Foto: Michael Angelo

LEYMAH GBOWEE

mottagare av Nobels fredspris 2011

INTERNATIONELLT FREDSFORUM VARBERG
tre dagars samtal om fred 23-25 oktober 2015
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CIRKUS CIRKÖR
Knitting Peace

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!
VARBERG
CALLING
for Peace

WWW.VARBERG.SE/VARBERGCALLING

FREDAG 23 OKTOBER

Burma/Myanmar Arrangör: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Språk: Svenska

Seminarier och samtal äger rum i Varbergs teater,
vägg i vägg med Kulturhuset Komedianten.

Fred och demokrati i Afghanistan
13.45-14.45

Kulturhuset Komedianten med restaurang öppnar
8.00
Välkommen till Internationellt Fredsforum Varberg
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 Sahel, gender-rådgivare kring radikalisering och
extremism samt projektledare Kvinna till Kvinna
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,
Abul Kalam, ordförande Swedish Rohingya Association. Föredragshållare och moderator: Kenneth Hotz, Svenska Freds, projektledare i

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
Moderator: Khazar Fatemi, utrikesreporter SVT med fokus på kvinnor i Mellanöstern. 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 m. fl. Moderator: Anna Ek Arrangör: Svenska Fredsoch Skiljedomsföreningen
Språk: Svenska

INVIGNING med LEYMAH GBOWEE, mottagare av Nobels fredspris 2011
CIRKUS CIRKÖR inleder
18.00-19.30
Arrangör: Samarrangemang med Svenska kyrkan
Språk: Engelska

LÖRDAG 24 OKTOBER
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 konflikthärd trasat sönder Ukraina, men
nyhetsrapporteringar därifrån är ofta korta och förenklade.
Fyra paneldeltagare, 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 Fredsoch 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 Varbergs Energi, Daniel Steinholtz,
företagsrådgivare och författare m. fl. 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, Carl-Magnus Svensson, chef för Mali 01, den
svenska truppen i Mali m. fl. Moderator: Annika Nordgren Christensen, f. d. riksdagsledamot, ledamot Krigsvetenskapsakademin, första Försvarsbloggaren. Arrangör: Svenska FN-förbundet
Språk: Engelska

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
Svenska FN-förbundets biträdande generalsekreterare, Jens
Petersson, berättar om utvecklingen i världen under FN:s 70
verksamhetsår. En spännande gäst håller tal, 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

Kvällskonsert: Transglobal Roots Fusion - med Världens Band
19.00
Fjorton musiker, sju länder, tre kontinenter, ett band. Världens
Band skapar fängslande världsmusik som förenar över gränserna. Bandet spelar folkmusik och rootsmusik från medlemmarnas
respektive hemländer i en kollision mellan kulturer och stilar.

SÖNDAG 25 OKTOBER
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.

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: IKFF
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?
Efterföljande samtal med representant från Sverige, Joy Onyesoh,
ordförande IKFF Nigeria och Sylvie Ndongmo, ordförande IKFF
Kamerun. Avslutas med Spoken Word. Arrangör: IKFF
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 och
kvinnor och barn är extra utsatta. Vad behövs för att skapa fred och
säkerhet i landet? Vilken roll har det civila samhället?
Deltagare: Marcel Mulombo (DRK), Varbergs FN-förening, Annie
Matundu Mbambi, ordförande IKFF Kongo Moderator: Beatrice Kindembe, styrelseledamot Afrosvenskarnas Riksförbund
Arrangör: Svenska FN-förbundet och IKFF 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 samtal: Peter Borenstein, Interreligiösa centret Göteborg,
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, Awlin Singh, Unga som tror/
Interreligiösa centret Göteborg m. fl.
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

PROGRAM FÖR BARN OCH UNGA
PÅ KOMEDIANTEN
LÖRDAG 24 OKTOBER

Fri entré - boka din plats till samtal och seminarier på
www.varberg.se/varbergcalling
Med reservation för ändringar. Se www.varberg.se/varbergcalling för
att få den senaste informationen.

Öppen verkstad: Pärla för fred
12.00–16.00

For information in English: www.varberg.se/varbergcalling

Hur ser fred ut? Vilka symboler, färger och mönster finns och används i världen för att visa fred? Vi skapar i pärlplatteteknik och
annat kul. Ålder: Från 4 år. Även söndag 12.00-16.00

Missa inte Cecilia Parsbergs utställning ”Hur blir du en framgångsrik
tiggare i Sverige?” i Varbergs Konsthall/Kulturhuset Komedianten.
Se skärmar i entrén för öppettider.

Afrikansk danssaga
13.00–13.30
Kan man dansa som en elefant? Absolut! Går det att plocka frukt
och dansa samtidigt? Javisst! Följ med på en resa till Afrika tillsammans med Mia Roux så får du se hur det går till. Det kommer
att bjudas på mycket glädje, dans och rytmiska toner.
Ålder: Från 3 år

Varbergs kommun arrangerar och programlägger
Internationellt Fredsforum Varberg i samarbete med:

SÖNDAG 25 OKTOBER

Nycirkus/Teater/Musik: Resan till Apolonien
13.00
En tvärkonstnärlig föreställning i ett unikt samarbete mellan cirkus, musik och teater. Om migration och utanförskap berättad med
cirkuskonster så som akrobatik, rockringar, jonglering, luftring och
sprudlande världsmusik från Apolonia.
Ålder: Familjeföreställning. Biljetter: 40 kr, 0340–886 00 eller
www.kulturhusetkomedianten.se

Sagor med Pappoteket
14.30–15.00
Hälsa på i sagornas värld tillsammans med Pappoteket som bjuder
på en rolig och spännande sagostund. Barnen får en bok som gåva.
Pappoteket Halland är ett läsfrämjande projekt mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Hallands bibliotek.
Ålder: Från 3 år
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Studieförbunden i Varberg

En initierande och drivande kraft i hela projektet är regionens egen teater:

Evenemanget genomförs med stöd av:

Övriga samarbetspartners:

