Minister för en dag
Arrangör: Svenska Afghanistankommittén
Språk: Engelska

Svensk vapenexport till diktaturer
15.00-16.30
Vårens omfattande debatt om Saudiarabien har gjort frågan om vapenexport till diktaturer
högaktuell. Efter den arabiska våren inleddes en parlamentarisk utredning för att se över hur
det svenska regelverket för vapenexport kan skärpas. Vad har utredarna kommit fram till?
Deltagare: Lars Ohly, f.d. partiledare Vänsterpartiet, ledamot KEX, Allan Widman,
riksdagsledamot Fp, ledamot KEX, ordförande i försvarsutskottet, Csaba Bene Perlenberg,
ledarskribent, debattör och regissör
Moderator: Anna Ek Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Språk: Svenska

Foto Mats Bäcker och Michael Angelo

INVIGNING med LEYMAH GBOWEE, mottagare av Nobels fredspris 2011
CIRKUS CIRKÖR inleder
18.00-19.30
Leymah Gbowee är en liberiansk socialarbetare, fredsaktivist, medborgarrättskämpe och
feminist. Med Leymah Gbowee i täten startade Liberias kvinnor Women of Liberia Mass Action
och fick ett slut på inbördeskriget i landet, vilket banade vägen för Afrikas första kvinnliga
statschef, Ellen Johnson Sirleaf 2006. 2011 mottog Leymah Gbowee Nobels fredspris
tillsammans med Ellen Johnson Sirleaf och Tawakkul Karman. Leymah Gbowee leder Women
Peace and Security Network Africa (Wipsen) och är en frontfigur och ledargestalt inom
internationellt fredsarbete.
Moderator: Johan Malcolm Dixelius, journalist, författare och dokumentärfilmare
Plats: Sparbankshallen
Arrangör: VARBERG CALLING i samarbete med Svenska kyrkan
Språk: Engelska
Fredskonsert - 12 böner, 12 religioner, 12 sånger
21.00
Mer information: Sensus studieförbund, 033-204154
Arrangör: Sensus, Varbergs församling och VARBERG CALLING for Peace
Plats: Varbergs kyrka

Mer info och boka på www.varberg.se/varbergcalling

Lördag 24 oktober - program
Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar
9.00
Vad händer egentligen i Ukraina? Konflikter i vår närhet
10.00-11.15
I över ett år har en konflikt trasat sönder Ukraina. Fyra panel-deltagare, alla från områden
berörda av samhällsutvecklingen och politiken i Ukraina, ger sina synpunkter på den
komplexa situation som råder.
Deltagare: Iryna Brunova-Kalisetska, psykolog och universitetsforskare, Krim, Ales
Herasimenka, journalist, Vitryssland, Sergej Korostelov, organisatör av fredsmarscher,
Donetsk och Elena Valainyte, European Union Advisory Mission to Ukraine, Litauen.
Moderator: Asta Gulijeva, Svenska Freds.
Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Språk: Engelska
Vad kan ett företag göra för fred, säkerhet och demokrati?
11.45-12.45
Ett samtal om företags ansvar och möjligheter.
Deltagare: Björn Sjöström, VD Varberg Energi, Daniel Steinholtz,
företagsrådgivare och författare, Carina Lundberg Markow, chef Folksam för ansvarsfullt
ägande, ledamot jämställdhetsakademin
Arrangör: Varberg Energi
Språk: Svenska

FN, Sverige och Mali
13.45-15.00
I Mali finns en av de mest allvarliga och svårlösta konflikterna i världen idag och civilbefolkningen
är mycket utsatt. Flera globala aktörer är på plats, bland annat FN-insatsen Minusma där även
Sverige deltar. Men vad gör Sverige och FN egentligen på plats i Mali?
Deltagare: Jens Petersson, biträdande generalsekreterare Svenska FN-förbundet, Katarina
Höije, svensk journalist baserad i Mali, Carl-Magnus Svensson, chef för Mali 01, den svenska
truppen i Mali m. fl. Moderator: Annika Nordgren Christensen, ledamot Krigsvetenskapsakademin, första Försvarsbloggaren.
Arrangör: Svenska FN-förbundet
Språk: Svenska
Ojämlikhetens pris - hur vi lånar av framtiden och skapar grogrund för morgondagens konflikter
15.30-16.45
Rika och fattiga lever i alltmer olika världar. Ojämlikheten var tänkt att leda till tillväxt,
utveckling och fred för oss alla, men nu börjar vi kunna skönja kostnaderna och
konsekvenserna, och de är tyvärr omfattande. Vad beror denna ojämlikhet på, hur tar den
sig uttryck och vad är dess konsekvenser?

Deltagare: Bent Jörgensen, lektor på institutionen för globala studier vid Göteborgs
universitet
Arrangörer: Folkuniversitetet och Studiefrämjandet
Språk: Svenska
FN 70 ÅR - en festlig sammankomst för att fira att FN fyller 70 år denna dag
17.00-18.30
Kvällen inleds med tal av Carolina Klüft som har varit goodwill-ambassadör för FN-förbundet
sedan 2007. Svenska FN-förbundets biträdande generalsekreterare, Jens Petersson, berättar
om utvecklingen i världen under FN:s 70 verksamhetsår. Fredsbaskrarna deltar och
ungdomsrepresentanter berättar om hur de ser på FN och vad de hoppas på inför FN:s
kommande år.
Arrangör: Svenska FN-förbundet och Varbergs FN-förening

Världens Band foto Olof Grind

Konsert: Transglobal Roots Fusion - med Världens Band
20.00-21.00
Fjorton musiker, sju länder, tre kontinenter, ett band. Världens Band skapar fängslande
världsmusik som förenar över gränserna.
Mer info och boka på www.varberg.se/varbergcalling

Söndag 25 oktober - program
Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar
9.00
Women´s power to stop war - 100 år av kvinnors kamp för fred
9.30-10.00
För 100 år sedan samlades över 1000 kvinnor i Haag. De krävde ett stopp på första
världskriget och de krävde rösträtt. De lade grunden till Internationella Kvinnoförbundet för
Fred och Frihet, IKFF. Kvinnors fredsarbete har genom historien osynliggjorts och avfärdats
trots dess tidiga och radikala tankar och metoder. Vad har hänt på 100 år?
IKFF:s ordförande, Malin Nilsson, inleder dagen. Sång av Tina Wilhelmsson.

I april 1915 hölls det en stor fredskonferens i Haag i Nederländerna. Här syns kvinnliga deltagare ombord på
fartyget MS Noordam.

Women’s power to stop war
10.00-10.45

Har vi makten att förändra världen? Vi välkomnar dig att lyssna på korta föredrag med
framstående aktivister för fred och kvinnors rättigheter.
Avslutas med Spoken Word
Deltagare: Joy Onyesoh, ordförande IKFF Nigeria; Annie Matundu Mbambi, ordförande IKFF
DR Kongo; Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun.
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Språk: Engelska

Great leaders can change the world
11.00-12.00

Sverige ska föra en feministisk utrikespolitik. Vad innebär det? Det är fortfarande nästan
uteslutande män som både leder krig och förhandlar om fred. Samtidigt är kvinnor över hela
världen aktivister för fred och frihet. Vilka konsekvenser får det? Hur arbetar regeringen med
en feministisk utrikespolitik? Hur ska arbetet med fred och säkerhet verka för kvinnors
rättigheter? Efterföljande samtal med representant från Sverige; Joy Onyesoh, ordförande
IKFF Nigeria och Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF Kamerun. Avslutas med Spoken Word
Arrangör: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Språk: Engelska

Demokratiska republiken Kongo
12.45-13.30

Demokratiska republiken Kongo (DRK) har en blodig historia av kolonialism och diktatur. Än
idag pågår konflikter i landet. Kvinnor och barn är mest utsatta för det systematiska och
strategiska våldet, tvångsförflyttningar och övergrepp. Många av oss går runt med en del av
kriget i vår mobil, som innehåller konfliktmineraler från DRK:s gruvor. Att skapa fred när
krigsbrott och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna är en del av vardagen, är inte
enkelt. Men det finns vägar att gå. Vad behövs för att skapa fred och säkerhet i landet? Vilken
roll har det civila samhället?
Deltagare: Marcel Mulombo från Varbergs FN-förening, från DR Kongo; Annie Matundu
Mbambi, ordförande IKFF DR Kongo
Moderator: Beatrice Kindembe, styrelseledamot Afrosvenskarnas Riksförbund
Arrangör: Svenska FN-förbundet och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
Språk: Engelska
Interreligiöst fredsarbete – panelsamtal
13.45-14.15
Vilka utmaningar och möjligheter finns i religionernas samverkan och dialog? Vilka ringar på
vattnet gav Vägra hata, när ledare för religiösa grupper i Sverige tog avstånd från
användandet av religiösa argument för att legitimera hat, våld och aggressivitet?
Deltagare: Peter Borenstein och Yasser Hammoud, Interreligiösa rådet Göteborg, Karin
Wiborn, Sveriges kristna råd, Yassir Awlin Sing, Unga som tror/Interreligiösa centret
Göteborg m.fl.
Moderator: Elias Lomfors Carlberg, samordnare Sveriges Interreligiösa Råd

Arrangör: Sveriges kristna råd i samarbete med Sveriges Interreligiösa Råd, Svenska kyrkan
Göteborgs stift, Interreligiösa centret Göteborg och Tillsammans för Sverige
Språk: Svenska
Interreligiöst fredsarbete - workshop med Tillsammans för Sverige
14.15-15.15
Tillsammans för Sverige är ett arbete på Fryshuset som vill ge ungdomar verktyg för
interreligiös dialog. Vi får höra personliga berättelser av tre unga från tre olika religioner.
Workshopen leds av bland andra Noomi Gustafsson och Yasmine Moslih Launing från
Tillsammans för Sverige.
Arrangör: Sveriges kristna råd i samarbete med Svenska Kyrkan och Interreligiösa centret
Göteborg
Språk: Svenska
Sammanfattning av Internationellt Fredsforum Varberg och avslutning
15.30-16.00
Avslutningskonsert
17.30–18.30
Till freds – sopranen Karin Dahlberg och pianisten Bernt Wilhelmsson

Karin Dahlberg, foto The Studio

Varbergs Kommun arrangerar och programlägger Internationellt Fredsforum Varberg i
samarbete med Svenska Freds- och skiljedomsföreningen, Svenska FN-förbundet, IKFF
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Svenska Kyrkan, Sveriges Kristna råd,
Interreligiösa centret Göteborg, Studieförbunden i samverkan , Svenska
Afghanistankommittén och Varberg Energi. En initierande och drivande kraft i hela projektet

är regionens egen teater, Teater Halland. Evenemanget genomförs med stöd av
Sparbanksstiftelsen Varberg och övriga samarbetspartners är Region Halland, Campus
Varberg, Marknad Varberg, Hallandstrafiken, Hallands Nyheter och Globala studier vid
Göteborgs universitet m fl.

FREDsflickor från Edsberga nära Laholm, foto Nykterhetsfolkets länsarkiv

FREDSTORGET ALLA TRE DAGARNA
Här möter du organisationer och initiativ som alla arbetar med fred, hållbarhet och mänskliga
rättigheter; i Varberg och i världen.
Att delta i Internationellt Fredsforum Varberg är helt kostnadsfritt, men förbokning krävs.

Program och anmälan
BOKA VIA www.varberg.se/varbergcalling
Följ oss på www.facebook.com/varbergcalling
#varbergcalling
Kontaktperson
Hellen Smitterberg
Telefon: 004670 – 6331023
Epost: hellen.smitterberg@varberg.se
Gruppbokning
Elisabet von Knorring
Telefon: 0340-868 00
Epost: elisabet@marknadvarberg.se
*Med reservation för ändringar i programmet.

